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Abstract
The aim of this study is to examine the significance of having a music department at the public 
library in Enköping, and how the organization of the phonograms is handled. The different areas 
examined are the reason of the reintroduction of a music department, its budget, its users, the work 
with  selection,  the  marketing,  statistical  data  concerning  loans,  the  work  with  classification, 
indexing,  and  organization  of  the  phonograms  and  the  future  of  the  music  department.  The  
empirical material consists of qualitative interviews with staff connected to the music department at 
the public library in Enköping.

For the theoretical  frame, Sanna Taljas  discourse analysis of music libraries  in Finland is 
used. Talja presents three discourses which all show different views on what kind of material a 
music library should contain. The first discourse,  The General Education Repertoire, advocates 
that the music library should supply a collection that could serve as educational and represent the 
history  of  music  and  its  different  genres.  The  second  discourse,  The  Alternative  Repertoire, 
advocates that the music library should serve as an alternative to the sources of commercial music 
and offer material with a more alternative character. The third discourse, The Demand Repertoire, 
advocates that the music library should build its collection based on the users demands and needs.

The study shows that all three of the discourses are present when material for the collection is 
selected, even though The General Education Repertoire and The Demand Repertoire are the two 
most conspicuous.

The study also shows that a music department was reintroduced in the library stock based on 
things like an interest in the art form as such in the library management. The department has had a 
positive impact on the library's  entire  statistics,  even though loan figures of phonograms have 
showed a  negative  trend  since  the  opening.  The  figures  still  remain  fairly high  so  the  music  
department is believed to have a future, even though its future also appears uncertain.

When classifying phonograms,  judgements made by other  libraries  regarding the work in 
question, and different sources on the Internet are helpful tools in the process before making a final 
decision.  The  organization  of  the  phonograms  on  the  shelves  do  not  in  detail  follow  their 
classification.  Instead  they are  organized in more rough divisions in order  to  make the music 
department more user-friendly.
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1. Inledning

Under min tid som samhällsmedborgare i Enköping har jag varit en flitig besökare 
på stadens folkbibliotek, då jag alltid upplevt det som ett väldigt trevligt ställe. 
När det sedan blev dags för mig att välja ett ämne till den här uppsatsen så var ett  
av mina första uppslag att undersöka bibliotekets musikavdelning utifrån lite olika 
aspekter,  en idé sprungen bland annat ur det faktum att  jag alltid  haft  en nära 
relation till medieformen och konstarten som sådan. 

Om man tittar på de svenska folkbiblioteken ur ett historiskt perspektiv, så har 
mycket hänt sedan den första versionen av institutionen föddes i mitten av 1800-
talet i och med sockenbiblioteken. Från att från början enbart vara förmedlare av 
olika typer av litteratur, så har folkbiblioteken i takt med bland annat den tekniska 
utvecklingen  även  börjat  förmedla  andra  typer  av  medier  såsom  exempelvis 
fonogram, det medium som står i fokus för denna undersökning. När man talar om 
fonogram på folkbiblioteken, så kan detta i regel delas upp i två faser: den analoga 
fasen  vilken  inkluderar  lp-skivor  och ljudband,  vilka  i  huvudsak utgjordes  av 
kassetter, och den digitala fasen vilken tog sin början med cd-skivan, men senare 
utvidgades med bland annat dvd-skivan. Den digitala fasen har också fört med sig 
att  många bibliotek  även börjat  förmedla  icke  fysiska  musikmedier  i  form av 
digitala filer, vilka i de flesta fall då förmedlas via Internet.

Beträffande  Enköpings  kommunbibliotek,  vilket  är  föremål  för  denna 
undersökning,  så  var  tidsluckan  från  det  att  man  avvecklade  sitt  analoga 
fonogrambestånd, tills det att man beslöt att bygga upp ett bestånd bestående av 
digitala fonogram, runt 15 år, vilket är en relativt lång period utan musikavdelning 
i jämförelse med många andra folkbibliotek. Under denna period kom också den 
första stora olagliga fildelningstjänsten på Internet att  etablera sig, ett  fenomen 
som kom att resultera i ett minskat intresse för de fysiska musikmedierna, som 
exempelvis cd-skivan.

Mot bakgrund av detta är syftet med denna uppsats att undersöka betydelsen 
av att ha en musikavdelning på Enköpings kommunbibliotek, där jag arbetar med 
områden  såsom  mål  och  bakgrund  till  återinförandet  av  en  musikavdelning, 
budget, arbetet med urval, marknadsföring, utlåningsstatistik, musikavdelningens 
användare samt avdelningens framtid. I syftet ingår även att undersöka hur man på 
Enköpings  kommunbibliotek  arbetar  med  klassificering,  indexering  och 
hylluppställning  av  fonogrammen.  Även  den  första,  och  sedan  många  år 
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avvecklade musikavdelningen, är föremål för en liten undersökning för att ge den 
huvudsakliga undersökningen en historisk bakgrund. Undersökningen genomförs 
med hjälp av kvalitativa intervjuer gjorda med personal, och före detta personal, 
på Enköpings kommunbibliotek.

Definitioner
Nedan  följer  definitioner  och  förklaringar  av  några  av  de  begrepp  som 
förekommer i uppsatsen.

BTJ
Förkortning  för  Bibliotekstjänst vilket  är  ett  företag  som  levererar  olika 
medietjänster till bland annat bibliotek.1

Fonogram
Med fonogram åsyftas i denna uppsats ljud- och/eller bildbärande fysiska medier 
av olika slag.

Napster 
En tjänst på Internet som etablerades 1999 och stängde 2001 efter rättsprocesser 
med representanter från musikbranschen. Tjänsten användes som mest av minst 
50 miljoner personer, och gick ut på att användarna ingick i ett nätverk där de 
gratis kunde söka upp och ladda hem musikfiler från varandras datorer, bortom 
kontroll från rättighetsinnehavarna till de nedladdade verken, vilka ej heller fick 
någon ekonomisk ersättning. Den olagliga fildelningen har visat sig svår att stoppa 
och tomrummet efter Napster har resulterat i flera nya liknande tjänster2 (se Pirate  
Bay, författarens anmärkning).

Naxos Music Library
En tjänst på Internet som erbjuder lyssning av strömmande musik via datorn, och 
tillhandahåller musikaliska genrer såsom exempelvis klassisk musik, jazz och så 
kallad världsmusik.3

Pirate Bay 
En  webbplats  som  etablerades  runt  2004  och  möjliggör  fildelning  för 
Internetanvändare. De ansvariga bakom Pirate Bay uppger att de idag har servrar 

1 Bibliotekstjänsts webbsida > Om btj [2011-08-04].
2 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: napster [2011-02-26].
3 Naxos music library's webbsida > FAQs [2011-08-04].
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på ett  dussintal  hemliga platser  runt  om i  världen,  för  att  systemet  vid  behov 
snabbt skall kunna byta land.4

Spotify 
En musiktjänst som tillhandahåller så kallad ”streamad” musik över Internet med 
ett urval på flera miljoner titlar. Tjänsten är laglig då Spotify tecknat avtal för sin 
distribution, och finns både som betal- och annonsfinansierad version.5

YouTube 
En webbplats på Internet startad 2005, och från början avsedd för distribution och 
konsumtion  av  privatpersoners  egenproducerade  videoklipp.  Webbplatsen 
domineras  nu  istället  av  upphovsrättsskyddat  material  i  form  av  exempelvis 
musikvideos och utdrag ur TV-program, vilket har lett till en del diskussioner och 
stridigheter mellan olika parter.6

Disposition
Uppsatsen inleds med en redogörelse för undersökningens avgränsningar. 

Därefter  följer  kapitel  två  som  tecknar  en  sammanfattning  av  de  svenska 
musikbibliotekens  historia,  följt  av  en  forskningsöversikt  inom  ämnet 
musikbibliotek.  I  kapitel  tre  presenteras  undersökningens  syfte  och 
frågeställningar. Kapitel  fyra redogör för undersökningens metod,  samt för den 
teori som kommer att appliceras på relevanta delar av det utvunna materialet. I det 
femte kapitlet publiceras sedan uppsatsens undersökning, där materialet relateras 
till bland annat den tidigare forskningen, samt uppsatsens teoretiska ram. Kapitlet 
inleds med en historisk bakgrund i form av en liten undersökning av den första 
musikavdelningen  på  Enköpings  kommunbibliotek,  följt  av  uppsatsens 
huvudsakliga undersökning. I kapitel sex följer sedan en avslutande diskussion där 
frågeställningarna besvaras. Slutdiskussionen inkluderar även den referenser till 
tidigare forskning och undersökningens teoretiska  ramverk.  Uppsatsen avslutas 
sedan med en sammanfattning, följt av en källförteckning.

Avgränsningar
Undersökningen fokuserar på Enköpings kommunbiblioteks huvudbibliotek, och 
där  filialerna  endast  förekommer  i  periferin.  Beträffande musikavdelningen  på 
huvudbiblioteket  är  det  samlingen  av  musik-cd  som  utgör  undersökningens 
4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: pirate bay [2011-02-26].
5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: spotify [2011-02-26].
6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: youtube [2011-02-26].
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huvudfokus. De resterande delarna av avdelningen, musik-dvd och Naxos Music  
Library,  bearbetas  i  en  mindre  omfattning.  Denna  avgränsning  har  valts  mot 
bakgrund  av  att  samlingen  av  musik-cd  kan  sägas  utgöra  musikavdelningens 
kärna. Avgränsningen innefattas även av att undersökningen inte inkluderar den 
mindre samlingen av musik-cd för barn på bibliotekets barnavdelning.
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2. Bakgrund och forskningsöversikt

Kort om de svenska musikbibliotekens historia
Ian Ledsham skriver i en engelsk lärobok för blivande musikbibliotekarier, att de 
första musikbiblioteken började ta form i kloster på 900-talet för att förvara de 
noter man använde vid gudstjänsterna,7 en utveckling man kan anta så småningom 
även kom att innefatta ett land som Sverige. 

För att sedan göra ett stort hopp i tiden till när de första versionerna av det 
svenska offentliga folkbiblioteksväsendet i form av sockenbiblioteken inrättades 
vid 1800-talets mitt, så skulle det dröja drygt 100 år innan institutionerna så smått 
började tillhandahålla musikinspelningar till sina användare. Däremot gjorde noter 
och böcker i ämnet musik entré på ett tidigt stadium. Det bibliotek som blev först 
med att inkludera musikinspelningar i sitt bestånd var stadsbiblioteket i Karlstad, 
som  från  och  med  1949  erbjöd  sina  låntagare  skivavlyssning.8 Samma  år 
presenteras  också  bland  annat  följande  synpunkter  i  den  statliga  offentliga 
utredningen  Folk  och  skolbibliotek, vilka  man  kan  anta  ligger  till  grund  för 
initiativet i Karlstad.

Folkbiblioteket skall fylla sin uppgift genom att till  medborgarnas förfogande kostnadsfritt 
ställa  böcker  och annat  material  för  förmedling av tankar  och idéer:  tidskrifter,  tidningar, 
kartor, bilder, film, grammofonskivor.9 

Huvudbiblioteket i Malmö var också tidigt med musikverksamhet då de från och 
med 1958 erbjöd sina användare musikavlyssning. De första tio åren utgjordes 
dock fonogrambeståndet endast av västerländsk konstmusik.10 Först 1968 började 
man att köpa in jazz och blues, och sju år senare, 1975, även pop och rock. Från 
början handlade bibliotekens musikverksamhet om just avlyssning av musik på 
plats, för att först några år senare även inkludera utlåning av fonogrammen.11

7 Ledsham, I. (2000), Music Librarianship : The Comprehensive Guide to Music Librarianship, s. 16.
8 Musik och folkbibliotek, 1984, s. 15 f.
9 Folk och skolbibliotek : Betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunniga, (1949), s. 43.
1 0 En genre som kanske är mera känd under namnet klassisk musik.
1 1 Musik och folkbibliotek, (1984), s. 15 ff.
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1960-talet  var  en  period  då  biblioteken  på  allvar  utökade  sina 
verksamhetsområden  och  mer  fick  rollen  som en  form av  kulturcentrum med 
allmänkulturella  aktiviteter.12 Under  denna  expansiva  period  gjorde  musiken  – 
med hjälp av statliga bidrag – sitt ordentliga intåg på folkbiblioteken.13 Formatet 
som  var  aktuellt  vid  tiden  var  lp-skivan,  vilken  ibland  kompletterades  med 
rullband, ett format som snart kom att ersättas av kassetter när de introducerades 
på marknaden.14

I Bibliotektjänsts handbok Musik på bibliotek15 från 1970, presenteras siffrorna 
från en vid tiden aktuell utredning, som visade att biblioteken i genomsnitt hade 
en fördelning mellan genrerna som såg ut enligt följande: 

• 80 % klassisk musik
• 15 % pop, jazz och visor
• 5 % barnskivor

Hans Rådahl, författaren till handbokens kapitel ”Urvalsprinciper”, motsätter 
sig  denna  genrefördelning  då  den  inte  alls  speglar  de  olika  genrernas 
försäljningssiffror vid tiden. Av de 8,2 miljoner skivor som såldes i Sverige 1968, 
utgjordes  80  procent  av  popmusik,  och  20  procent  av  det  som här  kallas  för 
”seriös musik”. Mot bakgrund av bland annat detta, så redovisar Rådahl ett förslag 
på omfördelning av bibliotekens olika genrer som han menar på ett  bättre  sätt 
möter användarnas intressen, och därmed ökar brukandet av musikavdelningarna.16 

Favoriseringen av  konstmusiken  på  biblioteken  under  musikavdelningarnas 
första era, har antagligen sin grund i vad som hände i slutet av 1800-talet då de 
”populära” musikformerna började få stor spridning, vilket resulterade i att  det 
uppstod en växande klyfta mellan dessa musikformer och konstmusiken, vilken 
betraktades som mer estetiskt värdefull.17 

Bibliotekens  kvalitetsanspråk  beträffande  musikavdelningarna  förefaller  till 
viss  del  vara  utagerade  i  början  på  1970-talet,  något  som  kan  utläsas  i  ett 
debattinlägg från 1974 av Erik Östling, bibliotekskonsulent vid statens kulturråd. 
Där skriver Östling att framgången med bibliotekens allmänkulturella profil delvis 
haft negativ inverkan på de kvalitetskrav som finns beträffande institutionernas 
basfunktioner. Som exempel lyfter han fram bibliotekens fonogramutbud. 

1 2 Östling,  E.  (1974),  ”Biblioteket  som  bibliotek”,  s.  17  och  Nordström,  T.  (1974),  ”Biblioteket  som 
kulturcentrum”, s. 44 f.
1 3 Andersson, L. G. (1986), ”Musikens intåg”, s. 65.
1 4 Johansson, I. (1997), ”Nya ljudmedier på biblioteken”, s. 101.
1 5 Rådahl, H. (1970), ”Urvalsprinciper”, s. 97.
1 6 Rådahl, H. (1970), s. 102 ff.
1 7 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: populärmusik [2011-03-10].
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Samma bibliotek som vägrar att köpa Sigge Stark drar sig inte ett ögonblick för att köpa och 
tillhandahålla de mest elända [sic] skivor. Man vägrar att tillhandahålla Kitty-böckerna, men 
köper glatt och tjänstvilligt urusel pop […].18

Siffror  från  mitten  av  1970-talet  visar  dock  att  konstmusiken  fortfarande 
dominerade  bibliotekens  utbud,  även  om  inköpspolitiken  befann  sig  i  en 
förändringsprocess.19

Nedgångar i den kommunala ekonomin i slutet av 1970-talet, och vidare in på 
1980-talet, gjorde att många kommuner gärna såg bibliotekens musikverksamhet 
som  lämpliga  bitar  att  skära  bort  i  de  besparingsåtgärder  som  följde.20 Även 
fonogrammens skifte av format hade inverkan på denna trend. Mattias Larsson 
skriver  i  sin  magisteruppsats  Tre  perspektiv  på  musikavdelningarna  vid  
Stadsdelsbiblioteken i Göteborg (2004), att när cd-skivan tog över från vinylen 
ledde  detta  till  att  många  folkbibliotek  mer  eller  mindre  avvecklade  sin 
musikavdelning, för att efter en tid åter börja bygga upp ett fonogrambestånd med 
detta nya format.21 Musikavdelningarna började sålunda efter en tid att igen bli allt 
vanligare på biblioteken. I en artikel i Biblioteksbladet från 1995 påtalas att många 
av de nystartade musikbiblioteken betraktar musikavdelningen som ett bra sätt att 
få de yngre människorna att fortsätta besöka biblioteket. De har därför satsat på ett 
utbud  som  i  huvudsak  möter  denna  grupps  intressen.  Alla  bibliotek,  menar 
artikelns författare, har inte valt denna ungdomliga profil på sina musiksamlingar, 
utan mer försökt att anpassa utbudet för att tilltala så många besökare som möjligt. 
Många av biblioteken ser också musikavdelningarna som ett  sätt  att  locka nya 
låntagare.22 

Under  1990-talet  kom  fonogramverksamheten  att  växa  enormt  på 
folkbiblioteken, vilket antagligen kan förklaras just med att de i slutet av 1980-
talet och början 1990-talet började att köpa in den mer lätthanterliga cd-skivan 
istället  för  lp-skivor  och  kassettband.23 Formatet  fick  vid  tiden  sitt  stora 
genombrott  och  passerade  1991  lp-skivan  i  försäljning.24 Den  tidigare  på 
biblioteken så vanliga lyssningsverksamheten var nu inte längre lika utbredd, och 
många bibliotek hade slutat att erbjuda användarna denna service.25 

Om  man  ser  till  2000-talet  så  har  företeelsen  där  musikfiler  utlånas  via 
Internet  direkt  till  den  egna  hemdatorn  gjort  entré  i  biblioteksvärlden, 26 en 
utveckling som kan vara svår att förutspå hur den kommer att sluta.

1 8 Östling, E. (1974), s. 23 f.
1 9 Nilsson, M. (1997), En studie kring motivering, målsättning och urval, s. 5.
2 0 Andersson, L. G. (1986), ”Musikens intåg”, s.66.
2 1 Larsson, M. (2004), Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg, s. 4.
2 2 Ward, B. ”Musiken åter på biblioteken – tacka CD:n för det!”, Biblioteksbladet, 1995:1, s. 19.
2 3 Schelin, K. (2004), Populärmusik på folkbiblioteket: en studie kring urval, s. 13.
2 4 Johansson, I. (1997), ”Nya ljudmedier på biblioteken”, s. 101.
2 5 Johansson, I. (1997), s. 110.
2 6 Mild, U.  (2004), Musik på Internet – framtiden för bibliotekens musikavdelningar?, s. 1.
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Nedan följer nu en översikt av den tidigare forskningen om musikbibliotek i 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Tidigare forskning
När jag hade bestämt mig för att min uppsats skulle behandla musikavdelningen 
på  Enköpings  kommunbibliotek,  och  sedermera  började  att  titta  på  tidigare 
forskning på området, visade det sig att det gjorts en del arbeten som ur någon 
aspekt berör musik på bibliotek. Nedan följer ett urval av dessa arbeten. 

I sin uppsats Musik på folkbibliotek (1997) har Hans Gustafsson för avsikt att 
försöka ge en bild av fonogrammens ställning på folkbiblioteket, samt visa på hur 
utvecklingen sett ut sedan 1970-talet på detta område. Metoden som tillämpas är 
studier av olika typer av statistik som rör fonogrammen på folkbiblioteken.

Patrik Bäckwall undersöker i sin uppsats  Har vi det ni söker eller önskar ni  
något annat?: en undersökning om ungdomars musik- och filmintresse och deras  
syn på musik- och filmutbudet i ett mindre och ett större bibliotek (2001) huruvida 
gruppen ungdomar är nöjda med det utbud av musik- och filmmedier som deras 
bibliotek  erbjuder  dem.  Undersökningen  genomförs  med  en  kombination  av 
kvantitativ och kvalitativ metod, där den kvantitativa metoden utgörs av en enkät 
till  ett  urval  av  ungdomar,  och  den  kvalitativa  metoden  av  intervjuer  med 
bibliotekspersonal som är ansvariga för inköpen av film och musik till biblioteket.

I sin uppsats Musik på bibliotek: införandet av obligatorisk musikförmedling  
på danska folkbibliotek (2003)  undersöker  Emilia  Wikström de kulturpolitiska 
motiv  och  perspektiv  som  blev  upphovet  till  lagen  om  obligatorisk 
musikförmedling  på  de  danska  folkbiblioteken,  samt  studerar  hur  denna  lag 
emottagits  av  folkbibliotekens  aktörer.  Undersökningens  kärna  utgörs  av 
kvalitativa intervjuer med företrädare för biblioteksstyrelsen och folkbiblioteken, 
samt en genomgång av offentlig information och debattmaterial som genererats i 
samband med reformen.

I  uppsatsen  Populärmusik  på  folkbiblioteket:  en  studie  kring  urval (2004) 
undersöker  Karin Schelin de olika faktorer som kan tänkas ha inflytande över 
bibliotekens urval av populärmusik,  och visar genom kvalitativa intervjuer och 
litteraturstudier hur detta påverkas av både den enskilde individen, den officiella 
kulturpolitiken samt den kommersiella musikmarknaden.

En annan uppsats som undersöker urvalsaspekten vad gäller musikfonogram 
på folkbiblioteken är en undersökning gjord av Eva Fälth med titeln Dagsländor 
eller bestående värden?: en studie om urval av musikfonogram på folkbibliotek 
(2004).  Genom  intervjuer  med  fem  musikbibliotekarier  vill  hon  med 
undersökningen  uppnå  en  ökad  förståelse  för  musikverksamheten  på 
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folkbiblioteken,  samt  undersöka  huruvida  kanonteori  är  tillämpbart  för  att 
analysera detta område.

Likaså Mattias Larssons uppsats  Tre perspektiv på musikavdelningarna vid  
Stadsdelsbiblioteken i  Göteborg (2004) behandlar  folkbibliotekens musikutbud. 
Med  hjälp  av  kvalitativa  intervjuer  undersöker  han  efter  vilka  riktlinjer  och 
intressen stadsdelsbiblioteken i Göteborg arbetar, när det gäller deras utbud och 
urval av fonogram.

Även Linn Kvist  och Liv Olofsson Lundström har  i  sin  uppsats  Kvalitet:  
självklar måttstock eller förlegat tankesätt?: sju inköpsansvariga bibliotekariers  
syn på kvalitet  i  musiksammanhang (2005) valt  att  genom en kvalitativ  studie 
undersöka  hur  folkbiblioteken  arbetar  med  urvalet  av  fonogram.  De  har  i  sin 
undersökning  fokuserat  på  kvalitetsbegreppet  och  hur  det  tillämpas  i 
urvalsprocessen.

Martin  Sundin har i  sin  uppsats  Musiken och folkbiblioteket:  en studie av  
musikverksamheten på folkbiblioteken i Borås stad (2004) undersökt vilka olika 
typer  av  musikverksamhet  som  bedrivs  på  folkbiblioteken  i  Borås. 
Undersökningens  kärna  utgörs  av  kvalitativa  intervjuer  med  ett  antal 
bibliotekarier.  Aspekter  som  behandlas  är  bland  annat  musikverksamhetens 
budget,  vilka låntagarna är,  inköpspolicy,  marknadsföring,  bibliotekets  roll  vad 
gäller kontakten och samverkan inom det lokala musiklivet, samt hur bibliotekens 
musikverksamhet yttrar sig på Internet.

Rosine  Arielsson  Magdalena  Jeppson  utför  i  sin  uppsats  SAB-systemets  
avdelning  Y:  dåtid,  nutid,  framtid (2000)  en  kritisk  granskning och analys  av 
SAB-systemets  avdelning  Y, och  där  man  undersöker  hur  den musikhistoriska 
utvecklingen  avspeglas  i  systemet,  samt  vilken  hjälp  systemet  bidrar  med  till 
folkbiblioteken  vid  organiserandet  av  deras  skivsamlingar.  Undersökningen 
genomförs med hjälp av en enkät som distribuerats till samtliga kommunbibliotek 
i Skåne, samt genom intervjuer med experter inom området klassificering.

SAB-systemet  är  föremål  för  en  undersökning  även i  Susanne Petterssons 
uppsats  Att klassificera populärmusik: en studie med förankring i SAB-systemet 
(2005),  och där  hon utreder  hur  populärmusik  har  behandlats  i  SAB-systemet. 
Vidare görs en jämförelse mellan populärmusikens historia och SAB-systemets 
avdelning Yx, Jazz, rock och populärmusik,  där det undersöks huruvida systemet 
lyckats följa populärmusikens utveckling med alla dess stilförgreningar.   

I  Ulrika  Milds  uppsats  Musik  på  Internet  –  framtiden  för  bibliotekens  
musikavdelningar? (2004),  diskuteras  intresset  och  möjligheten  för 
musikbiblioteken att förmedla musik via Internet. Undersökningen utförs genom 
en  studie  av  de  lagliga  nedladdningstjänsterna  av  musik,  samt  genom  en 
undersökning av musikavdelningens användare på Göteborgs stadsbibliotek. 

I  uppsatsen  Rum för  musik  på  biblioteket:  en  fallstudie  av  bibliotek  10  i  
Helsingfors (2007), undersöker Marja Johansson hur musikbibliotekets rumsliga 
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utformning, och de aktiviteter denna utformning möjliggör, påverkar rollen som 
kulturinstitution.  Undersökningen  utgörs  av  en  kvalitativ  fallstudie  med 
observationer, dokumentstudier och intervjuer. 

Esther  Thegel  undersöker  i  sin  uppsats  Musikavdelningar  ur  ett  
tidsperspektiv:  en kvalitativ  studie av musikavdelningarna på fem folkbibliotek 
(2009)  hur  arbetet  på  folkbibliotekens  musikavdelningar  förändrats  över  tid. 
Undersökningen  genomförs  med  kvalitativa  intervjuer  med  bibliotekarier  och 
biblioteksassistenter  på  fem  folkbibliotek  i  landet,  samt  genom  analyser  av 
dokumentation som vittnar om musikavdelningarnas historia.

I  Finland  har  informationsvetaren  Sanna  Taljas  gjort  studien  Musiikki,  
kulttuuri, kirjasto (1998), vilken gavs ut i en engelsk översättning 2001, och då 
med titeln Music, culture and the library: an analysis of discourses. Talja studerar 
i detta arbete de diskurser som förekommer på musikbibliotek i Finland, genom 
analyser av officiella  policy-dokument rörande musikbiblioteken,  samt analyser 
av intervjuer med musikbibliotekens användare, där dessa ombeds att beskriva hur 
de anser att  musikbibliotekens service bör se ut.

Även  Lars-Arne  Perssons  specialarbete  Urval  och  genrefördelning  av  
grammofonskivor vid musikbiblioteket i Västerås (1987) är relevant att inkludera i 
denna  forskningsöversikt.  Här  undersöks  huruvida  det  tillämpas  några 
urvalsprinciper  vid  inköp  av  grammofonskivor,  samt  hur  beståndets 
genrefördelning sett ut vid tre olika tidpunkter på musikbiblioteket i Västerås.

Beträffande  statlig  forskning  på  området  så  gav  utbildningsdepartementet 
1984  ut  en  rapport  under  namnet  Musik  och  folkbibliotek:  rapport  om  en  
kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet (1984), i  vilken man med en 
omfattande  enkätundersökning  haft  för  avsikt  att  ur  olika  aspekter  undersöka 
folkbibliotekens  musikverksamhet  innefattande  fonogramverksamhet, 
konsertverksamhet,  musiksamarbete,  musikalier,  musiktidskrifter  och 
musiklitteratur.

I nästföljande kapitel presenteras ett antal handböcker som är, eller har varit 
tillämpbara  för musikbiblioteksverksamhet.

Handböcker
Handböcker avsedda för att vara till hjälp för folkbiblioteken att bygga upp sina 
mediebestånd  är  få  till  antalet  i  Sverige.  Strategisk  medieplanering  för  
folkbibliotek av  Anna-Lena  Höglund  och  Christer  Klingberg  från  2001  är 
producerad  mot  denna  bakgrund,  och  representerar  en  form  av  manual  för 
folkbibliotekens  mediebeståndsuppbyggnad.  Handboken  talar  mest  om  böcker, 
men metoderna som tas upp kan enligt författarna tillämpas även på bibliotekens 
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övriga medier.27 Ämnen som diskuteras är bland annat utgivning, urval, kvalitet 
och mål.  De inköp som görs till  biblioteket  skall  enligt  författarna grundas på 
behov  samt  den  målformulering  man  upprättat,  i  vilken  kulturpolitiska  och 
demokratiska aspekter alltid bör vara inkluderade.28

Vidare menar man att  urvalsfilosofin beträffande medier till  folkbiblioteket 
skall  vila  på  idén  om  alla  medborgares  tillgång  till  bildning  och  utbildning. 
Prioriteras  bör  den  viktiga  samhällslitteraturen,  skönlitteraturen  och  annan 
humanistisk litteratur, samt litteratur som tillför ny information och kunskap inom 
exempelvis  de  tekniska  och  naturvetenskapliga  områdena.  Mycket  av  detta 
material menar man är okänt för många, vilket gör att folkbiblioteken har ett större 
ansvar att erbjuda och synliggöra den här typen av litteratur, snarare än det som 
man här refererar till som massmarknadslitteratur, vilken är lättåtkomlig på annat 
håll och bör köpas in mer sparsamt. Man betonar att folkbiblioteket även har ett 
ansvar  att  tillfredsställa  behoven hos  medborgarna  i  kommunen,  men  att  man 
måste skilja på behov och explicit efterfrågan. Om det uppstår en situation där 
man måste välja mellan efterfrågad massmarknadslitteratur och mer svåråtkomliga 
och  seriösa  böcker,  bör  man  välja  det  senare.  Författarna  menar  att  man  på 
folkbiblioteket  skall  kunna överraskas av böcker vars existens  man inte  kände 
till.29 

Den  svenska  bibliotekslagen  ålägger  inte  folkbiblioteken  något  ansvar  att 
tillhandahålla fonogram,30 vilket också kan antas vara en rimlig förklaring till att 
det saknas exklusiv och aktuell handledning i dylika arbete. Vad gäller renodlade 
svenska handböcker för musikarbete på folkbibliotek, så finns endast en sådan att 
tillgå, vilken är den av BTJ utgivna, och idag inaktuella  Musik på bibliotek från 
1970.  Handboken  berör  områden  såsom  arbetet  med  urval,  klassificering  och 
katalogisering,  samt  den  tekniska  utrustning  som används  vid  uppspelning  av 
medierna.  När  urvalet  av  fonogram diskuteras  framhävs  att  detta  måste  göras 
utifrån  målsättningen  att  musiken  skall  medvetandegöra,  aktivera  och  roa 
lyssnarna. Det rekommenderas att de stora biblioteken skall ha två olika lokaler 
för lyssning av fonogrammen, där den ena innefattar lyssnarplatser med hörlurar, 
och den andra skall vara ett avgränsat rum där musiken spelas upp i högtalare.31 

Nämnas i sammanhanget bör även den av BTJ utgivna boken Modern teknik-
moderna medier: biblioteken i IT-samhället från 1997, vilken innehåller ett kapitel 
som kan fungera som vägledning för de bibliotek som har, eller är i kast med att 
upprätta en musikavdelning. Olikt Musik på bibliotek, så framhåller den här boken 
inga riktlinjer för hur syftet med urvalet skall se ut. 

2 7 Höglund, A-L. och Klingberg, C. (2001), Strategisk medieplanering för folkbibliotek, s. 10.
2 8 Höglund, A-L. och Klingberg, C. (2001), s. 38.
2 9 Höglund, A-L. och Klingberg, C. (2001), s. 36 ff.
3 0 Riksdagens webbsida > Lagar > Svensk Författningssamling, sökord: bibliotekslagen [2011-06-01].
3 1 Rådahl, H. (1970), ”Urvalsprinciper”, s. 96.
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Gemensamt för de båda böckerna från BTJ är att de betonar vikten av att läsa 
musiktidskrifter för att kunna göra bra inköp till bibliotekets musikavdelning. Så 
här skriver man i Musik på bibliotek. 

Man bör  dessutom inte  bara  läsa  i  de  stora  ”seriösa”  musiktidskrifterna,  utan också  läsa 
artiklar  och recensioner i tidskrifter som de danska ”Rok” och ”Superlove”, den engelska 
”Melody maker” och den mycket vederhäftiga amerikanska poptidskriften ”Rolling stone”. 
Samtliga tidskrifter tar upp artiklar om pop, jazz, folkmusik och elektronisk musik. I ”Rolling 
stone”  förekommer  dessutom sociala  reportage  och  politiska  artiklar.  I  Sverige  ges  inga 
poptidskrifter  ut.  Däremot  tre  mycket  förnämliga  jazztidskrifter:  ”Jefferson  magazine”, 
”Opus” och ”Orkesterjournalen”.32

I Modern teknik-moderna medier: biblioteken i IT-samhället så skriver man bland 
annat detta om tidskrifternas betydelse.

Musiktidskrifter behöver man läsa mycket av om man köper skivor. Där får man den löpande, 
aktuella  informationen,  men  man  kan  även  hitta  sammanfattningar:  årets  bästa  skivor, 
genomgångar av enskilda artisters produktion, översikter av olika genrer […].33

Sammanfattningsvis kan sägas att innehållet i dessa båda böcker från BTJ till stora 
delar är inaktuellt för dagens musikbibliotek då mycket har förändrats sedan de 
gavs ut.

3 2 Rådahl, H. (1970), s. 96.
3 3 Johansson, I. (1997), ”Nya ljudmedier på biblioteken”, s. 107.
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3. Syfte och frågeställningar

Den  svenska  bibliotekslagen  ålägger  inte  folkbiblioteken  något  ansvar  att 
tillhandahålla  musik  till  sina  användare.  Därmed  blir  det  upp till  det  enskilda 
biblioteket  att  besluta huruvida man vill  ha en musikavdelning i  verksamheten 
eller  inte.  När man på Enköpings kommunbibliotek 2001 tog beslutet  att  efter 
många år utan en musikavdelning i  verksamheten åter öppna en sådan, och nu 
med digitala medier34 såsom cd-skivor och sedermera dvd-skivor, hade formaten 
redan sedan ett  par år tillbaka börjat bli utsatta för konkurrens av den olagliga 
fildelningen på Internet  med tjänsten  Napster,  som senare kom att  ersättas  av 
bland  annat  tjänsten  Pirate  Bay.  Med  tiden  har  formaten  blivit  utsatta  för 
ytterligare konkurrens från Internet i och med exempelvis musiktjänsten  Spotify 
som erbjuder användaren så kallad streamad musik, och videotjänsten  YouTube, 
vilken erbjuder streamade videos som publiceras av webbsidans användare. I och 
med att  det  är  användarna själva som publicerar  materialet  på  YouTube, finns 
möjligheten för dem att ladda upp upphovsrättsskyddat material från till exempel 
officiellt utgivna cd-skivor och dvd-filmer, vilket också är en företeelse som sedan 
flera år tillbaka är mycket utbredd.

Mot bakgrund av problemformuleringen beskriven ovan, är syftet med denna 
undersökning  att  undersöka  betydelsen  av  att  ha  en  musikavdelning  i 
verksamheten  på  Enköpings  kommunbibliotek,  och  där  de  grundläggande 
frågeställningarna lyder:

• Mot vilken bakgrund togs beslutet att åter öppna en musikavdelning?
• Vilken betydelse har och får musikavdelningen för verksamheten?
• Hur ser arbetet ut med musikavdelningen gentemot användarna?
• Hur ser man på musikavdelningens framtid?

Inom ramen för dessa frågeställningar ryms mer precist områden som bakgrund 
och mål med musikavdelningen, ekonomi, arbetet med urval, musikavdelningens 
användare, marknadsföring, utlåningsstatistik och musikavdelningens framtid.

Syftet med undersökningen är även att undersöka det organisatoriska arbetet 
av  musikmedierna  på  Enköpings  kommunbibliotek.  Förutom  att  man  lokalt 
arbetar  med  genreindelningen  av  musikmedierna  för  den  fysiska  placeringen i 

3 4 Den första musikavdelningen innefattades av analoga medier såsom exempelvis lp-skivor.
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musikavdelningens  hyllor,  utför  man  även  en  del  katalogiserings-  och 
klassificeringsarbete av musiken. 

Att klassificera t.ex. ett musikverk är ett arbete vilket baserar sig på någon 
form av bedömning, och där slutresultatet kan se olika ut beroende på vem som 
utfört arbetet. Även arbetet med att förse katalogposterna med sökbara ämnesord 
vilka relaterar till klassificeringen, är något som i någon mån vilar på den enskilde 
lekmannens  bedömning.  Det  tredje  momentet  i  detta  organisatoriska  arbete 
handlar  om genreindelningen  av  musikmedierna  för  den  fysiska  placeringen  i 
hyllorna, ett arbete som även det handlar om bland annat olika beslut angående 
hur man skall förhålla sig till materialets klassificering, samt hur man skapar en 
användarvänlig avdelning.

Mot  bakgrund  av  problemformuleringen  ovan,  är  syftet  med  denna 
undersökning att även undersöka hur man på Enköpings kommunbibliotek arbetar 
med klassificering,  indexering och hylluppställning av musikmedierna,  och där 
frågeställningen lyder:

• Hur ser arbetet ut med klassificering, indexering och hylluppställning av 
musikmedierna?

I syfte  att  ge  undersökningen  en  liten  historisk  bakgrund,  inleds  den  med  en 
mindre  undersökning  av  den  första  musikavdelningen  på  Enköpings 
kommunbibliotek.  Inga  frågeställningar  är  utarbetade  för  denna  mindre 
undersökning, men de delar den innefattas av är enligt följande: 

• Inköp och urval
• Kvalitetsaspekten
• Lyssningsverksamheten
• Målgrupp och användare
• Avvecklingen
• Kort jämförelse med den nya musikavdelningen

Som framgår av tidigare forskning presenterad ovan, har det gjorts undersökningar 
liknande den som utförs i min uppsats. Några infallsvinklar som motiverar denna 
undersökning, förutom efter vad som presenteras i problemformuleringarna ovan, 
är till att börja med att det just är en studie av Enköpings kommunbibliotek, vilket  
inte  varit  föremål  för någon tidigare undersökning. Samlingen av cd-skivor  på 
Enköpings kommunbibliotek är också stor i förhållande till kommunens storlek, 
vilket visar att man satsat mycket på sin musikavdelning. Antalet titlar 35 ligger på 

3 5 Antalet exemplar är något större då dubbletter av en del titlar förekommer vilka är tillägnade filialernas  
musikavdelningar.
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drygt 7700,36 vilket kan jämföras med Uppsala stadsbibliotek som har drygt 880037 

titlar, men är beläget i en mycket större stad med ett betydligt större bibliotek. Här 
kan nämnas att Enköpings kommun38 har drygt 40 000 invånare, medan Uppsala 
kommun har nästan 200 000.39

Att undersökningen behandlar detta med det organisatoriska arbetet, gör även 
det att den i någon mån bryter ny mark, då forskningsöversikten visar på att dessa 
områden är mindre vanliga undersökningsområden.  

I kapitlet som följer redogörs för undersökningens metod och teori.

3 6 Informant 3.
3 7 Samtal med Rikard Jennische, bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek, [2011-05-10].
3 8 Enköping tillhör Uppsala län och där Uppsala är länets största kommun.
3 9 Enköpings kommuns webbsida > Statistik > Publikationer > Fakta i fickformat, [2011-05-11] och Uppsala 
kommuns webbsida > Kommun & politik > Kommunfakta, [2011-05-11].

                                                        19



4. Metod och teori

Kvalitativa intervjuer
Undersökningens empiriska material har insamlats genom kvalitativa intervjuer. 
Jan  Trost  beskriver  i  sin  bok  kvalitativa  intervjuer,  att  kvalitativa  studier  är 
lämpliga om undersökningen syftar till att till exempel försöka förstå människors 
sätt att resonera eller agera. Detta gör studieformen lämpad för min undersökning, 
vilken  har  för  avsikt  att  just  låta  ett  antal  utvalda  personer  komma  till  tals, 
angående  bland  annat  deras  resonemang  och  handlande  i  arbetet  med 
verksamhetens  musikavdelning.  Som  kontrast  till  denna  studieform  kan  kort 
nämnas den kvantitativa studien, vilken mer är avsedd för att ange frekvenser och 
där man till exempel vill visa hur många procent av en grupp människor som har 
den ena eller andra åsikten.40

Beträffande upplägget av intervjuerna, påtalar Trost detta med standardisering 
och  strukturering.  Mot  bakgrund  av  den  här  undersökningens  syfte  och 
frågeställningar,  framträdde  en  låg  grad  av  standardisering  av  intervjufrågorna 
som det självklara valet. Det innebär i praktiken att intervjun har stora möjligheter 
vad gäller variation,  och gör att man som intervjuare på ett dynamiskt sätt  kan 
omformulera  sig  efter  den  intervjuades  språkbruk,  ställa  frågorna  i  en  annan 
ordning än planerat om så behövs, samt ställa eventuella följdfrågor som väckts av 
de  svar  som  den  intervjuade  ger.  Detta  kan  jämföras  med  en  hög  grad  av 
standardisering, där alla intervjuer skall utföras identiskt, utan utrymme för några 
som  helst  variationer.  Gällande  intervjuernas  strukturering  får  de  i  stor 
utsträckning en hög grad av strukturering, vilken kännetecknas av att jag i grunden 
har ett ämne eller flera som jag håller mig till, och vet vad det är jag vill fråga 
om.41 

Angående plats för intervjuerna, så föll sig de intervjuades arbetsplatser som 
de mest lämpliga och komfortabla alternativen. Där har jag valt att intervjua dem 
enskilt, något som Jan Trost också rekommenderar.42 Som framgår nedan så är en 
av  informanterna  numera  pensionerad,  efter  att  under  många  år  tjänstgjort  på 

4 0 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 14.
4 1 Trost, J. (2005), s. 19 ff.
4 2 Trost, J. (2005), s. 46.
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Enköpings  kommunbibliotek.  Även  intervjun  med  denne  informant  är  gjord  i 
bibliotekets lokaler efter förslag från informanten.  

Trost  menar  att  kvalitativa  intervjuer  inte  skall  utföras  med  i  förväg 
formulerade frågor, utan istället utgöras av en kort lista över frågeområden som tar 
upp större delområden, och sedermera i möjligaste mån låta den intervjuade styra 
ordningsföljden och val av delaspekter i  samtalet.43 Jag har delvis valt  att  följa 
Trosts  rekommendationer  beträffande  detta,  och  utformat  min  intervjuguide  i 
större  delområden.  Dock  har  jag  valt  att  fylla  dessa  delområden  med 
färdigformulerade frågor, då jag ansåg detta nödvändigt för att kunna genomföra 
intervjuerna på ett effektivt sätt, och inte glömma att ta upp alla de saker som jag 
ville försöka få svar på.

Trost visar också på olika sätt att göra urvalet av intervjupersoner.44 Mitt urval 
av  intervjupersoner  till  denna  uppsats  grundar  sig  på  representativitet,  där  jag 
tillfrågat  de  personer  som  arbetar  närmast  med  de  problemområden  som 
undersökningen behandlar. Källmaterialet till uppsatsens undersökningsdel består 
sålunda i huvudsak av tre intervjuer med tre olika personer. Varje intervju har en 
egen intervjuguide med till  den personen anpassade frågor. När jag gjorde fem 
veckor praktik på Enköpings kommunbibliotek hösten 2010, så fick jag en bra 
inblick  i  vem som hade ansvar  för  vad  när  det  gällde  musikavdelningen,  och 
kunde mot bakgrund av detta göra en lämplig fördelning av frågorna till de två 
personer därifrån som sedermera blev aktuella för intervjuer. Några av frågorna 
som har lite av karaktären hur en person individuellt upplever någonting, eller vad 
man tror om något, har jag valt att ställa till båda dessa informanter med avsikt att 
möjligtvis utvinna en bredare bild av sakerna ifråga. 

Den tredje intervjun, vilken är gjord med en pensionerad bibliotekarie från 
Enköpings kommunbibliotek, har anpassats med frågor där avsikten varit att ge 
undersökningen en liten historisk bakgrund över arbetet och avvecklingen av den 
första  musikavdelningen  på  detta  bibliotek.  Då  denna  intervju  behandlar  en 
tidsperiod som sträcker sig cirka 25-40 år tillbaka i tiden, bör här nämnas att det 
lätt  kan infinna sig en problematik  i  detta  med retrospektiva  frågor.  Jan Trost 
skriver att  många studier som gjorts visar att  sambandet  mellan vad en person 
gjort  vid  ett  givet  tillfälle,  och  hur  den  personen  i  efterhand  beskriver  sitt 
agerande, ofta uppvisar differenser.45 Då denna första del av undersökningen inte 
utgör  uppsatsens  kärna  och  huvudfokus,  utan  mer  fungerar  som  en  historisk 
bakgrund,  ser  jag  inte  detta  faktum  som  något  större  problem.  Även 
undersökningens  andra  och  huvudsakliga  del  innehåller  ett  antal  frågor  av 
retrospektiv  karaktär,  men  där  det  relativt  närliggande  tidsperspektivet  de 
behandlar, samt frågornas innehållsmässiga utformning, kan antas utgöra en bra 
grund för användbara svar från informanterna.

4 3 Trost, J. (2005), s. 50.
4 4 Trost, J. (2005), s. 117.
4 5 Trost, J. (2005), s. 80.
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Vid direkt citering av den intervjuade personen, rekommenderar Jan Trost att 
man gör om talspråket till ett mera skriftanpassat språk. Anledningen till detta är 
att  de  två  språken  skiljer  sig  mycket  åt,  och  att  ett  talspråk  transkriberat  i 
oförändrat  skick  ibland  kan  framställa  den  intervjuade  på  ett  för  denne  ej 
smickrande sätt.46 Jag har i uppsatsen tagit fasta på detta, men försökt att göra så 
små ändringar som möjligt, då talspråk i någon mån ändå gör citaten mer levande 
och autentiska.

Vad  gäller  dokumentation  av  intervjuerna  så  visar  Trost  på  flera  olika 
alternativ: föra anteckningar under intervjun, göra en ljudinspelning av intervjun, 
filma den med videokamera, eller bara använda sitt minne för att sedan direkt efter 
intervjun skriva ner allting som man kan återkalla från minnet.47 Grundat på bland 
annat tidigare erfarenheter av att göra intervjuer, så har jag utifrån dessa alternativ 
valt att använda mig av ljudinspelning för att dokumentera intervjuerna, då jag 
anser att en sådan metod är den som passar mig bäst. Metoden är också det mest 
utbredda sättet vad gäller registrering av intervjuer.48 Fördelarna med att göra en 
ljudinspelning, är att man ordagrant får med det som sägs under intervjun, och 
även kan lyssna till tonfall vid avlyssningen. En annan stor kvalité är att man till 
fullo kan koncentrera sig på frågorna och svaren, i och med att man är befriad från 
att behöva göra några löpande anteckningar medan intervjun pågår. Nackdelarna 
är till  exempel att  det är tidskrävande att  efter intervjun bearbeta det inspelade 
materialet och transkribera det till skrift. Ett annat problem kan vara att vetskapen 
hos den intervjuade om att denne blir  inspelad kan ha en hämmande inverkan, 
något som kan leda till att undersökningen går miste om potentiell information.49

Tre diskurser
Den teoretiska ramen för diskussionen av resultatet av undersökningen, är de tre 
diskurser som den finländska informationsvetaren  Sanna Talja utvunnit  genom 
den  diskursanalys  hon  presenterar  i  undersökningen  Music,  culture,  and  the  
library. De tre diskurserna går under namnen The General Education Repertoire, 
The Alternative  Repertoire och  The Demand Repertoire, och har  utvunnits  av 
Talja genom analyser av intervjuer hon gjort med 28 stycken användare av två 
olika  musikbibliotek  i  Finland,  samt  genom analyser  av bibliotekens  officiella 
policydokument.  Diskurserna visar  på de olika  perspektiv  som råder  angående 
institutionens uppgifter.50

Marianne  Winther  Jørgensen  och  Louise  Phillips  påtalar  i  sin  bok 
Diskursanalys som teori och metod, att när man talar om diskursanalys handlar det 
4 6 Trost, J. (2005), s. 134.
4 7 Trost, J. (2005), s. 53 f.
4 8 Trost, J. (2005), s. 147.
4 9 Trost, J. (2005), s. 53 f.
5 0 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 3 ff.
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om en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser, vilka är möjliga att 
tillämpa på många olika områden och typer av undersökningar. Det råder ej heller 
någon enighet  om vad en  diskurs  är  och  hur  den skall  analyseras.  Författarna 
väljer dock att sammanfatta en diskurs till att vara ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Ett konkret exempel på hur man kan 
tillämpa metoden, kan till exempel vara att undersöka hur en TV-kanal skapar en 
viss uppfattning i något ämne, genom att göra en diskursanalys av de inslag som 
kanalen väljer att visa om detta ämne. Ett annat exempel på användningsområde 
kan vara att undersöka två olika institutioners hantering av en fråga eller fenomen, 
och utläsa de olika diskurser som där framträder.51 

Att relatera delar av undersökningens resultat till Sanna Taljas tre diskurser är 
ett lämpligt val för min uppsats, då den behandlar uppbyggnaden och underhållet 
av en musiksamling på ett bibliotek, där frågor kring bland annat urval utgör en av 
de centrala delarna. Relevant att påtala är att jag, till skillnad från Talja som i sitt 
arbete  intervjuar  användare  av  musikbiblioteket,  i  min  undersökning  istället 
intervjuat personal som arbetar med, och är ansvariga för musikavdelningen, på 
mitt undersökta bibliotek.

Presentation av Sanna Taljas tre diskurser

The General Education Repertoire
I denna diskurs betraktas musikbiblioteket som en institution vars samling skall 
kunna tjäna som utbildande, och därmed vara sammansatt så att den innehåller de 
centrala delarna och mest representativa artisterna från varje musikaliska genre. 
Det handlar alltså här om att bygga upp musiksamlingen utifrån långsiktiga mål 
och behov, och med ett kulturellt historiskt perspektiv som på ett representativt vis 
uppvisar olika musikstilars utveckling genom tiden. Detta snarare än att bara lägga 
resurserna på att tillhandahålla de musikaliska dagsländor som det tillfälligt finns 
stor efterfrågan på, vilket snabbt resulterar i en föråldrad samling. På detta sätt 
fungerar  musikbiblioteket  som  utbildande  bara  genom  sin  existens,  och  kan 
förutom  att  möta  användarnas  efterfrågan,  även  vägleda  dem  till  högre 
musikaliska destinationer. 

Inom diskursen betraktas den klassiska musiken som kulturellt viktigast, då 
den även representerar ett arv av den västerländska civilisationen. I och med att 
genren är så etablerad i den västerländska kulturen, anses den utgöra en kulturell 
bas som med statliga medel bör tillhandahållas samhällets medborgare. Även om 
den klassiska musiken anses som den viktigaste musikkulturen i denna diskurs, 
innebär det inte att andra genrer som till exempel jazz- och rockmusik exkluderas 

5 1 Winther Jørgensen, M. och Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 7 f.
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från att  betraktas  som konst  eller  kultur.  Bibliotekens  utbud uppvisar  dock en 
tonvikt  på den klassiska musiken,  då institutionen – förutom att  tillhandahålla 
samhällets  medborgare  sitt  kulturarv  –  även  betraktas  som  viktig  för  den 
kommunala  musikskolan,  vilken  till  stor  del  arbetar  med  denna  genre  i  sin 
undervisning.  Beträffande nyproducerad populärmusik,  framhåller  diskursen  ett 
mycket selektivt förhållningssätt gentemot denna genre, då musikverk här ofta är 
kortlivade  och  moderelaterade,  detta  att  jämföra  med  den  klassiska  musiken 
vilken visat sig bestå i århundraden. När det talas om mångfald i denna diskurs 
handlar  det  alltså  om  att  förena  detta  med  efterfrågan  och  kvalité,  så  att 
musiksamlingen  i  mesta  möjliga  mån  representerar  musikhistoriens  kärna. 
Material som anses representera kvalité har dock företräde. 

De  önskemål  som  framförs  av  musikbibliotekets  användare  gällande 
musiksamlingens  innehåll  betraktas  som en konstruktion  av  dennes  personliga 
preferenser. I kontrast till detta så ses musikbibliotekarien som en expert, utbildad 
i musikvetenskap och kunnig att  särskilja kvalitativ musik mot den mer ytliga. 
Musikbibliotekarien förväntas även ha en aktiv  roll  i  marknadsförandet av den 
kvalitativa musiken gentemot bibliotekets användare. 

När musikbiblioteket med sin samling ses som en möjlighet till utbildning för 
sina användare, kopplas institutionens samhälleliga roll  till  Catherine Sheldrick 
Ross'  stegteori,  vilken  menar  att  användarna  blir  bekanta  med  biblioteket  via 
material de redan känner till,  för att med tiden bli mer kulturellt invigda vilket 
resulterar i att de efterfrågar mer krävande material. 

Diskursen delar in användarna i tre olika nivåer av musikutövande. På den 
lägsta  nivån  fungerar  musik  huvudsakligen  som  underhållning  och  som 
bakgrundsmusik. På nästa nivå äger lyssnaren ett intresse för musiken som sådan 
samt dess historia, vilket leder till  att denne har en aktiv roll när det gäller att  
tillgodose detta intresse. På den tredje nivån handlar det om komponerande av 
musik, samt högre studier av konstformen.52

The Alternative Repertoire
I  denna  diskurs  är  bibliotekets  uppgift  att  fungera  som  en  motvikt  till 
masskulturen,  och  ge  utrymme  för  alternativ  musik  som  de  kommersiella 
kanalernas smala och enkelriktade utbud saknar. På så vis ger musikbiblioteket 
sina  användare  möjligheten  att  få  välja  från  ett  mera  varierat  och  komplett 
musikutbud, då man målinriktat arbetar med att fylla de luckor som det generella 
musikutbudet  uppvisar,  och  tillgängliggöra  den  mera  sällsynta  och  marginella 
musiken  genom att  ägna  uppmärksamhet  åt  subkulturer  som avskiljer  sig  från 
mainstream-kulturen. Det råder inte någon total samstämmighet gällande vad som 
kan betraktas som ”alternativ” musik, men allmänt sett så handlar det om att lyfta 

5 2 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 50 ff.
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fram saker som etnisk musik, världsmusik samt nya trender inom genrer såsom 
independentrocken, jazzen och den klassiska musiken. 

En  av  de  avgörande  skillnaderna  i  denna  diskurs,  i  jämförelse  med  The 
General  Education  Repertoire, är  därmed  att  kvalitetsbegreppet  i  relation  till 
bibliotekets  musiksamling  är  länkat  till  en  mer  experimentell  framtoning,  där 
institutionen skall vara mer risktagande, och låta delar av de välkända klassikerna 
inom de olika  genrerna lämna plats  för  produktioner  som exempelvis  i  någon 
mening  förnyar  eller  utvecklar  konstformen.  En  annan  skillnad  är  hur  de  två 
diskurserna förhåller sig till musikbibliotekets utbildande uppgift. Här framhåller 
The  Alternative  Repertoire att  institutionens  uppgift  är  att  med  sin  mer  udda 
samling  bredda  användarnas  musikaliska  horisonter,  och  på  så  vis  ge  dem 
möjligheten att hitta sin egen personliga favoritmusik, istället för att de har rollen 
av passiva mottagare av musikhistorien såsom The General Education Repertoire 
presenterar den. På så vis menar diskursen att musikbiblioteket kan ha påverkan 
på,  och  stärka  användarnas  kulturella  identitet,  genom  att  de  som  besöker 
musikavdelningen för att låna den välkända och utbredda musiken, kanske även 
upptäcker annan musik. Detta kan i sin tur leda till ett större intresse för musik 
som  sådan.  Även  om  diskursen  framhåller  att  bibliotekets  musiksamling  bör 
representera en balans mellan användarnas intressen och de visioner som råder 
angående kvalité,  betonas  att  den kommersiella  popmusiken inte  skall  åtnjutas 
någon stor prioritet, då den är lättåtkomlig genom andra kanaler såsom exempelvis 
radio.  Musikbibliotekets  begränsade budget  skall  istället  användas  till  att  lyfta 
fram den alternativa musiken, som i mycket mindre utsträckning exponeras i olika 
sammanhang. 

För  att  sammanställa  en  musiksamling  enligt  The  Alternative  Repertoire,  
krävs  att  musikbibliotekarien  är  mycket  insatt  och  kunnig  i  den  globala 
musikscenen som helhet, samt har kännedom om de smala och inte lika synliga 
distributionskanaler  som  tillhandahåller  mycket  av  de  alternativa 
musikproduktionerna.53

The Demand Repertoire
I denna diskurs handlar det om att i första hand tillmötesgå användarnas behov 
och efterfrågan. Uppbyggnaden av en musiksamling kräver således kännedom om 
kommunens invånare och just deras önskemål, vilken uppnås genom systematiska 
utredningar angående deras musiksmak och musikintressen. Det betonas att detta 
arbete måste göras lokalt för varje enskild kommun, då det inte går att generalisera 
musikintressen för större geografiska områden. Utredningar i detta ärende – och 
som blir  till  hjälp att  kartlägga intresse respektive ointresse för olika  typer  av 
material – kan rent praktiskt exempelvis utföras genom analyser av lånestatistiken, 
användarundersökningar, samt att ta del av de aktuella topplistorna. Till skillnad 

5 3 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 54 ff.
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från de två andra diskurserna, råder inom denna diskurs inget som helst kritiskt 
förhållningssätt  gentemot  populär-  och  hit-musiken.  Diskursen  framhåller  här 
istället att de mest efterfrågade produktionerna besitter störst chans att även bli 
lyssnade till i framtiden. Detta medför att musikbibliotekarien som yrkesman – i 
jämförelse  med  de  andra  två  diskurserna  –  får  en  relativt  underordnad  roll 
beträffande  urvalet  till  musiksamlingen.  Eventuella  expertkunskaper  rörande 
musikhistorien och den aktuella musikscenen, tillämpas här i förhållandevis liten 
utsträckning,  då  inköpen  baseras  i  stort  på  användarnas  konkreta  behov  och 
önskningar, utan exempelvis några fackmannamässiga värderingar utifrån någon 
form  kvalitetsbegrepp.  Istället  ligger  bibliotekariens  kompetens  i  att  kunna 
analysera  och  identifiera  de  olika  användargrupperna  och  deras  behov,  varpå 
musiksamlingen tar form utifrån en tillit till användarnas musikaliska preferenser. 

Biblioteket betraktas i denna diskurs som en social service, vilken skall tjäna 
majoriteten  av människorna  i  kommunen,  utan  inslag  av  elitism.  Därav  vänds 
kritik emot fackmannamässiga kvalitetsutvärderingar, samt ambitioner att utbilda 
vid uppbyggnaden av musiksamlingar,  då det  automatiskt  resulterar  i  att  vissa 
grupper i samhället blir favoriserade. Även om biblioteket i denna diskurs skall 
tillhandahålla den musik som majoriteten av de lokala invånarna önskar, så anses 
det  inte  leda  till  en  ensidig  musiksamling.  Majoritetens  musiksmak,  och  den 
kommersiella  musiken,  anses  istället  uppvisa  en  mängd  olika  trender  och 
variationer.54

5 4 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 58 ff.
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5. Undersökning

Presentation av Enköpings kommunbibliotek
Enköpings  kommunbibliotek  är  småstaden  Enköpings  folkbibliotek  med  cirka 
37500 registrerade låntagare.55 Huvudbiblioteket har tre filialer som är belägna i 
Örsundsbro, Grillby och Fjärdhundra. Enköpings kommunbibliotek erbjuder sina 
användare, förutom skön- och facklitteratur,  och barn- och ungdomsböcker,  ett 
urval av dagstidningar, svenska och internationella, ett urval av periodika, svenska 
och internationella,  cd-skivor med musik,  dvd-filmer med musik,  spelfilmer på 
dvd,  Internet,  möjligheter  till  släktforskning,  de  lokala  dagstidningarnas  hela 
utgivningshistoria  på  mikrofilm  samt  tillgång  till  olika  Internettjänster  som 
exempelvis Naxos Music Library. De har sedan en tid tillbaka också en så kallad 
digital jukebox på huvudbiblioteket, från vilken användarna kan låna olika typer 
av material med sitt usb-minne.

Tidpunkten  för  när  Enköpings  kommunbibliotek  ursprungligen  började 
tillhandahålla musik till sina användare är okänt, men en musikavdelning fanns i 
verksamheten 1971 när informant 1 började sin tjänstgöring där. Enligt samma 
informant  bör tidpunkten för den första musikavdelningens avveckling ha varit 
sent  80-tal.56 Från  att  sedan  ha  varit  utan  musikavdelning  under  drygt  15  år, 
började man 2001 att åter bygga upp ett musikbestånd med digitala medier, för att 
i maj 2002 åter öppna en musikavdelning.57 Till att börja med köpte man bara in 
musik-cd, men efter en tid kompletterades samlingen med musik-dvd, samt att 
man tecknade ett abonnemang på Naxos Music Library.58

Budgeten för den nuvarande musikavdelningen ligger på drygt 90 000 kronor 
per år, och där musik-cd, musik-dvd och Naxos Music Library är inräknat i detta.59 

Bibliotekets  cd-samling,  inklusive  de  skivor  som  är  utlagda  på  filialerna, 
uppgår idag till cirka 7700 titlar, vilket i praktiken betyder att antalet exemplar är 

5 5 Informant 3.
5 6 Informant 1.
5 7 Informant 3.
5 8 Informant 2.
5 9 Informant 2.
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något större, då dubbletter förekommer av vissa titlar vilka är tillägnade filialernas 
musikavdelningar. Antalet musik-dvd uppgår till drygt 850 titlar.60

Musikavdelningen står för cirka 7-8 procent av bibliotekets totala utlåning.61

Presentation av uppsatsens informanter
De personer som förekommer som informanter i undersökningen är, eller har varit 
anställda på Enköpings kommunbibliotek, där de på något sätt är, eller har varit 
inblandade i musikavdelningens verksamhet.

Informant 1
Anders Ekholm är en för närvarande pensionerad bibliotekarie som arbetade på 
Enköpings kommunbibliotek mellan 1971 och 2007, med undantag för några år i 
slutet på 70-talet, då han utbildade sig till bibliotekarie. Han har därmed upplevt 
verksamhetens två olika musikavdelningar, men är främst representerad i denna 
undersökning för att berätta om den första musikavdelningen, i vilken han under 
en  period  var  väldigt  involverad  vad  gäller  detta  med  exempelvis  inköp  och 
urval.62 Avsikten med att söka upp denna informant var att ge undersökningen en 
liten historisk bakgrund, men även för att kunna göra vissa jämförelser mellan den 
första och nuvarande musikavdelningen på Enköpings kommunbibliotek.

Informant 2
Anders  Lohman  var  tidigare  under  ett  antal  år  bibliotekschef  på  Enköpings 
kommunbibliotek,  men  arbetar  idag  som  bibliotekarie  och  enhetsansvarig  på 
samma bibliotek. Han har tjänstgjort på biblioteket sedan 2000, och ansvarar för 
inköp och urval till musikavdelningen.63

Informant 3
Lars Malmsten är biblioteksassistent och systemansvarig, och har tjänstgjort på 
Enköpings  kommunbibliotek  sedan  2001.  Han  ansvarar  för  allt  det  praktiska 
rörande  musikavdelningen,  såsom  bland  annat  arbetet  med  katalogposter, 
genreindelning och hyllplacering.64

6 0 Informant 3.
6 1 Informant 2.
6 2 Informant 1.
6 3 Informant 2.
6 4 Informant 3.

                                                        28



Den första musikavdelningen

Inköp och urval
År  1971  när  Anders  Ekholm  började  sin  tjänstgöring  på  Enköpings 
kommunbibliotek, uppskattar han att verksamhetens musikavdelning bestod av ett 
hundratal lp-skivor. Vid avvecklingen av avdelningen, som enligt Ekholm bör ha 
skett i slutet av 1980-talet, tror han att beståndet av skivor vid tidpunkten kan ha 
omfattat runt 400, och där genrerna pop och rock dominerade. Detta kan jämföras 
med när han började sin tjänstgöring på biblioteket, då samlingen uppvisade en 
väldig övervikt åt det klassiska hållet. 

Vidare  menar  Anders  Ekholm  att  de  inom  personalen  arbetade  med 
musikavdelningen allihop, men att han själv med tiden fick mer och mer ansvar 
för detta med exempelvis inköp, och att samlingen av skivor då började att formas 
till en mer varierad sådan beträffande olika genrer. Trots denna utveckling minns 
han en avsaknad av vissa genrer i samlingens sammansättning.65

[…] efterhand så försökte man nog balansera det någorlunda. Ändå tror jag att det var väldigt  
lite  jazz till  exempel,  nästan ingenting som jag minns. Nästan ingen ny så kallad  klassisk  
musik, alltså nutida musik. Det var nog nästan ingenting tror jag.66

Anders Ekholm vill minnas att inköpskanalerna till musikavdelningen var flera till 
antalet. Förutom att man fick material levererat på beställning, hände det också att 
man själv besökte någon skivbutik för inköp till avdelningen.67

Jag  minns  i  alla  fall  några  tillfällen  att  vi  åkte  till  Uppsala  till  någon  skivaffär  och 
botaniserade. Men annars så kom dom nog ifrån, jag tror att det hette Nordisk Bokimport. Jag 
vet  inte  om det  företaget  finns fortfarande,  jag tvivlar  på det.  Dels  så köpte man mycket 
litteratur på andra språk därifrån, och sen att man köpte skivor där. Men jag tror att det fanns 
ytterligare något företag. Bibliotekstjänst kanske också, att dom kom därifrån också. Men jag 
tror  att  Nordisk  Bokimport var  den  stora  leverantören.  Det  kom väl  kataloger  och  man 
beställde. Men sen vet jag att det kom en buss någon gång ibland också där man gick och 
tittade, dels på böcker, och dels på nya skivor som dom hade med sig.68

Anders  Ekholm  berättar  att  underlagen  för  att  göra  urvalet  av  titlar  till 
musikavdelningen var kataloger från leverantörerna, men utgjordes också av andra 
erfarenheter såsom recensioner, och de önskemål som lämnades av låntagarna. Det 
senare minns han som ett av de allra viktigaste underlagen, och att det var väldigt 
sällan som det blev nobben vad gäller låntagarnas önskemål. Då han själv endast 
var, och är kunnig på delar av den klassiska musiken, var detta med exempelvis 
recensioner ett hjälpmedel när det gällde urvalet av övrig musik. Han tror även att 
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han  ibland  konsulterade  arbetskamrater  vid  urvalsarbetet  beträffande  genrer 
utanför  den  klassiska musiken.  Han  tänker  sig  även  att  utlåningsstatistiken 
påverkade vad som köptes in, och menar att det antagligen mer eller mindre per 
automatik blev så, då den signalerade vad som fungerade och vad folk ville ha.69

Kvalitetsaspekten
Huruvida  det  fanns  något  kvalitetstänkande  vad  gäller  musikavdelningens 
innehåll, antar han att så var fallet, men att det nog inte var lika uttalat som när det 
gällde böcker. Han berättar att det åtminstone var en period när det var väldigt 
kinkigt med vilka böcker man skulle köpa in, och att hans bibliotekarieutbildning i 
slutet  på 1970-talet  präglades mycket  av just  debatter  kring kvalitetsbegreppet. 
Dock har han inget minne av att musiken var utsatt för lika hård granskning som 
böckerna,  något  han antar  berodde på  att  mediet  rent  allmänt  var  föremål  för 
ganska stort ointresse hos de som arbetade på biblioteket.70

Det här [med kvalité] var ju liksom den stora debatten när jag gick den här utbildningen då på 
70-talet. Det var ju modegrejer då, jag pratar om det här med artotek till exempel, och att man 
skulle ut till arbetsplatserna och försöka få jobbarna där att låna konstig konst och sånt. Och 
att man satte upp boksnurror ute på arbetsplatser och sånt. Skräplitteratur som det hette, jag  
tror att den termen användes då också, det rynkade man väldigt mycket på näsan åt. Det bör 
ha gällt musiken också. Jag tror att vi släppte igenom mycket mer när det gällde musik i alla 
fall än när det gällde böcker. Och förmodligen hade det att göra också med att intresset för 
böcker var så mycket större, eller att intresset för skivor var så mycket mindre. Det var liksom 
ingen som brydde sig på något sätt.71

Även om musiken inte kvalitetsgranskades i samma utsträckning som böckerna, 
berättar Anders Ekholm att det fanns generella regler för verksamheten som då 
även  gällde  musiken,  och  där  det  handlade  om  att  material  inte  fick  vara 
exempelvis  kränkande  eller  våldsförhärligande.  Med  ett  par  bokexempel 
exemplifierar han hur dessa regler i praktiken kunde arta sig.72

[…] det var en väldigt speciell grej att folk frågade ganska ofta efter  Mein Kampf, och den 
fick vi ju varken låna hem som fjärrlån eller köpa. Det fanns någon som hette Sven Hassel 
som skrev såna här krigsskildringar, våldsförhärligande i allra högsta grad. Det fick vi inte 
heller köpa in. Där liksom gick gränsen.73

Lyssningsverksamheten
Avlyssning av fonogram är den typ av fonogramverksamhet som funnits längst på 
de  svenska  folkbiblioteken.74 När  Anders  Ekholm  började  sin  tjänstgöring  på 
Enköpings  kommunbibliotek  1971,  erbjöds  låntagarna  bara  att  just  lyssna  på 
institutionens skivor. Han tror dock att det bara var några år senare som man även 
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startade med utlån av skivorna. Lyssningsverksamheten på musikavdelningen ser 
han tillbaka på som dåligt organiserad och kaotisk, på grund av märkliga tekniska 
lösningar, och att man förutom att erbjuda lyssning i hörlurar även spelade upp 
skivor i högtalare.75

Jag minns att det var ganska kaotiskt här på biblioteket. Dels fanns det sådana här kontakter 
lite  här  och  där,  där  man kunde sitta  och  lyssna  med hörlurar.  Sen så fanns det  på  den 
dåvarande barn- och ungdomsavdelningen stora högtalare som formligen vräkte ut musik, och 
det satt mycket ungdomar därinne. Speciellt minns jag att man hörde någon sitta därinne och 
skrika: ”Vänd på skivan!”. Det var liksom det det handlade om på något sätt. Det var inte 
organiserat på något sätt. […] arbetsmiljön […] var [inte] så där jättekul. Det var en väldig 
volym därinne [på barn- och ungdomsavdelningen].  Jag tycker det  är så konstigt  när man 
tänker tillbaka på det och att det gick att ha det så, det är jättekonstigt. Men så var det. […].76

Det fanns två skivspelare i den här gamla äldsta disken, varav den ena var reserverad för  
lyssning i dom här uttagen. Men snurrade det en skiva där så var alla som lånade lurar tvungna 
att lyssna på just den, så det var ju väldigt märkligt tekniskt ordnat också. Sen den andra då 
var reserverad för att dundra rakt ut i luften så att säga.77

Detta med att skivavlyssning upplevdes som problematisk var relativt utbrett vid 
tiden,  och  personalen  på  många  bibliotek  ansåg  sig  inte  kunna  sköta  denna 
verksamhet på ett vettigt sätt, på grund av från början dålig planering, bristfälliga 
resurser och otillräckliga kunskaper.78

Det kan dessutom förefalla märkligt att man på Enköpings kommunbibliotek 
vid den här tiden spelade upp musik i stora högtalare. Här skall man dock beakta 
den av BTJ utgivna handboken Musik på bibliotek från 1970, som framhåller att 
denna form av musikavlyssning bör finnas på de större biblioteken.79

Målgrupp och användare
Anders  Ekholm  menar  att  användarna  av  musikavdelningen  var  ungdomarna, 
vilka nyttjade  pop- och  rockmusiken,  men även att barnen brukade bibliotekets 
barnskivor, om än i väldigt liten utsträckning vad han kan minnas. Han minns inte 
att de hade någon uttalad målgrupp med musikavdelningen, men tror att det från 
politiskt håll kan ha funnits ambitioner att de på biblioteket skulle tillhandahålla 
populärmusiken, och  menar  att  det  fanns  ett  motstånd  i  ledningen  mot  den 
genren.80

Den dåvarande chefen […] han älskade Wagner, så det fanns lite Wagnerskivor förutom den 
här popmusiken, men dom hade han oftast inne på sitt arbetsrum. Och så hade han en sån där  
liten grammofon som man hade på den tiden, och spelade dom där. Så att där inifrån kunde 
man då få höra ouvertyren till Tannhäuser och sånt där lite då och då. […]. Jag misstänker att 
det  måste  ha  funnits  någon  sorts  politisk  vilja  att  man  skulle  tillhandahålla  den  här 
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populärmusiken, för att annars skulle aldrig den här mannen […] ha köpt en enda sådan skiva, 
eller tillåtit att den här musiken vräktes ut på det här sättet, men jag vet inte.81

Även när det gäller populärmusikens frammarsch på biblioteken vid tiden, finns 
anledning  att  till  exempel  relatera  detta  till  BTJ:s handbok  från  1970,  vilken 
uppmuntrar en sådan utveckling.82

Avvecklingen
Anledningen till att musikavdelningen inte överlevde, tror Anders Ekholm var att 
det rådde ett ganska stort ointresse i ledningen för den delen av verksamheten. 
Detta  ointresse,  i  kombination  med  att  skivorna  snabbt  slets  ut  och  blev 
obrukbara, menar han blev musikavdelningens fall. Han minns inte heller att man 
hade någon speciell pott avsedd för just skivor. Han lyfter dock fram slitaget som 
antagligen det viktigaste skälet till  att verksamheten dog ut, och minns att man 
konfronterades med mycket problem kring detta i den dagliga verksamheten.83

[…] [skivorna] var ju så lätta att repa. Det var väldigt mycket besvär med att folk kom och 
klagade på att skivorna inte gick att lyssna på, att dom förstörde deras stift och sånt där. Man 
försökte nog att titta på dom och se om det syntes några tydliga repor och så. Jag minns att jag 
lånade hem skivor själv, och det hackade och hade sig väldigt mycket. Så att dom här gamla 
vinylskivorna var inte bra att hantera på det sättet.84

Att  musikavdelningen  avvecklades  menar  Anders  Ekholm  nog  var  ganska 
välkommet hos personalen, då man överlag inte var så förtjusta i att jobba med 
material vars hantering skiljde sig från rutinerna och hanteringen av böcker.85

Jag tror att man tyckte det var ganska skönt! Det här är i och för sig ett litet sidospår, men det 
fanns också någon sorts grej i tiden då att man skulle låna ut konst. Och det var också sånt där  
som ansågs besvärligt och kom vid sidan om på något sätt. Och sen dom här skivorna, man 
skulle hantera dom på andra sätt än vanliga böcker och så.86

Han tror  inte  att  de  som använde  sig  av  musikavdelningen  var  så  många till 
antalet, även om gruppen ifråga var flitiga låntagare av bibliotekets skivor, och 
minns inte att avvecklingen av denna verksamhet hade någon påverkan vare sig på 
antalet besökare, eller att man fick några direkta reaktioner från användarna. Det 
hände  dock  ibland  att  avsaknaden  av  möjligheten  till  att  lyssna  på  musik  på 
biblioteket kunde resultera i viss förvåning hos en del besökare.87

Det jag minns är att det kom in folk ibland och frågade om man kunde lyssna på skivor här. 
När vi sa att det inte gick så tyckte dom att det var lite märkligt. Ofta var det värnpliktiga som 
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kom hit. Där dom bodde kunde man sitta och lyssna i lurar, och dom tyckte det var konstigt att 
det inte gick här, det minns jag.88

Kort jämförelse med den nuvarande musikavdelningen
I en jämförelse mellan  denna första  musikavdelning och den nuvarande tycker 
Anders Ekholm att det har blivit mycket bättre nu, och att musiken har blivit en 
naturlig del av verksamheten.89

På något sätt är den [nya] mycket mer integrerad i biblioteket, och som en naturlig del [av  
verksamheten]. Och jag tycker att det fungerar väldigt bra nu, att den är balanserad väldigt 
bra.  Om man tänker sig hur många som är intresserade av olika genrer,  så tror jag den är 
ganska representativ. Jag tror att det fungerar mycket bättre nu än på den tiden jag skötte den. 
Det är mera genomtänkt nu också.90

Den nuvarande musikavdelningen

Bakgrund och mål
Efter att  helt  ha varit  utan musikmedier  under drygt 15 år,  togs på Enköpings 
kommunbibliotek år 2001 beslutet att man åter skulle öppna en musikavdelning, 
för att kunna erbjuda användarna musikmedier för hemlån. Beslutet fick som följd 
att man till viss del fick disponera om lokalerna, för att få plats med denna nya 
avdelning. Rent praktiskt betydde det att man tog bort det programrum man hade, 
ett ingrepp som också hade för avsikt att frigöra utrymme för fler sittplatser för 
bibliotekets  besökare.91 Initiativet  till  att  satsa  på  en musikavdelning kom från 
Anders Lohman, som vid tiden relativt nyligen hade anställts som bibliotekschef. 
Hans föregående arbetsplats hade givit honom positiva erfarenheter av att ha en 
musikavdelning i  verksamheten,  vilket  tillsammans  med  det  egna  intresset  för 
konstarten,  och  uppfattningen  att  den  bör  göras  mer  tillgänglig,  utgjorde 
bakgrunden till initiativet.92

[I Timrå]93 hade vi börjat med musik, och jag tyckte det var en lysande idé eftersom jag är  
musikintresserad och tycker att musiken är en väldigt viktig kulturyttring. Musik är ju också 
en marknad där det kanske inte alltid är lätt att få tag på det gamla och äldre […]. Därför  
tycker jag biblioteket har en uppgift.94
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Att utöka verksamheten med till exempel musikmedier menar han kan kopplas till 
bibliotekets grunduppgift,  vilken är att tillhandahålla olika sorters kultur gratis, 
samt  att  bevara kulturarvet.  Om det  sen rör sig om musik,  film eller  litteratur 
menar han gör ingen skillnad vad gäller denna uppgift. 

Beslutet  att åter införa en musikavdelning i verksamheten innehöll även en 
målformulering, som uttryckte att  man ville  satsa på musik för alla åldrar och 
tillhandahålla  alla  genrer,  men  att  tyngdpunkten  skulle  ligga  på  pop-  och 
rockhistorien.  Anders  Lohman  berättar  att  målen  med  musikavdelningen  har 
infriats  mycket  väl,  något  som  de  utläser  av  utlåningssiffrorna,  och  på  att 
låntagargruppen till avdelningen överlag uppvisar ett mycket aktivt intresse.95

[…] vi är nöjda med hur det har fallit ut, för att det var ju många som lånade och många som 
är väldigt intresserade, den mest aktiva låntagargruppen kan man säga, och som kommer med 
flest önskemål och beställningar. Så att det är vi jättenöjda med.96

Även  i  Karin  Schelins97 och  Eva  Fälths98 undersökningar,  framträder 
musikavdelningens användare som den mest  aktiva  låntagargruppen vad gäller 
detta  med  inköpsförslag.  Att  användarna  till  musikavdelningen  kommer  med 
inköpsförslag upplevs av biblioteken som positivt.

Fildelningen på Internet, som sedan några år tillbaka gjort att intresset för de 
fysiska  musikmedierna  minskat  rejält,  menar  Anders  Lohman  inte  var  något 
problem 2001, vilket gjorde att fenomenet inte fanns med i diskussionen när man 
tog beslutet att satsa på denna fysiska musikavdelning.99

Ekonomi
Budgeten  för  musikavdelningen  ligger  på  cirka  90  000  kronor  per  år,  vilket 
inkluderar  medierna  musik-cd,  musik-dvd  och  Internettjänsten  Naxos  Music  
Library. Anders Lohman berättar att verksamhetens medieanslag kan omfördelas 
hur man vill mellan de olika medierna i biblioteket, och att musikavdelningens 
pengar  kan  sägas  tas  från  bokbudgeten.  Ett  undantag  från  detta  skedde  i 
musikavdelningens  startskede,  då  man  fick  ett  betydande  extraanslag  för  att 
investera i ett grundbestånd på 2500 musik-cd.100

Den avsatta grundbudgeten för musikavdelningen på 90 000 kronor har hållit 
sig  ungefär  lika  sedan  starten,  med  undantag  för  de  två  senaste  åren  då  den 
minskat  lite  grand på  grund av  att  utlåningen också  har  minskat  lite,  berättar 
Anders Lohman.101
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Urval
I tidigare forskning, representerad av Karin Schelins, Eva Fälths och Linn Kvists 
och Liv Olofsson Lundströms102 uppsatser,  är  detta  med  mångfald  och bredd i 
musiksamlingen  en  framträdande  ambition  bland  de  undersökta  biblioteken. 
Samma ambition finns även på Enköpings kommunbibliotek, där Anders Lohman 
menar  att  musikavdelningen skall  vara allsidig,  mot  bakgrund av att  man som 
bibliotek har ett kulturellt ansvar att kunna tillhandahålla ett kulturutbud som är 
allsidigt och brett.

När  han  2001  med  hjälp  av  en  investeringsbudget  började  att  bygga  upp 
musikavdelningens grundbestånd, arbetade han med ambitionen att samlingen av 
skivor skulle representeras av de mest framträdande artisterna och skivorna inom 
de olika genrerna och tidsepokerna, men att betoningen skulle ligga på pop- och 
rockmusiken.103 Lars  Malmsten  berättar  att  samlingen  består  av  drygt  75-80 
procent  pop och  rock, och menar att  de har relativt  lite  av genrer såsom  jazz, 
klassiskt,  world och visa jämfört med många andra bibliotek, och speciellt då de 
bibliotek som har haft en musikavdelning länge.104

Anders  Lohman  berättar  att  det  i  urvalsarbetet  även  har  funnits  idén  att 
musikavdelningen skall kunna fungera som utbildande, och att de som vill bekanta 
sig med vad som hänt tidigare i musikhistorien, skall erbjudas möjligheten att hitta 
de riktigt bra materialen från de olika epokerna och genrerna på biblioteket. Man 
har dock inget samarbete med någon annan kulturinstitution, som till exempel den 
kommunala  musikskolan,  vad  gäller  urvalet  av material  till  musikavdelningen. 
Med mer tid och resurser tycker han det hade varit roligt att även kunna gå ut 
aktivt  och  försöka  utbilda  med  musikavdelningen,  men  att  den  möjligheten 
saknas.105

Det som Anders Lohman redogör för här uppvisar tydliga kopplingar till den 
första  av  Sanna  Taljas  diskurser  The  General  Education  Repertoire, i  vilken 
musikbiblioteket  skall  kunna  fungera  som  utbildande,  och  bestå  av 
musikhistoriens centrala delar med material som representerar dessa delar på ett 
bra sätt.106 Dock åtnjuter inte den klassiska musiken någon högre kulturell status än 
de andra genrerna  på det  sättet  de  gör  i  Taljas  diskurs,  och den representerar 
dessutom en relativt liten del av bibliotekets fysiska musiksamling, vilken istället 
uppvisar en mycket stor dominans av pop- och rockskivor.

Anders Lohman och Lars Malmsten uppger inget skäl till utbudets tonvikt på 
pop- och rockmusiken, vilket kan antas ha att göra med att denna trend – vilken i 
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någon mån har ungdomarna som den främsta målgruppen – sedan flera år tillbaka 
är en vedertagen utbredd företeelse,  något som framgår av bland annat Barbro 
Wards Artikel i  Biblioteksbladet 1995, i vilken det kan utläsas att många av de 
nystartade  musikbiblioteken  valt  att  just  inrikta  sig  på  den  för  ungdomarna 
intressanta musiken.107

Även  om  det  inte  är  starkt  framträdande,  finns  i  urvalsarbetet  också 
ambitionen att inkludera alternativa musikproduktioner från de mindre bolagen, 
musik som Anders Lohman menar kanske är mer konstnärlig och inte siktar på 
topplistorna, utan lever på egna villkor och uppvisar låga försäljningssiffror. Här 
inkluderar  han  också  det  multikulturella  med  musik  från  andra  kulturer  och 
världsdelar. Han berättar att han till viss del försöker orientera sig i den alternativa 
musikscenen, när det gäller  att  välja material  till  musikavdelningen, genom att 
ibland läsa tidningar som tar upp den typen av musik,  men menar att han nog 
kunde vara mer aktiv vad gäller detta.108

Arbetet med musikavdelningens utbud kan, som framgår ovan, även i liten 
utsträckning förstås utifrån Sanna Taljas andra diskurs The Alternative Repertoire, 
i vilken musikbibliotekets uppgift är att verka som en motvikt till masskulturen, 
med  en  mer  varierad  och  komplett  musiksamling,  där  delar  av  de  välkända 
klassikerna  byts  ut  mot  den  mer  marginella  musiken.109 Även  om  man  på 
Enköpings  kommunbibliotek  inte  i  någon  större  omfattning  lyfter  fram  eller 
prioriterar den mer sällsynta och marginella musiken, och intar den risktagande 
profil  som diskursen  förespråkar,  så  är  den inte  bortglömd,  utan  har  sin  del  i 
samlingen.   

Olika  tidningar  och  deras  recensioner  är  något  Anders  Lohman  överlag 
använder sig av för att göra urval och inköp till musikavdelningen. Även Internet 
är ett hjälpmedel han använder sig av, men då främst för att följa med vad som ges 
ut på skivmarknaden, samt för att  kanalen även ger möjligheten att  provlyssna 
musik som kan vara intressant, men som man ej kanske tidigare är bekant med.110

Jag använder mig väldigt mycket av tidningars recensioner, men även av Internets olika sajter 
för att göra urvalet. Dels är det vissa dagstidningar som Aftonbladet och UNT. Hi-fi musik och 
Sonic är rätt bra som tidningar. Jag har inte använt någon speciell sajt som har recensioner, 
men däremot en som visar på utgivningen, så man kan täcka hela utgivningen. Den är rätt bra. 
Sen använder jag All Music Guide väldigt mycket för att där kan man lyssna lite grand också. 
Speciellt då när det är musik som är okänd för mig […] så är den faktiskt väldigt bra. Den har  
recensioner också. Inte så att det är skrivna recensioner, men dom ger lite småbetyg.111

Att  använda  sig  av  olika  tidningar  som  hjälpmedel  för  inköp  etc.  till 
musikavdelningen,  är  mycket  vanligt  förekommande  bland  de  undersökta 
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biblioteken i Mattias Larssons uppsats.112 Även Karin Schelins, Eva Fälths, Linn 
Kvist och Liv Olofsson Lundströms samt Esther Thegels113 undersökningar visar 
på olika  tidningar som vanligt  förekommande hjälpmedel  i  bibliotekens  arbete 
med urval. Likt Enköpings kommunbibliotek så använder sig många bibliotek i 
dessa fyra undersökningar också av All Music Guide.

Användningen  av  tidskrifter  vid  urval  av  fonogram  till  folkbibliotekens 
musikavdelningar,  har  i  sammanhanget  gamla  anor,  och  påtalas  redan i  BTJ:s 
handbok  Musik  på  bibliotek från  1970,  där  också  konkreta  tips  på  ett  flertal 
tidskrifter ges.114      

En  musiksamling  som  enbart  bygger  på  den  utbredda  och  kommersiella 
musiken  anser  Anders  Lohman  blir  ensidig,  men  menar  att  den  har  lika  stort 
existensberättigande på biblioteket som den mindre kommersiella musiken, och 
att kvalitén inte behöver vara kopplad till dessa faktorer.115

Det är samma sak som med böcker och allting, vi skall ha även bästsäljarna, och även de bästa 
filmerna.  För  att  det  är  kommersiellt  så  behöver  det  inte  vara  dåligt.  Vi  är  till  för 
kommuninvånarna och skall tillhandahålla det dom frågar efter,  så man måste ha både det 
kommersiella och icke kommersiella.116

Användarnas behov och efterfrågan, anser han att biblioteket i så stor utsträckning 
som möjligt skall tillmötesgå vad gäller musikavdelningens innehåll och löpande 
inköp.  Man gör inga riktade undersökningar  bland låntagarna för  att  kartlägga 
deras intressen, men ser på statistiken vilka genrer som lånas mest, vilket till viss 
del påverkar vad man köper in. Ett viktigt riktmärke som styr de löpande inköpen 
är inköpsförslagen som lämnas från låntagarna, där man i mycket stor utsträckning 
tillmötesgår dessa.117

Vi köper inte in allt som efterfrågas. Vi måste ju klara budgeten också. Men väldigt mycket av 
det som efterfrågas köps in. Vi har till exempel en väldigt stor samling av kristen hårdrock, för 
det är det en kille som beställer väldigt mycket. Men vi måste ju ändå begränsa det, vi kan ju 
inte bara köpa det.118

Anders Lohman kan inte utesluta  att  den stora tillgången av musik på Internet 
även har påverkat vad som köps in till musikavdelningen, och att det i så fall rör 
sig om att han möjligen köper mindre av ren topplistemusik nu.119
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I redogörelserna ovan framgår att  den diskurs som Sanna Talja kallar  The 
Demand Repertoire,120 har mycket stort inflytande på den löpande utformningen av 
musikavdelningen på  Enköpings  kommunbibliotek.  Diskursen  talar  om hur  ett 
musikbibliotek i första hand skall tillmötesgå användarnas behov och efterfrågan, 
något  som på  Enköpings  kommunbibliotek  i  huvudsak  visar  sig  i  att  man  är 
mycket  lyhörd  för  de  inköpsförslag  som  kommer  från  musikavdelningens 
användare. Man uppvisar likt diskursen inte heller något kritiskt förhållningssätt 
gentemot den kommersiella musiken.   

Kvalitetsaspekten vid urval
Kvalitetsaspekten finns med beträffande musikavdelningens utbud, såvida att det 
råder en strävan, vad gäller de titlar man själv väljer ut, att tillhandahålla det bästa 
från  olika  genrer.  Anders  Lohman  menar  dock  att  aspekten  inte  är  helt 
oproblematisk  att  tillämpa,  och  då  främst  när  det  gäller  den  aktuella 
topplistemusiken,  där  han  tycker  det  är  svårt  att  veta  vad  som  överlever  i 
framtiden, och vad som blir bortglömt.121

Kvalitetsbegreppet upplevs också som problematiskt bland biblioteken i Linn 
Kvists  och  Liv  Olofsson  Lundströms  och  Eva  Fälths  uppsatser.  I  Fälths 
undersökning jämställer  man – likt  Enköpings kommunbibliotek – bland annat 
kvalité  med  hållbarhet.122 I  Kvists  och  Olofsson  Lundströms  uppsats  vill  de 
undersökta biblioteken gärna länka kvalitet till professionalitet.123

Förutom det egna omdömet och smak, menar Anders Lohman att man också 
får  lita  på  omdömen från  dom som recenserar  musik,  huruvida  en produktion 
motsvarar det som man själv anser representera någon form av kvalité.

Även  om  man  på  Enköpings  kommunbibliotek  tar  hänsyn  till 
kvalitetsaspekten  vid  urvalsarbetet  till  musikavdelningen,  praktiseras  begreppet 
inte  ifrån  något  auktoritärt  perspektiv  gentemot  låntagarna  och  användarna  av 
musikmedierna, och Anders Lohman ställer sig mycket främmande inför tanken 
att man bara skulle köpa in musik som godkänts av någon form av auktoriserad 
personal.124

Dumheter tycker jag. Tänk att överföra det på böcker, hur skulle det se ut! Då skulle vi få 
strunta i att köpa Läckberg, Danielle Steele och allt möjligt, för vilken kvalitetsjury skulle 
godkänna det? Vi måste ju tänka på att vi är till för kommuninvånarna. Vi är inte här för att 
uppfostra dom. Vi ska kanske peka på det som är bra, men vår uppgift är inte att uppfostra. 
Det är dom som betalar skatt och vi ska se till att dom får det dom upplever är bra.125
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Beträffande  marknadsföring  av  musik  som  man  upplever  som  kvalitativ,  så 
berättar han att de i liten skala gör små utställningar med material som man tycker 
är  kvalitativt  och  som  kanske  inte  används,  men  att  man  med  mer  tid  och 
personalresurser skulle göra detta i större utsträckning.126

Om man ser till hur Enköpings kommunbibliotek tillämpar kvalitetsbegreppet 
när man gör urvalet till musikavdelningen, där man är inne lite på att koppla detta 
till hållbarhet, kan skönjas länkar till  The General Education Repertoire, där det 
talas  om  kvalitativt  material  med  långsiktiga  mål.127 Då  kvalitetsaspekten  inte 
praktiseras auktoritärt gentemot musikavdelningens användare, utan man även har 
en stor öppenhet beträffande deras upplevelser av vad som är kvalitativ musik, 
utförs detta arbete även i linje med  The Demand Repertoire, där en respekt för 
användarnas  musikaliska  preferenser  har  stort  inflytande på musikavdelningens 
innehåll.128

I och med att  man på Enköpings kommunbibliotek exponerar och gör små 
utställningar med material som man tycker är kvalitativt, finns här ytterligare en 
länk  till  The  General  Education  Repertoire,  även  om arbetet  inte  har  samma 
omfattande och pretentiösa karaktär som diskursen företräder.     

Likt  för  all  annan  media  i  biblioteket,  inkluderas  i  kvalitetsbegreppet  att 
materialet  som  köps  in  till  musikavdelningen  inte  får  vara  rasistiskt  eller 
våldsförhärligande.  Anders  Lohman  menar  att  det  kan  finnas  gränsdragningar 
inom hårdrocken som kan vara lite problematiska vad gäller detta.129

Musikavdelningens användare
Den  största  användargruppen  av  musikavdelningen  idag  tror  Anders  Lohman 
ligger  på  åldersspannet  30  upp  till  drygt  60,  och  där  de  flesta  av  dessa 
representeras av män. Han upplever att gruppen ungdomar har minskat, vilket han 
härrör till möjligheten som Internet erbjuder vad gäller musikkonsumtion.130

Lars Malmsten vill minska spannet 30-60 till en grupp mellan 35-45, något 
han fick bekräftat vid en genomgång av den interna statistiken för några år sedan. 
Han tror att denna grupp antagligen har blivit än mer accentuerad idag, och menar 
att ungdomar under 25 numera är sällsynta som låntagare till musikavdelningen.131

Om man ser till Mattias Larssons undersökning av musikavdelningarna på tio 
stycken stadsdelsbibliotek i Göteborg från 2004, så är just medelålders män en 
låntagargrupp  som  dominerar  på  flera  av  dessa  bibliotek.132 I  Ulrika  Milds 
undersökning från samma år är  också männen den största användargruppen av 
bibliotekets musikavdelning, även om andelen kvinnor som användare inte ligger 
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långt  efter.  Den  dominerande  åldersgruppen  ligger  här  betydligt  lägre  än  i 
Larssons  undersökning,  och  representeras  av  gruppen  21-25.  I  Ulrika  Milds 
undersökning framgår också att modemuppkoppling vid tiden fortfarande var ett 
mycket vanligt sätt att ansluta sig till Internet, men att användandet av bredband 
var på god väg att komma ikapp användandet av modem. Huruvida man använder 
sig av modem eller bredband har betydelse för benägenheten att ladda hem musik 
via  Internet,  och  där  modem,  till  skillnad  från  bredband,  är  ett  mycket 
tidskrävande  och  relativt  kostsamt  alternativ  för  dylika  ändamål.133 I  Martin 
Sundins134 och Karin Schelins135 undersökningar,  även de från 2004,  framträder 
också  männen som de  flitigaste  användarna av bibliotekens  musikavdelningar, 
utan att någon speciell ålderskategori pekas ut. Även Esther Thegels relativt färska 
undersökning från 2009, visar på att medelålders människor är en stor grupp vad 
gäller  användandet  av  bibliotekens  musikavdelningar,  och  där  ett  par  av 
biblioteken  specifikt  pekar  ut  männen.  Ett  av  biblioteken  i  Esther  Thegels 
undersökning,  Västerås  stadsbibliotek,  utmärker  sig  genom  att  också  uppge 
tonåringar som en stor användargrupp av musikavdelningen, ett fenomen vilket 
förefaller vara kopplat till att man på detta bibliotek har en demoverksamhet som 
engagerar många ungdomar.136   

Huruvida man lyckas tillfredsställa alla låntagare med det material som finns 
tillgängligt på musikavdelningen, upplever Anders Lohman att man lyckas med 
det.137 Lars Malmsten menar att detta är ambitionen, vilken man också lyckas med 
till  stor  del.  Men  att  tillfredsställa  precis  allas  olika,  och  ibland  specifika 
önskemål, är svårt anser han.138

Antingen kan det vara specifika låtar eller artister som vi inte har, men det är ju naturligtvis 
omöjligt att ha allt. Så nej, vi lyckas inte tillfredsställa alla, men vi försöker ju. Lämnar dom 
ett  förslag,  så köper vi nästan i  princip allting på förslagen. Jag tror  att  dom flesta  hittar  
någonting [av intresse], men det är just när dom frågar efter något specifikt. Dom kanske skall  
ha en viss låt till en begravning, eller en viss artist. Då kan det vara svårt därför att vi inte har  
just den inspelningen med den artisten eller så. Eller att den inte går att få tag på kanske.139

Marknadsföring
Musikavdelningen  marknadsförs  såvida  att  man  lägger  ut  de  aktuella 
nyhetslistorna  på  förstasidan  i  Opac.140 Tidigare  la  man  även  ut  listorna  på 
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bibliotekets hemsida, något man slutat med idag. Även inne på biblioteket jobbar 
man lite med att marknadsföra musikavdelningen. Förutom tryckta versioner av 
nyhetslistorna,  finns även en tryckt katalog med avdelningens kompletta utbud. 
Dessutom har  man  ett  mindre  eget  ställ  i  anslutning  till  musiksamlingen,  där 
nyheterna skyltas och står placerade under sina första veckor på biblioteket, för att 
sedan sorteras in i de stora cd-hyllorna.141

Utlåningsstatistik och musikavdelningens framtid
Utlåningen på musikavdelningen har varit som störst 2003, vilket var det första 
helåret som man tillhandahöll musikmedier. Det här året registrerades 33395 utlån 
av cd-skivor. 2004 hade denna siffra sjunkit något till 33097 utlån. Året därpå var 
nedgången större och utlåningen var nu nere i 29018. 2006 föll utlåningssiffran 
kraftigt igen till 21815 utlån detta år, vilket Lars Malmsten menar var en direkt 
effekt av att man gick över från 7 till 14 dagars lån av skivorna. I och med att folk 
nu kunde ha skivorna hemma längre, så avstannar cirkulationen av dem till viss 
del.142 Denna negativa  effekt  på utlåningen fick man även uppleva på Västerås 
stadsbibliotek,  när  man  där  förlängde  lånetiden  på  musik-cd.143 Siffran  sjönk 
ytterligare 2007 till 17131, men 2008 var den något högre igen och låg på 18099. 
Därefter har siffran sjunkit sakta och var 2009 nere på 17004 och året därpå, 2010, 
uppvisade den 16210 utlån.144

 

Utlåning  av  musik-cd  på  Enköpings  kommunbibliotek,  från  och  med  första  helåret  med  en  
musikavdelning i verksamheten.
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Lars  Malmsten  berättar  att  musikavdelningen  har  haft  stor  påverkan  på 
bibliotekets totala utlåningsstatistik och besök.145

[…] den har ju haft väldigt stor inverkan på utlåningen. Jag tror första helåret vi hade musik, 
det  måste  ha  varit  2003,  så  tror  jag  vi  lånade  ut  nästan  35  000  skivor.  När  vi  såg  på  
huvudbiblioteket,  så  var  det  ju  det  som vände utlåningsstatistiken. Bokutlåningen hade  ju 
redan  gått  ner  under  flera  år  och  fortsatte  gå  ner,  men  cd-utlåningen  höjde  hela 
totalutlåningen. Sen ändrade vi utlåningstiden efter något år från 7 till 14 dagar, och då sjönk 
ju utlåningen naturligt. Men vi låg ändå över 20 000 då. Sen har det ju sjunkit lite sakta efter 
det. Det har påverkat besöken också, det har det ju naturligtvis gjort. För det lockar ju ändå 
såna som jag tror inte lånar annat, utan som lånar just musik. Den drar ju folk fortfarande 
faktiskt, det gör den ju.146

Både Anders  Lohman  och  Lars  Malmsten  är  medvetna  om att  Internets  olika 
musiktjänster,  och  den  fildelning  som  pågår  där,  har  haft  inverkan  på 
musikavdelningen, såvida att utlåningen på den har minskat som följd av detta. 
Lars  Malmsten  tycker  ändå utlåningen har  hållit  sig  bra  de  senaste  åren,  mot 
bakgrund av den nedladdning som han menar tog fart 2008-2009. Detta tror han 
kan bero på att nya grupper har hittat till musikavdelningen. Bakom detta tror han 
ändå att Internet har haft stor påverkan på bibliotekets musikavdelning.147

Det är jättestor påverkan tror jag. Det konstiga är att det inte har påverkat mer, men det tror  
jag hänger ihop med det jag sa förut, att det har kommit delvis nya grupper, och dom som inte 
laddar ner har hittat hit. Annars tror jag det har påverkats enormt. Det finns liksom inte samma 
skivmarknad idag över huvudtaget. Musiken sprids på helt andra sätt. Man undrar ju verkligen 
över framtiden för musik på bibliotek, hur den ska ordnas.148

De senaste åren har förmedlingen av musik i allt större utsträckning börjat att ske 
via Internet, en utveckling som även biblioteken i viss utsträckning valt att följa 
med i.  För Enköpings kommunbiblioteks del, så abonnerar man för närvarande 
endast på Internettjänsten Naxos Music Library, vilket Anders Lohman menar är 
ett  bra  och  prisvärt  innehållsmässigt  komplement  till  den  egna  fysiska 
musikavdelningen.149    

Naxos har ju väldigt mycket klassisk musik, och där har ju vi sämre. Vi har ju en skaplig 
musiksamling med klassisk musik, men här kan man ju lyssna på otroligt mycket klassisk 
musik. Och tjänsten var inte så väldigt dyr, så det tycker jag är rätt så självklart att man har  
som bibliotek. Dom har också väldigt mycket jazz. Det är en bra tjänst och Naxos står ju för 
att kunna väldigt mycket klassisk musik.

Han berättar att tjänsten används förhållandevis lite, vilket han tror skulle kunna 
ändras med bättre marknadsföring.  
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Det är några hundra lyssningar per år. Jag tror inte det är tillräckligt många som riktigt har 
upptäckt den. Vi har marknadsfört den något sånär. Vi har ju lite anslag i biblioteket och den 
finns ju på våran hemsida, men det skulle säkert kunna göras bättre och mer.150

Att  Naxos  Music  Library har  ett  potentiellt  intressant  innehåll  för  ett 
folkbiblioteks användare framgår av Esther Thegels undersökning, där både Solna 
stadsbibliotek och Västerås stadsbibliotek berättar att  Naxos används mycket av 
deras låntagare.151 

Om  möjligheterna  att  utöka  musikutlåningen  via  Internet  uppstår  till  ett 
rimligt pris, så kommer man att göra det, berättar Anders Lohman. Den tjänst som 
BTJ tillhandahåller för närvarande, menar han är för dyr för att vara intressant.

Beträffande den fysiska musikavdelningens framtid,  så ser Anders Lohman 
relativt  positivt  på  denna,  vilket  han  grundar  på  att  den  i  allra  högsta  grad 
fortfarande lever, och kan mäta sig med böckerna vad gäller cirkulation, trots att 
man inte gjort någon gallring av skivorna sedan starten 2001.152

Jag tycker vi har en framtid. Trots den flitiga nedladdning som har funnits nu flera år, så håller 
vi rätt så höga utlåningssiffror tycker jag. Det är en livaktig avdelning hittills. Det är ungefär  
samma  utlåningsfrekvens  som  på  böckerna  kan  man  väl  säga,  lite  mer  till  och  med. 
[Utlåningsfrekvensen handlar om] utlån per år, per skiva i genomsnitt. Men det beror ju också 
på hur man gallrar. Än så länge har vi inte gallrat musikavdelningen, men det får vi nog börja 
göra nu för att det är fullt. Vi kan inte växa utrymmesmässigt mer, utan nu får vi börja kanske 
magasinera det som inte rör sig så mycket.153

Lars Malmsten ställer sig mer frågande till musikavdelningens framtid med den 
utformning den har idag, och tycker den framstår som osäker. Han tycker också att 
biblioteken allmänt är för passiva när det gäller att finna lösningar, samt utreda om 
och huruvida man själva kan bidraga med någonting i detta med musik på nätet, 
och han menar att man här kanske också får sluta att göra anspråk på den direkta 
inblandningen i förmedlingen av musiken.154

Utlåningen kommer att minska, det är väl det enda man kan säga säkert. Utgivningen idag 
verkar ju egentligen fortfarande förvånansvärt stor, men utlåningen kommer att minska och 
hur ska vi göra med andra kanaler, kan vi bidraga till någonting där? Jag menar folk kan ändå 
skaffa  sig  Spotify och  så  har  dom  väldigt,  väldigt  mycket  [musik].  Kan  vi  bidraga  till 
någonting? Kan vi leta upp andra tjänster och marknadsföra över nätet som kompletterar det 
som inte finns på  Spotify? Kan vi skapa egna tjänster? Det är ju här biblioteken fortfarande 
sitter och väntar, och liksom försöker välja mellan olika kommersiella tjänster. Men vi skapar 
ingenting själva egentligen. Det tycker jag är problemet. […]. Vi kunde ju vara aktiva på 
Spotify.  Det  är  kanske sånt  vi  verkligen borde  jobba  mer med.  Vi  kanske ska lägga upp 
Enköpings biblioteks bästa tipslistor på Spotify, inte vet jag. Det finns ju inte samma koppling 
tillbaks till ett utlån som det gör i andra saker, men man kanske får sluta tänka så. Det är klart, 
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man kan ju göra spellistor på Spotify. Det gör ju musiktidningar som till exempel Sonic nu. De 
lägger ut Spotifylistor på årets bästa skivor till exempel.155

Att  man  på  Enköpings  kommunbibliotek,  sedan  några  år  tillbaka  börjat  att 
förmedla musik via nätet genom Naxos Music Library, tycker Lars Malmsten är 
bra och nödvändigt, då han tror detta till stor del kommer att vara framtidens kanal 
för förmedling av konstformen.156 Anders Lohman är också mycket positiv till att 
förmedla musik via Internet, och menar att laglig distribution av musik via nätet 
skall uppmuntras.157

I Ulrika Milds enkätundersökning från 2004 var en majoritet av de tillfrågade 
användarna av musikavdelningen, där åldersgruppen 21-25 utgjorde den största 
delen, positiva till  att  via biblioteket  använda en gratis nedladdningstjänst med 
musik. Dock var en majoritet negativt inställd till att en nedladdningstjänst helt 
skulle ersätta den fysiska musikavdelningen, och där många uppgav att fodralen är 
av vikt i sökandet efter ny musik.158 Den fysiska musikavdelningen på biblioteket 
har här med andra ord funktionen av att vara en plats dit människor kommer för 
att söka upp det de skulle kunna vilja ha, snarare än att söka upp det de vill ha.159  

Anders  Lohman  tycker  musikavdelningen  är  en  väldigt  viktig  del  av 
biblioteket,  men  inte  i  nivå  med  böckerna,  som  han  menar  representerar 
huvuddelen av verksamheten.160 Även Lars Malmsten anser att musikavdelningen 
är en viktig del av biblioteket.  Likt Anders Lohman tycker han dock böckerna 
utgör den viktigaste delen på biblioteket, något han motiverar lite med att musiken 
inte i samma utsträckning utgör en berättelse, samt att spridningen av konstformen 
till stor del ändrat skepnad.161

Musiken är ju en del av kulturen; musik, konst, litteratur och film, så att jag tycker att den hör 
dit. Den har ju inte samma berättande som litteratur och film till exempel. En film eller en bok 
har ju ofta en berättelse. Idag pratar man ju väldigt mycket om berättelser på bibliotek. Musik 
innehåller ju inte en berättelse på samma sätt, men det är ju ändå en kulturyttring som hör till 
den stora delen av kulturen. Så att jag tycker nog att den är en viktig del. Men det är klart, den  
är ju inte lika viktig kanske som skönlitteraturen eller facklitteraturen om jag skulle jämföra 
så, det är den ju inte. Men det beror ju också på att inom musikens område så har det ju ändrat 
sig väldigt  fort,  just  tillgången och spridningen,  jämfört  med böckerna.  Böckerna  har  fått 
konkurrens av e-böckerna och ljudböcker, men musiken har ju på väldigt kort tid gått ut på 
nätet.  Det är en enorm skillnad. När vi började så var ju cd-skivan nästan ny fortfarande,  
nästan lite så faktiskt. Men idag är den passé. Så är det inte på boksidan. Men ja, jag tycker 
den är viktig.162

Denna nya musikavdelning erbjuder inte användarna någon möjlighet att lyssna på 
skivorna i biblioteket. Anders Lohman berättar dock att de funderat på att inrätta 
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någon typ av sittmöbel och koppla en cd-spelare till den, men att man inte haft tid 
ännu att utreda möjligheterna till detta, och syftar då på bland annat huruvida de 
kan bereda plats för något dylikt.163

Det organisatoriska arbetet

Klassificering och indexering
Rosine Arielssons och Magdalena Jeppsons undersökning från år 2000, uppvisar 
att det inte är så vanligt att man på folkbiblioteken katalogiserar och klassificerar 
fonogram själva. Av 21 bibliotek, visade det sig att 16 aldrig katalogiserar och 
klassificerar  några  fonogram,  3 bibliotek  gör  det  med visst  material,  medan  2 
bibliotek sköter detta med katalogisering och klassificering helt själva.164

På Enköpings kommunbibliotek  katalogiserar  man en del  fonogram själva. 
Det kan till exempel röra sig om material man köpt in på förslag från låntagarna, 
och  där  det  inte  finns  några  färdiga  katalogposter  för  skivorna  ifråga  i  BTJ:s 
bibliografiska databas  BURK som de kan hämta hem. I dessa fall  katalogiserar 
man i regel skivorna själv, då leveranstiden hos BTJ för att upprätta katalogposter 
på beställning är på flera månader, vilket man tycker är för lång tid när det gäller 
skivor som är beställda av låntagarna. Annars har man på grund av tidsbrist inte 
katalogiserat så mycket själva de senaste åren. I det abonnemang man har hos BTJ 
ingår dessutom 200 fria katalogiseringar om året som man försöker att utnyttja. 
Lars Malmsten menar att det ändå tar sin tid att sitta och göra detta själv, och att 
det därför är enklare att låta  BTJ upprätta katalogposterna, varpå han i efterhand 
kan göra ändringar i dessa om så är nödvändigt. Han berättar att han regelbundet 
gör ändringar i  katalogposter från  BTJ för att  öka användarnas möjligheter till 
lyckade sökningar. Ändringarna kan röra sig om att ta bort irrelevanta ämnesord i 
indexeringen vilka omöjliggör vissa sökingångar. Till exempel får en skiva som är 
klassificerad  Yxne, 70-talets rock och framåt, samtliga årtionden från 1970-talet 
och framåt som sökbara ämnesord i  BTJ:s katalogposter. Det finns också genrer 
där BTJ inte lägger till något årtionde alls bland ämnesorden, vilket är något han 
också åtgärdar.165

BTJ automatindexerar166 [i sin katalogisering], vilket gör att man får ett antal ämnesord för 
årtionden som gör att det är omöjligt att söka på [till exempel] 1980-talet. Så att där har jag ju 
rensat  hela våran katalog så att  det  bara  är  de [årtionden] som stämmer med verket  eller 
skivan, vilket var ett stort engångsjobb. Sen ändrar jag ju i alla befintliga poster också. […]. 
[...]det är ju när den är inspelad [som blir underlag för ämnesord vad gäller årtionde]. Är den 
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inspelad  2009  så blir  det  ju  då  2000-talet.  […].  [BTJ]  lägger  till  exempel  inte heller  till 
årtionden på jazz. Det gör dom bara på pop och rock. Men jag lägger det på allting just för att 
man skall ha ytterligare en ingång. Det är ganska svårt också att genrebestämma musik, så har 
man årtionde och landet så har man ju ytterligare några ingångar att gå efter.167

Susanne Pettersson menar i  sin undersökning att  hela  Yxne, 70-talets  rock och 
framåt med  underklasser,  antagligen  är  den  mest  problematiska  delen  i  hela 
avdelningen Yx, och föreslår bland annat att man här borde göra just någon form 
av tidsindelning.168 

När Lars Malmsten katalogiserar samlingsskivor där materialet  sträcker sig 
över flera decennier, vilka också får alla dessa årtionden som ämnesord, lägger 
han även till ämnesordet ”samlingar” för att man skall kunna skilja ut dem vid en 
sökning om så önskas.169

Vi har ju en del såna här världsmusiksamlingar som har inspelningar från 1890-talet fram till  
60-70-talet, och då lägger man ju alla dom [årtiondena]. Det är klart, att när du då söker på 
60-talet, så kommer du få med skivor som bara är inspelade på 1960-talet, likväl som du får 
med den här samlingen. På samlingar lägger jag även ett ämnesord ”samlingar”, så man kan ju 
utesluta det då [vid en sökning] om man skulle vilja, eller välja bara det då till exempel.170

Han  berättar  att  när  man  som  BTJ,  följer  SAB-systemet  vid  indexering  av 
katalogposterna,171 även kan orsaka sammankopplingar mellan olika musikgenrer 
på ett sätt som i regel inte har någon relevans för den som söker efter en specifik 
genre.172

Det är ju lite svårt, därför att om man skall följa SAB-systemet, så har ju det en trädstruktur 
där [till exempel] rap är en undergren till bluesen, och det är möjligt att det musikhistoriskt är 
så, att det kan sägas på något sätt ha växt fram ur den. Men det blir ju inte relevant när all rap, 
vad gäller indexering, får ämnesordet blues, för att det gör ju att söker du på blues,173 så får du 
all rap också. Detta är ju ett generellt problem, huruvida man skall ha med det överordnade 
ordet eller inte. Så på all rap så tar jag bort ämnesordet blues, för att annars kommer du inte 
kunna söka fram bluesen specifikt. Det här är lite av ett problem på rocken också, därför att 
det som är punk har även ämnesordet rock. Så att söker du på rock,174 så får du även punken, 
men  där  är  dom  ju  närmare  knutna  till  varandra  ändå  kanske,  skulle  jag  tycka  då  i 
musikhänseende. Pop och rock är ju också ett sånt jätteknepigt par. Jag tror att pop är väl det 
som människor har mest olika åsikter om vad som är  pop, medan i SAB-systemet som BTJ 
använder, så finns det ingen pop efter 1970. Det är bara 60-tals musik som får pop.175

I Susanne Petterssons uppsats påtalas också en problematik kring SAB-systemets 
avdelning Yxf, Blues, men där tesen är att de idag mycket populära musikstilarna 
1 6 7 Informant 3.
1 6 8 Pettersson, S. (2005), Att klassificera populärmusik: en studie med förankring i SAB-systemet, s. 43.
1 6 9 Informant 3.
1 7 0 Informant 3.
1 7 1 Se fotnot nr 166
1 7 2 Informant 3.
1 7 3 Blues har  klassificeringskoden  Yxf och  undergrenen  hip-hop  och  rap har  koden  Yxfeb,  
Klassifikationssystem för svenska bibliotek, (2006), 8 omarbetade upplaga.
1 7 4 Rock har  klassificeringskoden  Yxn och undergrenen  punk har  koden  Yxneh,  Klassifikationssystem för  
svenska bibliotek, (2006), 8 omarbetade upplaga.
1 7 5 Informant 3.

                                                        46



soul,  funk,  hip-hop,  rap,  funkrock,  disco,  eurodisco och house, får oförtjänta och 
marginaliserade roller i SAB-systemet som underavdelningar till bluesen.176 För att 
ge de här populära genrerna mer plats i systemet, föreslås i undersökningen att 
soul bildar en treställig avdelning med några fyrställiga underavdelningar.177 En 
sådan förändring skulle också resultera i en förbättring vad gäller exempelvis den 
automatiska indexeringen av rap som Lars Malmsten indirekt efterlyser ovan, då 
den i och med detta skulle bli frikopplad från bluesen.

Att  klassificera  en  musikinspelning  är  inte  alltid  en  lätt  process.  Lars 
Malmsten menar att det ibland kan vara svårt att fastställa vilken genre ett verk 
tillhör, och att det i många fall handlar om en bedömning vilken kan se olika ut 
beroende på vem som har gjort den. I den egna arbetsprocessen med klassificering 
av musikverk, tar han därför ofta del av flera olika källors bedömningar, källor 
från både inom och utom biblioteksvärlden. Detta i kombination med att lyssna på 
verket blir sedan underlaget för hur han väljer att klassificera skivan ifråga.178

Om den inte finns hos BTJ, eller även om den finns hos BTJ, så har dom gjort en bedömning. 
Men jag tittar även på andra bibliotek som jag vet gör egna bedömningar, och som har bedömt 
det utifrån ett biblioteks klassificeringsperspektiv, och det är ju i huvudsak Malmö och Gävle. 
Malmö  katalogiserar  själva,  och  klassificerar  därmed  också.  Och  Gävle  delar  in  väldigt 
mycket med placeringar, så dom gör också bedömningar själva. Det gör att då får jag ju två 
andra biblioteks åsikt.  Och sen tittar  man på  All  Music Guide, för dom sätter  ju en grov 
indelning.  Dom  använder  ju  naturligtvis  inte  samma  system,  men  dom  gör  ju  en  grov 
indelning. […]. Dom lägger sen ett antal olika genreord, som urban eller r&b, eller vad det nu 
är.  Jag  tittar  även  på  engelska  och  svenska  Wikipedia, som  också  ofta  sätter 
genrebeteckningar. Sen brukar jag titta på om artisten har [någon sida] på MySpace, och vad 
dom sätter själva [för  genrebeteckning].  Där sätter man ju ofta en genrebeteckning på sig 
själv.  Man försöker  hitta  flera  källor,  och så kombinerar  man det  med att  lyssna,  och så 
försöker man då klassificera [skivan] utifrån detta.179

Problematiken  med  att  klassificera  och  indexera  fonogram  uppmärksammas  i 
Rosine  Arielssons  och  Magdalena  Jeppsons  uppsats,  vilken  behandlar  SAB-
systemets avdelning Y. Man menar här att detta med att klassificera musik gärna 
blir ett godtyckligt arbete, och påtalar likt Lars Malmsten att resultatet kan se olika 
ut beroende på vem som utför klassificeringen och dennes bedömning. Arielsson 
och Jeppson efterlyser att man som katalogisatör bör vara bekant med låntagarnas 
sökvägar, för att indexeringen skall resultera i den bästa möjliga. Som situationen 
är ligger katalogisatörens arbete ofta långt ifrån verkligheten på biblioteken.180

Problematiken beskriven ovan, förefaller vara reducerad vad gäller Enköpings 
kommunbibliotek då man, som framgår ovan, lokalt övervakar och arbetar med 
indexeringen även på de importerade katalogposterna.
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Hylluppställning
När det gäller genreindelningen av bibliotekets musik-cd för den rent praktiska 
användningen  med  hyllplacering  och  så  vidare,  ser  den  för  närvarande  ut  på 
följande sätt.

• CD pop/rock 
• CD rap/soul/blues 
• CD klassiskt
• CD hårdrock 
• CD jazz
• CD visa/underhållning
• CD world181

Vad gäller musik-dvd är de uppdelade på samma sätt med dessa sju genrer, men 
står  uppställda  i  en  svit  med  alla  genrerna  blandade.  Dock  är  de  sorterade  i 
alfabetisk ordning efter begynnelsebokstav. Avdelningen för musik-dvd har stått 
blandad på detta sätt under hela sin existens, frånsett att det tillkommit en liten 
avdelning med musikkurser.

Lars Malmsten berättar att man valt att inte följa hyllsignumen strikt för cd-
skivorna, då det skulle resultera i väldigt många indelningar. Hyllsignumen sätts 
normalt  treställiga,182 men  får  ändå  som  resultat  att  den  klassiska  musiken  är 
belagd med 30-40 olika hyllsignum. Även i de övriga genrerna är hyllsignumen 
många till antalet. Genom att inte ha en indelning i hyllorna efter varje hyllsignum 
blir avdelningarna, vartefter musiksamlingen växer, till slut oöverskådliga. Detta 
har gjort att man med tiden brutit ut fler och fler genrer, och Lars Malmsten menar 
att mot ren stilistisk bakgrund borde man kanske bryta ut ännu fler.183

Pop/rock innefattar idag pop,  rock,  punk och country. Där borde man kanske [bryta ut fler]. 
Ta till exempel countryn. Även om det inte är några jättemängder så borde den kanske få stå 
för sig. Kanske också punken. I visa/underhållning så är det ju två stora delar i den. Den ena 
är just underhållning Yxp som kanske borde stå för sig, och visa Yqh som borde stå för sig. 
Men från början var det för att det inte skulle bli för många avdelningar.184

Att  inte  ha  för  många små  uppdelningar  i  hyllorna,  har  bland annat  syftet  att  
underlätta för användarna att hitta i musiksamlingen. Trots att man försökt jobba 
utifrån ett  användarperspektiv med uppställningen på musikavdelningen, menar 
Lars  Malmsten  att  det  ändå  är  många  låntagare  som  har  svårt  att  identifiera 
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uppdelningen i hyllorna, och till exempel letar efter titlar från hårdrockgenren på 
avdelningen för pop/rock.185

Dom tänker liksom: ”Deep Purple”, och så går dom och tittar på pop/rock: ”Va, har ni ingen 
Deep Purple?”. Jag tror att ju fler [avdelningar] man har, ju svårare blir den delen.186

Lars Malmsten menar att det motverkande med att ha stora avdelningar är att det 
blir svårare att bläddra igenom dem, vilket man i sin tur skulle kunna motverka 
genom att  sortera skivorna alfabetiskt inom varje bokstav, precis som man gör 
med  böckerna.  Skivorna  är  för  närvarande  sorterade  efter  artistens 
begynnelsebokstav, men står slumpvis blandade inom denna bokstav.187

På Solna stadsbibliotek har man försökt att möta den sjunkande utlåningen av 
musik-cd genom att åskådliggöra samlingen bättre. När man bröt ut fler genrer i 
hyllorna, visade det sig att detta påverkade utlåningen till det positiva.188

Lars Malmsten tror att de flitiga låntagarna av bibliotekets skivor har förstått 
musikhyllornas upplägg, och vet var de kan hitta materialet de är ute efter. För de 
nya användarna av musikavdelningen tror han dock det kan vara svårt. Låntagare 
som till exempel av en händelse tänkt sig att låna en skiva, menar han kan bli lite 
överväldigade, när de möts av musikhyllorna med en i deras ögon stor mängd med 
skivor. Dom kanske inte har gjort någon sökning i katalogen heller, vilket för en 
del kanske hade varit till hjälp när de sedan skall börja bekanta sig med hyllorna.189 

Han berättar  att  han jobbat  med att  det skall  finnas en tydlig koppling mellan 
katalog och uppställning, att det alltid skall finnas någonting i katalogen sökbart, 
som korresponderar mot uppställningen. Därför har han i katalogposterna angivit 
en placering för varje genre: CD pop/rock, CD rap/soul/blues, CD klassiskt, CD 
hårdrock, CD jazz, CD visa/underhållning eller CD world, vilka har sina direkta 
motsvarigheter i hyllorna. Han tror dock att en del användare som tittar i katalogen 
inte  noterar  detta  med  ”placering”,  utan  istället  tittar  på  ”hylla”.  Vad  gäller 
exempelvis CD pop/rock och CD hårdrock, så står båda i  katalogen som hylla 
Yxn,190 vilket gör att det kan framstå som att de båda genrerna står placerade på 
samma ställe. Den här typen av potentiella feltolkningar av katalogposterna, gör 
att  användningen av  dem ibland  kan stjälpa,  snarare  än  hjälpa  användaren  att 
sedan hitta det eftersökta materialet ute i hyllorna, menar han.

En annan sak man gjort för att skilja ut de sju indelningarna i cd-hyllorna, och 
göra det hela lite tydligare rent visuellt både för användarna och för personalen, är 
att varje genre har en färg kopplad till sig, med en liten färgad klisterlapp på varje 
1 8 5 Informant 3.
1 8 6 Informant 3.
1 8 7 Informant 3.
1 8 8 Thegel, E. (2009), Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv: en kvalitativ studie av musikavdelningarna på  
fem folkbibliotek, s. 36.
1 8 9 Informant 3.
1 9 0 Hyllsignumen för skivor sätts normalt treställigt. SAB-systemets klassificeringskod för rock är  Yxn och 
underavdelningen hårdrock och metal har koden Yxned, Klassifikationssystem för svenska bibliotek, (2006), 
8 omarbetade upplaga.
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skiva.  Lars Malmsten  menar  att  detta  med färgtemat  skulle  kunna göras  ännu 
tydligare.191

Man skulle ju kunna ha tydligare färgmärkning på skivorna, så skulle det synas tydligare. Till 
exempel  om  fodralen  tydligare  signalerade  olika  färger.  Det  är  ju  en  ganska  liten 
[färgmärkning nu], så man ser ju inte jättetydligt. I Uppsala är det väldigt tydligt, för där är en 
stor del av fodralet antingen grönt, blått eller svart.192

1 9 1 Informant 3.
1 9 2 Informant 3.
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6. Slutdiskussion

Efter att ha avvecklat den analoga och första musikavdelningen någon gång under 
det sena 80-talet, togs på Enköpings kommunbibliotek 2001 beslutet att öppna en 
musikavdelning med musik-cd, vilken snart också utökades med musik-dvd och 
Internettjänsten  Naxos  Music  Library.  Då  bibliotekslagen193 inte  ålägger 
folkbiblioteken något ansvar att  tillhandahålla musikmedier,  krävs att  det finns 
någon form av intresse och engagemang hos ledningen på det enskilda biblioteket 
för att något sådant skall ske. Ett sviktande intresse och engagemang, förefaller 
också  ha  varit  ett  av  de  större  skälen  till  att  den  första  musikavdelningen  på 
Enköpings kommunbibliotek lades ner.

Kärnan i bakgrunden till återinförandet av en musikavdelning, utgjordes av att 
den vid tiden relativt nyanställde bibliotekschefen Anders Lohman själv äger ett 
musikintresse, samt tycker bibliotekets uppgift är att tillhandahålla olika sorters 
kultur  gratis,  och  där  han  bland  annat  inkluderar  just  musik.  Viktigt  i 
sammanhanget var också de positiva erfarenheter han hade av att tillhandahålla 
musikmedier  på  ett  annat  bibliotek  han  tjänstgjort  på.  Anders  Lohman  menar 
också  att  en  musikavdelning  på  biblioteket  kan  fylla  en  uppgift  genom  att 
tillhandahålla musikinspelningar som kanske inte alltid är så lätta att få tag på, och 
syftar på exempelvis äldre material.

En aspekt som gjorde det intressant att undersöka just musikavdelningen på 
Enköpings kommunbibliotek, var att den olagliga fildelningen hade hunnit bli ett 
etablerat  fenomen  2001  i  och  med  Napster.  På  Enköpings  kommunbibliotek 
upplevde  man  trots  det  inte  fildelningen  som  något  problem  vid  tiden,  och 
företeelsen fanns därmed inte med i diskussionen som ledde fram till startandet av 
den  nya  musikavdelningen.  Detta  får  relevans  av  exempelvis  det  faktum  att 
Napster tvingades stänga 2001 efter att ha blivit föremål för rättsliga åtgärder,194 

och  den  numera  mycket  etablerade  webbsidan  Pirate  Bay startade  inte  sin 
verksamhet  förrän  runt  2004195.  Även utlåningssiffrorna196 på  musikavdelningen 
visar  och  tyder  på  att  fildelningen,  följt  av  ett  ökat  ointresse  för  fysiska 
musikmedier,  är  ett  fenomen  som  främst  växt  fram  och  fått  sitt  riktigt  stora 
genomslag efter 2001.

1 9 3 Riksdagens webbsida > Lagar > Svensk Författningssamling, sökord: ”bibliotekslagen” [2011-06-01].
1 9 4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: napster [2011-03-10].
1 9 5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: pirate bay [2011-03-10].
1 9 6 Se kapitlet om utlån.
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Målet man hade med musikavdelningen var att kunna tillhandahålla ett brett 
utbud med alla genrer, och där det skulle finnas musik för alla åldrar. Dock hade 
man  för  avsikt  att  ge  pop-  och  rockmusiken med  dess  historia  det  största 
utrymmet.  Att  välja  denna  ungdomliga  profil  på  musikavdelningen  är  vanligt 
bland  de  nystartade  musikbiblioteken,  och  inte  unikt  för  Enköpings 
kommunbibliotek. Många bibliotek som valt denna inriktning har haft som mål att 
få de yngre människorna att fortsätta besöka biblioteket.197 Detta är inte något skäl 
som man specifikt uppger på Enköpings kommunbibliotek. 

I och med att bibliotekslagen, som nämndes ovan, inte ålägger folkbiblioteken 
något ansvar att tillhandahålla kommuninvånarna några musikmedier, så har man 
på  Enköpings  kommunbibliotek  inte  något  separat  medieanslag  för  en  dylika 
verksamhet.  Dock  fick  man  ett  engångsanslag  när  man  startade  upp 
musikavdelningen,  för  att  kunna  bygga  upp  ett  grundbestånd  med  musik-cd. 
Fortsättningsvis har man löst detta med ekonomin till  musikavdelningen genom 
att  omfördela  bibliotekets  ordinarie medieanslag, och låtit  cirka 90 000 kronor 
från den årliga bokbudgeten tillfalla musikavdelningen där musik-cd, musik-dvd 
och Naxos Music Library ingår. Detta är möjligt då man själv bestämmer hur man 
vill  fördela  medieanslaget  mellan  bibliotekets  olika  medier.  I  och  med  att 
utlåningen minskat lite på musikavdelningen, har man de två senaste åren valt att 
även  minska  lite  grand  på  budgeten  till  den,  vilket  gör  att  den  ursprungliga 
budgeten på cirka 90 000 kronor numera är något mindre.

Likt  för  många  andra  bibliotek  i  tidigare  undersökningar,198 råder  även  på 
Enköpings  kommunbibliotek  en  grundläggande  ambition  att  musikavdelningen 
skall representeras av ett allsidigt utbud. Detta menar man är ett ansvar man har 
som bibliotek. Det var utifrån denna målbild man arbetade när man 2001 började 
att göra de första stora inköpen av musik-cd till musikavdelningens grundbestånd, 
och där allsidigheten skulle representeras av de mest framträdande artisterna och 
skivorna från de olika genrerna och tidsepokerna. I detta allsidiga utbud ville man 
ge pop och rock det största utrymmet, en utveckling som i folkbiblioteksvärlden 
tog sin början och kan spåras ända tillbaka till det tidiga 70-talet, där man i BTJ:s 
handbok Musik på bibliotek från 1970 kritiserar bibliotekens fonogramutbud som 
man visar på inte alls representerar landets musikintressen. Skivförsäljningen vid 
tiden  bestod  av  80  %  popmusik, medan  bibliotekens  musikavdelningar  istället 
uppvisade 80 %  klassisk musik, och där  popmusiken tillsammans med  jazz och 
visor bara hade 15 % av utrymmet.199 Den ovan beskrivna fördelningen tycks också 
ha stämt in  väl på Enköpings kommunbiblioteks  första musikavdelning, som i 
början på 70-talet hade en väldig övervikt av klassisk musik, men som med tiden 

1 9 7 Ward, B. ”Musiken åter på biblioteken – tacka CD:n för det!”, Biblioteksbladet, 1995:1, s. 19.
1 9 8 Schelin,  K.  (2004),  Populärmusik  på  folkbiblioteket:  en  studie  kring  urval,  s.  34,  Fälth,  E.  (2004), 
Dagsländor eller bestående värden?: en studie om urval av musikfonogram på folkbibliotek,  s. 45 och Kvist, 
L.  och  Olofsson  Lundström,  L.  (2005),  Kvalitet:  självklar  måttstock  eller  förlegat  tankesätt?:  sju  
inköpsansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i musiksammanhang, s. 54.
1 9 9 Rådahl, H. (1970), ”Urvalsprinciper”, s. 102 ff.
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istället kom att domineras av  pop- och  rockmusik. I tanken med allsidigheten i 
musikavdelningens  utbud  som  beskrivs  ovan,  har  också  funnits  idén  om  att 
samlingen skall kunna tjäna som musikhistoriskt utbildande för användare som är 
intresserade.  Man försöker även ge mer alternativa musikproduktioner  ett  visst 
utrymme, som exempelvis musik med mindre kommersiell prägel, utgiven av små 
bolag. Detta utbud representerar en förhållandevis liten del av bibliotekets totala 
utbud, men har här ändå sin berättigade existens i urvalspolitiken.

Likt  för  Enköpings  kommunbiblioteks  första  musikavdelning,  har 
användarnas önskemål och inköpsförslag mycket  stor påverkan på den löpande 
utformningen  av  avdelningens  utbud.  Det  krävs  i  princip  ytterligheter  som en 
annalkande överskridning av budgeten, eller väldigt stora kvantiteter av ensidiga 
önskemål för att man inte skall tillmötesgå inköpsförslag från användarna. Även 
utlåningsstatistiken för de olika genrerna, fungerar till viss del som underlag för 
vad man köper in till musikavdelningen.

Kvalitetsaspekten är också något som har inverkan på hur man gör urvalet till 
musikavdelningen,  där  man  strävar  efter  att  köpa  in  det  bästa  från  de  olika 
genrerna. Likt flera bibliotek i andra undersökningar,200 upplever man dock ibland 
kvalitetsbegreppet problematiskt.  För Enköpings kommunbiblioteks  del  kopplar 
man bland annat kvalité till hållbarhet, vilket gör att man upplever det svårt att 
applicera begreppet på den aktuella topplistemusiken, vars framtid är oviss.

Strävan  mot  kvalité  vid  urvalet  har  ingen  auktoritär  prägel  gentemot 
låntagarna, i den bemärkelsen att man generellt vill sätta sig över dem och deras 
upplevelser av vad som är bra och kvalitativt. Anders Lohman menar att de på sin 
höjd ska peka på material som de tycker är bra och inte uppmärksammas, något de 
också ibland gör genom att göra små utställningar med olika skivor. De enda fall 
där  institutionens  egna  uppfattningar  om  kvalité  har  företräde  gentemot 
användarnas  uppfattningar,  är  när  material  bryter  mot  den  långa  tradition  och 
policy  inom  verksamheten  som  inte  stödjer  inköp  med  rasistiskt  eller 
våldsförhärligande innehåll,  något  som även Anders Ekholm talar om gällande 
den första musikavdelningen.

Arbetet  med musikavdelningens urval kan, som framgår ovan, relateras till 
samtliga av de tre diskurser som Sanna Talja presenterar i sin undersökning. De av 
Taljas diskurser som framträder mest är dock The General Education Repertoire 
och  The  Demand  Repertoire, men  ingen  av  diskurserna  kan  i  sin  helhet 
sammanföras med urvalsarbetet på Enköpings kommunbibliotek.

Startskedet  av  musikavdelningen  uppvisar  tydliga  inslag  av  The  General  
Education  Repertoire,201 då  man  här  arbetade  efter  målbilden  att  köpa  in  ett 
grundbestånd som i någon mån representerade musikhistorien, och på så vis också 

2 0 0 Fälth,  E.  (2004),  Dagsländor  eller  bestående  värden?:  en  studie  om  urval  av  musikfonogram  på  
folkbibliotek, s.  46 och Kvist,  L.  och Olofsson Lundström,  L.  (2005),  Kvalitet:  självklar  måttstock eller  
förlegat tankesätt?: sju inköpsansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i musiksammanhang,  s. 53 f.
2 0 1 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 50 ff.
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kunna ha en utbildande funktion. En väsentlig skillnad från diskursen är att den 
klassiska musiken  inte  prioriteras  vad gäller  andel  av  samlingen,  eller  att  den 
tillskrivs en högre status än de övriga genrerna. 

När det sedan gäller den löpande utformningen av musikavdelningen, präglas 
den  i  stor  utsträckning  av  Sanna  Taljas  diskurs  The  Demand  Repertoire.202 

Diskursen framhåller att musikbibliotekets uppgift i första hand är att tillmötesgå 
användarnas önskemål, utan att utifrån någon grund värdera dessa. Detta tar sig i 
praktiken uttryck i att man på Enköpings kommunbibliotek köper in nästan allting 
som lämnas  på inköpsförslagen från låntagarna,  så  länge man  håller  sig  inom 
budgeten, och materialet inte strider mot policyn angående rasism och våld.

Sättet  på vilket man tillämpar detta med kvalitetsaspekten kan relateras till 
båda dessa diskurser ovan. Samtidigt som man i linje med The General Education  
Repertoire203 riktar  in  sig  på  att  införskaffa  kvalitativt  material  med  lång 
hållbarhet,  tar  man  även  mycket  stor  hänsyn  till  användarnas  önskemål  och 
upplevelser  av  vad  som  är  bra  och  kvalitativ  musik,  oavsett  om  dessa 
överensstämmer  med  de  egna  uppfattningarna.  Därmed  råder  här  även  starka 
kopplingar till  The Demand Repertoire,204 där inköpen i mycket stor utsträckning 
baseras på användarnas önskemål, utan elitistiska inslag.

De små utställningar man gör på Enköpings kommunbibliotek med material 
man  upplever  som  kvalitativt,  ger  ytterligare  en  koppling  till  The  General  
Education Repertoire, även om diskursen förespråkar en mer aktiv och utbredd 
typ av marknadsföring.  En viktig  skillnad  här  är  också att  man  på Enköpings 
kommunbibliotek inte intar just den elitistiska framtoning vad gäller detta,  och 
som diskursen inkluderar.

Även Sanna Taljas diskurs The Alternative Repertoire205 finns representerad i 
urvalsarbetet  på Enköpings kommunbibliotek.  De ambitioner  man har att  även 
tillhandahålla  den  mer  alternativa  och  marginella  musiken  kan  förstås  utifrån 
denna diskurs, vilken förespråkar att musikbiblioteket skall verka som motvikt till  
den utbredda masskulturen, och med ett mer varierat och komplett utbud inkludera 
och  ge  den  här  typen  av  produktioner  större  utrymme.  Enköpings 
kommunbibliotek kan dock inte sägas att på eget initiativ vara risktagande vad 
gäller detta, vilket är något som diskursen förespråkar, och där många välkända 
klassiker ska lämna utrymme för mer marginella produktioner. Man är dock på 
Enköpings kommunbibliotek medvetna om den här typen av musik, och vill ge 
den  ett  visst  utrymme.  Teoretiskt  sett  är  musikavdelningen  på  Enköpings 
kommunbibliotek  fri  att  formas  till  att  sammanfalla  mycket  mer  med  The 
Alternative  Repertoire, på  grund  av  att  The  Demand  Repertoire finns 

2 0 2 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 58 ff.
2 0 3 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 50 ff.
2 0 4 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 53 ff.
2 0 5 Talja, S. (2001), Music, Culture and the Library, s. 54 ff.
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representerad  i  så  stor  utsträckning  i  urvalsarbetet,  och  i  vilken  användarnas 
inflytande sätter stor prägel på inköpen.

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  ingen  av  diskurserna  förekommer  i  sin 
helhet, utan arbetet med musikavdelningens urval kan beskrivas som ett nätverk 
av förgreningar som sammanför olika delar av dem, där inslag från The General  
Education  Repertoire och  The  Demand  Repertoire är  de  mest  framträdande. 
Urvalsarbetet kan därmed sägas ske i nära samarbete med användarna, då de har 
ett  potentiellt  stort  inflytande  över  detta  arbete.  Även  om detta  arbetssätt  var 
rådande  redan  beträffande  den  första  musikavdelningen  på  Enköpings 
kommunbibliotek, kan man anta att det idag är än mer angeläget för biblioteket att 
ha detta nära samarbete med användarna, för att kunna fylla en funktion och bli 
intressanta i ett sammanhang där Internet fått ett allt större inflytande vad gäller 
förmedlingen av musik.

Ett viktigt hjälpmedel som används när man på Enköpings kommunbibliotek 
väljer material att köpa in till musikavdelningen, och därmed också har påverkan 
på vad som köps in, är recensioner i olika typer av tidningar. Detta hjälpmedel 
upplever man användbart när det gäller den nya popmusiken, där recensenternas 
omdömen  ibland  tas  till  vara  på.  De  båda  handböckerna  från  BTJ,206 Anders 
Ekholms  utsagor  angående  den  första  musikavdelningen,  samt  flera  av 
undersökningarna i forskningsöversikten,207 visar att tidskrifter som hjälpmedel vid 
urvalsarbete, länge kan antas ha varit en utbredd företeelse bland folkbiblioteken i 
landet. Även Internet är ett viktigt hjälpmedel på Enköpings kommunbibliotek när 
man arbetar med urval till  musikavdelningen, då kanalen bland annat erbjuder 
möjligheten att provlyssna musik som man är intresserad av att köpa in.     

På  Enköpings  kommunbibliotek  upplever  man  att  man  väldigt  väl  lyckas 
tillfredsställa  låntagarna  av  musikavdelningen,  då  detta  också  är,  som framgår 
ovan, något man har stora ambitioner att göra. Det är i regel bara i en del specifika 
fall  då  man  upplever  att  man  misslyckas  med  detta,  som till  exempel  om de 
efterfrågade skivorna ifråga inte går att köpa in av någon anledning.

Lars  Malmsten  berättar  att  musikavdelningen  haft  stor  betydelse  för 
bibliotekets  besöks-  och  utlåningsstatistik,  och  då  speciellt  under  den  första 
perioden, där den vände verksamhetens totala statistik till en uppåtgående sådan 
från att ha gått nedåt under några år. Om man ser till utlåningskurvan på musik-cd, 
framgår  att  den  successivt  sjunkit  för  varje  år  under  den  åttaårsperiod  som 
redovisas i undersökningen, med undantag för 2008 då siffran var något högre än 

2 0 6 Rådahl, H. (1970), ”Urvalsprinciper”, s. 96 och Johansson, I. (1997), ”Nya ljudmedier på biblioteken”, s.  
107.
2 0 7 Larsson, M. (2004), Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg, s. 30 ff, 
Schelin,  K.  (2004),  Populärmusik  på  folkbiblioteket:  en  studie  kring  urval,  s.  32,  Fälth,  E.  (2004), 
Dagsländor eller bestående värden?: en studie om urval av musikfonogram på folkbibliotek, s. 56, Kvist, L. 
och  Olofsson  Lundström,  L.  (2005),  Kvalitet:  självklar  måttstock  eller  förlegat  tankesätt?:  sju  
inköpsansvariga  bibliotekariers  syn  på  kvalitet  i  musiksammanhang,  s.  38  f  och  Thegel,  E.  (2009), 
Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv: en kvalitativ studie av musikavdelningarna på fem folkbibliotek,  s. 60 
f.
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föregående  år.  Två  förklaringar  ges  av  informanterna  till  dessa  sjunkande 
utlåningssiffror: att man förlängde lånetiden 2006 från 7 till 14-dagars lån, vilket 
automatiskt ger en avstannande cirkulation och därav resulterade i ett stort fall i 
utlåningen detta år, samt musiktillgången på Internet. Lars Malmsten menar att 
musiktillgången  på  Internet  har  haft  enorm  påverkan  på  musikavdelningens 
utlåning till  det negativa,  och tycker det är  konstigt  att  den inte  påverkat mer, 
något han tror beror på att nya grupper som inte laddar ner musik från Internet har 
hittat till bibliotekets musikavdelning. Både Anders Lohman och Lars Malmsten 
menar  att  det  skett  förändringar  med  tiden  angående  vilka  som  använder 
bibliotekets musikavdelning. Den mest uppenbara förändringen är att ungdomarna 
har minskat som låntagare, vilket Anders Lohman kopplar till just musiktillgången 
på Internet. De flitigaste användarna av musikavdelningen är idag en grupp som 
befinner sig i medelåldern, och där männen dominerar, vilket kan jämföras med 
bibliotekets  första  musikavdelning  där  ungdomarna  pekas  ut  som  exklusiv 
användargrupp.  Detta  fenomen  är  inget  som  är  unikt  för  Enköpings 
kommunbibliotek, utan även annan relativt färsk forskning visar att medelålders 
människor är en framträdande grupp på bibliotekens musikavdelningar.208 En av de 
slutsatser som kan dras av detta är att gruppen ungdomar är mycket mer benägna 
att konsumera musik via Internet, och får därmed ett minskat behov av att nyttja 
de fysiska musikmedier som exempelvis  Enköpings kommunbibliotek erbjuder. 
Trots fallande utlåningssiffror, och förändringar beträffande låntagargruppen till 
musikavdelningen, visar siffrorna från 2010 på drygt 16 000 utlån, att avdelningen 
sammantaget fortfarande har en märkbar positiv inverkan på bibliotekets besöks- 
och utlåningsstatistik.

Viss  marknadsföring  görs  av  musikavdelningen,  ett  arbete  som då  främst 
handlar  om att  man  har  en  liten  skyltning  av  nyheterna  inne  på  biblioteket  i 
anslutning till avdelningens hyllor, samt att nyhetslistor läggs ut på första sidan i 
Opac. Anders Lohman menar också att man gärna skulle vara mer aktiva med att 
marknadsföra musik  som man upplever som kvalitativ,  och som inte  används, 
men att tid och personalresurser saknas till detta.

Trots konkurrensen från Internet och att utlåningssiffrorna sjunkit, ser Anders 
Lohman  för  närvarande  en  framtid  för  den  fysiska  musikavdelningen,  då  den 
fortfarande  visar  att  den  lever,  och  till  och  med  har  aningen  högre 
utlåningsfrekvens än böckerna. Lars Malmsten menar att avdelningens framtid är 
osäker, och anser att biblioteken borde vara mer innovativa beträffande att skapa 
helt egna sätt och tjänster att förmedla musik via Internet, en kanal han ser som 
framtidens  huvudsakliga  distributör  av  musik.  Han  föreställer  sig  även  ett 
teoretiskt  möjligt  scenario  där  biblioteken  inte  längre  är  inblandade  i  själva 
förmedlingen av musiken, utan exempelvis konstruerar spellistor på  Spotify likt 
vissa  musiktidskrifter  gör  redan idag.  På  Enköpings  kommunbibliotek  är  man 
2 0 8 Thegel, E. (2009), Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv: en kvalitativ studie av musikavdelningarna på  
fem folkbibliotek, s. 40 f.
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sammantaget  positivt  inställda  till  att  förmedla  musik  via  Internet,  men  som 
Anders Lohman påpekar har man inte hittat någon tjänst som man anser erbjuder 
en rimlig kostnad, förutom Naxos Music Library, som då främst förmedlar genrer 
som klassisk musik och jazz.

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  den  fysiska  musikavdelningen  på 
Enköpings  kommunbibliotek  fortfarande  står  på  en  relativt  solid  grund,  med 
hyfsat höga utlåningssiffror, även om framtiden framstår som osäker då utlåningen 
visat en nedåtgående trend sedan starten. Då man har ett mycket öppet förhållande 
till de möjligheter som Internet erbjuder beträffande förmedling av musik, talar för 
att  man  antagligen  kan  förvänta  sig  en  utökning  av  den  Internetbaserade 
musikförmedlingen på Enköpings kommunbibliotek i framtiden.

Ulrika  Milds  undersökning  från  2004,  som  visar  att  en  majoritet  av  de 
tillfrågade var negativt inställda till  att en nedladdningstjänst helt skulle ersätta 
bibliotekets fysiska musikavdelning,209 kan inte anses vara ett tillförlitligt material 
när det gäller att försöka förutspå framtiden för exempelvis musikavdelningen på 
Enköpings kommunbibliotek, då den undersökta gruppen, bland annat på grund av 
sin generationstillhörighet,  fått  en invand relation  till  fysiska musikmedier.  En 
liknande  undersökning skulle  i  så  fall  behöva göras  på  nytt,  och  då  med  den 
generation vars musikkonsumtion tog sin början efter det att musikförmedlingen 
på Internet exploderat.

Vilken klassificering en skiva får har, som påtalas av Lars Malmsten samt av 
Rosine Arielssson och Magdalena Jeppson210,  ofta att  göra med vem som utför 
arbetet och dennes bedömning. På Enköpings kommunbibliotek gör man i regel 
bedömningen  angående  en  skivas  klassificering  genom att  jämföra  flera  olika 
källor och bedömningar med varann. Förutom att luta själva lyssningsupplevelsen 
mot de egna erfarenheterna gällande olika musikgenrer, tar man också del av hur 
andra framstående bibliotek beträffande den här typen av arbete bedömt verket 
ifråga. Även vissa källor på Internet används i denna process. Förutom All Music  
Guide, en sida man även använder i andra sammanhang, tittar man på Wikipedias 
genrebeteckningar, samt om artisten själv uppgivit någon genre på en eventuell 
sida på MySpace.

När det gäller indexeringen av katalogposterna för musikmedierna, har man 
på  Enköpings  kommunbibliotek  utarbetat  en  lokal  strategi  för  detta  ändamål. 
Detta har gjorts med ambitionen att användarna skall få så relevanta träffar som 
möjligt vid sökningar i den digitala katalogen. Olikt  BTJ, som automatindexerar 
sina  katalogposter,  så  sker  indexeringsarbetet  på  Enköpings  kommunbibliotek 
med mycket större omsorg, och där varje post bara förses med för posten relevanta 
ämnesord. För att hålla denna linje genom hela musiksamlingen, utför man även 
en hel del arbete med de importerade posterna, där det då handlar om att förbättra 
just  indexeringen.  Ett  exempel  på importerade  katalogposter  som redigeras,  är 
2 0 9 Mild, U. (2004), Musik på Internet – framtiden för bibliotekens musikavdelningar?, s. 30 f.
2 1 0 Arielsson, R. och Jeppson, M. (2000), SAB-systemets avdelning Y: dåtid, nutid, framtid, s. 45 f.
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skivor som av BTJ klassificerats som Yxne, 70-talets rock och framåt, och givits 
samtliga årtionden från och med 1970-talet och framåt som sökbara ämnesord. En 
sådan  indexering  kan  lätt  ge  onödigt  stora  och  meningslösa  träfflistor  vid  en 
sökning på exempelvis ”1980-talet”,  då man här även får med en massa andra 
skivor  på  träfflistan  som  inte  är  producerade  på  1980-talet.  På  Enköpings 
kommunbibliotek plockar man sålunda bort de årtionden från katalogposterna som 
inte  stämmer  med  verket.  Tidigare  forskning påtalar  Yxne,  70-talets  rock  och 
framåt som en problematisk avdelning i SAB-systemet, och där det föreslås att 
just  en  bättre  tidsindelning  är  en  av  de  nödvändiga  åtgärderna  som  bör 
verkställas.211 BTJ:s automatindexering får också som följd att till exempel skivor 
som klassificerats som genren  rap, även får ämnesordet  blues, då  rap figurerar 
som undergren till bluesen i SAB-systemet. I dessa fall plockar man på Enköpings 
kommunbibliotek bort ämnesordet blues på skivor klassificerade som rap, då man 
menar att detta blir mer relevant i ett användarperspektiv.

En viktig aspekt gällande arbetet med hylluppställningen av skivorna, är att 
musikavdelningens användare på ett så smidigt sätt som möjligt skall kunna hitta 
och orientera sig bland materialet. Därav valde man redan från start att inte följa 
skivornas hyllsignum strikt vid deras indelning i hyllorna, utan istället grövre och, 
som man ansåg, mer användarvänliga uppställningar, ett initiativ som i första hand 
påverkade samlingen av musik-cd. Indelningen i hyllorna ser för närvarande ut på 
följande sätt:  CD pop/rock, CD rap/soul/blues, CD klassiskt, CD hårdrock, CD 
jazz, CD visa/underhållning och CD world. Hade man följt hyllsignumen strikt så 
skulle  exempelvis  den  klassiska  musiken  potentiellt  kunna  kräva  30-40 
avdelningar i hyllorna, ett scenario man menar skulle försvåra för användarna att 
hitta de olika materialen. 

Att underlätta för användarna att hitta bland samlingen av musik-cd, genom 
att  hålla  nere antalet  avdelningar  i  hyllorna,  menar  Lars Malmsten  har  fått  en 
motverkande effekt vartefter avdelningen växt och istället  skapat oöverskådliga 
avdelningar, något som fått till  följd att man vartefter brutit ut vissa genrer till 
egna avdelningar. Denna balansgång beträffande antalet avdelningar i hyllorna är 
en pågående process,  där man överväger att  bryta ut ännu fler genrer till  egna 
avdelningar. Inte minst mot stilistisk bakgrund menar man att det skulle finnas 
anledning att bryta fler genrer, och nämner som exempel hur countryn nog borde 
brytas ut från CD pop/rock och få en egen avdelning. Tidigare forskning visar att 
denna typ av åtgärder med att åskådliggöra en musiksamling bättre, dessutom har 
haft positiv effekt på en sjunkande utlåningskurva.212

Ytterligare en åtgärd man vidtagit  för att  göra det tydligare för användarna 
vart materialet går att finna, är att man i katalogposterna inkluderat information 
som  direkt  länkar  till  skivans  placering  i  hyllorna.  Det  betyder  att  varje 

2 1 1 Pettersson, S. (2005), Att klassificera populärmusik: en studie med förankring i SAB-systemet, s. 43.
2 1 2 Thegel, E. (2009), Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv: en kvalitativ studie av musikavdelningarna på  
fem folkbibliotek, s. 36.
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katalogpost,  i  fältet  ”placering”,  innehåller  namnet  på  någon  av  de  sju 
avdelningarna  i  hyllorna:  CD  pop/rock,  CD  rap/soul/blues,  CD  klassiskt,  CD 
hårdrock, CD jazz, CD visa/underhållning eller CD world. 

Man har även identifierat generella förbättringar som man skulle kunna göra 
för att ytterligare åskådliggöra samlingen, och påtalar att den lilla färgmärkning, 
som visar  vilken  av  de sju  avdelningarna en  skiva  tillhör,  skulle  kunna göras 
tydligare i stil med hur man har gjort på Uppsala stadsbibliotek, där en stor del av 
fodralet är färgat.
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Sammanfattning

Syftet  med  uppsatsen  har  varit  att  undersöka  betydelsen  av  att  ha  en 
musikavdelning  i  verksamheten  på  Enköpings  kommunbibliotek,  samt  hur  det 
organisatoriska arbetet  med musikmedierna ser ut.  Undersökningen utgick från 
följande fem frågeställningar: 1. Mot vilken bakgrund togs beslutet att åter öppna 
en  musikavdelning?  2.  Vilken  betydelse  har  och  får  musikavdelningen  för 
verksamheten? 3. Hur ser arbetet ut med musikavdelningen gentemot användarna? 
4.  Hur  ser  man  på  musikavdelningens  framtid?  5.  Hur  ser  arbetet  ut  med 
klassificering, indexering och hylluppställning av musikmedierna? Källmaterialets 
kärna  utgörs  av  kvalitativa  intervjuer  med  den  bibliotekarie,  och  den 
biblioteksassistent  som  är  ansvariga  för  musikavdelningen  på  Enköpings 
kommunbibliotek.

Undersökningens  resultat  visar  att  ett  intresse  i  bibliotekets  ledning  för 
kulturyttringen som sådan,  samt  ett  intresse för  att  den bör  ingå i  bibliotekets 
bestånd, utgjorde grunden till återinförandet av en musikavdelning på Enköpings 
kommunbibliotek.

Införandet av en musikavdelning har påverkat verksamhetens ekonomi i den 
bemärkelsen att man låtit cirka 90 000 kronor från den årliga bokbudgeten tillfalla 
inköp  av  olika  musikmedier.  Musikavdelningen  har  också  haft  betydelse  för 
bibliotekets utlånings- och besöksstatistik, även om denna positiva inverkan inte 
är lika stor idag som får några år sedan, på grund av bland annat musiktillgången 
på Internet. I dagsläget lockar musikavdelningen i huvudsak en grupp bestående 
av medelålders  män.  Viss  marknadsföring görs av musikavdelningen gentemot 
användarna, och då främst genom att nyheterna skyltas inne på biblioteket.

Urvalsarbetet, vilket utgör en av undersökningens centrala delar, relateras till 
Sanna Taljas tre diskurser som presenteras i hennes arbete Music, culture, and the  
library.  Diskurserna  uppvisar  tre  olika  synsätt  angående  musikbibliotekets 
uppgifter. Den första diskursen,  The General Education Repertoire, talar om hur 
musikbiblioteket i grunden skall kunna fungera som utbildande, och tillhandahålla 
ett utbud som på ett bra sätt representerar musikhistorien och dess olika genrer. 
Den andra diskursen,  The Alternative Repertoire, framhåller att musikbiblioteket 
skall verka som en motvikt till det kommersiella musikutbudet, med en samling 
som innehåller den mera marginella musiken. Den tredje och sista diskursen, The 
Demand  Repertoire,  talar  om  musikbiblioteket  som  en  institution  som  skall 
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anpassa sig efter  användarnas behov och efterfrågan. Undersökningen visar  att 
urvalsarbetet till Enköpings kommunbiblioteks musikavdelning innehåller inslag 
från alla de tre diskurserna, men att  The General Education Repertoire  och The 
Demand  Repertoire  är  de  mest  framträdande.  Detta  visar  bland  annat  på  att 
urvalsarbetet sker i nära samarbete med användarna.

På Enköpings kommunbibliotek ser man delvis relativt positivt på den fysiska 
musikavdelningens  framtid,  även  om  man  också  menar  att  den  framstår  som 
osäker. Trots avdelningens nedåtgående trend så uppvisar den fortfarande relativt 
höga utlåningssiffror. Vad gäller att utöka förmedlingen av musik via Internet, så 
är man positiva till en sådan utveckling, men har hittills inte kommit över något 
alternativ som är ekonomiskt tilltalande.

När man klassificerar skivor tar man ofta del av hur andra bibliotek och olika 
källor på Internet bedömt,  respektive kategoriserat  artisterna och verken ifråga, 
och väger sedan dessa uppgifter mot den egna bedömningen, innan ett beslut om 
klassificering tas.

Till skillnad från  BTJ, som automatindexerar sina katalogposter, så gör man 
på Enköpings kommunbibliotek en mer individuell  bedömning av skivorna vid 
indexeringen,  för  att  öka  användarnas  möjligheter  till  relevanta  sökresultat  i 
bibliotekets  katalog.  Man  utför  sålunda  även  en  hel  del  förbättringar  på 
importerade katalogposter vad gäller just detta med ämnesorden.

I musikavdelningens hyllor har man valt att göra en grövre indelning än vad 
skivornas  hyllsignum  anger,  med  ambitionen  att  skapa  en  mer  lättorienterad 
uppställning av materialet. Vartefter samlingen växt har man dock börjat att bryta 
ut  fler  genrer,  för  att  motverka  att  de  olika  avdelningarna  blir  för  stora,  och 
därmed oöverskådliga.
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Bilagor

Intervjufrågor till informant 1
1. Mellan vilka år arbetade du på Enköpings Kommunbibliotek?
2. Vilka arbetsuppgifter hade du med musikavdelningen?
3. Vad hade biblioteket för ambitioner under den här tiden med att tillhandahålla 
en musikavdelning?
4. Vilka skulle du säga var användarna av musikavdelningen?
5. Hade ni någon speciell målgrupp med musikavdelningen?
6. Erbjöds användarna både att låna hem materialet samt möjlighet att lyssna på 
skivorna i biblioteket?
7.  Hur såg utlåningen ut  på musikavdelningen jämfört  med bibliotekets  övriga 
medier?
8. Vart gjorde ni era inköp av fonogram?
9. När avvecklades musikavdelningen med lp-skivor och kassetter?
10. Vilka var skälen till detta?
11. Vad ansåg personalen om att musikavdelningen avvecklades?
12. Vad ansåg användarna om att musikavdelningen avvecklades?
13. Hur påverkades verksamheten av att sakna en musiksamling?
14. Påverkades besöksstatistiken av att musikavdelningen togs bort?
15. Hur stort var musikbeståndet vid tiden för avvecklingen?
16. Hur stora delar i musikavdelningen utgjordes av de respektive genrerna?
17. Hur resonerades det när detta urval sammanställdes?
18. Påverkade utlåningsstatistiken vad som köptes in till musikavdelningen?
19. Kunde användarna påverka vad som köptes in till musikavdelningen?
20. Fanns det något kvalitetstänk när det gällde musikavdelningens innehåll?
21. Vad inkluderades i så fall i begreppet kvalité?
22.  Fanns  det  några  restriktioner  angående  material  som  inte  köptes  in  till 
musikavdelningen?
23. Vad skulle du vilja lyfta fram som skillnaderna mellan den gamla och nya 
musikavdelningen?
24. Är det något du vill tillägga?
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Intervjufrågor till informant 2
Bakgrund och mål
1.  Mot  vilken  bakgrund togs  beslutet  om att  återinföra  en  musikavdelning på 
biblioteket?
2.  Hur  ser  du  på  bibliotekets  uppgift  som  institution  mot  bakgrund  av  detta 
initiativ?
3. Fanns det någon målformulering med återinförandet av en musikavdelning?
4. Är ni nöjda med hur dessa mål har fallit ut i praktiken och vad för material 
använder ni er av för att bedöma detta?
5. Fanns det några tveksamheter hos er att starta en musikavdelning med utlåning 
av  fysiska  skivor  mot  bakgrund  av  det  utbredda  nyttjandet  av  fildelning  på 
Internet?

Ekonomi
6. Hur stor budget har musikavdelningen per år, inräknat cd, dvd och Naxos?
7. Har verksamheten extra anslag för musikavdelningen eller har ni omfördelat de 
ordinarie anslagen?
8. Är budgetarna för bibliotekets olika medier flexibla och kan omfördelas om så 
skulle viljas?
9. Har budgeten för musikavdelningen förändrats under den period som den ingått 
i verksamheten?

Urval
10. I musikavdelningens startskede när du började att bygga upp samlingens bas, 
hur resonerade du då när du gjorde urvalet av de genrer och artister som du köpte 
in?
11. Har du haft någon ambition att försöka sammanställa musikavdelningen så att 
den kan tjäna som utbildande genom att innehålla någon form av musikhistorisk 
bas  med  de  centrala  delarna  och  mest  representativa  artisterna  från  varje 
musikalisk genre?
12. Vad tycker du om idén att ett bibliotek skall ha ambitioner att kunna utbilda 
med sin musiksamling, och i så fall på vilket sätt skall detta göras?
13. Har ni något samarbete med någon annan kulturinstitution vad gäller urval av 
material till musikavdelningen?
14.  Har  ni  några  ambitioner  att  verka  som  motvikt  till  masskulturen  och  ge 
utrymme för mer alternativ musik som dessa kanaler inte inkluderar i sitt utbud för 
att på så vis ge låntagarna möjligheten att bredda sina musikaliska horisonter?
15. Försöker du orientera dig i den alternativa musikscenen med avsikt att hitta 
den typen av material till musikavdelningen?
16. Vad betraktar du som alternativ musik?
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17.  Anser  du  att  biblioteket  skall  tillhandahålla  den  verkligt  kommersiella 
popmusiken som får mycket utrymme i andra kanaler som exempelvis radio och 
TV?
18.  Har  ni  gjort  några  undersökningar  bland  låntagarna  och  använt  den  som 
underlag för inköp till musikavdelningen?
19. Får låntagarna lämna inköpsförslag på musik och hur arbetar ni i så fall med 
dom förslagen?
20. I vilken utsträckning anser du att  biblioteket  skall  tillmötesgå användarnas 
behov och efterfrågan vad gäller musikavdelningen utbud?
21. Anser du att en musiksamling som bygger på majoritetens musiksmak och den 
kommersiella musiken blir ensidig?
22.  Finns  det  några  restriktioner  och  begränsningar  angående  vilken  typ  av 
material som köps in och hur resonerar du kring detta?
23. Är det någon musikgenre som ni prioriterar i musikavdelningen?
24.  Påverkar  de  olika  genrernas  utlåningssiffror  vad  som  köps  in  till 
musikavdelningen?
25.  Finns  det  några  övriga  tillvägagångssätt  som  används  vid  urval  till 
musikavdelningen och som inte tagits upp under intervjun?
26. Har den stora tillgången till musik på Internet på något sätt påverkat hur du har 
gjort urvalet till musikavdelningen?
27. Har ni någon speciell målgrupp med musikavdelningen?
28. Sammanfattningsvis; hur anser du att ett biblioteks musikavdelnings utbud bör 
se ut, och mot vilken bakgrund?

Kvalitetsbegreppet
29. Finns det något kvalitetstänk när det gäller musikavdelningens innehåll?
30. Vad inkluderas i så fall i begreppet kvalité?
31. Försöker ni aktivt  marknadsföra den musik till  låntagarna som ni uppfattar 
som den mer kvalitativa ?
32. Vad tycker du om idén att ett bibliotek bara skall köpa in musik som godkänns 
enligt någon form av fackmannamässig kvalitetsutvärdering?

Övrigt
33.  Vart  gör  ni  era  inköp  av  fonogram  och  mot  vilken  bakgrund  väljer  du 
inköpskanaler?
34. Har ni övervägt att kunna erbjuda användarna lyssning av skivorna på plats i 
biblioteket?
35. Hur stor del av bibliotekets utlåning står musikavdelningen för?
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Internet
36.  Hur  har  du  resonerat  när  du  utökade  musikavdelningen  med  den 
Internetbaserade musiktjänsten Naxos?
37. Hur mycket används denna tjänst i förhållande till det fysiska musikbeståndet?
38. Har ni några planer på att utöka utlåningen av musik via Internet?

Intervjufrågor till informant 3
Organisation
1. Hur har ni arbetat och resonerat angående hylluppställning och genreindelning 
av fonogrammen?
2. Har ni försökt anpassa detta arbete utifrån någon form av användarperspektiv?
3. Upplever användarna att det är lätt att orientera sig i musiksamlingens hyllor? 
4.  Har  användarna  varit  med  och  påverkat  hur  hylluppställningen  och 
genreindelningen skall se ut?
5. Har hylluppställning och genreindelning genomgått  några förändringar under 
den tid musikavdelningen funnits?
6. Hur ungefär ser fördelningen av genrer ut?
7. Hur har ni disponerat lokalerna för att kunna inkludera en musikavdelning?
8. Katalogiserar och klassificerar ni några fonogram själva och hur ser det arbetet i 
så fall ut?

Utlåning
9. Har musikavdelningen haft någon inverkan på utlånings- och besöksstatistiken?
10. Hur har utlåningskurvan sett  ut på musikavdelningen under den period den 
funnits?
11. Är musikavdelningen föremål för någon marknadsföring?

Intervjufrågor ställda till både informant 2 och 3
1. Vilka skulle du säga är användarna av musikavdelningen?
2. Hur viktig anser du musikavdelningen vara för verksamheten?
3. Upplever du att ni lyckas tillfredsställa alla låntagare med musikavdelningens 
utbud?
4. Hur tror du musikavdelningen har påverkats av Internets olika musiktjänster 
och möjligheter till både laglig och olaglig fildelning?
5. Hur ser du på detta med att biblioteket förmedlar musik via Internet?
6. Hur ser du på musikavdelningens framtid?
7. Är det något som du vill tillägga?
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