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garded as somewhat superfluous, the interviewees in general seem positive towards libraries offering their own 
service. A library-specific service would ideally promote local musicians and could according to the author put 
public libraries on the map in a national as well as international sense. 
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Inledning 

Det började med musikavdelningar med avlyssningsmöjligheter och fortsatte med 

utlån av fysiska skivor. Men vad ska hända nu? När utlånen stannat av och efter-

frågan på musikinspelningar har minskat kan ett tomrum tyckas gjort sig gällande. 

Musik finns numera tillgänglig i överflöd på webben. Betyder det att musikarbete 

på folkbibliotek inte längre är relevant, eller behöver det hitta nya vägar för att 

visa sig relevant idag? Kanske dessa vägar redan finns? Kanske är musik på 

bibliotek mer relevant än någonsin?  

     Musiklyssnande är den vanligaste kulturvanan i Sverige bland 16–85-åringar 

(Myndigheten för kulturanalys 2017b). Statistik visar samtidigt att barn och unga i 

låg utsträckning lånar musikmedier på biblioteket, medan boken emellertid står 

sig stark (2017a). Detta skapar frågetecken kring folkbibliotekens relevans för 

ungas musikvanor. Musik sågs förut som ett sätt att locka unga till biblioteken, 

men musikbiblioteksanvändandet bland dessa har generellt minskat de senaste 

decennierna (Thegel 2009), och en fråga är hur folkbibliotekens musikavdelningar 

skulle kunna vinna tillbaka denna målgrupp.  

     Att kommersiella musikströmningstjänster dominerar lyssnarvanorna kan ses 

som ett faktum. Huruvida folkbiblioteken borde och hur de skulle kunna använda 

sig av strömmad musik i sitt dagliga arbete tycks vara mindre självklart. Ansatser 

har tidigare gjorts för att hänga med: För drygt tio år sedan provade bibliotek ex-

empelvis för första gången att erbjuda musikfiler till utlån. Detta fick emellertid 

inget större genomslag och dog så stilla ut, vilket strömningstjänsternas ökade 

popularitet kan ses som en möjlig orsak till.     

     I dagsläget tillhandahålls den digitala musikströmningstjänsten Naxos Music 

Library på flertalet bibliotek. Marknadsföring av denna tjänst är dock generellt 

sett sparsam och utbudet präglas framförallt av klassisk musik, medan dess urval 

av andra genrer, såsom populärmusik, är relativt begränsat. Man kan tänka sig att 

tiden är förbi för musikutlån som en central del av musikverksamheten på folk-

biblioteken, och att de måste hitta helt andra vägar för att visa sig relevanta för 

många inom musikområdet. Frågan är bara vilka vägar dessa skulle kunna tänkas 

vara? Denna uppsats fokuserar på strömmad musik som möjligt framtida medium, 

jämte mer traditionella, i arbetet med musik på folkbibliotek. 
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Syfte 

Jag vill ta reda på hur folkbiblioteken kan arbeta för att visa sig relevanta för och 

nå ut till unga med avgiftsfri musik i en tid av streaming och upplevelseoriente-

ring. För att nå dit undersöker jag vad folkbibliotekens musikverksamhet känne-

tecknas av, och hur bibliotekarier på folkbibliotek i Sverige, i relation till denna, 

förhåller sig till strömmad musik. 

     Genom att belysa och sammanställa tankegångar kring arbete med musik på 

folkbibliotek, blir det möjligt att säga något om tillvägagångssätt såväl som utma-

ningar framöver. För att kunna se framåt är det nödvändigt att utgå från dagsläget, 

varför denna undersökning till stor del innefattar exempel på vilken funktion mu-

sik på folkbibliotek redan fyller idag.  

     Medan tidigare BoI-forskning framförallt belyst mediebeståndet och musikav-

delningen relaterat till urval och funktion, vill jag genom detta bidrag snarare fo-

kusera på arbetet med musik utifrån de digitala förutsättningar som inverkar på 

ungdomars lyssnarvanor idag, och det upplevelsesamhälle som präglar samtiden. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar används för att uppfylla undersökningens syfte: 

 

 Vad kännetecknar folkbibliotekens musikverksamhet?  

 Hur ser folkbibliotekspersonal på musikströmningstjänster i relation till 

musikverksamheten?  
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Begrepp 

Här förklaras vissa begrepp som förekommer i texten. Innebörden av begreppen 

kan diskuteras och därför vill jag understryka att dessa är mina definitioner inom 

detta arbetes ramar. 

 

Bibliotek 2.0 – Biblioteksverksamhet där en central del av interaktionen med an-

vändarna sker via webben, och där användarna är delaktiga i att skapa innehåll (se 

även Prosument). 

Digitala format – Avser här datorprogram/appar som medium för representation 

av musikrelaterat innehåll, såsom ljud, bild och text. Se även Musikströmnings-

tjänst 

Fysiska format – Avser här musik- och textbärande medier som exempelvis bok, 

häfte, CD, LP, DVD 

Glokalt – Det som är lokalt och globalt på samma gång. Exempelvis en lokal fö-

reteelse som blivit världskänd. 

Kommodifiering – Innebär att någonting blir till en produkt/handelsvara 

Konsument – Den som köper och/eller förbrukar en färdig produkt. 

Molnet – Digitala lagringsmöjligheter som diverse företag erbjuder, som innebär 

att användaren inte behöver bekymra sig om var dennes sparade data de facto lag-

ras; datan är ”i molnet”. Hårddiskutrymme för privatpersoner blir därmed mindre 

relevant.  

Musikbibliotek – Används här synonymt med begreppet ”musikavdelning”. 

Musikavdelning – Den del av folkbibliotekens verksamhet som på ett eller annat 

sätt förmedlar musik. 

Musik på bibliotek – Folkbibliotekens musikutbud, musikevenemang och övriga 

musikrelaterade verksamhet. Likställs här med Musik på folkbibliotek. 

Musik på folkbibliotek – Se Musik på bibliotek. 

Musikströmningstjänst – Program som erbjuder uppspelningsmöjligheter av ett 

av leverantören tillhandahållet musikutbud. I det fall den är kommersiell tillhan-

dahålls den i utbyte mot användardata och en prenumerationskostnad alternativt 

”gratis” inkl. reklam. Se även Digitala format 

Postdigital sensibilitet – Se teoriavsnitt. 

Prosument – Den som är delaktig i att skapa innehåll, snarare än att endast till-

gängliggöra sig färdigt innehåll (se konsument). 

Strömmad musik – Musik som spelas upp genom en musiktjänst. Är beroende av 

tjänsten i fråga för att kunna spelas upp. Kontexten för uppspelningen, såsom 

ljudkvalitet och eventuellt extra innehåll, beror på utformningen av tjänsten i 

fråga. 

Upplevelsesamhälle – se teoriavsnitt.  
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Disposition 

Till att börja med presenterades ”Inledning”, ”Syfte”, ”Frågeställningar” och ”Be-

grepp”. I vad som nu följer presenteras forskningsläget, där forskning som kan 

betraktas som relevant i sammanhanget, och sådan forskning som även relateras 

till i resultatet, sammanfattas. I ”Teori” redogörs sedan för de teoretiska perspek-

tiv som används för att analysera resultatet. Därefter presenteras metodval och 

källmaterial i anslutning till hur metoden genomfördes, inklusive etiska aspekter. I 

det nästföljande avsnittet motiveras och presenteras urvalet av de bibliotek och 

intervjupersoner som finns representerade i studien. Sedan följer resultatredovis-

ningen, i en ansats att besvara de frågeställningar som togs upp i ”Frågeställning-

ar”. Resultatredovisningen har delats upp i ”Musikverksamheten” respektive 

”Musikströmningstjänsters möjliga framtida roll”, och analyseras fortlöpande med 

hjälp av de teoretiska perspektiv som presenterades i ”Teori”. För att ge ett över-

blickande perspektiv innan diskussionen träder fram sammanfattas resultatet se-

dan i avsnittet ”Resultatöversikt”. Därpå följer Slutdiskussionen, som anknyter till 

det syfte som presenterats i uppsatsens inledande del, och avslutas med förslag på 

framtida forskning. I ”Sammanfattning” beskrivs slutligen hela arbetet i samman-

fattande ordalag. 
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Forskningsläge 

I detta avsnitt redogörs för ett urval av tidigare forskning, för att ge en bild över 

mitt arbetes grundförutsättningar. Det finns i första hand beröringspunkter med 

forskning kring musik på folkbibliotek, men även forskning kring musikformat och 

ungas musiklyssnarvanor finns representerad, då detta kan sägas ha relevans för 

musikbiblioteksarbetets nutida utmaningar. 

Musik på folkbibliotek  

 

Sanna Talja (2001) har frågat sig vilka faktorer som kan sägas styra uppfattningar 

kring och uppbyggnaden av biblioteks musiksamlingar. Genom att intervjua 

biblioteksanvändare i Helsingfors kunde författaren urskilja en dominerande upp-

fattning om Diversity Ethics: Användarna tenderade att tycka att musikbiblioteket 

skulle erbjuda ett utbud som tillfredsställde så många smakpreferenser och till-

handahöll så många genrer som möjligt. Det var enligt användarna även önskvärt 

att flera i personalstyrkan arbetade med urvalet, inriktade på specifika genrer och 

med särskild specialkompetens inom dessa. Samtidigt var de intervjuade eniga om 

att ett större fokus på specialistkunskaper svårligen skulle täcka in ett tillräckligt 

brett utbud, eftersom den genrespecialiserade bibliotekarien förmodligen skulle ha 

kunskap om framförallt sitt eget av nödvändighet avgränsade specialområde och 

inte kunde förväntas ha specialkunskaper inom samtliga genrer. I en övervägning 

mellan diversitet å ena sidan, och specialkunskaper å den andra, tenderade de in-

tervjuade att uttrycka en syn på att diversitet borde prioriteras i första hand. Men 

utöver den generellt gemensamma hållningen beträffande diversity ethics, kunde 

Talja även uppfatta grundläggande skillnader i hur användarna uppfattade att mu-

siksamlingen borde byggas upp. Utifrån intervjuerna identifierades tre diskurser, 

eller repertoarer, som särskiljande och framträdande:  

 The General Education Repertoire - Musikutbudet bör i huvudsak baseras 

kring skolning i musik: Det är viktigare att biblioteket tillhandahåller en 

sorts kanon kopplad till ett historiskt perspektiv, som användaren kan till-

godogöra sig i studiesyfte, än att det arbetar efterfrågestyrt med inriktning 

på underhållning.  
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 The Alternative Repertoire - Musikbiblioteket har som uppgift att komplet-

tera andra musiktillgängliggörande kanaler: Här ses musikavdelningen 

som ett alternativ till kommersiella aktörer. Likt bildningsrepertoaren mot-

sätter man sig ett urvalsförfarande som rättar sig efter marknadens utbud 

av ”hitmusik”. 

 The Demand Repertoire - Musikutbudet bör baseras kring användarnas 

behov: Denna repertoar ger uttryck för att biblioteket ska ta fasta på vad 

användarna efterfrågar och hur deras behov ser ut i dagsläget. Lokaliteten 

blir därmed viktig att ta vara på; bibliotekens samlingar kan se olika ut be-

roende på vilka musikaliska preferenser som finns hos besökarna i fråga. 

Medan The General Education Repertoire och The Alternative Repertoire anser 

att användarens musikaliska behov kan kristalliseras först när denne kommer i 

kontakt med intressant material på biblioteket, antar The Demand Repertoire att 

användarens musikaliska behov redan finns definierade, och att det för biblioteken 

gäller att svara mot dessa. Denna skillnad kan sägas illustrera ett genomgående 

antagande i mitt arbete; nämligen att biblioteken kan ha en viktig roll i att beröra 

snarare än att endast tillgodose på förhand definierade behov (en funktion som 

kommersiella musikströmningstjänster i hög grad redan kan sägas fylla idag). 

     Taljas Repertoar har här fått ta plats för att ge en viss förförståelse, med anled-

ning av att de präglat den mesta forskningen om musikbibliotek i Sverige, av vil-

ken vi nu ska ta upp några exempel. 

Urval 

Det har skrivits en rad studentuppsatser som undersöker bibliotekariers och an-

vändares synsätt kring folkbiblioteks musiksamlingar och även hur samlingar-

na/urvalet i sig ser ut. De flesta använder sig av Taljas (2001) ovan nämnda dis-

kurser som teoretiskt ramverk.  

     Fälth (2004) ser i sin studie av folkbiblioteks urval av fonogram en konsensus 

bland de intervjuade musikbibliotekarierna kring att det bör finnas ett basutbud 

samtidigt som alternativ musik också bör få utrymme. Utöver detta förs bredd 

respektive kvalitet fram som två huvudsakliga inriktningar som verkar prägla 

beståndet. Bredd innebär en ambition att nå ut till så många olika användare som 

möjligt, medan kvalitet innebär en vilja att bibehålla bibliotekets roll som kultur-

institution. Författaren fann även att det verkar råda stora skillnader kring 

huruvida biblioteken väljer att bevaka lokalt musikliv och skivproduktion.  

     Även Schelin (2004) har undersökt musikfonogramurvalet och ser bland annat 

en vilja att vara en motvikt till kommersialismen som en tydligt framträdande fak-

tor som har inverkan på bibliotekariernas urval, samtidigt som bibliotekarierna 

ofrånkomligen påverkas av densamma. Nilsson och Persson (2007) har gjort en 

jämförande studie mellan svenska och danska bibliotek och frågat sig hur attity-
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derna ser ut kring tillgängliggörandet av populärmusik på folkbiblioteken. De 

fann likheter i att samtliga respondenter såg användares efterfrågan som centralt, 

samtidigt som det uppfattas som av största vikt att erbjuda en samling med en stor 

bredd genrer. Författarna ser en skillnad beträffande musiksamlingarnas storlek 

och entusiasmen kring dessa, där de danska samlingarna generellt sett är betydligt 

större och bibliotekarierna mer positivt inställda, vilket framförallt förklaras uti-

från skillnader mellan svensk och dansk bibliotekslagstiftning. 

Musikavdelning 

Ett antal uppsatser har huvudsakligen undersökt musikavdelningen på folkbiblio-

teken.  

     Bergquist och Bergquist (2005) har gjort en fallstudie av Lunds stadsbiblioteks 

musikavdelning i syfte att studera hur den bibliotekspersonal som jobbar med 

musikavdelningen där ser på sitt uppdrag och sin roll, och genom att även under-

söka vilka förväntningar bibliotekets användare tycks ha på musikavdelningen. 

Detta undersöks genom att intervjua bibliotekarier och utföra en enkätundersök-

ning med användarna. Författarna finner att bibliotekariernas och användarnas syn 

respektive förväntningar på den undersökta musikavdelningen i stort sett liknar 

varandra: Både personal och användare ser det som viktigt att musikavdelningen 

tillhandahåller ett material som kännetecknas av bredd och även fungerar som 

alternativ till kommersiella kanaler genom att erbjuda musik som är svårare att få 

tag på via dessa. Bibliotekarier och användare skiljer sig åt något gällande vilka 

funktioner de prioriterar och följaktligen vilken personalkompetens som anses 

viktigast: Medan användarna framförallt ser musikavdelningen som en möjlighet 

till nya musikupptäckter och underhållning, fokuserar bibliotekarierna i något 

högre grad på musikavdelningen som en resurs för musikstudier, innefattande 

möjligheter för användare att tillgodose sig musikhistoria och musikutövande.    

     Thegel (2009) har genom att intervjua bibliotekarier tittat på hur musikavdel-

ningarna på fem folkbibliotek i Sverige kan sägas ha förändrats över tid. Det 

framkommer att musikavdelningarna förändrats en hel del från 70-talet fram till 

2000 talet; från att inledningsvis fungerat som lyssningscentral gick folkbiblio-

teken sedermera mot att låna ut skivor. Utbudet har breddats över tid, till att på 

2000-talet även erbjuda utlån av mp3-filer. Utlåningsstatistiken pekar i nedåtgå-

ende riktning och CD-skivorna har fått alltmer konkurrens av internet. Den tek-

niska utvecklingen till trots, menar Thegel (2009) att bibliotekariens informations-

sökande och -förmedlande roll i mångt och mycket är densamma. Studien visar 

också att det på vissa bibliotek finns ambitioner att arbeta lokalt för att inspirera 

till musikskapande och spridning av demoproduktioner.   

     I sin studie av Enköpings folkbiblioteks musikavdelning ställer sig Klang 

(2011) frågande till syftet med att ha en musikavdelning, hur bibliotekarierna ar-

betar med musikavdelningen mot användarna och hur bibliotekarierna ser på 
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framtiden. Att erbjuda ett allsidigt utbud och tillhandahålla musik som kan vara 

svår att få tag i på annat håll uppges som viktiga skäl av de intervjuade biblioteka-

rierna. Man använder sig även av utställningar för att uppmärksamma smalare 

musik. Enköpings musikavdelning har enligt bibliotekarierna generellt gett biblio-

tekets ett lyft beträffande besöks- och utlåningsstatistik, även om utlånen av musik 

sakteligen var på väg nedåt vid tiden för undersökningen. Vissa farhågor uppfattas 

beträffande musikavdelningens framtid i och med musikströmningstjänsternas 

utbredning, och en av bibliotekarierna ser en framtid där bibliotekarierna snarare 

än att direkt förmedla musik istället tipsar om musik genom att till exempel skapa 

spellistor på Spotify. Undersökningen visar även att bibliotekarierna är positiva 

till digital musikförmedling via Internet, men att inga musikströmningstjänster, 

bortsett från Naxos Music Library, visat sig ekonomiskt försvarbara.  

     Thegels och Klangs uppsatser har kunnat användas för att sätta min resultatre-

dovisning i ett historiskt perspektiv, medan Bergquists och Bergquists arbete ger 

visst underlag till diskussion kring personalens kompetenser och musikavdelning-

ens funktion. 

Framtid 

Mathias Maagaard (2015) frågar i sin danska kandidatuppsats hur framtiden för 

musikbiblioteken ser ut, med utgångspunkt från den snabba tekniska utveckling-

en, där sjunkande CD-utlån och besök har kunnat observeras samtidigt som mu-

sikströmningstjänsterna skördat allt större framgångar. Musikbibliotekets dåtid, 

nutid och framtid diskuteras utifrån en litteraturstudie och intervjuer med personal 

på Library 10 i Helsingfors och Odense musikbibliotek. Maagaard (2015) kom-

mer fram till att de fysiska musikbestånden så småningom kommer att försvinna, 

och att biblioteken därför står inför stora utmaningar med att hitta nya vägar att 

locka besökarna, både fysiskt och digitalt. Den största utmaningen som musikbib-

lioteket står inför är enligt Maagard (2015) vad man ska erbjuda biblioteksanvän-

darna när det fysiska materialet inte längre efterfrågas; det blir nödvändigt att hitta 

en ny profil. Ett större fokus på upplevelser och inspiration ses som en huvudsak-

lig del i detta, och med stöd från Pines och Gilmores teorier om upplevelseindu-

strin menar Maagard (2015) att en fjärde repertoar, utöver de Talja tagit fram, 

måste till för att musikbiblioteket ska kunna hålla sig relevant i fortsättningen; 

nämligen en upplevelseorienterad sådan. Baserat på vad som kommer fram i in-

tervjuerna mejslas en möjlig framtid ut i form av tre förslag på framtida scenarion 

för musikbiblioteket, vilka Maagard (2015) menar skulle kunna kombineras såväl 

som stå för sig själva. Dessa är Det alternativa upplevelseinriktade musikbiblio-

teket, Det inbjudande musikbiblioteket och Det pedagogiska digitala musikbiblio-

teket.  
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     Maagard (2015) ser som nämnts en framtid där de fysiska medierna så små-

ningom kommer att försvinna. Huruvida de fysiska samlingarna kan vara rele-

vanta i framtiden är något jag hoppas kunna beröra i detta arbete. 

Musikformat 

På senare år har LP-skivan ökat drastiskt i popularitet beträffande sålda exemplar 

(IFPI1 Sverige 2018), och man kan fråga sig om detta inverkat på folkbibliotekens 

musikverksamhet på något sätt.  

     Sager (2015) undersöker i sin kandidatuppsats vinylskivans roll och status på 

folkbibliotek av idag, och finner att musikansvarig personal som deltog i studien 

ser ett historiskt värde i formatet men tror att den relativt blygsamma roll vinyl-

skivan spelar på biblioteken idag kommer att vara oförändrad, trots LP-skivans 

kommersiella uppsving.  

     Något som inte står oförändrat är den tekniska utvecklingen. För att kunna säga 

något om var folkbiblioteken står idag ifråga om vilka medier det finns att jobba 

med kan det vara relevant att säga något om vad som hänt med musikformaten på 

senare år, och hur detta kan sägas påverkat lyssningsvanorna. Pedersen (2016) 

talar om tre historiska tendenser som präglat utvecklingen; unbundling; algorit-

mer; ökat utbud och diversitet. Unbundling handlar om att kunna plocka enstaka 

spår ur deras ursprungliga kontext, vilket kan sägas härledas från kopiering till 

kassettband och s.k. blandband, men fick sitt verkliga genomslag i och med möj-

ligheten att kopiera spår från CD-skiva till dator och dela dessa över nätet. Där-

med är exempelvis ett album inte längre lika relevant som det tidigare varit.  

     Fladvad (2016) undersöker i sin kandidatuppsats vilken roll CD som format 

kan tänkas ha på skivmarknaden av idag. Genom att analysera försäljningsstatistik 

i Sverige och internationellt kommer han fram till att ”majoriteten av albumför-

säljningen sker genom fysiska format, medan singelförsäljningen huvudsakligen 

utgörs av digitala format”. Fladvad (2016) konstaterar att albumförsäljningen ge-

nerellt sjunkit på den amerikanska marknaden, oavsett om man pratar digitalt eller 

fysiskt, och menar i detta sammanhang att det kan vara så att det, snarare än att 

fysiska format är dödsdömda, är albumformatet som sådant som är på väg nedåt 

medan singelformatet är på väg uppåt.  

Resultaten reflekterar två olika typer av marknader: Albummarknaden och singelmarknaden. 
Där kan man se en viss skillnad i fördelningen mellan olika format, då majoriteten av album-
försäljningen sker genom fysiska format, medan singelförsäljningen huvudsakligen utgörs av 
digitala format. Den amerikanska albummarknaden har sjunkit hos både fysiska och digitala 
format, med undantag för vinylskivan. Detta kan tolkas som att det möjligtvis är marknaden 

                                                 
1 International Federation of the Phonographic Industry 
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för album i helhet som är på väg utför, snarare än vissa format, samtidigt som marknaden för 
singelspår har ökat markant under de senaste åren genom de digitala formaten. 

Detta resonemang kan ge fog för att forska mer kring dikotomin album/singel, 

både i digitalt och fysiskt hänseende.  

     Albumets roll är något som i viss mån berörs i mitt arbete (se avsnitten ”Mu-

sikbeståndet” och ”Främjande av det lokala”). 

Ungas musiklyssnarvanor 

Förändrade medielandskap leder naturligt till förändrade vanor, och för att kunna 

säga något om hur man ska nå ut till unga utifrån dessa förutsättningar blir det 

relevant att se hur deras musikvanor ser ut i dagsläget.  

     Ottosson (2010) har gjort en Kandidatuppsats om ungdomars lyssnarvanor har 

förändrats sedan 1970-talet fram till 2010-talet. Hon menar att det ”fysiska lyss-

nandet individualiserats” och att ”Den sociala interaktionen har i hög grad flyttat 

ut i cyberrymden: Man byter spotifylistor, man tipsar om klipp på youtube, man 

delar med sig av sin egenproducerade musik på myspace osv.” (2010, s. 2). 

Aspekter kring isolerat respektive socialt lyssnande är intressanta att fundera kring 

i en musikbibliotekskontext, och tas i detta arbete upp i avsnittet ”Inspiration”.  

     Ivarsson och Persson (2014) har i sin kandidatuppsats Musikkonsumtion i in-

formationssamhället undersökt hur Uppsalastudenter går tillväga för att upptäcka 

ny musik, och finner att de oftast förlitar sig på rekommendationer från sina kam-

rater. Karlsson (2017) drar liknande slutsatser kring ungas musikupptäckter uti-

från de intervjuer som gjorts med gymnasieungdomar i kandidatuppsatsen Digital 

musik och algoritmer. Karlsson visar samtidigt på att de algoritmer i form av re-

kommendationssystem och gatekeepers som präglar ungas musikupptäckande och 

musiklyssnande uppfattas som trubbiga. Trots det är algoritmerna, beroende på 

hur väl de lyckas sätta in en låt i ett sammanhang, enligt Karlsson i mångt och 

mycket det som leder lyssnarna till att avgöra huruvida låten är bra eller dålig, rätt 

eller inte osv., och författaren menar att studiens deltagare ser musik som ”en exi-

sterande produkt vilken konsumeras utefter behov” (2017, s. 36) snarare än en 

produkt med konstnärligt värde. Karlsson tar i relation till detta upp begreppet 

postdigital sensibilitet, vilket även mitt arbete använder sig av (se ”Teori”).  

     Johansson (2018a) med kollegor har genom fokusgrupper med unga vuxna i 

Stockholm och St. Petersburg identifierat värderingar kring strömmad musik och 

praktiker kring musiklyssnande. I huvudsak relateras studien till de två kommersi-

ella verktygen Spotify och Videokontakte (VK), som dominerade musiklyssnandet 

i respektive stad. Ungdomarna i studien såg generellt sett musik som en ständig 

följeslagare i vardagen, och förhöll sig till internet som en avgörande komponent i 

hur de hittar, upptäcker och lyssnar på musik. Verktygens funktionalitet tycks 
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spela en viktig roll i på vilka sätt ungdomar väljer att tillgodogöra sig musik, och 

som exempel på detta framträdde vissa skillnader i musikvanorna mellan ungdo-

marna från Stockholm; vars främsta verktyg för musiklyssnande var Spotify – en 

tjänst som uteslutande fokuserar på strömmande musik, med spellistor som den 

dominerande lyssningsformen för dessa; och ungdomarna från Moskva, som i sitt 

musiklyssnande framförallt använde verktyget VK – en tjänst som utöver mu-

siklyssningsmöjligheter är att betrakta som en social plattform, där användarna 

både kan strömma och ladda ner musik och även ges flera möjligheter till social 

interaktion, där de använder sig av sådana funktioner som att ladda upp mp3-filer 

och skicka dessa till varandra. Även om Spotify och VK alltså till stor del skiljer 

sig åt funktionsmässigt, togs bruket av respektive tjänst mer eller mindre för given 

av ungdomarna i respektive stad. Med detta visar Johansson att de tjänster som 

anammats av ungdomar kan inbjuda till och leda till olika sätt att lyssna på musik 

beroende på utformningen av tjänsten i fråga, det vill säga att inget lyssnings-

mönster på något sätt är givet på förhand utan att användarnas lyssnarvanor kan 

anpassa sig efter den tjänst som för tillfället dominerar deras vardag.  

     Johansson (2018b) kunde bland de intervjuade uppfatta en viss skillnad i hur 

benägen man var att dela sina musikaliska preferenser med andra via sociala me-

dier: Medan ungdomarna i Stockholm tenderade att vara mer skeptiska till att dela 

med sig av sitt musiklyssnande via exempelvis Facebook var ungdomarna i Mos-

kva mer villiga att dela med sig av vad de lyssnade på, vilket också kan ha att göra 

med skillnaden i hur verktygen fungerar, enligt Johansson: Medan Spotify skapar 

skräddarsydda profiler och automatgenererade spellistor som användaren ges möj-

lighet att dela via sociala medier såsom Facebook, kan VK i sig själv sägas utgöra 

en social plattform där musiken är en integrerad del. Huruvida man sade sig in-

tressera sig för de artister man lyssnade på, utöver produktionerna, skiljde sig 

också en del; i sitt musiklyssnande via Spotify visade ungdomarna i Stockholm 

mindre intresse för artisten i fråga, medan ungdomarna i Moskva tenderade be-

trakta kringliggande information om artisten som ett stimulerande inslag i sitt mu-

siklyssnande. Skillnader i verktygens funktionalitet, och följaktligen i anamman-

det av den, kan ses som en förklaring till även denna skillnad. Johansson (2018b) 

påpekar också på att det finns en paradox i att personliga preferenser tillåts göra 

alltmer avtryck på webben, medan folk samtidigt känner sig mindre benägna att 

aktivt välja att dela med sig av dessa.  

     Goldenzwaig och Åker (2018) visar utifrån samma intervjustudie att ungdo-

marna såg konsertupplevelser som någonting man var beredd att betala för i högre 

utsträckning än inspelad musik. I relation till konsertupplevelser finns det även en 

tendens till att vilja fördjupa relationen till de uppträdande musikerna i och med 

att det med verktyg som Spotify och VK finns möjlighet att strömma artistens 

eventuella inspelade alster före och efter själva konsertupplevelsen. Detta kan 

tyckas visa att intresse för artisten kan uppstå i en upplevelsekontext (se upplevel-
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sesamhälle i ”Teori”). Även om de intervjuade i dominerande utsträckning lyss-

nade på musik digitalt, uppfattades ”fysiska medier”, såsom LP och CD, av de 

intervjuade ge ett mervärde till musiken, och associerades till mer sammanhang, 

avgränsning och bättre ljudkvalitet. I Moskva var känslor av samlarvärde relaterat 

till ”fysiska medier” mer framträdande, och även mp3-filer sågs som ett sätt att 

avgränsa sig gentemot de stora informationsmängderna, medan ungdomarna i 

Stockholm i större mån tog Molnet för givet (Ibid.).  

     Ovanstående studie relateras till i del II, där musikströmningstjänster diskute-

ras. 
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Teori 

Två teoretiska hjälpmedel används i analysen av resultatets olika delar. Jag valt att 

kalla dessa vikten av musik i människors liv respektive på jakt efter meningsfulla 

upplevelser: 

 Vikten av musik i människors liv baseras på Hesmondhalgh (2013), och 

ämnar ringa in de plan på vilka musik kan spela en avgörande roll i den 

mänskliga existensen, och innefattar också var dess potential att spela roll 

av olika orsaker kan uppfattas vara mer begränsad.  

 På jakt efter meningsfulla upplevelser grundar sig i artiklar av Heidegren 

(1995) och Fleischer (2015), och syftar till att belysa de mänskliga förut-

sättningarna i förhållande till lyssningsmönster och ökad tillgänglighet, i 

ett alltmer utpräglat upplevelsesamhälle; hur människors relation till musik 

kan sägas ha förändrats som följd av nya tekniska förutsättningar, varpå 

människor kan vilja söka alternativa sätt att bli berörda av musik på, bor-

tom den absoluta tillgänglighetens ramar. 

Vikten av musik i människors liv 

I boken Why Music Matters har Hesmondhalgh (2013) utformat vad han själv 

kallar ett kritiskt försvar av musik. Med kritiskt försvar menas att han inte bara ser 

till musikens möjligheter, utan också har med dess begränsningar i ekvationen. 

Detta gör det möjligt för oss att ha en pragmatisk hållning till musiken; utan att 

endast anta att musik i allmänhet är av godo så kan vi mer precist ringa in under 

vilka former den tycks spela roll och på vilka plan dess potential av olika anled-

ningar verkar mer begränsad. 

Musikens begränsade bidrag till människans blomstrande 

Hesmondhalgh (2013) påtalar att musik kan skapa starka kopplingar till kognitiva, 

känslomässiga och kroppsliga minnen. I och med detta menar han att musik kan 

sägas öka människors medvetenhet om kontinuitet och utveckling i livet. Med 

andra ord: musik har en särskild potential för att hjälpa människor att blomstra då 

den berör stora delar av minnets spektrum. Den ökade förekomsten av inspelad 

musik har lett till att människor kan få tag i och lyssna på mer musik idag än tidi-
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gare, och den ökade tillgången på musik kan därmed sägas ha gjort det möjligt för 

oss människor att skapa fler känslomässiga band och följaktligen gett oss fler möj-

ligheter till individuellt blomstrande. Men det finns också en risk att en ökad 

kommodifiering av musik, som kan sägas skett i den ökade tillgångens kölvatten, 

tenderar att leda till nostalgiska tillbakablickar och stagnation snarare än förny-

else. Den ökade kommodifieringen har ”fostrat den negativa sentimentaliteten 

genom ekonomi och estetik som gör det billigare och enklare att framkalla musi-

kaliska förflutna än att uppmuntra en berikande känslomässig miljö” (2013, s. 53). 

Utöver detta menar Hesmondhalgh (2013) att musiklyssnande kan kretsa kring 

statuskamp framför förmågan att bli känslomässigt berörd; exempelvis i form av 

ett självidentitets-skapande där det blir viktigt att visa för andra att man förstår sig 

på många olika sorters genrer. Här drar Hesmondhalgh (2013) paralleller till 

Bourdieus tankar om smak, men menar att distinktion idag kan sägas känneteck-

nas av att utge sig för att vara allätare snarare än att ägna sig åt något genrespeci-

fikt snobberi. Statuskampen kan relaterat till detta yttra sig i en tävlan över vem 

som ”har mest kul”, eller vem som ”får ut det mesta av livet” (s. 50). Som kon-

trasterande termer använder Hesmondhalgh (2013) positiv individualitet för att 

benämna musikens förmåga till självutveckling, och individualism för att be-

nämna en orientering grundad i statuskamp. 

     Med detta i beaktande vill jag anta att folkbiblioteket, som möjlig motvikt till 

musiklyssnandets möjliga inslag av kommodifiering och individualisering, står i 

en särskild position för att kunna skapa förutsättningar för berikande känslomäss-

iga miljöer som för besökaren/användaren inte är på förhand givna.  

Fördelarna och begränsningarna i musikaliskt deltagande 

Utöver individens möjligheter till blomstrande finns det i musiken en unik pot-

ential att beröra på ett socialt plan, där deltagarna kan komma till särskiljande 

uttryck i en på samma gång gemensam kontext; kan vara en del av en helhet. 

Compared with other forms of aesthetic experience, music plays an especially powerful 
communal role by encouraging people to move to the same sounds at the same time, but in 
different ways (wilder and more restrained, skillfully and not so skillfully, ironically or sin-
cerely). Music, then, combines a responsive form of individual self-expression with the col-
lective expression of shared taste, shared attachments. (Hesmondhalgh 2013, s. 102) 

Gemensamma musikaliska åtaganden kan få människor att gå bortom sig själva, 

känna solidaritet och gemenskap. Men i vilken grad dessa och liknande sociala 

företeelser kan uppträda, och på vilka sätt, blir tydligt först när vi ser till vilka 

former olika musikaliska gemenskaper kan ta sig uttryck i. Hesmondhangh (2013, 

s. 87) målar upp en skala över olika typer av sociala evenemang; på ena änden de 

som är mest privata (”Private” intimate sociable events), och på den andra änden 

de som är mest publika (”Public” open sociable events). Skalan går från små fes-

ter där alla känner alla, vidare till socialt nätverkande mellan ”vänner”, därefter 
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till små evenemang öppna för alla men där de flesta känner varandra, sedan till 

evenemang i större skala, och slutligen till utsända evenemang, exempelvis via tv 

eller radio. Inom de olika typerna av sociala evenemang finns det enligt Hes-

mondhalgh (2013) både fördelar och begränsningar: På en privat fest kan exem-

pelvis musiken skapa en intim atmosfär som kan vara engagerande och ge känslor 

av trygghet, likväl som det kan verka exkluderande och skapa känslor av olust hos 

den som känner sig utanför gemenskapen. Hesmondhalgh (2013) understryker 

även att musikaliska sammansvärjningar kan ta sig många olika uttryck, och pro-

blematiserar vissa synsätt kring att dessa måste ske i en icke-kommersiell kontext, 

eller vara uteslutande organiserade i syfte att beröra på djupet, för att vara me-

ningsfulla.  

The excitement, friendship, and sociality brought about by music have a connection to poli-
tics and to making connections across different communities (see Chapter 5). But we need to 
move beyond an unrealizable drive for social merging, or a view that people can only deeply 
care about pleasure. (Hesmondhalgh 2013, s. 111) 

Med allsång på fotbollsmatcher och konserter, och karaoke som olika exempel 

pekar Hesmondhalgh (2013) på att det finns många tänkbara sociala kontexter där 

musiken kan spela roll för människor, och att det naturligtvis varierar mellan indi-

vider i vilken mån den specifika händelsen blir meningsfull. Dans är ytterligare ett 

exempel på hur människor kan gå upp i en gemenskap och kanske även förlora sig 

själva i denna, vilket kan ta sig uttryck utifrån både seriösa och oseriösa intention-

er, utan att det för den skull behöver finnas ett bakomliggande syfte med utövan-

det i sig. 

     Folkbiblioteken kan utifrån resonemanget ovan i min mening verka för att 

främja fördelar med musikaliskt deltagande genom att anordna evenemang som är 

inbjudande och kravlösa, med insikt om att dessa kan ta många olika former, var-

för kreativitet och öppenhet för att prova nya saker kan antas vara viktigt. 

Egenskaper hos blomstrande musikaliska platser 

Hesmondhalgh (2013) erkänner att musicerande i teorin är något vem som helst 

kan ägna sig åt, men pekar samtidigt på att förutsättningar för musikskapande på 

intet sätt är något allmänt utbrett: Musikskapande kräver särskilda miljöer för att 

frodas, och dessa är, jämfört med det talade språkets, inte lika allestädes tillgäng-

liga. 

Music educators may enthuse that everyone is musical, or that everyone can sing, and they 
are right to point to the ordinariness of music-making. But music-making is not as widely dis-
tributed as the ability to speak language; it has its own forms of talent, expertise and speciali-
zation. (2013, s. 102) 

Lokala förutsättningar blir då vad som kan sägas sätta ramarna för i vilken mån 

musiken tillåts frodas på olika platser. I relation till detta listar Hesmondhalgh 
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(2013, s. 126–127) upp ett antal egenskaper hos blomstrande musikaliska platser 

(Elements of Thriving Musical Places): 

 Scener för levande musik av olika sorter och storlekar. Dessa ska ge möj-

lighet för artister av olika genrer och popularitet att hitta lämpliga ställen 

att uppträda på. För att så många som möjligt ska kunna, och vilja, gå på 

konserterna är det även viktigt att inträdespriserna hålls inom rimliga ra-

mar, samt att det bland arrangörerna råder flexibilitet kring när och hur 

evenemangen äger rum. 

 Nationella och/eller lokala utbildningssystem och läroplaner som värde-

rar musik högt. Detta handlar om att uppmuntra människor till musikaliskt 

utövande så tidigt i åldrarna som möjligt i skolan, och upp i åldrarna ge-

nom olika sorters lärosäten. Samtidigt ska detta göras utan att prioritera 

svårspelad eller resurskrävande musik till förmån för musik som är enklare 

och billigare att utföra.  

 Nationella och lokala kommunikationssystem som lägger stort värde i en 

bredd av musikgenrer, och förser musiker med resurser till att bygga upp 

en publik på. Här kan webbsidor spela en roll, genom att fungera som 

samlingsportaler för den lokala musiken, men detta kräver enligt Hes-

mondhalgh (2013) offentligt stöd, åtminstone inledningsvis.    

 Bibliotek och museum, som till låg kostnad kan tillhandahålla musikrelate-

rat material, såsom skivor och musikböcker, bestående av ett utbud som på 

annat håll vore svåråtkomligt för vissa grupper. 

 En blandning av ”kulturer” i en lokalitet. Med detta avses en blandning av 

människor från olika sociala klasser, etniska grupper, eller av olika subkul-

turer. Detta bidrar till en ”innovativ hybriditet”, där människor ges möjlig-

het att gå utanför sina sociala grupperingar och kan tillägna sig och få för-

ståelse för en större bredd av kulturella upplevelser. 

Och även om förutsättningar likt de ovan finns på plats, understryker Hesmond-

halgh (2013) hur svårt det kan vara för aspirerande musiker att få erkännande och 

att kunna leva på sin musik: Det kräver hårt arbete som i vissa fall kan leda till 

ökad isolering snarare än gemenskap. Det finns även en skillnad i vilka möjlighet-

er till att ”slå igenom” som finns för musiker i storstäder, där musikindustrin ten-

derar att hålla till, jämfört med i mindre orter, enligt Hesmondhalgh (2013). De 

lokala förutsättningarna som listas ovan blir därmed av största vikt för att skapa 

möjligheter för verksamma artister på olika orter att verka och synas.  

     Utifrån detta resonemang menar jag att folkbiblioteken i sitt musikarbete kan 

verka för blomstrande musikaliska platser genom att, utöver att tillhandahålla ett 

brett bestånd, underlätta för mindre kända artister att nå ut med sin musik; genom 

att skapa förutsättningar för musicerande, musikproduktion och uppträdanden, 
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och, relaterat till detta, även hjälpa artister med att nå ut med sin inspelade musik 

via gemensamma webbplattformar. 

På jakt efter meningsfulla upplevelser  

”Musik som berör är musik som sätter kroppar i rörelse”, skriver Fleischer (2009, 

s. 67). Hur man ska få musiken att beröra är en annan fråga. De teorier som pre-

senteras nedan syftar till att visa på angreppssätt som kan vara relevanta att an-

vända sig av när detta ska diskuteras. 

Upplevelsesamhälle 

”Vardagslivet genomgår en tilltagande estetisering”, menar Heidegren (1995), 

(som här utgår från Gerhard Schulzes (1993) verk Die Erlebnisgesellschaft). Me-

dan vi tidigare letade utom oss efter saker att tillfredsställa våra på förhand defini-

erade behov, och agerade som passiva mottagare, har det, i och med faktorer som 

högre levnadsstandard, mer fritid och den tekniska utvecklingen, öppnats fler 

valmöjligheter i livet och därför blivit allt vanligare att vi söker efter upplevelser, 

att vi letar efter ”det sköna” i tillvaron.  

En tvål som blott fyller den simpla funktionen att tvätta rent är något passé; dess doft, färg 
och form måste dessutom appelera till just mig. Upplev ditt liv’, så lyder upplevelsesam-
hällets kategoriska imperativ. (Heidegren 1995, s. 25) 

En upplevelse blir enligt Heidegren (1995) till genom att subjektet bearbetar in-

tryck i stunden. Detta innebär att upplevelser är att betrakta som obeständiga ting 

som skapas här och nu, utifrån de förutsättningar som för tillfället erbjuds. Hei-

degren (1995) gör här en skillnad på ändamålsrationalitet å ena sidan, och om-

vänd ändamålsrationalitet å den andra: Medan ändamålsrationalitet grundar sig i 

ett nyttotänkande, som syftar till att med hjälp av bestämda medel uppnå en på 

förhand bestämd yttre förändring utanför subjektet (gör jag A så får jag B); har 

den omvända ändamålsrationaliteten inget fördefinierat yttre mål i åtanke, utan 

syftar istället till att med hjälp av utifrån stunden tillgängliga medel (vilka kan ha 

upptäckts genom slump eller experimenterande) skapa ett inre tillstånd hos sub-

jektet (Gör jag A så får jag förhoppningsvis en skön upplevelse av ett eller annat 

slag). Upplevelsesamhället karaktäriseras av den omvända ändamålsrationaliteten. 

Denna strävan efter upplevelser hos människor kallar Heidegren för upplevelseo-

rientering (att jämföra med överlevnadsorientering, som ett samhälle med knappa 

resurser snarare skulle präglas av, enligt författaren). 
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Postdigital sensibilitet 

Men möjligheter att sättas i rörelse av musik har enligt Fleischer (2015) blivit 

alltmer svårfångade. I de musikströmningstjänster som dominerar lyssnarvanorna 

för tillfället har en ökad individualisering skapat en förutsägbarhet i vilken musik 

som användaren exponeras för. Fleischers (2015) teori om postdigital sensibilitet 

innebär att vi, i och med att det idag går att få tag i närapå all musik, varsomhelst 

och närsomhelst, kan känna att vi förlorat förmågan att bli berörda av musiken. En 

strävan efter postdigital sensibilitet innebär enligt Fleischer (2015) en motreaktion 

mot detta, där man vägrar låta musiken inordnas i på förhand givna aktiviteter 

eller sinnesstämningar. Fleischer (2015) menar att det går att identifiera vissa 

praktiker som kan ses som exempel på sådana motreaktioner, syftande till att åter-

skapa känslosamma band till musik: Ett exempel är ”No Music Day”, som går ut 

på att människor bestämmer sig för att i perioder ta avbrott från sitt musiklyss-

nande, vilket kan ses som ett slags fasta för musiklyssnare. Ett annat exempel är 

att det, framförallt inom subkulturer, kan sägas skett en renässans för ”kassettkul-

turen”, som enligt Fleischer (2015) syftar till att återupprätta musikmediets 

materialitet men även ge erkännande till oberoende artisters uttryck. Ett tredje 

exempel är fenomenet ”bass materialism”, som framförallt har en koppling till 

dubstep-genren, och går ut på att i musikaliskt deltagande sammanhang få möjlig-

het att inte bara höra utan även kunna känna den spelade musiken i form av de 

taktila förnimmelser som ljudvågorna producerar i kroppen.  

     Det kan tyckas paradoxalt att det går att uppfatta en ökad individualisering och 

påföljande förutsägbarhet i musikexponeringen, som Fleischer (2015) målar upp i 

sin teori kring den postdigitala sensibiliteten, samtidigt som samhället präglas av 

strävanden efter unika upplevelser; upplevelser kopplas ju inte sällan till just indi-

viden. Men för att en musikalisk upplevelse ska kännetecknas av en oförutsägbar-

het kanske den typ av postdigitala reaktioner som Fleischer (2015) ger exempel på 

kan ses som nödvändiga medel för att ta till vara på upplevelserna i en tid av över-

flöd och individanpassade rekommendationer (åtminstone så länge individuali-

serade profiler blir föremål för datoriserade beräkningar)? De postdigitala motre-

aktionerna kanske då kan ses som just exempel på sådana bestämda medel, som 

kan användas för att skapa en icke-förutsägbar inre förändring hos subjektet, som 

vi nämnde i relation till upplevelsesamhället i avsnittet innan? 

     Den stora utmaningen för folkbiblioteket blir då i min mening, utifrån detta 

teoretiska sammanhang, att hitta vägar för musikutbudet att beröra på. Upplevelse 

såväl som oförutsägbarhet är nyckelord här, och en genomgående utmaning blir 

hur man ska arbeta för att ge människor meningsfulla musikaliska upplevelser som 

kännetecknas av oförutsägbarhet. 
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Metod 

Eftersom jag med denna studie inte haft för avsikt att finna några direkt kvantifi-

erbara fenomen eller testa någon hypotes utifrån ett deduktivt arbete, utan snarare 

velat få fram idéer och resonemang kring framförallt nutida och framtida folkbib-

lioteksarbete, har jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökning. Enligt 

Trost (1993) lämpar sig kvalitativa undersökningar för den som vill få förståelse 

för något eller hitta mönster, och det är just en ökad förståelse för biblioteksperso-

nals syn på musikbiblioteksarbete och eventuella mönster i detta som jag varit ute 

efter att ringa in. De teoretiska angreppssätt som presenterades i förra avsnittet har 

fungerat mönsterbildande i analysarbetet och även inverkat på hur resultatredo-

visningens struktur utformats. Då jag velat belysa subjektiva aspekter och skillna-

der i förhållningssätt kring vissa huvudteman har jag valt att använda mig av in-

tervjuer, med en intervjuguide som hjälpmedel. 

Källmaterial 

För att svara på frågeställningarna har jag i första hand använt mig av följande 

källor: 

 Intervjuer med bibliotekspersonal  

 Eventuella styrdokument/verksamhetsplaner  

 Bibliotekens webbplatser 

 Tidigare forskning 

 Bibliotekslagen 

 Mailkorrenspondens med bibliotekspersonal 

Resultatredovisning och Analys 

Resultatet redovisas i två delar, enligt den ordningsföljd av frågeställningar som 

presenterades i avsnittet ”Frågeställningar”. Analysen sker fortlöpande i samband 

med resultatredovisningen, och görs utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

presenteras i avsnittet ”Teori”. Slutdiskussionen tar sin utgångspunkt i resultatre-

dovisningen och försöker besvara uppsatsens syfte (se ”Syfte”). 
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Genomförande 

I detta avsnitt redogörs för förfaranden inför, under och efter de genomförda in-

tervjuerna. Därefter presenteras urval och presentation av bibliotek och intervju-

personer. 

Tillvägagångssätt och etiska aspekter 

Inledande kontakt med intervjupersonerna skedde via mail. Här förklarades det 

övergripande syftet med intervjun och uppsatsämnet i stort, utan att gå in på detal-

jer. 

     Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, som också modifierades något 

och uppdaterades med nya frågeställningar under uppsatsarbetets gång: Under 

transkriberingen dök det upp vissa nya frågeställningar, så alla frågor ställdes inte 

i alla intervjuer, även om stommen med de ursprungliga frågorna var densamma 

och berördes i samtliga intervjuer (I de fall vissa avsnitt domineras av citat från 

vissa av de intervjuade och inte andra, kan alltså detta vara en förklaring). Frå-

gorna som ställdes delades in i ”frågeområden” i en ansats att täcka in arbetets 

olika frågeställningar (se ”Frågeställningar”). Alltför detaljerade intervjuguider, 

med många på förhand definierade frågor, är något Trost (1993) avråder ifrån; han 

menar att det i regel räcker med att ha definierat ett antal frågeområden, och att 

frågorna som ska ställas följer naturligt ur dessa frågeområden under intervjuan-

dets gång. I min intervjuguide bestämde jag mig för ett slags mellanting; en inter-

vjuguide med frågeområden och ett antal frågor, om än inte för många, inom 

dessa. För att ringa in ett problem kan man enligt Trost (1993) ställa flera frågor 

som berör samma sak, och en bakomliggande tanke med att ha flera fördefinie-

rade frågor inom frågeområdena i min intervjuguide grundade sig i ett sådant re-

sonemang. 

     Samtliga intervjuer skedde ”fysiskt”, de flesta på plats på de biblioteken (se 

avsnitt ”Bibliotek”). Eftersom intervjuerna planerades transkriberas bads delta-

garna om sitt medgivande till detta strax innan intervjun sattes igång. Inför inter-

vjuerna angavs även den uppskattade tidsramen och påtalades att intervjupersonen 

när som helst kunde avbryta intervjun; detta i syfte att inte utan överenskommelse 

ta för mycket tid i anspråk och även skapa en tydlig ram (en tydlig ram för inter-
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vjusituationen är något som Lantz (2013) förordar vara god forskningssed i att det 

ger en trygghet i intervjusituationen).  

     Preferenser kring anonymitet frågades också efter i samtliga fall, och alla in-

tervjuade gav sitt medgivande om att stå med namn; en del helst med förnamn, 

medan andra kunde tänka sig att stå med både för- och efternamn. För symmetrins 

skull har jag därför utformat det så att alla intervjuade står med sitt förnamn i re-

sultatredovisningen.  

     Den kortaste intervjun tog ca 45 minuter och den längsta 1.5 timmar. De flesta 

tog ca en timme. Ordningsföljden av ställda frågor anpassades efter situationen, 

med ambitionen att täcka in det mesta av intervjuguiden. Uppföljande frågor, med 

avsikt att förtydliga eller utveckla svaren, ställdes emellanåt. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades. De intervjuade delgavs mot slutet av arbetspro-

cessen ett utkast av uppsatsen, för att få en chans att se över de citat som använts. 

Baserat på återkoppling från de intervjuade rättades några fakta till, och en viss 

mängd talspråksindikatorer togs bort för läsbarhetens skull. Inspelningar och tran-

skriptioner finns i uppsatsförfattarens ägo. 

Bibliotek 

Totalt åtta bibliotek har valts ut som bakgrund till intervjuerna. Dessa är: Bibliotek 

Film & Musik, Internationella Biblioteket, Solna stadsbibliotek, Biblioteket i 

Handen, Eskilstuna stadsbibliotek, Västerås Stadsbibliotek, Vänersborgs bibliotek 

och Stadsbiblioteket Göteborg. Utöver dessa har mailkonversationer skett med 

personal på bibliotek i Örebro, Katrineholm och Malmö. Då dessa bibliotek inte 

härleder till den huvudsakliga intervjuundersökningen presenteras emellertid inte 

någon bakgrundsinformation om dem.  

Urval 

Jag har valt ut bibliotek som på ett eller annat sätt erbjuder musik; inräknat fram-

förallt musikavdelningar- och bestånd men även i form av evenemang. Det föll sig 

naturligt att fokusera på huvudbibliotek snarare än filialbibliotek, eftersom musik-

samlingar och budget kan antas vara större på dessa. En motivering till urvalet är 

att biblioteken har en lång historia av musikbiblioteksarbete, och de flesta även 

varit objekt för tidigare studier (se avsnitt ”Forskningsläge”); därmed kan mer 

direkta jämförelser med tidigare studier ske och undersökningen sättas in i en hi-

storisk kontext. Två specialfall, bägge tillhörande Stockholms stadsbibliotek, är 

Internationella biblioteket; som i första hand har valts ut för att ge fokus åt arbete 

med internationell musik (se avsnitt ”Musik från världens alla hörn”); respektive 

Bibliotek Film & Musik, som är specialinriktat på film och musik och valts ut då 

det tillhandahåller ett särdeles omfattande musikutbud jämfört med andra biblio-
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tek i Stockholmsregionen, och ofta hänvisas till av andra folkbibliotek i Stock-

holm när musik kommer på tal. 

Presentationer 

Här följer kortfattade presentationer av de bibliotek som de intervjuade jobbar på, 

alternativt har jobbat på. Beskrivningarna grundar sig i intervjumaterialet och vad 

som står att finna om musik när en navigerar på respektive biblioteks webbplats. 

(Här fokuseras på musikutbudet, varför skönlitteratur, film och andra medier inte 

nämns. Datorer omnämns då dessa kan ge möjligheter till musiklyssnande och -

upptäckande. För mer information kring musikrelaterade evenemang hänvisas till 

undersökningens del I) 

     Biblioteket i Handen är Haninge kommuns största bibliotek. Det ligger i Ha-

ninge kulturhus. Biblioteket tillhandahåller CD, musik-DVD, noter, musikrelate-

rad litteratur och datorer. Webbplatsen (Haninge kommun 2018) delas med Ha-

ninge kommuns övriga bibliotek. En sökning avgränsad till Handens bibliotek 

visar att det finns 2367 CD-skivor, varav 2451 av dessa hör till målgruppskategor-

in ”vuxna” och 186 st. "Barn och ungdomar".  

     Det finns ingen musikplan. Däremot planerar den musikansvarige biblioteka-

rien att göra studiebesök på andra biblioteks musikavdelningar för inspiration. 

     Bibliotek Film & Musik håller till i Kulturhuset i Stockholm, och är en del av 

Kulturbiblioteket i Stockholm (som förutom Film & Musik även består av Skönlit-

teratur & Konst och Serieteket), som i sin tur är en del av Stockholms stadsbiblio-

tek. Biblioteket tillhandahåller CD, LP, musik-DVD, noter, musiklitteratur och 

elpiano. Film & Musik beskriver sig på följande vis på webbplatsen: 

Stockholms största samling musik-CD och DVD-filmer till hemlån. Aktuell, väl vald littera-
tur inom film, musik och dans, noter och tidskrifter. Här kan du lyssna på CD och vinyl, spela 
elpiano och gå på konserter och samtal. (Stockholms Stadsteater 2013) 

Det finns ingen musikplan, men den musikansvarige bibliotekarien har kontakt 

med och har gjort studiebesök på biblioteket i kulturhuset i Stavanger för inspirat-

ion. 

     Eskilstuna stadsbibliotek ligger i centrala Eskilstuna. Biblioteket tillhanda-

håller CD, LP, musik-DVD, noter, musiklitteratur, datorer och musikströmnings-

tjänsten Naxos Music Library. En sökning på webbplatsen (Eskilstuna kommun 

2018) ger 5239 CD-skivor, varav 5033 har ”vuxna” som målgrupp och 206 ”barn 

och ungdomar”. Det finns även 1704 LP-skivor, varav 1698 har ”vuxna” som 

målgrupp och resterande ”barn och ungdomar”. Om Naxos Music Library, sorte-

rad bland e-tjänsterna, står det att läsa: 

Med Naxos Music Library kan du lyssna på runt 80,000 CD-skivor från mer än 70 olika skiv-
bolag. 
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Naxos Music Library innehåller: Klassisk musik, Jazz, Blues, World, Chinese music, 
Pop, Nostalgi med mera. 

Varje månad tillkommer cirka 500 CD-skivor. (Eskilstuna kommun 2018) 

Det finns ingen musikplan, men i inköpen vägleds man av bibliotekets medieplan, 

som förordar att beståndet ska präglas av både bredd och djup  

     Internationella biblioteket ligger vid Odenplan i Stockholm, i närheten av 

Stadsbiblioteket. Biblioteket tillhandahåller CD-skivor på många olika språk2 och 

datorer. IB lyder under Stockholms stadsbibliotek, och ”arbetar med att göra 

mångspråkig media tillgänglig för hela Sveriges befolkning” (Internationella 

biblioteket 2015). IB fungerar även som depositionsbibliotek åt samtliga folk-

bibliotek inom Sverige, som kan beställa material från IB för att tillgodose sina 

behov av flerspråkig litteratur. Enligt Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan 

kommer det dock ske en förändring, där IB bakas in i verksamheten snarare än 

står vid sidan av:  

Stockholms stadsbibliotek ska vara ett internationellt bibliotek snarare än ha ett internationellt 
bibliotek. Flerspråkighet ska genomsyra biblioteksverksamheten. I takt med att Stadsbiblio-
teket förnyas, integreras Internationella biblioteket i Stockholms stadsbiblioteks hela verk-
samhet. (Stockholms stad 2015, s. 9) 

En sökning på webbplatsen visar att det finns 3072 CD-skivor. Alla skivor är ka-

tegoriserade på språk. Utöver skivbeståndet finns några informationssidor om 

musik från olika världsdelar, skrivna av tidigare musikansvarige bibliotekarien. att 

läsa på webbplatsens ”Arkiv”. 

     Det finns ingen musikplan, och för tillfället har biblioteket ingen musikansva-

rig personal. 

     Solna stadsbibliotek är det största biblioteket i Solna stad, norr om Stock-

holm, och ligger i köpcentret Solna centrum. Biblioteket tillhandahåller CD, mu-

sik-DVD, noter, musiklitteratur och datorer. På bibliotekets presentationssida 

(Solna stad 2018) står det var musiken står att finna: ” På plan två finns utländsk 

litteratur, musik, en tyst läsesal och studierum.” En sökning på webbplatsen ger 

6139 CD-skivor, varav 5362 är på "musikavd" och 264 på ”barnavd”.  

                                                 
2 Ainu, Albanska, Arabiska, Arameiska, Armeniska, Azerbajdzjanska, Baluchi, Bambara, Baline-

siska,Baskiska, Basa (Bantuspråk), Vitryska, Bengali, Berberspråk, Bantuspråk, Bretonska, Bulgariska,cam, 

Katalanska, Tjetjenska, Kinesiska, Korniska, Pidgin-engelska, Portugisiskt kreolspråk, Cree, crf, Kreol-

/Pidginspråk, Tjeckiska, Nederländska, Dyula, Engelska, Estniska, ett, far, fin, Finska, Fulani, gav, 

Georgiska, Tyska, glo, Nygrekiska (1453-), gua, Hawaiiska, Hebreiska, Hindi, Ungerska, Isländska, Indone-

siska, Iranskt språk, fri, Italienska, Japanska, Javanska, Kashmiri, Kazakiska, Kikongo, Koreanska, Kpelle, 

Kurdiska, Spanjolska (Ladino), Laotiska, lap, Latin, Lettiska, Lingala, Litauiska, Ino, Lsy, Makedonska, 

Malayalam, Mande, Maori, Malajiska, mla, Malagasy, Moldaviska, Mongolskt språk, Muskogee, Nepali, 

Norska, Nubiskt språk, Panjabi, pas, Persiska, Polska, Portugisiska, Pashto, Quechua, Romani, ron, Rumän-

ska, Ryska, Sanskrit, sar, sen, ser, sho, Slovakiska, Slovenska, Somali, Songhai, Spanska, sum, Sundanesiska, 

Swahili, Svenska, Syriska (modern), taj, Tamil, Telugo, Temne, Thailändska, Tibetanska, Tigrinska, Ta-

mashek, Turkiska, tur, Uiiguriska, Ukrainska, Umbundu, Urdu, Uzbekiska, Kymriska, Vietnamesiska, Wolof, 

Xhosa, Jiddisch, Yoruba, Zulu 
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     Det finns ingen musikplan, det nuvarande musikansvaret är dock relativt nylig-

en överlämnat till de som intervjuas i denna studie. 

     Stadsbiblioteket Göteborg ligger vid Götaplatsen i Göteborg. Biblioteket 

tillhandahåller CD, musik-DVD, noter, musiklitteratur, strömningstjänsten Naxos 

Music Library, datorer och elpiano. En gemensam webbplats (Göteborgs stad 

2018) för sökning i beståndet delas med övriga folkbibliotek i staden. I Göteborg 

har man så kallat ”flytande bestånd” (vilket innebär att vad som lånas på ett 

bibliotek kan bli kvar på det bibliotek som det sedan lämnas tillbaka till, det finns 

inget krav på att det ska skickas tillbaka till biblioteket det lånades ifrån.), för till-

fället (2018-05-08) ger en sökning att det finns 10 176 CD-skivor att låna på 

stadsbiblioteket. I katalogen finns även en kategori för "e-musik", där listas sådan 

musik som tillhandahålls Naxos Music Library. En sökning där ger ca 70 000 tit-

lar. Stadsbiblioteket Göteborg har utöver katalogen en egen webbplats (Stadsbib-

lioteket Göteborg 2018), som är i bloggform. Här är ”Musik” en av bloggkatego-

rierna, och det går att läsa 130 relaterade blogginlägg (det senaste publicerat 25 

december 2017). Via denna kategori går det att få fram artiklar och skivtips, 

skrivna av bibliotekspersonalen. Videoklipp från Youtube länkas emellanåt i in-

läggen.  

     Biblioteket har en intern musikplan sedan i år, skriven av musikansvariga bib-

liotekarier, i vilken ”tillbakablick”, ”nuläge”, ”utmaningar” och ”framtid” presen-

teras (Bogren Persson och Enbågen 2018).  

     Vänersborgs bibliotek ligger i centrala Vänersborg. Biblioteket tillhandahål-

ler CD, musik-DVD, noter, musiklitteratur och datorer. Via ”Nytt i utbudet” listas 

nyinköpta CD-skivor jämte bibliotekets övriga medier (Vänersborgs kommun 

2018). Man har nyligen bytt webbplatsleverantör, och inte hunnit experimentera 

med alla funktioner än, vilket kan betyda att mer musikrelaterat webbplatsinnehåll 

skulle kunna komma att läggas till i framtiden. I beståndet finns drygt 9000 CD-

skivor. 

     Det finns ingen musikplan, däremot står det i medieplanen beskrivet att man 

ska tillhandahålla ett brett utbud, ”satsa på världsmusik/folkmusik från andra kul-

turområden än det västerländska”, att ”Musiksamlingen ska väcka både igenkän-

nande och nyfikenhet” samt att ”Man ska också kunna följa musikens utveckling 

från antik till nutid.” (Vänersborgs bibliotek 2014). 

     Västerås stadsbibliotek ligger i centrala Västerås. Biblioteket tillhandahåller 

CD, LP (för avlyssning), musik-DVD, noter, musiklitteratur, elpiano, elgitarr och 

datorer. Om musikavdelningen står en utförlig presentation att ta del av på webb-

platsen, bland annat detta: 

Visste du att Västerås har ett av Sveriges bästa musikbibliotek? 
     Ända från 50-talet och framåt har vi köpt in skivor, noter och böcker. Här kan man 

sjunka ner i en fåtölj, bläddra i en musiktidning och lyssna på något vackert i hörlurarna. Eller 
skapa musik själv på vårt fina digitalpiano. 
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     Idag har vårt utbud moderniserats med till exempel dvd och musikdatabaser för ned-
laddning och strömning av sammanlagt miljoner låtar men vi köper fortfarande allra mest 
CD-skivor och har närmare 10 000 till hemlån. 

     Vi erbjuder dig personlig service då du planerar ett bröllop, dop, begravning eller 
kanske en temafest. Vi kan hjälpa dig att få tag i musiken eller noterna, också till gamla slag-
dängor inför 50-årsfesten. 

     Vi har också något som kallas för Öppen scen där du har möjlighet att uppträda. Vi väl-
komnar alla olika former av konstnärligt uttryck som t.ex. musik, dans, teater, poesi, ståupp-
komedi. (Västerås stad 2018) 

En sökning på webbplatsen visar att 11 900 CD-skivor finns tillgängliga, varav 11 

501 har målgruppen ”vuxna” och 399 målgruppen ”barn och ungdomar”; och 

4788 LP, varav 4657 har målgruppen ”vuxna” och resterande ”barn och ungdo-

mar” som målgrupp. 2013 togs en musikplan fram av musikansvarig personal (se 

Duberg et al.). Denna är fortfarande aktuell, och har fungerat som inspiration för 

de synpunkter som förs fram i dokumentet Depesch till Sekretariatet för nationell 

biblioteksstrategi angående musik på folkbibliotek (Shekhter 2018) som Svenska 

musikbiblioteksföreningen lämnade in till Nationell biblioteksstrategi i januari i 

år.  
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Intervjupersoner 

Totalt 9 intervjuer har genomförts, och 11 personer har deltagit; sju av intervjuer-

na skedde enskilt och två intervjuer (i Solna och Vänersborg) skedde enligt öns-

kemål i par. I anslutning till Eskilstuna stadsbibliotek skedde två intervjuer medan 

det i anslutning till övriga bibliotek endast skedde en intervju. De relaterade 

biblioteken presenterades i förra avsnittet. 

Urval 

Ett kriterium för urvalet av intervjupersoner har varit att deras arbetsuppgifter på 

ett eller annat sätt ska innefatta eller tidigare ha innefattat arbete med musik på det 

utvalda biblioteket. Detta för att kunna säkerställa att det finns ett visst intresse för 

musik på bibliotek. Intervjupersonernas musikbibliotekserfarenhet sträcker sig 

från de som jobbat en längre tid med musik på biblioteket till de som jobbat med 

det några år alternativt är relativt nytillträdda. Några har eller har haft titeln mu-

sikbibliotekarie, de flesta har titeln bibliotekarie och ett par har titeln biblioteksas-

sistent. 

     En ovärderlig källa för att hitta vissa av intervjupersonerna har varit genom att 

läsa artiklar i Musikbiblioteksnytt, där deras musikengagemang har uppmärksam-

mats i olika sammanhang. 

Motiverad avgränsning  

Jag är medveten om att jag i och med att endast välja ut personer som har intresse 

för/arbetar med musik på bibliotek riskerar ge en bild som är ensidigt positiv vad 

gäller musikens roll och musikens vikt i allmänhet samt dess existensberättigande 

på folkbiblioteket i synnerhet. Värt kan då vara att klargöra att själva studien för-

utsätter existensen av musik på folkbibliotek genom att anta att den behövs och 

hoppas på att den har en framtid. Musikens vara eller icke vara på folkbiblioteken 

i allmänhet är alltså ingenting som detta arbete har för avsikt att diskutera, om än 

en sådan diskussion kunde vara intressant. En förhoppning är att musikens vikt på 

folkbiblioteket kommer klargöras genom själva studiens genomgång. 
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Presentationer 
 

Annica 

Bibliotekarie som tillsammans med Arja nyligen har fått i uppdrag att ansvara för 

musiken på Solna stadsbibliotek. 

Arja 

Biblioteksassistent som tillsammans med Annica nyligen har fått i uppdrag att 

ansvara för musiken på Solna stadsbibliotek.  

John 

Bibliotekarie på Eskilstuna stadsbibliotek som har haft ansvar för musikavdel-

ningen sedan 2016. Ansvarar utöver det framförallt för arbete med sociala medier, 

webb och övriga digitala medier. 

Kaj 

Bibliotekarie med musikansvar på Vänersborgs bibliotek. Har jobbat på biblio-

teket ”nästan hela livet” och byggt upp dess musiksamling. 

Lars 

Musik och filmansvarig bibliotekarie på bibliotek Film & musik, ett specialbiblio-

tek inom Stockholms stadsbibliotek.  

Leif 

Biblioteksassistent på Vänersborgs bibliotek. Har haft hand om bibliotekets De-

motek sedan det startade i början av 2000-talet. 

Mattias 

Musikansvarig bibliotekarie på Handens bibliotek sedan ca 10 år tillbaka. Musik-

delen har dock krympt med tiden.  

Niklas 

Musikbibliotekarie på Stadsbiblioteket Göteborg sedan tre år tillbaka. Sitter i sty-

relsen för Svenska musikbiblioteksföreningen, och är sekreterare för International 

Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) 

sektion ”public library”. 

Per 

Arbetade fram till 2016 som musikansvarig bibliotekarie på Internationella biblio-

teket, där han var med sedan biblioteket startade år 2000 och byggde upp dess 

musiksamling. 

Stefan 

Arbetade tidigare som musikbibliotekarie med ansvar för musikavdelningen på 

Eskilstuna stadsbibliotek. Varit involverad i musikavdelningen sedan starten och 

även arbetat med att bygga upp Eskilstuna musikarkiv. 

Åse 

Musikansvarig bibliotekarie på Västerås stadsbibliotek som, utöver att arbeta läs-

främjande för vuxna inom området ”litteratur och läsning”, har huvudansvar för 

inköp och katalogisering av musiken.  
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Del I – Musikverksamheten 

Denna del av resultatredovisningen fokuserar på vad folkbibliotekens musikarbete 

kännetecknas av, knutet till uppsatsens första frågeställning. I detta ingår att titta 

på vilka delar som, baserat i huvudsak på intervjuerna och till viss del även tidi-

gare forskning, tycks förekomma idag och tidigare förekommit. Här förs fram 

resonemang kring relevans, möjligheter och utmaningar med införlivanden av 

dessa delar i biblioteksverksamheten av idag.  

     Intervjumaterialet sätts i relation till vikten av musik i människors liv och i viss 

mån på jakt efter meningsfulla upplevelser (se ”Teori”). 

     Inköp respektive katalogisering har inte fått några egna avsnitt här: Även om 

dessa är oumbärliga delar av biblioteksverksamheten har de betraktats som mindre 

centrala aspekter i den kvalitativa intervjuundersökning som använts för att be-

svara uppsatsens frågeställningar. Inköp berörs dock till viss del i ”Musikbestån-

det”, medan katalogisering kan vara en viktig del av den ämneskompetens som tas 

upp i ”Personalen”.  

Musikbeståndet 

Vi börjar med att se på den del av musikverksamheten som möjligtvis är vanligast 

att ta för given i sammanhanget: att erbjuda musikinspelningar och annat musikre-

laterat material till utlån. Med andra ord: Att erbjuda ett musikbestånd. Vi ska nu 

titta närmre på vart och ett av några medietyper, som biblioteken på ett eller annat 

sätt har använt sig av och kan sägas ha att beakta i nuläget. En förhoppning är att 

eventuella unika aspekter med varje medietyp, och därigenom en ökad förståelse 

för dess användbarhet och applicerbarhet, ska träda fram. Formaten kassettband 

och VHS har valts bort då de är att betrakta som i princip helt utgallrade. Med 

detta sagt skulle dessa äldre format naturligtvis kunna bli aktuella på nytt någon 

gång i framtiden, likt exempelvis LP-skivan blivit på vissa ställen. Noter, musik-

litteratur och musik-DVD har fått samsas i avsnittet ”övrigt”, eftersom dessa 

skulle kunna betraktas som format angränsande till de musikbärande formaten och 

även omnämndes mindre i intervjuerna. Medan strömmad musik finns med här, 

behandlas musikströmningstjänster mer grundligt i del II. 
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CD  

Är CD-skivan på väg att dö? Det finns röster som säger det. Dock har detta påta-

lats ett tag nu. Såhär skrev exempelvis Emma Björkman (2012) i Metro för snart 

sex år sedan: 

Siffrorna talar sitt tydliga språk. De senaste tio åren har försäljningen av CD-skivor mer än 
halverats och hälften av skivbutikerna har slagit igen. – Den fysiska CD-skivan går en lång-
sam död till mötes, säger Ian Colven, vd på Next Stop. 

Statistik från IFPI Sverige (2018) visar att CD-skivan står för 7 % av musikför-

säljningen. Medan den totala musikförsäljningen ökat ser CD-skivan en nedgång 

på 24,6% från året innan. Men CD-skivan är alltjämt det musikbärande medium 

som i första hand tillhandahålls på folkbiblioteken. Att införa CD-skivor, som för 

de flesta folkbibliotek verkar skett i början av 90-talet (Thegel 2009), innebar ett 

ökat tillgängliggörande av musiken, och att även mindre bibliotek fick chansen att 

på ett smidigt sätt tillhandahålla ett utbud. Som Thegel (2009) påpekar så uppfat-

tades det som ett format som lämpade sig bra för utlån, och formatet har historiskt 

sett lånats flitigt. Stefan minns att 

När CD:n kom var det ju så att vilket bibliotek som helst kunde haka på och ha CD att låna ut. 
Även det minsta lilla biblioteket i någon liten ort någonstans. Tidigare hade det bara varit de 
stora biblioteken som Uppsala, Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Karlstad, Göteborg, Malmö, 
Lund – de lite större orterna som hade musik och kanske till och med en musikavdelning med 
en utbildad bibliotekarie för ändamålet. Men CD:n satte ju fart på det, då var det många, men 
hur gör man nu... Alla är vilsna! (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

När biblioteken började låna ut CD-skivor möjliggjordes alltså en ökad tillgång av 

inspelad musik till befolkningen i vid bemärkelse. Som Hesmondhalgh (2013) 

påpekar har den ökade tillgången av musik gjort det möjligt för de flesta av oss att 

höra mer musik nu är vad de flesta av våra förfäder hade möjlighet till. Men CD-

skivans potential till att verka för en generellt ökad tillgång på musik skulle idag 

kunna ses som förbisprungen av dagens digitala tjänster såsom Spotify. Det finns 

dock en annan aspekt av detta, och det är att den ”kommodifiering” av musik som 

inspelningsteknologier gjort möjlig inte bara inneburit en större potential för upp-

täckarglädje utan även till fenomenet ”radiohit” såväl som nostalgiska tillba-

kablickar. 

[…] and we are likely to hear some of it repeatedly, often in great bursts of repetition when a 
recording is initially a hit, when it is played regularly in public spaces. (Hesmondhalgh 2013, 
s. 53) 

Kanske kan biblioteken på sitt håll verka för en ökad upptäckarglädje genom att 

göra ett omsorgsfullt urval av musikbeståndet? Ett urval som väcker upptäckarlust 

och nyfikenhet framför enbart nostalgi och hits?  
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Det var ju lite som grädden på moset när vi kunde erbjuda CD. Mitt mål var att ha så mycket 
som möjligt av en bredd. Inte bara det här smala med bara populära saker, utan en riktig jäkla 
bredd, som man skulle kunna dyka ner i och utforska och hitta udda grejor. Det var det som 
var det roliga faktiskt och sedan att man kunde se att folk gjorde det också. Hur gör man nu 
när allt liksom finns tillgängligt så att säga – det är ju frågan. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

På Västerås stadsbibliotek köps det fortfarande in CD-skivor, både baserat på vad 

som är nytt och på inköpsförslag. Även om utlånen gått ner på senare tid så har 

man i år för första gången kunnat observera att det stabiliserats och knappt sjunkit 

något alls, säger Åse.  

     Även om CD-utlånen gått ner även i Göteborg, och man enligt Niklas måste 

hålla sig a jour med den nya teknik som besökarna använder idag, så pekar han på 

att det fortfarande går att se höga utlåningssiffror av CD-skivor på stadsbiblio-

teket. 

     Det går utifrån intervjumaterialet genomgående att konstatera att CD-skivan, 

från att ha varit populär även bland yngre, numera är något som till största del 

lånas av åldersgruppen medelålders eller äldre. I Vänersborg är det framförallt 50-

plussare som lånar, uppskattar Kaj och Leif. I Västerås menar Åse att det framför-

allt tycks vara medelålders och uppåt snarare än yngre personer som lånar CD. I 

Stockholm uppskattar Lars att det är män i 35–65-årsåldern. De som lånar CD-

skivor på Stadsbiblioteket Göteborg uppskattar Niklas vara mestadels män i 60–

70-årsåldern. De som lånar tycks framförallt bestå av en liten skara som lånar 

mycket åt gången. I Solna menar Arja att ”Det är alltid massa återlämningar varje 

dag. Men det kanske är några få personer.” (Arja, Intervju, 2018-03-26) 

     Även i Eskilstuna har man intrycket att det framförallt är män i medelåldern 

och uppåt som lånar CD-skivorna numera. Stefan minns att det var annorlunda 

innan fildelningen gjort intåg på allvar. Han uppskattar att fram till ca 2007–2008 

så var CD populärt att låna även bland ungdomar. Sedan hände något.  

Det var framförallt ungdomarna som försvann. För de hade kommit på ett mycket bekvämare 
sätt. De behövde inte gå till bibblan längre och bränna av CD-skivor - låna och bränna av - 
utan de kunde få tag på̊ det på̊ annat sätt. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Att män i medelåldern är den grupp som mest frekvent lånar musiken konstatera-

des av Thegel (2009) för snart tio år sedan. När fildelningen populariserat sig som 

metod för att få tag i musik tycks det som att de som lånade mest smalnade av till 

denna mindre grupp; de som står bakom de flesta av CD-utlånen till dags dato.  

     Stefan bestämde sig så småningom för att sluta köpa in CD. 

Vi hade några medelålders män som lånade. Man köpte in nåt nytt sådär, så lånade de av det 
en gång, sen stod det bara. Något kanske bara lånades ut en gång eller två gånger. Det kändes 
ju som ett väldigt resursslöseri. Det enda man kunde säga som motivering till varför man 
hade CD-skivorna, ”jo, man ska väl ha nåt för de medelålders männen” (skratt). För det var ju 
den huvudsakliga publiken, och är så än idag skulle jag säga. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 
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Mellan 2013 och 2016 köptes inga CD-skivor in till Eskilstuna stadsbibliotek. 

Under denna period hade man även tjänsten Musikwebb (se nästa avsnitt) att er-

bjuda sina låntagare. 2016 fick John ansvar för musikavdelningen, och i samband 

med att Musikwebb hade lagts ner började CD köpas in på nytt. John kan se att 

utlånen gått upp något sedan dess. 

Sen har jag ju märkt att det har varit en liten ökning från och med förra året, 2017, mycket be-
roende väl på att vi köpte in nya skivor men också att man ser att det äldre sortimentet också 
lånas samtidigt så det dras ju med så att säga. (John, Intervju, 2018-03-27) 

 

Niklas (Intervju, 2018-03-05) nämner att CD-boxar finns till utlån, att även dessa 

har höga utlånssiffror i på Stadsbiblioteket Göteborg, och att det finns något unikt 

i dessa föremål som de digitala tjänsterna saknar. Kaj (Intervju, 2018-04-10) po-

ängterar att boxar kan vara väldigt dyra att köpa själv, och att det av den anled-

ningen kan finnas en poäng med att biblioteket tillhandahåller sådana. Fleischers 

(2015) tankegångar (se ”Teori”), om att dagens ”digitala överflöd” av musikin-

spelningar har lett till ett ökat intresse för musik som inte går att få tag i hur och 

när som helst, skulle kunna leda en till att se en viss potential i att tillhandahålla 

sådant som boxar på biblioteket. Inte minst ingår det i boxar ofta en kontext kring 

musiken som kan tyckas saknas bland digitala tjänster. Men även om det erbjuds 

ett stort antal CD-boxar i Vänersborg, och dessa ses som unika föremål som kan 

erbjuda låntagaren något extra, och som hade kostat mycket pengar för denne att 

införskaffa på egen hand, så har utlånen av boxarna svalnat av något. 

     Även om samtliga intervjuade är överens om att lånen av CD-skivor generellt 

sett minskat ser det ser lite olika ut kring hur man arbetar med CD-beståndet för 

tillfället, och hur budgeten ser ut för detta. På vissa av biblioteken; Bibliotek Film 

& Musik i Stockholm, Eskilstuna stadsbibliotek, Västerås stadsbibliotek och Gö-

teborg köper man fortfarande mycket nytt (Lars, Intervju, 2018-03-14; John, In-

tervju, 2018-03-27; Åse, Intervju, 2018-02-26; Niklas, Intervju, 2018-03-05). I 

Solna köps det bara in enstaka, och eventuellt ska man det börja gallras en del i 

beståndet, möjligen sådant som inte varit utlånat på fem år (Arja, Intervju, 2018-

03-26). I Vänersborg köper man för tillfället in väldigt lite, och beståndet har även 

krympt en del. Budgeten för skivinköp har minskat. ”I takt med att utlåningen 

minskar så minskar ju pengarna också” (Kaj, Intervju, 2018-04-10). En knappare 

budget är något man erfar även i Solna: 
 

[…] nu köper vi ju inte alls in på den nivån som man måste ha gjort tidigare, så man kan ju se 
att det har förändrats. Vi funderar väl snarare just på om vi behöver gallra ut en hel del. (An-
nica, Intervju, 2018-03-26) 

Minskande utlån och minskad budget för skivinköp är en realitet också i Haninge; 

även om CD fortfarande köps in görs det i mindre omfattning än tidigare. 2007 

lånades det ungefär fem gånger fler CD-skivor än 2017, och budgeten har krympt 

över tid. 
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[…] utlåningssiffrorna har ju gått ner, och sen har även budgeten gått ner. Jag vill minnas att, 
då för tio år sen var det fyrtiotusen per år vi köpte skivor för då, och det är ju ganska mycket. 
Och nu köper vi för femtusen per år, så det har ju minskat på det sättet. Det är nog de viktig-
aste förändringarna. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

CD:n biter sig ändå kvar, frågan är hur länge. Kanske kan den rentav få ett upp-

sving någon gång i framtiden. 

[…] det vet man ju inte heller hur det kommer att se ut om några år, men det kan ju bli en re-
vival där med, vem vet, det är så svårt att förutsäga, jag hade väl aldrig trott att det här vinyl-
intresset skulle bli så stort som det har blivit nu de senaste åren. (John, Intervju, 2018-03-27) 

Som vi sett har lånen av CD-skivor hållit sig på en jämn nivå i Eskilstuna och 

Västerås de senaste åren. I Haninge ökade de en aning under 2017 jämfört med 

2016, vilket Mattias tror möjligen kan förklaras med att hyllorna, som följd av att 

det gallrats något, blivit mer inbjudande och bläddervänliga. 

[…] det kan ju vara det här fenomenet att, om det är trevligare hylla och lättare att bläddra, 
finare skivor, så kan det lånas mer, även om man har ett mindre utbud, det är lite konstigt det 
där. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Att fundera kring hur utbudet ska synliggöras; hur urvalet görs och hur detta lyfts 

fram; kan utifrån tankegångar likt denna spela en viktig roll i hur beståndet nytt-

jas. Mer om det i avsnittet ”Att synliggöra musikbeståndet”. 

     Ett argument för att behålla CD-skivan snarare än att förlita sig på exempelvis 

en musikströmningstjänsts utbud är att man som bibliotek då har kontroll över att 

beståndet finns kvar, snarare än att denna kontroll i praktiken överlåts till leveran-

tören av en tjänst. Om man helt förlitade sig på en leverantörs tjänst skulle det 

innebära att ifall avtalet någon gång sägs upp så står man där utan något utbud 

över huvud taget. 

[…] då äger vi ju musiken. Nu när de tagit bort Musikwebben, så då hade vi stått där utan nåt, 
om vi inte haft det kvar. De här skivorna äger vi i alla fall. Så, det är väl så. Men man får ju se 
hur intresset blir för det. (Åse, Intervju, 2018-02-26) 

Det kan tyckas finnas en demokratisk aspekt i att behålla CD:n och fysiska format 

överlag. Äldre exempelvis ses som en grupp som kanske inte har tillgång till in-

ternetuppkoppling 24/7. Att då fortsatt tillhandahålla fysiska format kan ses som 

ett sätt att gardera sig mot att riskera att åsidosätta de som inte vill eller kan an-

vända den nya tekniken.  

[…] alla har ju inte möjlighet till strömmande medier, så om man inte har nån wifi hemma 
blir det svårt, eller nån apparat som man kan lyssna med. Många äldre kanske inte har nån, de 
kanske har nån CD-spelare, eller en kassettbandspelare. Men… jag tycker det ska fortfarande 
finnas fysiska medier som man kan låna hem, som vi har pratat om filmer också, det finns ju 
strömmande filmtjänster som biblioteket kan använda, men jag tycker det ska finnas fortfa-
rande, som man kan låna med sig hem, sätta i en spelare. (Arja, Intervju, 2018-03-26) 
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Det framförs i detta sammanhang även fram en del unika aspekter med fysiska 

format. Det går att bläddra, man kan få mer kringliggande information, det kan 

finnas större tendenser till överraskningsmoment och koncentrerat lyssnande. Arja 

menar att genom att bläddra bland fysiska skivor kan man ”kanske hitta något 

som man inte ens hade tänkt på, som man inte skulle hitta på Spotify kanske” 

(Arja, Intervju, 2018-03-26), och Mattias menar att 

[…] en fördel med det fysiska är ju att man kan bläddra, läsa om skivan på ett lite trevligare 
sätt, emballage och… jag vet inte om det påverkar sättet att lyssna också eventuellt, om man 
har lånat hem en skiva att man kanske koncentrerar sig mer på den, man lyssnar kanske på 
fler låtar från den. Jag vet inte om man beter sig på ett annorlunda sätt när man lyssnar på 
Spotify, men det här med att läsa i konvolutet, det blir ju mycket mindre i alla fall, har jag en 
känsla av, när det är digitalt. Det är lite tråkigt. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Nedladdningsbart 

”Nollnolltalet gjorde oss alla till arkivarier”, menar Fleisher (2014): 

Vi upprättade digitala arkiv i megabyte, gigabyte och terabyte. Persondatorns hårddisk tende-
rade att bli den plats där vi lagrade såväl text och foto som musik och film – och för varje år 
lagrade vi allt mer data på våra hårddiskar. Därtill skaffade vi mp3-spelare som vi fyllde med 
musik och digitalkameror som lät oss ta tusentals högupplösta fotografier som hamnade på 
datorns hårddisk. (Fleischer 2014, s. 219) 

 

Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för gemene man att plocka isär, 

omforma och ompaketera produkter efter eget tycke och smak (Pedersen 2016). 

Under den period då fildelningen slog igenom var såväl album som samlingsal-

bum plötsligt inte längre givna som format, utan enstaka låtar kunde skickas kors 

och tvärs oberoende av om deras ursprungliga kontext varit en artists verk eller 

demoinspelning, ett samlingsalbum, soundtrack eller blandband. I kölvattnet av 

detta kom biblioteken att börja erbjuda vissa lösningar som skulle göra det möjligt 

för allmänheten att på laglig väg tillgodogöra sig musikfiler.  

     Musikwebb, som tillhandahölls av Bibliotekstjänst, var en sådan lösning, och 

biblioteken i Västerås, Solna, Handen och Eskilstuna använde sig av den. Tjänsten 

gick ut på att användaren kunde låna digitala musikfiler. Filerna laddades ner till 

en bärbar mp3-spelare eller dator och var giltiga för uppspelning fram till låneti-

dens slut. Biblioteken betalade dels en periodvis abonnemangskostnad, dels en 

avgift för varje gång en låt blev lånad. När Thegel (2009) gjorde sin undersökning 

så uttryckte sig den intervjuade bibliotekarien från Västerås stadsbibliotek positiv 

till tjänsten; den sågs som ett sätt att anpassa sig till den tekniska utvecklingen, 

och uppfattades också användas mycket. Ljudkvalitén sågs dock som undermålig i 

förhållande till CD-skivans, vilket var ett argument för att fortsatt köpa CD-skivor 

trots att man använde sig av Musikwebb: ”Precis som att LP-skivorna hade bättre 

ljud än kassetterna, har CD-skivorna överlag fortfarande bättre ljud än mp3-

filerna som man kan ladda ned.” (2009, s. 47). När jag pratar med Per nämner han 

en aspekt av denna skillnad: 



 38 

[…] de har gjort undersökningar på det där, hjärnan jobbar mycket mer, när man lyssnar på 
mp3 därför att det fattas ju information i den här hårt komprimerade musiken, då måste ju 
hjärnan jobba mycket mer för att fylla i luckorna. Man märker det själv, tydligen blir man ju 
mera trött av att lyssna på det sättet, och man kan inte koncentrera sig lika länge, så då lyssnar 
man på nåt annat eller byter eller stänger av. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

Bibliotekarien som Thegel (2009) intervjuade på biblioteket i ”Mellanstad”, där 

Musikwebb inte införlivats, ställde sig kritisk till faktumet att tjänster som Mu-

sikwebb tillhandahöll ”färdiga paket”; att man som bibliotekarie förlorade kon-

troll över utbudet och riskerade att gå miste om smalare musik, men hen vore po-

sitiv till en liknande digital tjänst ifall biblioteken själva kunde göra urvalet och 

slapp gå i ”bolagens ledband” (2009, s. 47). 

     Nyttan med Musikwebb kom på vissa håll att ifrågasättas. Detta kunde man 

läsa i Svenska dagbladet 2006: 

Nedladdning av musik på bibliotek är ingen hit. Flera av de bibliotek som sedan ett halvår er-
bjuder digitala lån har bara haft några hundra nedladdningar. Tjänsten ser ut att bli en dyrbar 
affär eftersom biblioteken ändå måste betala en stor klumpsumma till skivbolagen. (Brandel 
2006). 

Tjänstens användningsgrad kan det dock råda delade uppgifter kring, och man 

kanske inte ska döma ut Musikwebb som ett totalt misslyckande även om den 

kostade mycket pengar, då den ändå var en produkt av sin tid och på vissa håll 

dessutom användes en hel del när det begav sig. I Handen hade man också Mu-

sikwebb, och Mattias menar att den användes förvånansvärt mycket, med tanke på 

att den tekniska lösningen, som han ser det, var något bristfällig. Tjänsten uppfat-

tades även som kostsam att tillhandahålla. 

[…] jag var förvånad över att användningen var så hög, för den fanns ju kvar flera år efter att 
Spotify hade kommit också, men jag tyckte nog att… den var inte alls lika bra, det var ju lite 
annat upplägg på tekniken, jag tror att det var mp3-filer, man laddade ner hela filer, och det 
fungerade inte riktigt på alla datorer heller så det… det var inte så driftsäkert heller, så jag var 
förvånad över att det användes så pass mycket. Och den var ganska dyr för oss bibliotek 
också, vi betalade rätt mycket för det. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Andreas Nordh (2010) skrev en kandidatuppsats om Musikwebb, där han under-

sökte dess ”återvinningseffektivitet” (det vill säga hur relevanta ens träffar blir vid 

en sökning) vilken han kom fram till var att betrakta som undermålig. Att Musik-

webb lämnade mer att önska, både funktionsmässigt och beträffande support, är 

något som även Stefan framhåller: 

Alltså - det var inget bra. Jag tänkte ”Ok, vi kör det här sen kanske de kommer med nåt bättre. 
Det kanske utvecklas”, men det gjorde det ju inte. Det kändes bara som att de inte brydde sig 
så mycket, det var knappt man fick nån kontakt med dem, (när) man hade någon fråga och så. 
Och sen dog det väl bara ut. Det var något som de hämtat från Danmark. (Stefan, Intervju, 
2018-02-23) 
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Som tidigare nämnts köpte inte Eskilstuna in några skivor mellan 2013 och 2016, 

under den tid låntagarna kunde nyttja Musikwebb. I Handen fortsatte dock CD-

inköpen parallellt. Det fanns däremot ingen tanke då på att utbuden skulle kom-

plettera varandra eller liknande. 

Jag gjorde inte så i alla fall att jag kollade vad som fanns där och kompletterade, utan, nej, det 
kunde vara att det fanns på båda ställena, det är ju som med Spotify nu att, det händer ju att 
saker och ting inte hamnar på Spotify, vissa skivbolag, eller artister och så. Så det är klart det 
kan vara lite extra roligt om man har dem här då. Men jag tror att det mesta finns ändå på 
Spotify. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Så småningom slutade Musikwebb att användas på det ena biblioteket efter det 

andra. Åse (Intervju, 2018-02-26) berättar att man i Västerås märkte att använd-

ningen sjönk, och tror att detta hade att göra med att folk börjat använda Spotify i 

allt högre utsträckning. 

     En annan lösning som vissa bibliotek använt sig och alltjämt finns kvar, och 

som en del bibliotek fortfarande har (dock ingen av de undersökta i denna studie), 

är den så kallade Mediejukeboxen. Denna lösning tillhandahålls av FörlagEtt och 

går ut på att på plats kunna låna digitala filer, förutom musik även ljudböcker, 

filmer, språkkurser med mera. Filerna laddas över till ens bärbara mp3-spelare, 

mobil eller USB-minne. FörlagEtt (2015) kallar det själva för en ”utlåningsdisk”. 

Mediejukeboxen användes ett tag av Västerås, Solna och i Stockholm. Lars (In-

tervju, 2018-03-14) framhåller att den inte fick något större genomslag. 

     Thegels (2009) studie visade att, även om den sågs som ett sätt att hänga med i 

utvecklingen och inte drog ner på det faktiska musikanslaget utan snarare mer 

generellt behandlades som en databas, så uppfattades Mediejukeboxens innehåll 

som väldigt kostsamt att erbjuda sina låntagare, vilket ledde till att man i Västerås 

övervägde att ta bort musikdelen från sin jukebox.  

     Angående mediejukeboxen säger Kaj att 

K: […] det var för begränsat utbud och den fylldes på alldeles för dåligt så att, de som hade 
den slutade ju med den efter några år, det var ingen succé. 

F: Vad tror ni om det fanns nån sån som fungerade bättre, kunde det va nånting? 
K: Nej jag tror inte det. Den strömmande musiken är ju så stark så att, det vill till att folk 

går tillbaks och sätter sig och… 
L: Mm. Och de som gillar den fysiska produkten de vill nog köpa den och äga den. Och 

idag när man ska kolla upp musik så kollar många upp den på Spotify innan de köper nåt. 
K: Spotify och Youtube. Där har du ju det mesta. 
(Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10) 

IFPI Sveriges statistik (2018) visar att nedladdad musik i Sverige stod för 1,6 % 

av 2017-års intäkter, och sjönk med 19,9% sedan året innan. Samtidigt står 

strömmad musik för hela 87,2% av intäkterna, och har ökat med 6,7 %. Nedlad-

dad musik står alltså för en ytterst knapp del av musikmarknadens intäkter, och 

som vi sett ovan tycks detta återspeglas i biblioteksverksamheten. Men även om 

strömmande musik dominerar musiklyssnandet i Sverige för tillfället är det på 
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intet sätt givet att andra format inte skulle kunna bli aktuella att använda sig av i 

framtiden. För att illustrera hur kontextbundna lyssnarvanor kan anses vara kan vi 

se på den fokusgruppstudie som Johansson (2018a) med kollegor gjorde med 

ungdomar från Stockholm och Moskva (se ”Forskningsläge”): Där kom det fram 

att ungdomarna i Moskva i sitt användande av den där dominerande tjänsten Vi-

deokontakte, hade för vana att inte bara strömma musik utan även skicka musikfi-

ler till varandra. Dessa ungdomar såg även ett visst materiellt värde i ”ägandet” av 

musikfiler; att ladda sin mp3-spelare med ett egenutvalt antal filer uppfattades 

som ett sätt att avgränsa sig på enligt ens personliga preferenser, och var något 

flera av ungdomarna i Moskva lade ett värde i, jämfört med ungdomarna i Stock-

holm, som till övervägande del förlitade sig på Spotifys strömningsfunktionalitet.  

Strömmande 

Vi har på senare år går alltmer från descentrerade data mot centraliserade, från en 

”lagringskultur” mot en ”streamingkultur”, menar Fleischer (2014), där 

Arkivhållningen överlåts till företag som specialiserat sig på så kallade molntjänster. Ord-
ningen i arkivet upprätthålls inte längre primärt genom sortering och gallring utan genom 
sökmotorer och automatiserade rekommendationssystem. (Fleischer 2014, s. 221) 

Detta är precis vad vi ser gällande de lösningar för strömmande musik som finns 

till buds i dagsläget. Biblioteken har i begagnandet av sådana svårare att få grepp 

om utbudet/beståndet, vilket inte kan hanteras separat utan är intimt förknippat 

med produkten/tjänsten i fråga. Hittills har inte biblioteken utformat någon egen 

lösning, där de själva gör ett urval, utan detta sköts av tredje part. Det gäller då att 

bland utbuden av färdigpaketerade tjänster hitta en lösning som passar biblioteken 

bra nog snarare än att skräddarsy något eget (för mer om eventuella framtida 

tjänster, se del II). 

     Naxos Music Library är en streamingtjänst för framförallt klassisk musik, som 

flertalet bibliotek prenumererar på. I Göteborg används tjänsten flitigt, trots spar-

sam marknadsföring. 

[…] det är extremt bra utbud och det är stora skivbolag alltså Decca och Deutsche Gram-
mophon, verkligen stora bolag som är knutna till den tjänsten. Så det är ju en jättebra tjänst att 
erbjuda. Jag tror att det ligger på femtiotusen unika användningar per år, och det utan att vi 
ens marknadsför det, så det finns en stor potential. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Att Naxos är både prisvärt och har ett bra utbud av klassisk musik, men att den 

inte används särskilt mycket och skulle kunna göras mer reklam för, var något 

som bibliotekarier på Enköpings stadsbibliotek i Klangs (2011) studie framhöll. 

Både i Göteborg och i Västerås menar man idag också att den troligen kunde 

marknadsföras bättre.  



 41 

Vi kan inte se vilka som använder det. Och jag har inte fått några frågor om det. Men samti-
digt, det är inte jag som får alla musikfrågorna men, samtidigt kanske man glömmer bort att 
tipsa om det. Det kan ju vara att de ska läsa om någon kompositör… för det är ju mest klas-
sisk musik, det kanske du vet. (Åse, Intervju, 2018-02-26) 

I en mailkonversation med Malmö stadsbibliotek framkommer det att Naxos fun-

gerar som kompensation för ett minskat CD-bestånd. 

Eftersom våra inköp av CD minskar (pga. av utvecklingen av de stora kommersiella digitala 
musiktjänsterna i branschen) kan vi kompensera med att erbjuda en avgiftsfri digital musik-
tjänst som innehåller i huvudsak klassisk-/konstmusik men även en del jazzmusik och world 
music. Många av våra låntagare som tidigare enbart lånade fysiska skivor, uppskattar den ser-
vice och smidighet som en digital tjänst ger. (Bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, E-post, 
2017-12-19) 

Av en bibliotekarie på Katrineholms bibliotek (E-post, 2017-12-13) framhålls det 

att Naxos fungerar kompletterande för CD-beståndet, och att biblioteket genom att 

tillhandahålla tjänsten kan fylla ett behov hos de låntagare som saknar privata 

abonnemang på musikströmningstjänster.  

     Ett ytterligare argument för att tillhandahålla Naxos kan sägas vara att tillgäng-

liggöra ett brett urval av klassisk musik, när exempelvis Spotify av en del anses 

bristfällig i sitt utbud av klassiskt. Svenska musikbiblioteksföreningens depesch 

säger att ”När det gäller CD-skivor erbjuder BTJ inte längre klassisk musik och få 

andra genrer än pop” (Shekhter 2018). En bibliotekarie på Södertälje stadsbiblio-

tek menar att Naxos ”fyller framförallt en funktion för de som är intresserade av 

annan musik än allmän populärmusik” (Bibliotekarie på Södertälje stadsbibliotek, 

E-post, 2017-12-11). Bibliotekarien berättar att musik som finns tillgänglig på 

Naxos kan saknas på Spotify, att hen ”Har fått feedback från låntagare just om att 

de hittat musik i NML som inte finns där” (Ibid.). 

     John (Intervju, 2018-03-27) stämmer in med Åse och Niklas i att Naxos har en 

potential som är delvis outnyttjad, men poängterar samtidigt, i enlighet med vad 

som konstaterats ovan, att utbudet av genrer är begränsat. Populärmusiken saknas. 

     I Stockholm har man tidigare haft Naxos och även databasen classical.com 

men tillhandahåller ingetdera längre. Lars (Intervju, 2018-03-14) menar att de helt 

enkelt användes för lite.  

     I Örebro har Naxos nyligen sagts upp och kommer per 2018 inte längre att 

tillhandahållas där. Orsaken uppges vara ekonomisk: ”vi har blivit tvungna att 

skära ner på ett antal databaser och då var Naxos en av de vi fick ta bort” (Biblio-

tekarie på Örebro stadsbibliotek, E-post, 2017-12-12). Att betrakta Naxos som en 

databas bland andra kanske kan vara ett led i en sådan nedprioritering. Om man 

istället såg tjänsten som en mer central del av medieutbudet överlag, lyfte fram 

den jämte andra medier, kanske den fått vara kvar?  

     I Solna hade man Naxos tidigare: När Thegel (2009) gjorde sin undersökning 

trodde den intervjuade bibliotekarien på Solna stadsbibliotek att det skulle satsas 
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mer på databaser för musik, att det ”ligger i tiden” (2009, s. 48). Numera tillhan-

dahåller man det dock inte längre.  

     Det är alltså inte bara det fysiska musikbeståndet som minskat, utan också det 

digitala har under 2010-talet tonats ner, för att inte säga försvunnit helt på sina 

håll. Att användandet av Naxos kan ha minskat på grund av bristande marknads-

föring och inte behöver bero på ointresse från låntagarnas sida kan utifrån 

ovanstående resultat funderas kring. I sitt breda urval av särskilda genrer kan den 

till och med erbjuda ett utbud som exempelvis Spotify till viss del saknar. Faktum 

kvarstår dock att Naxos inte tillhandahåller populärmusik. Det gör då Spotify i 

allra högsta grad, men frågan är i vilken form? 

     Spotify är en tjänst som ska hitta ”rätt musik för varje tillfälle”. Med ”några få 

klick” finns ”rätt” musik att få tag i. ”Tonsätt ditt liv med Spotify”, heter det (Spo-

tify 2018) Som Fleischer (2015) påpekar hör det, som följd av strömningstjänster 

likt denna, numera till vanligheterna att ett stort musikutbud finns tillhands under 

de flesta situationer i människors vardag. Detta kan tyckas gjort fysiska format 

som CD obsoleta för många.  

[…] folk lyssnar på musik hela tiden, de har hela världens musikbibliotek i sin ficka. När jag 
tänker så blir jag lite uppgiven inför framtiden, med tanke på det enorma genomslaget som 
Spotify har. Jag kan ju bara gå till mig själv, jag lyssnar ju hela tiden, varje dag, och mina 
CD-skivor hemma står ju bara och dammar. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

En naturlig följd har blivit att CD-skivor inte längre efterfrågas i någon större 

utsträckning. 

 […] när Spotify blev var mans egendom mer eller mindre, i och med det tror jag att man 
märkte ett sjunkande intresse för att låna musik. För jag jobbade ju även i Karlskoga i början 
av 2002, då kunde det vara ganska långa köer på till exempel om Kent släppte en ny skiva 
och sådär… lika stort intresse är det ju kanske inte idag, om man säger så. (John, Intervju, 
2018-03-27) 

Den uppgivenhet som Mattias get uttryck för, och det svalnande intresse kring 

bibliotekets skivbestånd som påpekas av John, kan tyda på att det finns en bild av 

att biblioteket förlorat kampen om musiklyssnarnas uppmärksamhet. Ser man bara 

till utbud och efterfrågan verkar det onekligen så. Här blir det dock relevant att 

föra in begreppet Upplevelsesamhället (se ”Teori”): I upplevelsesamhället söker 

användaren efter sköna upplevelser snarare än specifika yttre ting (såsom album i 

detta fall). Om biblioteket använde musiksamlingen som medel snarare än mål, 

satte in den i upplevelseorienterande sammanhang, kanske intresset kunde öka 

igen? 

     Inget av biblioteken tillhandahåller Spotify till sina låntagare, bortsett från att 

det på Västerås stadsbibliotek är möjligt att använda tjänsten på en av de station-

ära datorerna, förutsatt att man har ett eget konto. I Stockholm har Spotify använts 

för att sätta ihop listor, som sedan spelas upp i högtalarna i biblioteket och det 
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angränsande cafét. Lars berättar också att man tidigare haft ett antal Ipads, knutna 

till varsitt Spotify-konto, som folk kunde nyttja på biblioteket. Dessa togs emeller-

tid bort så småningom, vilket enligt Lars kan sägas berott på platsbrist och fram-

förallt att de användes sparsamt. Varför användandet var lågt är dock något oklart. 

”Jag vet inte om det var något som liksom inte efterfrågades eller om vi inte var 

tillräckligt bra på att förmedla de grejerna och sådär”, säger Lars (Intervju, 2018-

03-14). Även i Västerås har man tidigare haft Ipads till användning, men dessa 

blev dessvärre stulna (Åse, Intervju, 2018-02-26).  

     Ett annan format för strömmad musik som kan sägas konkurrera om lyssnarens 

uppmärksamhet är givetvis Youtube. Denna skiljer sig från de ovan nämnda tjäns-

terna i att det snarare är användarna som, genom att själva lägga ut videoklipp, 

står för innehållet. Youtube uppfattas av somliga av de intervjuade att vara popu-

lärt att använda sig av bland unga, och därmed skulle man kunna tänka sig att 

biblioteken med fördel kunde integrera det i sin verksamhet. Hur detta skulle ske 

tycks dock oklart, och upphovsrättsliga överväganden måste göras i de fall något 

ska laddas upp eller länkas till. Tillägas bör även att Youtube såväl som gratis-

versionen av Spotify innehåller reklam, vilket enligt Andersson, Christofferson 

och Dalquist (2016) kan utgöra skadligt medieinnehåll; något som barn och unga 

enligt Statens medieråd, i enlighet med SOU 2009:51, bör skyddas från.  

     I dagsläget är alltså strömmad musik sparsamt använt som medium i det dag-

liga arbetet. Borde biblioteket använda sig mer av det för att nå ut till unga? Lars 

säger att han ”har svårt att komma på nån bra idé där det ska funka”, utöver att det 

går att använda sig av för att tipsa om musik, genom att skapa exempelvis årsbäs-

talistor. ”Men… jag vet inte om man skulle kunna använda det bra i biblioteket, 

jag tror vi står lite, har gått in i väggen där”, menar han. (Lars, intervju, 2018-03-

14). Åse tror att det skulle kunna bli aktuellt med mer strömmad musik på biblio-

teket i framtiden. 
 

Ja om det fanns någon bra tjänst så. Alltså för bibliotek och så. Det vore väl… för att det är ju 
inte så viktigt hur, på vilket sätt, det viktiga är att folk kan få tillgodogöra sig musik och så. 
Det är en viktig del av livet, tycker jag. (Åse, Intervju, 2018-02-26) 

Del II behandlar musikströmningstjänster mer specifikt. Nu ska vi se på ett äldre 

format som tycks återupplivat på sina håll. 

LP  

Vi har på senare år kunnat se en stor ökning i antalet sålda LP-skivor: 2017 ökade 

försäljningen med 15,6%, jämfört med en nedgång för CD-skivor med 24,6% 

(IFPI Sverige 2018). LP är i och med detta det format som ökat mest av alla (jfr 

streaming 6,7 %), men står dock hittills för endast 4.2% av den totala försäljning-

en.  
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     Hur förhåller sig bibliotekspersonalen till denna utveckling, där vinylförsälj-

ningen ökat i drastisk takt men ännu endast representerar en liten del av totalen? 

(strömning står för den dominerande delen, som vi sett ovan) 

     När vi talar om LP finns det några olika faktorer att beakta; LP kan, som Per 

påtalar, möjligen för en del fungera som främst ett samlarobjekt. I sådant fall kan 

det tyckas finnas en mindre vits med att tillhandahålla formatet på biblioteken.  
 

[…] ibland undrar jag ju om folk som köper vinyl, om man tittar på skivfodralet och så lyss-
nar de på Spotify i alla fall, eller hur gör de. Då förstår jag inte riktigt poängen med det hela. 
(Per, Intervju, 2018-04-05)  

Men LP-formatet kan också ses som ett medium som lämpar sig extra väl för upp-

levelser kring musiklyssnande. I Göteborg gallrade man sina vinylskivor en gång i 

tiden. Niklas ser ändå en potential i att LP-skivan skulle kunna inbjuda till kon-

centrerat lyssnande. Att detta också eventuellt kan locka till sig ungdomar. 

Jag tror att, det är ett annat sätt att lyssna, att lyssna på ett helt album, än att lyssna på ström-
mad musik: Alltså då kanske man väljer någon favorit och så lägger man den i en spellista så-
där, men att lyssna på ett helt album från A-sida och B-sida, om man säger vinyl, det är nåt 
annat. Det tror jag kanske att, folk som är intresserade av musik, ja ungdomar då, de kanske 
får upp ögonen för det då och känner att, ”a men det här är ju verkligen, såhär ska man lyssna 
på musik.” Här tar jag mig tid, och här har man ett konvolut, man kan läsa om… och se bil-
der. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Stefan menar också att LP-skivan som format kan erbjuda en helhet som musik-

strömningstjänsterna inte gör, ett koncentrerat lyssnarmönster som även kan ge 

mer uppmärksamhet åt det innehåll som artisten bakom ett verk skapat.  

Är det några låtar som man inte är så förtjust i, då kan man helt enkelt bara göra en lista så 
hoppar man över dem. Så det blir ju inte alls som kanske konstnären eller artisten har tänkt 
sig, utan var och en kan göra sin egen... [...] Det är lite mer högtidligt med en LP-skiva. (Stef-
an, Intervju, 2018-02-23) 

Här kan vi åter knyta an till Upplevelsesamhället (Heidegren 1995), såväl som 

Fleischers (2015) tankegångar kring postdigitala reaktioner, vilka exempelvis kan 

syfta till att ta till vara på fysikaliteten i vissa utvalda medier, och de möjligheter 

att bli berörd som presenterar sig härur: Om vi antar att människor i hög grad sö-

ker efter unika upplevelser, skulle ett introducerande av LP-formatet i ett sam-

manhang av aktivt lyssnande kunna verka för detta.  

     I Västerås finns det exempel på hur aktivt lyssnande integrerats i programverk-

samheten: Där har man ett stort bestånd av LP-skivor i magasinet, och för att 

uppmärksamma denna samling har man i programmet det återkommande inslaget 

”LP-café”, ett evenemang som hittills lockat äldre besökare snarare än yngre, där 

Åse och en kollega spelar upp LP-skivor tillsammans med deltagarna. Besökarna 

får ta med sig skivor hemifrån, och personalen plockar upp skivor ur magasinet.  

Några nya LP-skivor köps dock inte in i dagsläget (vilket skulle kunna vara en 
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förklaring till att yngre besökare mer sällan besöker detta evenemang), men det är 

ingenting som Åse utesluter skulle kunna ske i framtiden.  

[…] vi har inte bestämt att vi ska återuppta inköp av vinylskivor, för att, ja blir det väldigt 
tryck så får vi göra det. De passar ju inte in i våra automater. Det går ju att låna i automaterna, 
men det passar inte in i återlämningsautomaten, så det… Men det är väl inte det kanske. Na-
turligtvis kan vi ändra oss där också, det kan vi göra, men vi har liksom inte bestämt det än. 
(Åse, Intervju, 2018-02-26) 

I Handen hade man LP-skivor till utlån förut, men har inte längre kvar dem, vilket 

Mattias tycker är synd. De som hade hand om LP-beståndet när det begav sig har 

nu gått i pension (Mattias, Intervju, 2018-04-20). 

     I Stockholm har man bara en bråkdel av sina LP-skivor tillgängliga för utlån, 

det mesta går endast att beställa fram ur magasinet och lyssna på plats. Utlåningen 

av LP är sparsam, lägre än CD-skivor. Det köps in nya LP, men inte i samma om-

fattning som CD. En tiondel, uppskattar Lars. På lyssnarplatserna för LP kan man 

se en del yngre besökare hålla hus emellanåt, vilket kan tyda på att det finns en 

nyfikenhet för formatet, ”men mer liksom som någon slags testa om de inte har 

sett formatet tidigare”, säger Lars (Intervju 2018-03-14).  

     LP-beståndet på Bibliotek Film & Musik och på Eskilstuna bibliotek tycks 

idag i högre grad än CD vara kopplat till lyssning på plats än de facto utlån. CD-

skivor lånas det mer av. Huruvida detta beror på att utbudet av LP för hemlån är 

mycket mindre eller att låntagarna generellt sett föredrar CD som format är svårt 

att dra några slutsatser kring utifrån dagens erfarenheteter. 

     Borde då biblioteket tillhandahålla LP? Åsikterna går isär här. På de bibliotek 

som redan har LP-skivor tycks man ställa sig mer positiv, även om man menar att 

formatet är ömtåligare än exempelvis CD. 

Jag skulle se det som en ganska offensiv grej, att börja köpa in vinyler. Alltså de är inget 
hållbara, så folk måste ju vara försiktiga. Jag minns att vi hade små lappar i fodralen där det 
stod: ”Behandla den här skivan som den skulle vara din egen”. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Det tycks råda något större tvivel och/eller tveksamhet bland de som är verk-

samma på bibliotek som inte erbjuder LP. Att formatet är skrymmande, slitagebe-

näget och rymmer mindre musik jämfört med CD är åsikter som förs fram. Leif 

menar att ”det är väldigt slitage på våra CD-skivor och då kan man ju tänka sig 

hur det skulle bli om vi hade vinylskivor” (Leif, Intervju, 2018-04-10), medan Per 

påtalar att 
 

CD-skivan är ju bra på det sättet att den går inte att slita ut genom att spela den, det blir aldrig 
några repor om man sköter den, plus att du får plats med lite mera musik. […] om stycket är 
50 minuter vill du ju inte gå upp och vända mitt i. Det är en annan fördel med CD-skivan. 
(Per, Intervju, 2018-04-05) 



 46 

Mattias poängterar att LP-formatet är mer ”skrymmande”, men säger samtidigt att 

”det kanske skulle kunna finnas intresse för det, så det kanske man får försöka 

lära sig lite mer om” (Mattias, Intervju, 2018-04-20). 

     LP-formatet uppfattas alltså vara mindre lämpligt för utlån, men detta utesluter 

inte att formatet skulle kunna vara relevant i ett upplevelseorienterat samman-

hang. Västerås är, i och med sitt LP-café, i min studie ensamma om att sätta in LP 

i ett sådant sammanhang, men för att se dess potential skulle troligen ett evene-

mang likt detta behöva utvärderas efter en längre tidsperiod. 

     I Solna hade man en stor LP-samling förut, men dessa gallrades ut för länge 

sen. Det finns inga planer på att köpa in LP på nytt. Här poängteras att man är en 

relativt små i förhållande till Stockholms kommunbibliotek, som dessutom ligger 

nära till hands; det går att hänvisa till beståndet på Film & Musik och Musik- och 

teaterbiblioteket. Strömningstjänster nämns samtidigt som en orsak till att det fy-

siska beståndet har fått ge vika en del (Annica, Intervju, 2018-03-26).  

     I Eskilstuna gjorde Stefan så småningom slag i saken och ställde fram LP-

skivor för utlån på nytt. Han tänkte bland annat att det skulle kunna locka ungdo-

mar. 
 
Det sista jag gjorde där, det var att jag plockade upp LP-skivor ur magasinet. För jag kände 
”Nu måste vi göra någonting” (skratt), en sån där desperat åtgärd, för att vinylen har ju kom-
mit tillbaka. Och jag tänkte, ”Det här kan vara ett sätt att fånga upp ungdomar”. (Stefan, In-
tervju, 2018-02-23) 

Att ett format som ansetts utdöende och redo att gallras i en tid, kan få ett upp-

sving i en annan, och till och med ses som möjligt medel att locka ungdomar, sä-

ger en del om vikten av att bevara material med eftertanke, inte döma det till dö-

den i all hast.  

 
Många bibliotek hann göra sig av med sina vinylskivor, men det gjorde inte jag. För det var ju 
jag som bestämde om de skulle vara kvar och så länge ingen sa ”Nej, nu behöver vi den här 
platsen i magasinet för något annat än de här gamla LP-skivorna” så klarade de sig och fick 
stå kvar där nere, faktiskt. (Ibid.) 

Noter och övrigt 

Utöver den inspelade musiken tillhandahåller biblioteken andra typer av musikre-

laterat material. Vi ska nu titta närmre på vilken roll dessa tycks spela för tillfället, 

och vilken roll de skulle kunna spela framöver.  

     I Solna hade man ett stort bestånd av noter förut, men det har krymp mycket. 

Vi hade ju väldigt stort faktiskt, vi hade ju en bibliotekarie som var intresserad av musik, hon 
har liksom katalogiserat, väldigt finfördelat, vi kan ju gå och titta sen på musikavdelningen, 
massa noter men det gallrades mycket, och vi gav mycket just till Musik- och teaterbiblio-
teket då. (Arja, Intervju, 2018-03-26) 
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Noter är mycket populärt på Stadsbiblioteket Göteborg, enligt Niklas, och enligt 

den senaste KB-statistiken har utlånen av dessa ökat där. Noter är något som lock-

ar blandade åldrar; vad låntagarna har gemensamt är att de utövar musik. 

[…] enligt senaste KB-statistiken så går notlånen upp i staden, det är jättekul att se. Om det 
gäller noter så skulle jag säga, nybörjarnoter; och musikalnoter, om det är det, då är det ju till 
musikalartister och kanske till barn som precis börjat lära sig spela. (Niklas, Intervju, 2018-
03-05) 

Även i Haninge upplevs intresset för noter vara stort. Beståndet är omfattande och 

det lånas en hel del av detta format. Det kan ha en förklaring i att många musika-

liskt aktiva rör sig i området. 

[…] jag sätter upp en del när jag har pass, och varje dag är det en trave, så det finns ett stort 
intresse, det finns ju musikskola här, och många vuxna som håller på, så det finns ett stort in-
tresse för det, det gör det. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

I Stockholm menar Lars att noter och böcker om musik, jämfört med de ljudbä-

rande formaten, hållit sig på en jämn nivå de senaste antal åren.  
 

[…] noter och böcker håller sig på en ganska stabil nivå. DVD och CD har gått ner ganska 
mycket om man ser då tillbaka liksom fem till sju år. Men sen som sagt har det ändå planat ut 
och hållit sig på en ganska stabil nivå de senaste två-tre åren. (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Åse (Intervju, 2018-02-26) menar att det blivit svårare att köpa in noter i och med 

att Bibliotekstjänst dragit ner på sitt utbud. 

     Samtliga bibliotek tillhandahåller musikrelaterad litteratur såsom biografier. 

Dessa verkar locka en mer blandad målgrupp än exempelvis CD-skivorna gör. 

Vad gäller musiklitteratur så är det ju framförallt musikbiografierna då, och det vet jag inte 
vilken grupp som lånar det mest, det är svårt att säga men ibland kommer det ju in gymnasie-
klasser som har fått i uppdrag att läsa musikbiografi så att, och det ges ju ut väldigt mycket 
musikbiografier, det är ju nånting som vi har satsat aktivt på att ta in också. Så det kanske har 
fått nåt gensvar att folk går hit och botaniserar. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Musik-DVD:s kom inte på tal i någon särskild omfattning under intervjuerna, men 

det är något som tillhandahålls på samtliga bibliotek i denna studie. 

     Det övriga materialet skulle kunna verka för att lyfta fram musikinspelningar-

na. Framförallt noter och musikbiografier är populära, och har till skillnad från 

CD-skivor inte upplevt någon sjunkande popularitet. Detta skulle kunna ge fog för 

att de övriga formaten ges en central plats jämte inspelad musik. I Handen har det 

enligt Mattias (Intervju, 2018-04-20) exempelvis funnits tankar om att eventuellt 

omplacera noterna, och ställa dessa tillsammans med CD-skivorna. I och med att 

musikbiografier lockar blandat folk så kanske man skulle kunna locka besökarna 

till andra delar av beståndet genom att integrera dessa med övrigt bestånd? Exem-

pelvis genom utställningar. Hit kan tankar om Upplevelsesamhället sägas vara 
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relevanta: Om vi antar att biblioteksbesökaren kan vara ute efter att uppleva något 

unikt i en strävan efter att nå känslomässiga tillstånd, så kan en strategi vara att 

beståndet presenteras på ett sätt som besökaren inte hade kunnat ana på förhand. 

Med detta i bakhuvudet går vi till nästa avsnitt, som behandlar hur beståndet på 

olika sätt kan synliggöras. 

Synliggörande av beståndet 

Var ligger värdet i att ha ett musikbestånd om det inte syns? För att göra det som 

erbjuds relevant måste det på ett eller annat sätt uppmärksammas. Om biblioteken 

inte synliggör sitt bestånd efterfrågas det svårligen, eftersom, som Fleischer 

(2015) påpekar, musik numera kan anses finnas tillgänglig i överflöd, och detta 

via andra kanaler än enbart bibliotekets. Att tipsa om musik kan vara ett sätt att 

synliggöra beståndet, men det tycks inte vara något prioriterat område. Tipsa om 

musik tycks de intervjuade helst göra om materialet i fråga finns att tillgå på 

biblioteket. Att då tipsa genom exempelvis Spotifylistor upplevs som problema-

tiskt eftersom tjänsten inte finns med i bibliotekens bestånd. ”Det är svårt att göra 

det utan att på något sätt erbjuda tjänsten”, menar Annica (Intervju, 2018-03-26). 

Och detta är något som även går igen i de andra intervjuerna. Det tycks därmed 

finnas en bild av att beståndet är en central del i sammanhanget, och att musiktips 

ska ske i relation till detta. 

     I Klangs (2011) studie menar en av de intervjuade bibliotekarierna att ”biblio-

teken 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”, ”han 

menar att man här kanske också får sluta att göra anspråk på den direkta inbland-

ningen i förmedlingen av musiken ” (s. 43).  

     Knud Schultz, bibliotekschef i Århus, framhåller att en framtida utmaning för 

biblioteken blir att, som alternativ till ”kommersiell förmedling”, paketera musik-

utbud- och upplevelser genom att på något sätt lotsa vidare till de webbplatser 

folk själva redan har tillgång till: 

Der er ingen tvivl om, at vi kan pakke forskellige digitale musiktilbud og oplevelser og for-
midle på andre måder end den kommercielle formidling. Men det skal have et format og være 
så interessant, at folk har lyst til at bruge det. Stort set alle har mobiltelefoner og adgang til et 
musikabonnement. Det skal være en løsning, hvor vi kan dirigere folk videre til de steder, 
hvor de selv har adgang. Den problematik er ikke løst”, siger han. (Blom Hansen 2016, s. 
121) 

Man skulle kunna tänka sig att musiktips skedde i relation till att lyfta fram även 

andra delar i beståndet än den inspelade musiken. Musiktidningar exempelvis är 

kostsamma att köpa själv, och att dessa finns att tillgå på biblioteket skulle enligt 

Stefan kunna uppmärksammas: 
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Samtidigt som man tipsar om musik så kan man också tala om att: ”Jo, på biblioteket så finns, 
den och den specialtidskriften”, där kan man läsa mer, bilda sig en uppfattning och läsa re-
censioner, naturligtvis. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

På webben 

Ett kännetecken för blomstrande musikaliska platser är enligt Hesmondhalgh 

(2013) att de innefattar Nationella och lokala kommunikationssystem som lägger 

stort värde i en bredd av musikgenrer. Kommersiell radio och Tv kan svårligen 

uppfylla en sådan bredd, enligt Hesmondhalgh (2013), då dessa kanaler drivs av 

att maximera publiksiffror i vinstdrivande syfte. Den typ av kommunikationssy-

stem som Hesmondhalgh (2013) förespråkar skulle kanske mer lämpligen stå un-

der folkbibliotekens regi, i egenskap av bibliotekslagens krav på kunskapsför-

medling (paragraf 3) och ett medie- och tjänsteutbud präglat av allsidighet och 

kvalitet (paragraf 6).  

     När alltfler vänder sig till webben för att utföra sina biblioteksärenden kan 

biblioteken anses behöva lägga energi på att fånga intresse där. 

Folk har blivit vana vid att deras ärenden effektueras allt snabbare (Gäller samhället i stort, 
inte bara musikbibliotek). Den tekniska utveckningen, med Internet och exempelvis möjlig-
heten att lämna inköpsförslag den vägen, har gjort detta möjligt. Av samma anledning behöv-
de låntagarna förr göra två besök på biblioteket för ett ärende: vid första besöket frågade man, 
informerade sig, lämnade inköpsförslag, och vid besök nummer två lånade man det efterfrå-
gade. Nu gör många steg ett över Internet och kommer bara och lånar när det önskade redan 
står på reservationshyllan. En utveckling som vi nog bara sett början av, är att inte heller steg 
två kräver ett besök på det fysiska biblioteket, utan allt ordnas över nätet. (Duberg et al. 2013, 
s. 4) 

Så lyder det i Västerås stadsbiblioteks musikplan. Man kan med detta fråga sig 

hur biblioteken svarar mot utvecklingen, hur de ska nå ut med musikbeståndet via 

webbens kanaler. 

     Webben kan exempelvis användas som medel för att kontextualisera det be-

stånd som erbjuds. När Per jobbade på Internationella biblioteket utformade han 

ett antal webbsidor med information om musik från olika världsdelar; inklude-

rande historik, skivtips, information om instrument med mera. Någon särskild 

målgrupp var inte i åtanke, sidorna var utformade för vem som helst som kunde 

tänkas vilja ha mer bakgrund till musiken. 

Jag skrev någon historik och beskrivning av musiken och så tog jag musikexempel, länkade 
till skivor som vi hade, när det gällde den typen av musik. Men då var det ingenting strömmat 
utan då går man ju bara till, den katalogposten eller, jag kommer inte riktigt ihåg hur det fun-
kade, men nånting sånt. Och sen var det väl lite länkar till andra sajter också där man kunde 
både köpa och lyssna, men det kommer jag inte riktigt ihåg, men det finns säkert fortfarande, 
det är nog bara att titta hur det ser ut. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

 

Bland de Thegel (2009) intervjuade kom det fram att man gärna skulle se att 

bibliotekens webbplats blev mer inriktad mot interaktion med användarna, enligt 

konceptet bibliotek 2.0. Men en sådan interaktion med användarna tycks fortfa-
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rande inte göra sig gällande i någon egentlig mening på de bibliotek jag under-

sökt. Något aktivt tipsande, annat än att automatiskt lista nyinkomna titlar, sker 

inte heller på webbplatserna.  

     Vänersborgs bibliotek har nyligen fått en ny webbplats, och Kaj menar att den 

har funktionalitet som skulle kunna nyttjas mer i framtiden, bland annat för att 

kommunicera mer med användarna.  

Vi har ju fått den här Saga ganska nyss så vi är inte så vana vid den än, men där kan man ju 
göra väldigt mycket, via våran hemsida. […] det är ju lite tanken med Saga att man ska kunna 
konversera och så med användarna, få feedback och tips och sånt. […] Alltså alla nyinköp 
hamnar ju på våran hemsida automatiskt, alla skivor, alla böcker, allting hamnar ju i ”senast 
inköpt”. Men man skulle kunna pusha lite för det extra och skriva lite mer om det och sådär 
men… (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 

Det råder dock tvivel kring huruvida yngre målgrupper använder bibliotekens 

webbplatser. Leif (Intervju, 2018-04-10) menar att det snarare är via Vänersborgs 

biblioteks Facebooksida som det ”kommer inlägg och frågor och lite sånt där”. 

     Stefan tänker också att yngre troligtvis använder sociala medier hellre än 

bibliotekens webbplatser nu för tiden, och att det därför kanske snarare är där man 

borde arbeta med exponeringen; på de ställen folk rör sig. 
 

Jag tror inte på det där att gå in på bibliotekets hemsida. Det är väl inte så hippt va, eller? [...] 
Jag går in där för att kolla om någon speciell bok har kommit eller nåt sånt (skratt), jag kollar 
väl inte så mycket efter program och så. Så man måste fånga folk i det där flödet där de är, 
och just nu så är de i olika sociala medier. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Musiktips förekommer emellanåt på bibliotekens sociala medieplattformar, men 

det tycks gå på sparlåga för samtliga. Det ses som någonting som görs i mån av 

tid, och det blir sällan tid över från andra göromål.  

Nej det är väldigt sällan, det är när det är evenemang som man kanske lägger upp och, Matt-
tias Alkberg var här, innan så hade han själv gjort en liten trailer att ”jag kommer till Väners-
borg” och sådär, så att då la jag upp den, och lite sånt där. Det är väl det lilla med musiken nu. 
Direkta skivtips är det ju inte. (Leif, Intervju, 2018-04-10) 

Musiktips delas sporadiskt på Bibliotek Film & Musik, medan man i Göteborg har 

ett krav på sig att till bibliotekets programtidning bidra med ett visst antal musik-

tips under ett särskilt tidsspann. Dessa skrivs då ofta ihop strax innan. Niklas me-

nar att han helt enkelt inte hinner med att tipsa så mycket som han hade velat.  
 
 

[…] vi har ju en sådan här programtidning som måste ha in två tips per termin, då brukar jag 
alltid nån dag innan skriva ihop två tips. Jag hade jättegärna jobbat med det, men vi är under-
bemannade här, och musikavdelningen skulle behöva en ny heltidstjänst för att hinna med allt 
det jag pratar om nu, och göra det på ett bra sätt. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

När det väl tipsas om musik är det dock inte förgäves, utan det går att se att det 

som tipsas om även i högre grad blir lånat. I Eskilstuna berättar John att 
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[…] vi har ju börjat med Instagram för vuxenavdelningen också, där har vi försökt få ut mu-
sik, till exempel att jag la upp nånting på de skivor från 2017 som jag tyckte var mest intres-
santa, det genererade lite intresse. Jag såg faktiskt lite vad gäller lånestatistiken också, så det 
är kul. Det försöker jag ha i bakhuvudet när det är nånting nytt som… (John, Intervju, 2018-
03-27) 

I Västerås stadsbiblioteks musikplan understryks att samverkan med andra aktörer 

är viktigt för att kunna synliggöra musikavdelningens utbud. Här nämns sociala 

medier som medel att använda sig av, dock inte enbart att nyttja av biblioteksper-

sonalen; inlägg på bibliotekets facebooksida kan även användas av andra aktörer 

än biblioteket själva, exempelvis arrangören av ett evenemang eller en privatper-

son som vill tipsa om musik. Det ”sociala” i sociala medier tycks träda fram som 

en central faktor. 

Vi behöver skapa ramar eller gränssnitt så vi enklare kan bjuda in andra att verka i biblio-
teket, samt tydliggöra vad vi erbjuder. Då blir det lättare för andra, privatpersoner eller före-
ningar, att t ex arrangera konserter eller skriva om sina musiktips på bibliotekets facebook-
sida. Målet är att ofta ”lämna in nyckeln” i både bokstavlig och bildlig bemärkelse.  

Resultatet av detta samarbete ser vi är att biblioteket blir en naturlig plats att använda och 
utnyttja när det gäller rum, medier och personalens kompetens.  

Med fler evenemang på biblioteket så blir det lättare att sprida ryktet, på olika sociala me-
dier, om att det är hos oss ”det händer” (Duberg et al. 2013, s. 7) 

Stadsbiblioteket Göteborg har, som ensamt bibliotek i denna studie, utformat sin 

webbplats utifrån bloggformatet. Genom att navigera bland de ”bloggkategorier” 

som finns tillgängliga går det lätt att få fram samtliga musikrelaterade inlägg. Där 

händer det att Niklas tipsar om skivor och utnyttjar möjligheten att länka till rela-

terade Youtubeklipp och annan information. 

Sen vet jag inte hur mycket folk läser den. Men jag tycker att den är bra just med att det 
kommer boktips och att det liksom lyfter det vi jobbar med på ett bra sätt, att man kan nå ut 
till många via den sidan. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

I Västerås stadsbiblioteks musikplan nämns att det vore bra med en musikbiblio-

teksblogg för att ”synas mer” (Duberg et al. 2013, s. 7). En sådan har man också 

haft en gång i tiden. Bloggen försvann dock så småningom, troligtvis i samma 

veva som den som skrev för den slutade. För drygt ett år sedan hade man även en 

egen Facebooksida för musikavdelningen. 

Å: Men sen blev det bestämt att det skulle vara en gemensam bara för Västerås stadsbiblio-
tek. Det fanns ju en, men vi ska ingå i den då. Västerås musikbibliotek, vi hade en egen då 
som vi var ett par stycken som la ut dels evenemang, konserter och saker, och dels musiktips, 
vi visade när vi fått nya noter och inför skolstarten och nyköpta skivor då, lite sånt. Vi ska ju 
ingå i den stora nu, så då och då står det musikbibliotek där också. 

F: Men ni får lite mindre utrymme då? 
Å: Ja precis. Vi samsas ju med alla då.  
(Åse, Intervju, 2018-02-26) 
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Även om responsen på de sociala medierna generellt sett är knapphändig finns det 

undantag, där man fått mer mångordig respons, utöver likes, på det som delats. 

John berättar att 

Generellt är det svårt att få kommentarer. Men just i det där fallet med de bästa skivorna var 
det faktiskt nån låntagare som skrev nån kommentar om att, ”många av de här spelar ju live 
snart, det här ska bli kul”, typ, sådär, passade på att svara. Och det är ändå generellt sett ett 
undantag, för det brukar inte vara så mycket respons, eller man får likes men det är sällan att 
det blir liksom nån slags dialog, så i det fallet var ju det jättelyckat. (John, Intervju, 2018-03-
27) 

Niklas understryker att det är viktigt att inte använda sociala medier bara för sa-

kens skull, utan att eventuella inlägg, liksom övrig biblioteksverksamhet, bör gö-

ras med eftertanke och känsla för kvalitet. Att det annars finns en risk att fokus 

hamnar på yta snarare än innehåll. 

[…] jag är lite sådär med sociala medier att, jag har en känsla av att ”den som skriker högst”, 
liksom. Eller att det är så mycket som läggs ut där, förstår du vad jag menar? 

F: Mm 
Någonstans måste vi ju fokusera på kvalitet och lite genomtänkta, det är ingen idé för sa-

kens skull att bara mata ut en massa skivtips, istället för att kanske göra det med eftertanke, 
och en bra text eller, förstår du vad jag menar? Man använder det inte som verktyg att bara 
skrika att vi finns utan man gör det med samma genomtänkta bakgrund som när jag katalogi-
serar, att jag verkligen… Jag tycker att det är viktigt att det genomsyras av kvalitet, allt vi 
gör. Ibland kan det kännas som att det är bara viktigt att vi ska ha en fin yta. Vi har ju jätte-
duktiga informatörer här som jobbar med… men det är ju också viktigt med katalogisering, 
man måste få med hela verksamheten i det. Men visst, det är en jättebra kanal. (Niklas, Inter-
vju, 2018-03-05) 

Att använda sociala medier för att nå ut med innehåll är som vi sett något som de 

intervjuade sätter en viss tilltro till. I vilken omfattning tilltänkta målgrupper kan 

tänkas exponeras av eventuella inlägg är dock svårt att få någon klarhet i, och som 

Niklas påpekar ovan kan det i fråga om sociala medier vara så att den som skriker 

högst syns mest. Tiden är dessutom knapp för allt annat arbete som måste hinnas 

med och dessutom kanske inte alla biblioteksanvändare använder sig av sociala 

medier. De besökare som alltjämt vänder sig till det fysiska biblioteket för att 

komma i kontakt med beståndet måste biblioteket nå ut till på andra, kanske mer 

traditionella, sätt. 

[…] vi gör ju boktips ibland och tipsar om alla möjliga saker så det kan absolut spela stor roll, 
det tror jag. Men jag vet inte riktigt… den målgruppen, alltså de som inte använder sig av 
Spotify, det kan ju vara så att de inte heller är så intresserade av sociala medier och att de 
kanske ändå inte får del av reklam om till exempel skivavdelningen, det kanske är de som vill 
komma hit och titta vad vi har för fysiska skivor, men det är bara en spekulation. (Mattias, In-
tervju, 2018-04-20) 

Det finns också andra, möjligen mer traditionella, vägar för kommunikation utan-

för det fysiska rummet. Exempelvis Public Service. John nämner att han flera 
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gånger varit med i radio och tipsat om musik den vägen, för att därefter lägga upp 

det hela på sociala medier. 

[…] varje sommar blir vi tillfrågade om vi vill komma och prata böcker, och då har jag fak-
tiskt tagit tillfället i akt att, eftersom mina kollegor pratar om lite nya romaner och sådär att, 
”ja men då kör jag lite musikböcker istället”, och så har vi pratat om lite biografier och… nån 
bok om musikhistoria och sådär, så vi försöker nå ut med det. Och sen följs det naturligtvis 
upp med att vi lägger upp det på våra sociala medier och sådär. (John, Intervju, 2018-03-27) 

Detta är ett exempel på vad Hesmondhalgh (2013) nämner som ”broadcast event”, 

och visar på att bibliotekspersonalen kan ta tillfället i akt att arbeta med att synlig-

göra beståndet i stor skala när tillfälle bjuds.  

     Som nämnts ovan har musiktips, när de väl sker, allt som oftast en beröring till 

vad som finns tillgängligt i det fysiska bibliotekets utbud. Sociala medier uppfatt-

tas som mer populära kanaler än de traditionella webbplatserna och därför finns 

det en viss konsensus bland bibliotekarierna att man borde satsa på att nå folk via 

dessa. Men, om vi ser tillbaka på Hesmondhalghs (2013), kan det tyckas finnas en 

problematik i att förlita sig på informationskanaler som tillhandahålls av vinstdri-

vande företag; var syns vi, med vilket innehåll och vem ser det? Och tiden upp-

levs knapp för att regelbundet publicera innehåll med eftertanke.  

     Den som besöker biblioteksrummet borde ofrånkomligen få upp ögonen för 

musikutbudet, eller? Tankar kring synliggörande av beståndet gentemot de besö-

kare som är på plats är vad vi nu ska titta närmre på.  

I biblioteksrummet 

På biblioteket i Handen har de en skyltningsansvarig, dessutom turas den övriga 

personalen om med att göra skyltningar. Utöver att visa upp nyinkommet så kan 

det exempelvis handla om att göra ett tema för att uppmärksamma en särskild 

musiker när denne gått bort eller vunnit pris. 

[…] jag brukar ibland skylta med skivor och musiklitteratur, försöker hitta på teman och så-
där, jag försöker att lyfta fram det, så det händer absolut, eller när nån känd musiker går ur ti-
den eller dör så försöker man ju skylta med det vi har. Eller om man vinner priser, polarpriset 
eller… (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

John tänker i liknande banor i sitt arbete med Eskilstunas musikavdelning. Att 

skylta på ett genomtänkt sätt kan ge musiken en mer självklar plats jämte andra 

medier. 

Jag försöker ju få det så att, jag slänger med skivor i andra utställningar, om vi har nåt speci-
ellt tema, till exempel sommarpratare… ja, det var ju Lars Ulrich till exempel då slänger man 
ju med lite Metallica och sånt där… nä men just att det blir en del av beståndet, generellt så, 
att det inte bara blir ”här har vi musik”, utan det är en del av… det är ju en del av kultur pre-
cis som vad som helst. (John, Intervju, 2018-03-27) 
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Det finns på vissa bibliotek en känsla av att musikavdelningen i sig hade kunnat 

synas mer. ”De som vet om det hittar ju dit, men den är ju lite undangömd, så det 

kunde man ju önska att den vore lite mer synlig såklart”, säger Mattias (Intervju, 

2018-04-20) om Handens musikavdelning. Kaj menar att Vänersborgs musikav-

delning kan ha blivit något mindre synlig sedan den flyttades en trappa uppåt. 

[…] det var på bottenvåningen, entrévåningen, men det blev ju uppflyttat så nu har vi inte 
samma… det är inte sammanhållet på riktigt samma sätt. Där har vi nog förlorat lite attrakti-
vitet kanske. (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 

När Internationella biblioteket startade fick musikavdelningen plan ett att hålla till 

på, medan biblioteket håller till på två våningar. Detta, menar Per, kunde innebära 

att vissa låntagare sällan fick syn på musikavdelningen, kanske rentav inte kände 

till att den fanns. 
 
[…] men musiken finns ju bara på första planet, så väldigt många människor som gått där i 
flera år de har ingen aning om att de kan låna musik. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

Hur gjorde man då för att locka folk som redan befann sig på biblioteket till musi-

kavdelningen? 

Ja alltså, bara informera eller sätta upp nån liten skylt eller… men det märkte man ju då och 
då att folk som var där frågade ”Aha har ni musik? Det visste inte jag om.” (Ibid.) 

Det finns andra sätt att exponera musiken än enbart visuellt. Att spela upp musik i 

rummet kan vara ett annat sätt. Lars (Intervju, 2018-03-14) nämner att personalen 

på Film & musik brukar spela skivor, och att det då inte sällan kommer fram folk 

som undrar vad det var de hörde och kanske lånar med sig skivan hem.  

     I Handen spelar man, i samråd med det angränsande cafét i foajén, varje fredag 

upp ”veckans skiva”. Detta är något som berör alla typer av besökare, både på 

biblioteket och i Kulturhuset i övrigt, eftersom samtliga besökare passerar foajén 

där musiken spelas upp. Mattias väljer själv ut skivan, och han menar att han då 

ofta går på sin smak och samtidigt väljer något han tror passar in. Emellanåt visar 

folk uttryckligen intresse för den musik som spelas upp. Det har även hänt att be-

sökare lånat hem skivan, även om det enligt Mattias inte hör till vanligheterna. 
 

[...] alla som kommer in i Kulturhuset och biblioteket går ju igenom foajén där vi spelar ski-
van. Så det har hänt flera gånger att låntagare har kommit och frågat, ”Oj vad är det här för 
skiva”, liksom, det var, vi sätter ju upp en affisch då vad det är för artist och så… så det är ju 
väldigt roligt om man kan få folk att upptäcka nåt nytt och så. Men det är alla som kommer in 
vid den tiden som berörs av det liksom, eller som sitter i cafét och… och fikar eller jobbar 
och så. Så det är… det är alla åldrar och alla typer av människor. (Ibid.) 

Genom att spela upp musik i rummet har biblioteket en chans att beröra många 

besökare samtidigt. Musiken kan levandegöras och kan bli till en gemensam upp-

levelse samtidigt som beståndet synliggörs. För att relatera till Hesmondhalgh 
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(2013): Det har potentialen att skapa en både social och berikande känslomässig 

miljö (För mer resonemang kring att beröra med levande musik i rummet, se ”In-

spiration”). 

Personal 

En förutsättning för musikbibliotekets synliggörande av beståndet (och även de 

nästföljande delarna vi ska titta på) är givetvis kunnig personal som har kännedom 

om musikbeståndet och -utbudet i övrigt. I Thegels (2009) undersökning uttryck-

tes det av vissa bibliotekarier tankar kring att bibliotekspersonalens specialist-

kompetens inte längre ses som lika viktig att ta till vara på; ”det är viktigt att det 

finns personal med specialistkompetens på biblioteket, men att det känns mer och 

mer som att det finns en tanke om att alla ska kunna allt.”, och att ”mer och mer 

handlar om att personalen enbart ska bemanna biblioteket” (s. 71). Detta synsätt 

går igen också i min undersökning. Stefan menar att ”Trenden är ju att man inte 

ska vara så specialiserad, utan man ska vara all-round. Så alla ska kunna gå in för 

varandra.” (Intervju, 2018-02-23). Även Niklas uttrycker tankar kring att ämnes-

kompetensen är eftersatt. Att biblioteksrummet är bemannat med kunnig personal 

kan ses som en förutsättning för att folk ska känna att biblioteket över huvud taget 

är värt att besöka. 

[…] det finns ju en tendens att ämneskunskaper kanske nedprioriteras i hela Sverige, att man 
blir mer någon slags allmänbibliotekarie. Och det är väl ett stort orosmoln för mig tycker jag. 
[…] Hur kommer det se ut i framtiden, kommer man ta bort den här ämneskompetensen och 
jobba mer allmänt? Jag tror att det är en fel väg att gå. För att jag tror att, kommer man till 
biblioteket och behöver hjälp med nånting och får hjälp med det, då får ju de liksom en, 
”amen shit det här var ju bra”, ”det är bra med bibliotek”. Men kommer de till musikavdel-
ningen och så står det nån där som inte kan hitta en speciell låt eller så, då känner ju de att ”ja, 
varför ska jag gå hit nästa gång”. Om det nu ändå är så att man inte lånar så mycket, när man 
väl gör det tycker jag att det är viktigt att man bemöts av kompetent personal. (Niklas, Inter-
vju, 2018-03-05) 

Kaj och Leif (Intervju, 2018-04-10) påtalar båda när de presenterar sig själva att 

de ”brinner för musik”. Det är dock, som nämnts tidigare, svårt att få tid till mu-

sikarbetet och frågan är hur musikavdelningen hade sett ut om den inte sköttes av 

folk som brann för den. 
 

[…] musikavdelningen är väl den det är bara för att vi är så pass intresserade som vi är, jag 
menar jag har ju ingen musikbibliotekarietjänst utan det ingår ju som en liten del i min tjänst 
eftersom jag är intresserad av, ansvarar för den avdelningen då, med hjälp av kollegor och 
sånt. Hade jag haft en hundra procent musikbibliotekarietjänst så hade jag kunnat göra hur 
mycket som helst men, som det är nu kanske det är tio procent eller vad det nu kan vara, som 
jag kan ägna mig åt det. (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 

I Västerås stadsbiblioteks musikplan har man, utöver ett antal idéer kring musik-

avdelningens framtida utformning, ambitionen att bygga upp relationer med 
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bibliotekets besökare; att visa sig betydelsefulla för besökaren på ett individuellt 

plan. Därför är det viktigt att musikavdelningen alltid är bemannad när biblioteket 

har öppet.  

Vi vill att personalens arbetssätt successivt ska bli mer aktivt och uppsökande för att ständigt 
utvecklas och vara i samklang med Västerås musikliv och våra besökare. Vi vill också att det 
ska vara personligt för att det ska kunna inspirera och bygga relationer med besökarna. Därför 
är det viktigt att musikavdelningens informationsdisk fortsätter att vara bemannad under 
bibliotekets hela öppettid. Fortbildning (även praktiska kunskaper) kommer att vara A och O 
för att personalen ska kunna möta dessa krav. (Duberg et al. 2013, s. 6) 

I detta sammanhang kan det vara relevant att fundera kring vilka slags ”special-

kunskaper” som kan vara viktigast; detta kan skilja sig beroende på vem man frå-

gar och i förlängningen vad som prioriteras av biblioteken. Är det exempelvis 

viktigast med personal som har musikalisk skolning eller personal som kan väg-

leda i musikupptäckande via alternativa musikkällor? Bergquist och Bergquists 

(2005) kommer i sin fallstudie över Lunds stadsbiblioteks musikavdelning fram 

till att användares förväntningar kan skilja sig från personalens. 

Det som skiljer sig mest är åsikterna kring musikbibliotekariens kompetens. Bibliotekarierna 
framhäver vikten av en musikvetenskaplig utbildning och referensarbete, medan användarna 
inte alls förväntar sig denna kompetens, utan anser att det är viktigast att bibliotekarierna är 
serviceinriktade och har kunskap om musik utanför den kommersiella marknaden. (Bergquist 
och Bergquist 2005, s. 90) 

Hesmondhalgh (2013) anser att Nationella och/eller lokala utbildningssystem och 

läroplaner som värderar musik högt är en förutsättning för blomstrande musika-

liska platser. Här påpekas att man bör uppmuntra till musikaliskt skapande, och 

samtidigt att mer komplex musik inte bör ges företräde över musik som är enklare 

att utföra. Om vi sätter detta i ett bibliotekssammanhang, där vi menar att biblio-

teken har en uppgift att verka för blomstrande musikaliska platser (som antagits i 

avsnittet ”Teori”), kan detta tyckas innebära att personalens kompetens i musik 

även borde innefatta kunskaper om musikaliskt utövande i olika former. 

     I höstas skedde en omorganisation i Västerås, vilken inneburit att den personal 

som har hand om musiken numera jobbar på olika avdelningar, på olika plan i 

biblioteksrummet, med musikdelen som ett slags tillägg utöver de ”huvudområ-

den” de tillhör. Enligt Åse (Intervju, 2018-02-26) har de ”inte riktigt kommit 

igång” med musikplanen igen sedan denna omorganisering, men hon menar ändå 

att de fortsätter enligt planen, och nämner den depesch som skickats in till Nation-

ell biblioteksstrategi (se Shekhter 2018), till vilken Åse lämnat en del input. 

     Personalens kompetens är inte bara viktig i kontakten med besökarna utan kan 

också spela stor roll när inköp ska göras. Medan man på andra bibliotek inom 

Stockholms stadsbibliotek arbetar med inköpsgrupper har man på Bibliotek Film 

& Musik som enskild bibliotekarie ett särskilt ansvar att köpa in medier inom sitt 
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ämnesområde. I takt med att personalstyrkan minskat något så har dock tiden för 

inköp, med allt vad det innebär, blivit knappare.  

Nu är vi ju bara tre som arbetar på Film & musik och för bara några år sen så var vi väl fem 
som jobbade. Så vi har ju blivit färre, och det är klart att det är svårare att hinna sätta sig in på 
samma sätt, läsa musiktidskrifter och listor och recensioner och sådär när man gör sina inköp. 
Det gör vi ju fortfarande, men det är ändå det som, det är ändå där vi tappar lite när vi har bli-
vit färre. (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Även John menar att tiden sätter begränsningar i urvalsarbetet. Som ensamt in-

köpsansvarig för musiken blir det mycket att hålla reda på, även om han är nöjd 

med budgeten för tillfället, ”med tanke på att vi inte haft så mycket inköp under 

de senaste åren innan”. 
 

Sen har jag ju ett musikintresse personligen så jag får ju lite tips från kamrater, läser musik-
tidningar och sånt. […] Det är ju rätt mycket att hålla reda på om man ska orientera sig i, vad 
ska man säga hela musikutgivningen så. (John, Intervju, 2018-03-27) 

På Internationella biblioteket har man sedan Per slutade och i skrivande stund inte 

längre någon som ansvarar för musiken. Detta innebär att man numera bara köper 

in musik på inköpsförslag. Att inte ha någon som ansvarar för musikbeståndet 

innebär att det blir en mindre vits att ha kvar beståndet i sig, menar Per. 

Är det nån som är ansvarig för musiken… eller, ska man inte ha det, i så fall kanske, då står 
det bara och förfaller då är det lika bra att ge bort det till nån annan institution eller nånstans, 
tycker jag, men, det där… måste de ju lösa. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

Finns det väl kunnig personal tillgänglig så kan, utöver arbete med och kring be-

ståndet, också den vägledande funktionen av musikverksamheten komma till sin 

rätt. Nästa avsnitt behandlar denna. 

Vägledning 

Att välja ut och vägleda är aspekter i bibliotekarieyrket som flera av de intervju-

ade tror kan spela en viktig roll. Ett sätt för bibliotekens musikavdelningar att pro-

filera sig på gentemot de kommersiella aktörerna. 

 
En funktion som biblioteket skulle kunna ha, som man pratar om ibland, vad det gäller den 
digitala biten, nånting som Spotify har fått kritik för ibland också, det är ju den här utväl-
jande, vägledande rollen. […] det skulle man kunna tänka sig mer att man blev väldigt bra på 
det, att folk fick förtroende för en att ”ja men där har de ofta väldigt bra tips på musik”. För 
många kanske vill hitta ny musik. För det är ju så vi fungerar vad gäller böcker mycket, att 
det finns miljarder skönlitterära böcker, ”har du nåt bra tips på en liknande bok”, liksom. 
(Mattias, Intervju, 2018-04-20) 
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Referensfrågor  

Det går i intervjumaterialet att urskilja en generell uppfattning om att referensfrå-

gor över disk är ett uppskattat inslag, något som man gärna skulle se mer av. Att 

be om musiktips tycks vara ett återkommande inslag bland bibliotekets frekventa 

besökare. ”Det är kul när man har lite kontakt med musikstammisar”, säger Niklas 

(Intervju, 2018-03-05). ”Ibland får man använda sig av specialkompetens men 

inte så mycket som man skulle önska, kanske”, menar Mattias (Intervju, 2018-04-

20). 

De frågor som dyker upp vid disken kan vara allt ifrån allmänna eller vaga till 

väldigt specifika. 

F: Får ni mycket referensfrågor och sådär vid disken? 
L: Ja, det får vi mycket 
F: Är det mycket, frågar folk liksom allmänt om musiktips till exempel? 
L: Ja dels det, men sen är det väldigt specifika frågor och mycket… ja, som rör allt egent-

ligen, att besökaren vill att man hittar nån inspelning som man har hört på radio eller mer 
specifika grejer eller nån film som man såg för länge sen eller en bok som man kan ett ord i 
titeln på, eller bara vill veta mer om en specifik sak, sådär. (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

På Internationella biblioteket fick Per (Intervju, 2018-04-05) referensfrågor då och 

då. Frågorna handlade då oftast om att besökaren ville veta mer om någon särskild 

genre. I och med att IB:s musikutbud är specialiserat på internationell musik kan 

detta tyckas logiskt.  

     I Solna upplevs det inte vara särskilt vanligt att få några musikrelaterade refe-

rensfrågor, möjligen beroende på att musikavdelningen inte har någon informat-

ionsdisk kopplad till sig (Annica och Arja, Intervju, 2018-03-26). 

     Frågor om noter tycks särskilt vanliga bland de musikrelaterade referensfrågor 

som besökarna kommer med på de andra biblioteken. Det finns med andra ord 

särskild efterfrågan på bibliotekariers expertis i detta sammanhang. 

 […] det har vi ju indexerat i princip, alla visböckerna så att låtar är sökbara. Så det händer 
rätt ofta att folk frågar efter noter till begravningar och sånt där, och har vi tur finns den i nån 
sångbok och så tar vi fram den och kopierar den och så går de hem och är jättenöjda. Och har 
vi inte så har jag väldigt bra kontakter med Statens musikverk, det som hette Statens musik-
bibliotek förut, jag tror det heter Musikverket nu. Så får vi hjälp därifrån ibland. Vi klarar fak-
tisk de mesta notfrågor, och det är rätt ofta vi får såna frågor. (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 

I Västerås musikplan poängterar man att det med ”internets möjligheter” blivit 

vanligare att folk hittar musik de kanske tidigare i större utsträckning tenderat 

fråga biblioteket efter, medan frågor om noter och ”teman” är ”ständigt aktuellt.” 

Att notfrågor är de vanligaste kan utifrån detta resonemang te sig naturligt: 

Nuförtiden, med internets möjligheter, hittar folk ofta inspelad musik, fakta och film själva, 
medan frågan om noter och teman lika ofta som tidigare hamnar hos personalen. Därför har 
en stor referenssamling blivit en liten. (Duberg et al. 2013, s. 3) 
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På upptäcktsfärd med webben som verktyg 

”De som vill ge sig ut på upptäcktsfärd i musiken söker sig idag fram på andra 

platser än via bibliotekets CD-bestånd”, menar Stefan (E-post, 2018-03-12). Att 

internets möjligheter har blivit tillgängliga för så många behöver med detta sagt 

inte betyda att bibliotekariens vägledande roll blivit obsolet, kanske snarare tvär-

tom: Det kan finnas en potential i att som musikansvarig bibliotekarie, med Inter-

netkällor till hjälp, kunna vägleda besökaren i de stora mängderna med inspelad 

musik som finns tillgänglig i webbens informationsdjungel.  

Där kanske man ändå kan nå en yngre publik. Men då gäller det att få igång någon slags 
kommunikation. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Stefan berättar om ett scenario där han själv med hjälp av verktyg som Allmusic, 

Wikipedia, Spotify och diverse internetforum, lyckats hitta obskyr information 

kring en särskild trumpetare. Detta visar på hur olika verktyg kan komplettera 

varandra i sökprocessen, och det är inte givet på förhand var man hamnar. 

Jag kan ta ett exempel... Jag höll på att lyssna på en jazzskiva med en trumpetare som heter 
Lee Morgan. Det har kommit en väldigt bra dokumentär om honom, som har funnits på SVT 
och som heter ”I Called Him Morgan”. Jag har ju känt till honom tidigare, men så kollade jag 
lite bland skivorna som finns på Spotify. Lyssnade på en av dem, och då dök det upp en saxo-
fonist där. ”Men det här var intressant..., hm...”, och på Spotify får man ju inte reda på mer än 
skivans titel och så. Då gick jag direkt till AllMusic guide och kollade skivan, och så stod det 
ju då vad han hette, saxofonisten. Det var ju en för mig totalt okänd, och... ”aa men det här är 
intressant”. Det brukar ju ofta vara samma återkommande musiker på de här skivorna på Blue 
Note från 60-talet. Då sökte jag på honom på internet och där hamnade jag, dels på ameri-
kanska Wikipedia, där det stod några korta rader om honom. Men jag kom in i en sån här tråd 
(skratt). Och då visade det sig att han hade dött väldigt ung, 27-28 sådär, mördad i New York 
i en droguppgörelse. Men ändå, jag hittade vägen in och fick lite mer information via den där 
tråden som diskuterade honom. Men jag vet inte om folk är sådär, det är kanske en yrkes-
skada hos mig, att gå in så på djupet. Men det var intressant och nånstans där gavs det också 
tips; dels på Wikipedian om fler skivor som han var med på, sen tror jag att jag fick tag på 
nånting mer genom den där tråden. Så kunde jag då söka igen då, tillbaka till Spotify, och leta 
fram de andra skivorna. (Ibid.) 

Utifrån detta exempel menar Stefan att det möjligen skulle gå att få upp folks 

ögon för bibliotekets expertis genom att exemplifiera hur det går att gräva fram 

information om musik; att visa på vilka möjligheter som finns med att utföra en 

sorts ”detektivarbete”.   

Men det är ju genom sånt där, i och för sig, som man skulle kunna väcka intresse. Genom att 
skriva om såna historier. Det kan vara nån annan musiker som man tycker behöver uppmärk-
sammas och upptäckas.  

F: Berätta om sitt detektivarbete?  
Ja. Just. För det är det som är det roliga med det här yrket, det är ju det här detektivarbetet, 

som man förhoppningsvis får en belöning för på slutet. Det kan ju vara vadsomhelst, men jag 
menar, du letar fram någonting och det är precis det man gör praktiskt på golvet på biblioteket 
och du får oftast alltså, nio gånger av tio, en väldigt bra feedback från den du har tagit fram 
det till. Och det är ju en morot, det måste jag säga, speciellt om det är något intressant som 
man ska leta fram som man själv känner att ”det här var ju jättekul”, och så kan man lämna 
över det till den som har frågat och de blir alldeles... Det är fantastiskt!  
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(Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Den oförutsägbarhet som går att se exempel på här kan vara lockande i en tid av 

musikaliskt överflöd. Musikletande likt det som nämns ovan kan ge något unikt i 

en viss tid och plats för biblioteksbesökaren. Snarare än att betrakta den som en 

handelsvara, är musiken någonting vi måste låta ta tid och äga rum för att den ska 

kunna betyda något, enligt Fleischer (2015). Musik är med andra ord inte en isole-

rad företeelse. För att den ska visa sig meningsfull måste den ha makt att beröra 

lyssnaren. Meningsfulla sammanhang som får ta tid och rum får då ses som förut-

sättningar. Med detta sagt ska vi i avsnittet som följer resonera kring musikens 

möjligheter att inspirera biblioteksbesökaren. 

Inspiration 

”Ett upplevelsesamhälle kännetecknas av att de människor som bebor det i hög 

grad är inriktade på att ha, i bred bemärkelse, sköna upplevelser”, menar Hei-

degren (1995, s. 24). I fråga om bibliotekets musikavdelningar finns det exempel 

på ambitioner att skapa förutsättningar för detta. 

Det är alltid svårt att ställa in rätt volym. Folk hör så olika. Mycket pop-musik mister sin ver-
kan om den spelas för lågt. Våldsamheten går förlorad. Det samma gäller symfonisk musik. 
När sista satsen på Beethovens femma brakar lös med tromboner och allt skall åhöraren 
pressas ner i stolen av en överrumplande ljudeffekt. Men det får aldrig bli så högt att det skor-
rar eller skär igenom på de höga tonerna (Hallberg 1970a, s. 18)  

En sådan ”överrumplande ljudeffekt”, som Hallberg förespråkade för snart femtio 

år sedan, skulle eventuellt åter kunna bli aktuell att eftersträva. Om vi ser till ”bass 

materialism”, ett av de fenomen som Fleischer (2015) nämner som exempel på en 

postdigital reaktion – kan det i dagens digitala överflöd finnas skäl till att vilja 

känna musik med hela kroppen. Ett ljudsystem med syfte att beröra skulle exem-

pelvis på prov kunna introduceras i ett på biblioteket ljudisolerat fysiskt rum; som 

ett evenemang eller kanske till och med en ständig möjlighet att uppleva där? 

Numera är det vanligare än på sjuttiotalet att folk har stereoanläggningar hemma. 

Ett ljudsystem med högtalare i bibliotekets fysiska rum skulle då möjligen behöva 

erbjuda något alldeles unikt för att locka många besökare. 

På 70-talet när det var nytt här, 73’ då hade man ju jättefina stereoanläggningar, då kunde 
man lyssna och… då var det inte så vanligt att man hade i hemmet heller, stereoanläggningar, 
så därför hade ju alla bibliotek vinylskivor och massor med utlåning och så. (Kaj, Intervju, 
2018-04-10) 

”Vi bör ha två olika lokaler för lyssnandet på de stora biblioteken”, slår Rådahl 

(1970, s. 96) fast i handboken Musik på bibliotek. Han gör här skillnad på två ty-
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per av avlyssningsmöjligheter; den okoncentrerade, bestående av ”lysnarplatser 

med hörlurar”; och den koncentrerade, ett ”avgränsat lyssnarum med högtalare”: 

Det gäller här två lokaler med helt skilda funktioner. Det första med paneler och sittplatser i 
rad. Avlyssningen blir okoncentrerad. Lyssnaren läser samtidigt böcker och tidskrifter. Allt 
detta är en attitydpåverkan från radion får man förmoda. Men det har ändå en god sida, då 
lyssnaren samtidigt utnyttjar andra av bibliotekets medier.  

     Den andra lokalen, musikrummet, skall vara avgränsad och bestå av en del för avlyss-
ning och en del för utövande av musik. För att avlyssningen skall kunna vara så koncentrerad 
som möjligt bör man ha manöverorganen, kontrollerna, i samma rum. Lyssnaren betjänar sig 
själv. 4 ljudboxar krävs för att musiken skall få en rumskaraktär. En tjock heltäckande matta 
borde finnas för dem som önskar ligga utsträckta i mörker och lyssna koncentrerat – utan tve-
kan den mest maximala lyssnarpositionen. De som önskar följa med i partitur eller text skall 
ha tillgång till sköna fåtöljer. (Rådahl 1970, s. 97) 

Isolerat lyssnande  

I biblioteksverksamheten i Kulturhuset i Stockholm, det som numera är Bibliotek 

Film & Musik, har man en lång tradition av att erbjuda lyssnarplatser, och gör så 

fortfarande, även om antal platser minskat; från att för ca 10 år sedan erbjudit ca 

30 lysnarplatser (och skivor fick beställas från personalen, som skötte uppspel-

ningen) har man nu totalt 8; 4 för CD och 4 för vinyl. Tidigare har man haft fler 

än så: I slutet på 80-talet fanns cirka 100 platser, och folk stod i kö för att få 

lyssna (Thegel 2009). I takt med att priset på stereoanläggningar sjunkit och mu-

sik blivit alltmer bärbar har även lyssnarplatserna blivit färre.  

     De som kom för att lyssna mot slutet av 2000-talet var enligt Thegel en blan-

dad skara med olika intentioner. 

Många av dem som kommer vill ”slå ihjäl en timme”, eller har specifika önskemål, till exem-
pel ”stammisar” som kommer för att lyssna på klassiska stycken. Eftersom Läsesalongen har 
mycket klassisk musik med många alternativa tolkningar av samma stycke, är det också en 
hel del människor som kommer för att förbereda en audition. Mina informanter nämner att 
många besökare är invandrare och asylsökande som kommer för att lyssna på musik från sina 
hemländer. (Thegel 2009, s. 35) 

Även om de alltså krympt till antalet är lyssnarplatserna på Film & Musik ännu 

populära och för det mesta upptagna. Utöver att lyssna på skivor ur bibliotekets 

bestånd går det bra att ta med sina egna. Det finns, som påtalats tidigare, ett visst 

intresse för LP-lyssning hos yngre personer som är nyfikna på uppspelningstekni-

ken. Överlag är det enligt Lars (Intervju, 2018-03-14) något fler män än kvinnor 

som lyssnar, och han tror att de som lyssnar uppskattar den uppspelningskvalitet 

som lyssnarplatsernas utrustning erbjuder.  

     Även i Västerås har man lyssnarplatser för CD, medan det finns en viss skepsis 

till att introducera det på andra bibliotek. Som skäl anges då dels platsbrist och 

även huruvida det skulle användas tillräckligt för at motivera det jobb som skulle 

krävas för att införliva och underhålla, i och med att många ändå lyssnar på musik 

via nätet idag. Mattias framför att ”vi har ju så många uppgifter också, och frågan 

är om det arbetet står i proportion till hur många det är som skulle utnyttja det. Jag 
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menar, folk lyssnar på musik hela tiden, de har hela världens musikbibliotek i sin 

ficka” (Mattias, Intervju, 2018-04-20). 

     Kanske kan datorer och wifi ses som ett sätt som biblioteket indirekt erbjuder 

lyssningsmöjligheter idag. Att på plats erbjuda wifi, datorer, hörlurar är måhända 

att betrakta som en modern version av lyssnarplatsen.  
 
På sätt och vis kan det hända att vi redan spelar en roll där fast vi inte vet om det, för vi lånar 
ut hörlurar, vi har internetdatorer, fyra stycken, och tre stycken trettiominutersdatorer, vi har 
allt som allt sju datorer, och folk lånar ofta hörlurar, man ser att folk sitter och lyssnar på 
Youtube, kanske inte på Spotify då eftersom det inte går att installera program på dem då 
men… så på sätt och vis kanske vi spelar en roll där redan, för de invånare som inte har egna 
datorer då, kan låna lurar och sitta och lyssna på biblioteket. […] vi har ju gratis wifi om man 
har lånekort, och det är ju inte alla som har det heller, de kanske tar med sin egen telefon och 
kopplar upp sig och sitter och lyssnar i bibblan, mycket möjligt. (Mattias, Intervju, 2018-04-
20)  

Västerås har en dedikerad musikdator, med Spotify installerat. Som tidigare 

nämnts tillhandahålls däremot inget konto. Den som vill lyssna gratis får i sådant 

fall stå ut med reklamen.  

Gemensamt lyssnande och utövande   

Hesmondhalghs (2013) skala över olika typer av sociala evenemang visar att de 

kan ske i vitt skilda storleksgrader. Med detta tydliggör han att mer intima sociala 

evenemang också kan ha stor musikalisk betydelse för människor. Utifrån detta 

skulle biblioteken kunna tänka både i stor skala och mindre beträffande möjlig-

heter att inspirera. Besökaren kan exempelvis exponeras för musik på olika platser 

i musikavdelningen, beroende på var hen befinner sig. 

Vi vill utveckla vår musiklyssning med hjälp av strategiskt riktade högtalare som gör att den 
inspelade musiken känns mer levande och organisk och på så sätt inspirerar människor på 
olika sätt. Vi vill uppmuntra skapande för de som inte ser sig som musiker eller producenter – 
vem som helst kan skapa, genom digitala verktyg, främst smarta telefoner och surfplattor. 
Helt enkelt de verktyg som har lägst tröskel och erbjuder enklast ingång. Grundprincipen här 
är att vi vill att man i framtiden hör mycket mer musik på musikbiblioteket (Duberg et al. 
2013, s. 6). 

I Västerås stadsbiblioteks musikplan, som citeras ovan, finns en idé om så kallade 

”ljudduschar”, vilket innebär att ett antal högtalare ska finnas utplacerade på olika 

platser i musikavdelningen med syftet att ”låntagarna utsätts för olika musik bero-

ende på var i rummet de är.” (s. 8). Det är någonting som är på gång, enligt Åse, 

men hon poängterar samtidigt att det då måste skärmas av, ”så att det inte hörs ut 

ur rummet så mycket” (Åse, Intervju, 2018-02-26). Att få den inspelade musiken 

att kännas ”mer levande och organisk” kan ses som ett exempel på en postdigital 

reaktion på jakt efter beröringspunkter i musiken (Fleisher 2015). Det finns även 

idéer kring att ha en gemensam lyssnarplats, som skulle kunna användas även för 

andra ändamål än enbart musiklyssnande, såsom språkträning. 
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Man ska kunna sitta tillsammans då. Men även till exempel om man håller på att träna 
svenska, vi har ju många som lär sig svenska här också, så att det kan användas för flera 
grupper då. Man, ja, lyssnar på en bok eller nåt och pratar om det. Såna saker ska det kunna 
användas till. En lyssnarplats, att man kan sätta sig och lyssna på en skiva tillsammans och… 
man skulle ju kunna tänka sig att ha en musikscen eller någonting, men även andra saker, 
träna svenska, om man vill göra det flera då, och inte sitta med hörlurar. (Åse, Intervju, 2018-
02-26) 

Beträffande möjligheter för gemensamt lyssnande och utövande uttrycks vissa 

funderingar kring att det skulle innebära hög volym och störande ljud för de besö-

kare som vill ha lugn och ro omkring sig. Annica menar att ”det tar ju plats i det 

fysiska rummet och många besökare efterfrågar studiero, vi har jättemycket stu-

denter som vill ha en tyst miljö” (Annica, Intervju, 2018-03-26). De intervjuade 

motsätter sig dock inte sådana möjligheter i teorin.  

[…] det tror vi skulle vara jättepopulärt då bland yngre, bland unga, att ha ett av grupprum-
men här uppe som blev ledigt, men när vi testade så hörs det ganska mycket, det är en kollega 
som tog hit ett digitalt trumset, men det hörs rätt så mycket genom väggarna ändå, när folk 
sitter i studierummen där… (Åse, Intervju, 2018-02-26) 

Gemensamt lyssnande är något som besökare ibland efterfrågar på Bibliotek Film 

& Musik, säger Lars (Intervju, 2018-03-14). Men det finns inga sådana möjlighet-

er för tillfället, annat än att spela fyrhändigt piano med hörlurar (möjligen en idé 

att spinna vidare på i fler sammanhang?). 

Musikinstrument och skapande ytor 

Musikinstrument tycks locka till sig en målgrupp som inte nyttjar musikavdel-

ningens övriga utbud i någon särskild bemärkelse numera; nämligen yngre besö-

kare. I Västerås och Göteborg tillhandahåller man digitalpiano och elgitarr med 

hörlurar, som besökarna kan använda på plats. Instrument är något Åse gärna 

skulle se mer av på biblioteket, och hon poängterar kravlösheten som biblioteks-

rummet erbjuder; att vem som helst kan sätta sig och spela, läsa eller plugga utan 

att behöva låna något. 

Det är många unga. Ja, det skulle jag vilja säga att det är. Likaså gitarren också. Det kan vara 
en del äldre också, men det är många unga som sitter där, de styr in där och sätter sig. Man 
kanske inte har nåt piano hemma, eller man vill… för att man behöver inte boka eller sådär, 
bara sätta sig. Mer sånt. Därför är det viktigt med rum, att man kan bara sitta här och att man 
måste inte låna någonting utan man kan bara sitta och läsa musiktidningar och sådär eller sitta 
och plugga tillsammans. (Åse, Intervju, 2018-02-26) 

De digitalpianon som Bibliotek Film & Musik tillhandahåller är också de väldigt 

populära enligt Lars (Intervju, 2018-03-14), och det händer att det är kö för att få 

spela. Även Lars skulle gärna se att det fanns fler instrument på biblioteket, gärna 

till utlån, likt vad biblioteket Lava (ett ungdomsbibliotek för den som är mellan 14 

och 25 år, beläget i samma hus som Bibliotek Film & Musik) tillhandahåller. Ut-
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lån av instrument hade då kunnat locka till sig fler besökare som intresserar sig för 

musikskapande. 

[…] de har typ en trettio fyrtio musikinstrument tror jag som de lånar ut, med lånekort. […] 
det hade varit jättekul att kunna ha ändå ett väldigt stort musikinstrumentsutbud som man 
hade kunnat låna ut och det hade varit kul att ha studios som man hade kunnat använda och 
spela in på bra, att det då blir en samlingspunkt för folk som skapar musik, det kan vi inte 
vara idag på samma sätt […] (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Utöver digitalpianona hade man fram till relativt nyligen en elgitarr på Bibliotek 

Film & Musik, men i samband med att fler av Kulturbibliotekets avdelningar flyt-

tade upp så samma plan togs gitarren bort för att ge utrymme åt annat. Lars (Ibid.) 

menar ändå att gitarren hade kunnat bli mer populär om den getts mer tid.  

     I Eskilstuna tillhandahålls inga instrument, och det finns inte heller några pla-

ner på det. Utrymmesskäl nämns av John (Intervju, 2018-03-27) som den främsta 

orsaken. I Vänersborg har möjligheten att tillhandahålla digitalpiano diskuterats, 

men det har inte realiserats än så länge (Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10). 

     Möjligheter för musikskapande är något som flera av de intervjuade ställer sig 

positiva till. Det understryks dock att detta skulle kräva särskild kompetens från 

personalens sida för att administrera.  

[…] generellt tycker jag att det är en jättebra grej, att man kan låna instrument, studiospace 
och teknik och allt möjligt men…där är det också det här att vi ligger så nära Stockholm, och 
så är det ju ganska kostsamt plus att det förmodligen kräver lite mer specialkunskap med in-
strument och så. Vi har inte den möjligheten, åtminstone inte just nu. […] det är både budget 
och kunskapen att ta hand om instrument. (Annica, Intervju, 2018-03-26) 

Per påpekar att det, utöver den personalkompetens som skulle krävas, också vore 

en utmaning att veta vilken sorts utrustning som skulle vara aktuell att köpa in 

ifall skapande ytor blev verklighet; skulle man framförallt ha traditionella instru-

ment eller kanske snarare laptops, surfplattor eller liknande? 

Men jag vet inte riktigt om det är det biblioteken ska göra. För det kräver ju en speciell, en 
lite annan typ av personal som kan de här grejerna, och ska man köpa in en massa utrustning, 
och vilken typ av utrustning då? Ska man köpa in sånt som man förväntar sig att ungdomar är 
intresserade av att ha? För en rockgrupp då? Det kanske kommer folk och sitter med varsin 
laptop där och försöker göra musik istället. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

Detta tyder på att det kan behövas mer forskning kring vad för slags skapande ytor 

som skulle kunna vara aktuella, och vilka sorters instrument som då ska priorite-

ras, genom att lyssna på vad ungdomar av idag vill ha, och ta reda på hur de skap-

ar musik. Som Hesmondhalgh (2013) poängterar kan man, till förmån för musi-

kens blomstrande, satsa på musikinlärning och -skapande utan att för den delen 

prioritera mer svårspelad och/eller resurskrävande musik framför musik som är 

enklare och billigare att utföra. 
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     I Eskilstuna finns det för ungdomar möjlighet att skapa musik på en del av 

bibliotekets ”mötesplatser”, (det vill säga vissa platser i staden där biblioteket i 

mer eller mindre utsträckning finns representerat men inte utgör huvudverksam-

heten), men i själva biblioteksrummet finns det inga planer på något liknande. 

Däremot har kreativa rum i allmänhet, så kallade makerspaces, varit uppe för dis-

kussion, berättar John (Intervju, 2018-03-27).  

     I Göteborg är skapandeyta på gång, enligt Niklas. Än så länge är det dock inte 

fastslaget vad denna ska innefatta. 
 

Jag är med i den grupp som arbetar fram ett förslag, hur vi ska jobba med den biten. Och för 
mig är a och a att jag vill lyfta musiken, skapa en plats där musiken får en viktig del. Jag kan 
tänka mig musikteori, alltså lära sig noter, eller notläsning. Men även inspelning kanske, 
replokal, du vet, så. Det är väl ett nytt fält för oss sådär. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Som nämnts tidigare har man tidigare haft Ipads, knutna till Spotifykonton, i 

Stockholm. Dessa innehöll även program för musikskapande, men det visade sig, 

till skillnad från pianona, inte särskilt gångbart. En möjlig orsak kan vara att 

biblioteket Tiotretton, ett bibliotek för barn mellan 10 och 13 år, ligger i samma 

kulturhus som Film & Musik och att yngre besökare snarare lockas dit för musik-

skapande ändamål. 

[…] just de här andra sakerna fick vi inte riktigt snurr på. […] Det finns ju Tiotretton som 
ligger precis bredvid oss, har ett ungdomsbibliotek, och de använder ju mycket Ipad och har 
väldigt bra snurr på det såklart, för den målgruppen. Men… det funkade inte hos oss så bra. 
(Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Niklas påtalar att musik är ett språk, och att ytor för musikskapande därmed skulle 

kunna stödja sig mot bibliotekslagens krav på sådant som kunskapsförmedling 

och språkutveckling. 

[…] det finns ju fog för det här med skapande i bibliotekslagen till exempel. Kunskapsin-
hämtning och lära sig, det är ju också ett språk, musik, bokläsningen, musik liksom, på något 
sätt. Det kan man ju tolka in där tycker jag, i bibliotekslagen, att det även innefattar musik 
och, vi måste ju, här finns det ju potential att göra en sån grej, skapande ytor, men det kanske 
inte finns på mindre folkbibliotek så det är också fråga om storlek… (Niklas, Intervju, 2018-
03-05) 

Som Hesmondhalgh (2013) påpekar, i relation till vad som enligt honom utgör 

blomstrande musikaliska platser, kan i princip vem som helst ägna sig åt musik 

bara de rätta förutsättningarna finns på plats; musicerande till skillnad från talande 

språk kräver mer specifika tekniska förutsättningar för att kunna utföras, och här 

kan folkbiblioteken spela en roll i att bistå med dessa, varav skapande ytor kan 

utgöra ett exempel.   
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Evenemang 

Det går att tänka sig många olika sorters musikrelaterade evenemang, säger Hes-

mondhalgh (2013); från privata fester till utsända arenaevenemang, och allt där 

emellan. Därav finns det ett brett spektrum av möjliga sociala musikaliska upple-

velser att erfara. Med detta sagt har biblioteken oanade möjligheter att anordna 

betydelsefulla evenemang i olika storlek och inriktning.  

     På biblioteket i Handen anordnas lunchmusik var fjärde fredag. Till detta bo-

kas lokala artister. Det sker en del samverkan med kultursekreterare i kommunen 

när konserter bokas, men denna är inte lika påtaglig längre; det fanns tidigare 

bland annat en programgrupp där man, inför konsertbokningar, satt och lyssnade 

på demoinspelningar som lokala band var välkomna att lämna in (dessa finns sam-

lade i bibliotekets ”demosamling”). Ett tag var det tal om att man skulle ha 

demoinspelningarna till utlån, men detta kom aldrig till skott). Kultursekreterarna 

sitter nu, till skillnad från för några år sedan, på annat håll än bibliotekspersona-

len, och som följd av detta kommunicerar man inte lika mycket längre kring eve-

nemangen. Det finns dock indirekt samverkan mellan Kulturhusets aktörer i och 

med den kontakt som ofrånkomligen blir av att verka kring musik i samma kom-

mun. Det kan exempelvis röra sig om att kultursekreterarna ber musikansvarige 

bibliotekarien att köpa in skivor till ett specifikt program (Mattias, Intervju, 2018-

04-20). 

     På Bibliotek film & musik anordnas det också lunchkonsert, och det är Kung-

liga musikhögskolan som en gång i månaden håller i det. Lars upplever att det 

oftare är kvinnor än män som är intresserade av att gå på detta evenemang (”Som 

det är på de flesta programmen”). Det är, utöver kompisar till musikskoleeleverna, 

många pensionärer som går på detta, vilket kan ha en förklaring i vilken tid på 

dygnet som det pågår. Bibliotek Film & Musik arrangerar även återkommande 

frågesporter, som kan handla om både film, musik och serier. Den åldersgrupp 

som deltar i detta är enligt Lars ”kanske från 30 och uppåt” (Lars, Intervju, 2018-

03-14). 

     Även i Eskilstuna tenderar evenemangen att besökas av något fler kvinnor än 

män, menar John. Vilka åldersgrupper det rör sig om beror mycket på innehållet. 

Det finns i Eskilstuna inget återkommande evenemang dedikerat för specifikt mu-

sik, men då och då kan de reguljära evenemangen ha musikrelaterade teman. Ett 

exempel är ”fredagsfika”, där det hänt att man pratat om vinylskivor. Även om 

musikevenemang inte återkommer reguljärt, så jobbar John regelbundet med att få 

in det i programverksamheten. 

Hösten 2016 hade vi två ganska uppskattade evenemang; dels en föreläsning av Anders Dahl-
bom som pratade om Kent, det var inför deras avskedsturné; och sen hade jag ett samtal i, kan 
det ha varit november, med Anna Charlotta Gunnarson om det här med pop och politik. Så 
jag försöker väl få med nåt musikevenemang i programmet och sådär… (John, Intervju, 2018-
03-27) 
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Det finns fler exempel på hur sociala aspekter fått komma till uttryck i musikrela-

terade evenemang. I Göteborg har Niklas vid ett flertal tillfällen anordnat evene-

manget ”Samtal om musik”: 

[…] där vi samtalar kring olika typer av musikgenrer, bland annat göteborgspunken; Mats 
Jönsson från Attentat var här och pratade om den tidiga punken i Göteborg, som var jätteupp-
skattat. Sen har vi pratat om jazz, alltså Billie Holiday som jazzsångerska, det har varit 
ganska blandat sådär. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Vilka som besöker evenemangen menar Niklas är svårt att säga generellt, ”det är 

helt beroende på program vad det är för målgrupp”, tror han.  

     Möjligheter att gemensamt stämma upp i sång är något Hesmondhalgh (2013) 

påpekar kan ta sig flertalet olika uttryck; på fotbollsmatcher, pubar, eller konser-

ter; i form av karaoke, allsång eller annat. På offentliga platser såväl som i den 

privata sfären kan detta skapa upplyftande känslor av sammanhållning och krav-

löshet, men i sämsta fall även ge upphov till konflikter och utanförskap. Man 

skulle kunna tänka sig att biblioteken anordnade allsångsevenemang som var in-

bjudande och kravlösa. Ett exempel på detta är så kallad ”morgonsång”, som an-

ordnas i Göteborg med jämna mellanrum. Morgonsången lockar främst äldre; 

troligtvis på grund av att det pågår tidigt på dagen, menar Niklas, som ser en pot-

ential i att detta slags evenemang skulle kunna vara givande för fler. 

Men sen tror jag också att det finns en jättepotential i programverksamheten riktad mot SFI-
studenter. Jag tror att, till exempel det här med morgonsång då, att lära sig språk med hjälp av 
musik, det tror jag verkligen har stor potential. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

På Solna stadsbibliotek har man också en gång i tiden haft evenemang med 

allsångsinslag, men Arja och Annica (Intervju, 2018-03-26) konstaterar att det, 

som biblioteksrummet är utformat idag, skulle låta för mycket för att den aktivite-

ten skulle kunna pågå utan att störa övrig verksamhet. Babysång är ett återkom-

mande evenemang, som enligt de intervjuade är väldigt populärt. Lunchkonserter 

har en gång i tiden förekommit även i Solna. Numera anordnas dock inga musik-

program, andra än babysången, på reguljär basis. Konserter riktade till ungdomar 

har ibland anordnats, men Annica menar att denna typ av inslag troligen är mer 

undantag än regel. Arja skulle gärna se mer sång och musik på biblioteket, och 

berättar om det återkommande ”Wienercafét”, ett evenemang riktat till vuxna och 

seniorer, som kulturpersonligheten Herta Fischer i samverkan med ABF håller i. I 

de fall detta haft musikinnehåll har det tenderat att vara väldigt välbesökt. 

Det är med många olika teman, men en gång var det med en som spelade Beethoven, det var 
över 120 personer här. Så musik är, jag tror det skulle vara populärt att ha mera musikpro-
gram. Men det här är ju ett bibliotek så (skratt). (Arja, Intervju, 2018-03-26) 

Det finns även exempel på musikevenemang som involverar yngre. Västerås 

stadsbiblioteks musikkoordinator samarbetar med gymnasieklasser, som har ”after 
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work”-konserter ”en eller två gånger per termin” (Åse, Intervju, 2018-02-26). Det 

anordnas även pianostafetter, som barn då deltar i. Dessa evenemang är populära 

och besöks framförallt av föräldrar, syskon och kompisar till de deltagande (Ibid.). 

     I Vänersborg anordnas, i samarbete med den Göteborgsbaserade föreningen 

Musikcentrum väst, fyra konserter varje år. De som då uppträder är professionella 

musiker verksamma på olika platser runtom i landet. Dessa konserter går under 

namnet Musik på biblioteket, och är enligt Kaj och Leif väldigt välbesökta. De 

tenderar att besökas av en äldre målgrupp, ”Mest… 50+ kanske, 40+.” (Leif, In-

tervju, 2018-04-10). Det finns inte någon egentlig budget för konsertverksamhet-

en, men Studiefrämjandet fungerar som en viktig samarbetspartner, och betalar 

halva summan av kostnaderna för Musik på biblioteket. Via kontakter på Studie-

främjandet kan även Kaj och Leif få inblick i den lokala musikscenen. 

I och med att de också fångar upp många av de här nya grejerna som, band startar studiecirk-
lar och så vidare, du vet ju säkert hur det hänger ihop, då får vi lite tips där av våran kompis 
som jobbar, musikhandläggande på studiefrämjandet där…. det är ju där man kan få upp lite. 
(Leif, Intervju, 2018-04-10) 

Det händer även att Kaj och Leif anordnar konserter med oetablerade musiker 

kopplade till Demoteket (mer om Demotek i ”Främjande av det lokala”), och man 

har även haft releasekonserter för etablerade musiker. Det finns dock ingen budget 

för att betala eventuellt gage, säger Kaj (Intervju, 2018-04-10). 

     Att sociala evenemang kan ta många olika former, som vi i relation till Hes-

mondhalgh (2013) påtalat tidigare, och att musiken följaktligen kan spela roll på 

en mängd olika sätt, kan ge incitament för att tänka brett såväl som innovativt, 

men även tålmodigt, beträffande nya evenemang i biblioteksverksamheten. Varje 

lördag kommer det ett antal personer till Vänersborgs bibliotek för att lösa melo-

dikrysset, som sänds av Sveriges Radio. Till en början var det endast ett fåtal per-

soner, men det har växt i popularitet med tiden, och numera deltar även några 

yngre besökare. Detta får exemplifiera hur det kan ta ett tag innan evenemang får 

fäste. 

K: Vi började med det för många år sen, då var det en i början och sen två... tre… och fyra, 
och sen har det spritt sig så nu är de en… ja de kan vara mellan femton och tjugo när de är 
som allra mest, om det kommer, det verkar ha fäst så, det tar ett bra tag innan det fäster nya 
grejer. 

L: Mm. Man får inte ge upp så utan låt det köra på liksom. 
(Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10) 

Att introducera nya evenemang kan kräva ihärdighet och mycket tid. Musik krä-

ver tid och rum, för att åter relatera till Fleischer (2015). Men tid för musikbiblio-

teksarbete är, som vi sett tidigare, ofta en bristvara. Även Per påpekar att det kan 

dröja innan ett visst evenemang får fäste. På Internationella biblioteket provade 

man ibland att anordna olika sorters musikrelaterade evenemang, exempelvis 
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gjordes ett försök med ett evenemang i samtalsform där sådant som nyinköpta 

skivor och relaterade genrer skulle diskuteras: 

Men det var ju ingen som dök upp. Det var en person som jag pratade med, han var intresse-
rad men han kom aldrig (skratt). Så ska man göra nåt sånt måste man nog ha ganska lång pla-
nering. Det tar väldigt lång tid innan folk fattar att det är nånting på gång. (Per, Intervju, 
2018-04-05) 

I Vänersborg har man, trots avsaknad av ekonomiska resurser utöver samarbetet 

med Studiefrämjandet, inte varit främmande för att prova nya idéer. Bland annat 

livestreamades en av fjolårets Musik på biblioteket konserter av Kultur i väst. Mu-

sik kan alltså i hög grad på olika sätt förmedlas som någonting som händer i detta 

nu. Ett annat exempel på detta är att man vid ett par tillfällen haft ”hörlurskon-

sert”: 

K: Det innebär att, första gången så var det en...vad ska vi kalla det för, en elektronisk musik-
festival som vi hade här, då vi hade [...] som skapade musik i stunden och så fick man sitta, vi 
hade en tolv femton hörlurar som man kunde sitta och lyssna, bara i lurar då, det gick inte ut 
nån annanstans utan musiken gick ut direkt i lurarna. Hörlurskonsert det är ju ganska…jag vet 
inte om det finns fortfarande men... 

L: Ja det tillhör ju det experimenta, atonala, bland, jag skulle säga konstmusik, elektroa-
kustisk. De använder sig ju av, inte alltid traditionella instrument alltid heller utan det var, 
mikrofoner kopplade till olika mojänger och sådär, det var ju rätt spännande. 

K: Ja. Ja vi hade folk på det också. 
(Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10) 

En upplevelse i ”nuet” likt hörlurskonserterna för åter tankarna till Fleischers 

(2015) idé om postdigital sensibilitet, i att den skulle kunna ge en unik betydelse i 

form av en icke-reproducerbar upplevelse för deltagaren. Evenemang likt dessa 

skulle kunna användas som postdigitala reaktioner mot dagens musikaliska över-

flöd, och skapa unik mening för besökaren. 

     Varje gång en konsert ska äga rum på biblioteket i Vänersborg får scenen 

byggas upp på nytt. För att kunna ha konserten mitt i biblioteksrummet får man 

flytta undan hyllor och ställa fram stolar för detta ändamål. På så vis undgår eve-

nemanget ingen besökare, och den som känner för det kan samtidigt lätt bege sig 

någon annan stans.   

     Musikavdelningens placering kan ha betydelse för huruvida konsertbesökarna 

även lockas till beståndet (se även avsnittet ”Synliggörandet av beståndet”). När 

Vänersborgs musikavdelning var på entréplan kunde det finnas en större chans till 

att besökarna också tog en sväng förbi musikavdelningen, påtalar Kaj.  

Ofta går de hem efter konserten kan jag säga, de står och pratar en stund med artisterna och 
med varann och så går de hem. Ibland har vi skyltat med musik i den genren eller med lik-
nande artister och kanske med den artisten som spelat att vi har några skivor också, då har vi 
kunnat låna ut en och annan också, och ibland har de ju med sig och säljer också. Men det var 
ju lättare förr när musikavdelningen var nere, då kunde man ju slinka ifrån torget och så över 
till musikavdelningen, nu går man inte upp liksom och letar. (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 
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För att en plats ska blomstra musikaliskt menar Hesmondhalgh (2013) att det bör 

finnas scener för livemusik av olika storlek, anpassade för olika sorters genrer och 

lämpade för mindre såväl som semi-professionella artister. Leif och Kaj är eniga 

om att det vore bra att ha en dedikerad musikscen, avsedd för liveframträdanden, 

som gav mindre kända artister möjligheter till att uppträda.  

K: En scen, en musikscen som skulle kunna… 
L: Omfatta även poesi och prosa och så. 
K: Ja, som skulle kunna omfatta de små artisterna liksom de som inte har nånstans att 

spela, som får speltillfällen, det tror jag på. 
(Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10) 

Även John hade gärna sett att det fanns fler möjligheter för mindre artister, fram-

förallt unga, att uppträda med sin musik på än vad som är fallet i dagsläget. Det 

finns inte så många ställen att göra det för ungdomar idag, och han har en känsla 

av att möjligheterna blivit färre med tiden. 

Det är nog det jag kan tycka är lite synd att det finns mycket…och det här är ju inget som är 
specifikt för Eskilstuna utan det är ju tror jag generellt över landet, att det finns mycket ung-
domar framförallt som spelar och lägger ner mycket tid på sin musik men de har ingenstans 
att framföra den. Nu är det kanske lite bättre i Stockholm men jag kan tänka mig att det är 
ganska svårt där också som oetablerad artist. […] just det här med att ha arenor för unga mu-
siker, det är nåt som jag förstått blivit svårare och svårare. (John, Intervju, 2018-03-27) 

Stefan arbetade runt millennieskiftet med konsertverksamheten ”Bokrock”, ett 

projekt som involverade ungdomar på flera sätt: ”Syftet var dels att ungdomar 

skulle framträda, men också att de skulle vara med och jobba med själva arrange-

mangen” (Stefan, E-post, 2018-03-12). I dagsläget menar även Stefan att ställen 

att uppträda på blivit allt färre, vilket han tycker är tråkigt. Ute på kulturhuset 

Balsta musikslott, där Stefan själv håller till, kunde det förut höras mycket ljud 

från repeterande band, men nu känner han att det tystnat en hel del. Att det finns 

större möjligheter att sitta hemma och skapa musik kan vara en anledning, utöver 

att de fysiska arenorna blivit färre.  
 

Om vi pratar om vad som händer med musiklivet och så, vad händer? Ja, många sitter nog 
hemma och gör musik, det är min teori. Men man hör inte så många nya grupper ute numera. 
Tidigare kom det fram många. Det beror till viss del på att livescenerna har försvunnit en ef-
ter en och att studieförbunden inte är lika aktiva som de var tidigare. Så det är verkligen 
någonting som håller på och händer alltså. Verkligen trist. Det ena musikstället efter det 
andra, bara nu under det senaste året, har försvunnit. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Här kan bibliotekens roll i att möjliggöra musicerande och uppträdanden visa sig 

betydelsefull, både i form av skapande ytor (som vi diskuterade i förra avsnittet), 

och i form av lokala musikscener. 
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Främjande av det lokala 

Utifrån sin intervjustudie med musikansvariga bibliotekarier kom Thegel (2009) 

bland annat fram till att ”Biblioteken vill framför allt vara till för sin lokala be-

folkning genom att stilla deras informationsbehov och tillhandahålla ett brett ut-

bud som ger dem valmöjligheter” (s. 78). Att den lokala befolkningen ses som 

viktig är något som intervjupersonerna i min undersökning också för fram. Men 

hur ser det ut när det gäller att stötta lokalt musicerande och bevara det lokala in-

för framtiden? Detta avsnitt behandlar dessa aspekter.   

Lokalhistoria 

Ett exempel på en ansats att bevara det lokala inför framtiden, och ur vilket ett 

antal projekt har vuxit fram, är Eskilstuna musikarkiv. Stefan berättar att detta kan 

sägas ha uppkommit som en följd av att Eskilstuna hade utnämnts till årets 

popstad av P3 1998, och årets jazzstad av svenska jazzriksförbundet året därpå. 

Stefan fick som en del av sin tjänst, i ett samarbetade med en ”jättebra” kultursek-

reterare (”en sån som man gärna skulle vilja ha idag, en sån som, var verkligen en 

sån här som hade koll på arrangemang i stan då, kulturarrangemang, och gick på 

dem”), i uppgift i att samla in och dokumentera musik med förankring i 

Eskilstuna. 

Han hade samlat lite musik som var från Eskilstuna och jag hade en liten hylla med sånt som 
jag hade hittat som kom från Eskilstuna och som jag tyckte var lite intressant. Och vi lycka-
des på nåt sätt han och jag, gemensamt få till det så att jag skulle få ett visst antal timmar i 
veckan i min tjänst, och jobba just med att samla in. För det var ju så att Eskilstuna hade fått 
de där utmärkelserna och man ville se till att bevara det som hade kommit ut och skulle 
komma ut och då ha nån slags bevakning på det. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Arbetet med Eskilstuna musikarkiv var något som Stefan fick kämpa för att få 

hålla på med, för även om det var överenskomna timmar officiellt sett fanns det 

ofta en tendens till att han behövdes på annat håll. Denna bild stämmer överens 

med den om tidsbristen i bibliotekarieyrket som vi målat upp tidigare (se ”Perso-

nal”). 
 

Och jag fick ju liksom armbåga mig fram för att få göra detta. För jag kan ju säga, en erfaren-
het jag har från min bibliotekarieperiod, det är att det alltid har varit ont om folk. (Stefan, In-
tervju, 2018-02-23) 

Att Stefan tog sig tid att dokumentera enligt planen får ses som lyckosamt, för ur 

arbetet med musikarkivet växte flertalet lokalt förankrade engagemang fram. 

Bland annat kom Stefan att skriva boken Jazzen och dansorkestrarna i Eskilstuna 

1924-1969, vilket ledde till välbesökta utställningar (i samverkan med stadsmu-

seet) och uppträdanden.   
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Vi byggde till och med upp en miniatyrscen som liknade den scenen som man hade haft, som 
jazzorkestrarna hade framträtt på i folkparken och så gjorde vi en dansbana också faktiskt. Så 
vi speglade den där perioden, som beskrivs i boken. Det blev en jättesuccé och det är intres-
sant, för det kan man spinna vidare på. Det är att om man gör något lokalt så engagerar det 
många genom alla personliga ingångar det innebär till släkt, vänner och bekanta. (Stefan, In-
tervju, 2018-02-23) 

Från Rock-Nisse till Kent, en välbesökt utställning om Eskilstunabaserade artister 

mellan 1958 och 1998, var det senaste projektet. 

Promotion 

Det har blivit allt svårare att försörja sig som praktiserande musiker. För att kunna 

synas får man ofta på eget bevåg konsultera en mängd olika kanaler. 

En viktig del i att släppa sin egen musik är promotion, något som distributörerna inte gör (en 
del av dem säljer dock tilläggstjänster som inkluderar olika typer av promotion). När du pub-
licerar musik är en bra idé att i förväg ha tänkt ut en promotionplan, kanske kontakta bloggare 
inom din genre, musikmagasin och andra intressanta medier. Snacka upp releasen på sociala 
medier och försöka få så mycket synlighet som möjligt för din musik. Kanske lägga upp en tea-
ser på Instagram osv. I radioprogrammet P3 Osignat i SR spelar de varje vecka upp mu-
sik osignade band och artister, och det kan vara en toppenkanal också om man är ny i bran-
schen. (Musikproducent.se 2013) 

Musiktillgängligheten har enligt Pedersen (2016) gått från att vara en produkt, där 

skivindustrin kunnat styra utbudet, till att alltmer omfattas av tjänster. Detta har 

inneburit att tillgängligheten av musik för gemene man har ökat, medan konkur-

rensen bland praktiserande musiker, som följd av den ökade mängden musik, kan 

sägas stramats åt. Kanske kan biblioteken hjälpa musiker att synas mer i ”bruset”? 

     Per påtalar att en fysisk skiva är viktig för att kunna nå ut som musiker. För att 

kunna få uppmärksamhet, i form av recensioner och dylikt, måste man ge ut nå-

got. Samtidigt finns det en problematik i detta, och det är att fysiska skivor inte 

säljer lika stor omfattning som tidigare. Därmed blir det en fråga om att väga pro-

duktionskostnad mot den ökade uppmärksamhet för ens musicerande som en ut-

givning eventuellt kan medföra. Det blir en utmaning som musiker att både synas 

och kunna tjäna pengar på inspelad musik vilket format en än väljer. 

P: […] just när det gäller musik är det väldigt svårt att vara musiker, därför att du kan inte 
jobba som musiker om du inte ger ut en fysisk skiva för då får du inte nån promotion, du får 
ingen recension, du får ingen uppmärksamhet alls. Du måste ge ut en skiva för att få upp-
märksamhet […] men samtidigt är det ingen som köper (skratt), alla lyssnar ju digitalt nån-
stans, eller, är den inte utlagd på Spotify eller någon annan stans, ja då kan du ge dig sjutton 
på, att har du sålt två ex, så nästa dag finns den ute på nätet för nedladdning. Så det går ju inte 
att…det kostar ju bara att göra skivor om det inte är någon som köper, det är det som är pro-
blemet, och du får ingen ersättning från Spotify eller liknande. 

F: Har biblioteket en roll där att spela? 
P: Jaa, det skulle vara om man strömmade musik, med nån typ av vettig ersättning till mu-

siker, i så fall. Men det… vet jag inte om det är möjligt 
(Per, Intervju, 2018-04-05) 

http://p3osignat.sverigesradio.se/
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Mattias stämmer in i att det kan vara helt nödvändigt att ge ut musik på fysiska 

format för att synas som musiker idag. I och med allt större informationsmängder 

på webben blir en skiva ett sätt för recensenter och andra att avgränsa sig på.  

[…] många tidskrifter och recensenter som recenserar nyutkommen musik, de vill att det ska 
vara en fysisk skiva fortfarande, de har det som nån slags definition av när det är utgivet, för 
jag antar att, det kommer ju ut mycket mer idag, så de för att avgränsa sig tror jag att de har 
den, åtminstone inom jazzen har jag en känsla av att det är så. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Skulle det börja gå sämre för musikströmningstjänsterna ekonomiskt sett kanske 

man kan tänka sig att fysiska format fick ett uppsving. 

Jag tror CD-skivan hänger lite på hur det går för Spotify framöver och iTunes också för den 
delen, eller Apple Music heter det kanske. Så det kan ju hända att det blir liksom en revolut-
ion… eller att utbudet utarmas väldigt mycket att, såna här mindre band tröttnar på att ”ja, 
men vi bara skänker bort vår musik till Spotify, och de tjänar miljarder”. Det kanske blir en 
sån revolution till slut att, ”nej, nu slutar vi med det här”, och då kanske det blir väldigt utar-
mat, det blir bara tuggumipop tillslut på Spotify. Nu spekulerar jag fritt, men så kan det ju 
vara om femton år. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Demotek 

Som vi påtalat tidigare (se ”Teori”) menar Hesmondhalgh (2013) att nationella 

och lokala kommunikationssystem som lägger värde i en stor bredd genrer och gör 

det möjligt för musiker att bygga upp en publik, är en egenskap hos blomstrande 

musikaliska platser. En ambition att från bibliotekens håll kunna uppmärksamma 

osignade artister tog år 2003 sin form i Demoteket, som fanns på flertalet bibliotek 

runtom i Sverige. Demoteket var ett projekt som riktade sig till unga, och innebar 

att vem som helst kunde lämna in sina demoproduktioner till det anslutna biblio-

teket, som i sin tur tillhandahöll dessa för utlån till allmänheten (Seriewikin 2016). 

Medan Demoteket officiellt sett inte längre kan anses existera som något gemen-

samt biblioteksprojekt (webbsidan demoteket.se är nedlagd, och likaså Demoteks-

verksamheten på de flesta bibliotek), så har Vänersborg fortfarande kvar sitt De-

motek. Och produktioner lämnas fortfarande in då och då. ”Det är hemmapularna 

som man kan missa, men vi har fått en hel del såna också som kommer och läm-

nar in”, säger Leif (Intervju, 2018-04-10).  

     När Demoteket var nytt fanns det idéer kring att demoinspelningar skulle 

kunna cirkulera mellan de involverade biblioteken, men så blev det aldrig. Demo-

teket hann läggas ner på de flesta håll innan dess. 

L: Det var ju tanken när Demoteket satte igång, att man skulle kunna skicka sin skiva, eller 
lämna in flera skivor, och att de skulle kunna komma runt till andra bibliotek också. Men nu 
finns det inte så många andra Demotek så att säga och… 

K: Tanken var bra men det hade behövts mer pengar liksom för att fortsätta. 
(Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10) 
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Även om det inte lånas så mycket från Demoteket som det en gång gjorde ser Kaj 

en poäng med att biblioteket sparar de inlämnade produktionerna inför framtiden. 

Vi ska väl säga att Demoteket…det lånas ju inte sådär jättemycket men, var ska man samla 
den lokala skatten om inte hos oss, tänker jag. Museet möjligen men de har ju inte samma in-
tresse av det liksom. […] i framtiden hoppas jag ju att den avdelningen, även om den inte an-
vänds så mycket, att den blir sparad liksom som…jag åtminstone värnar mycket om det lo-
kala materialet även när det gäller böcker och sånt att vi ska ha det som produceras här och 
det som har med bygden och göra, Västergötland, närmaste området här då, en liten bit upp 
på Dalsland och så. (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 

Som Niklas minns det, var Demoteket välanvänt under den tid det fanns i Göte-

borg, och han tror att det skulle finnas intresse för något liknande än idag. 

 
[…] det var jättepopulärt, folk lånade verkligen hem de här skivorna. Och jag tror att det in-
tresset fortfarande finns, att man är intresserad av den lokala musikscenen på nåt sätt. (Niklas, 
Intervju, 2018-03-05) 

I Stockholm ställer man sig mera tvekande till huruvida lokala musikinspelningar 

skulle kunna tillhandahållas med någon egentlig genomslagskraft. Lars menar att 

det nog är svårare i en storstad att arbeta lokalt. På studiebesök i Stavanger erfor 

han att de hade en Demoteket-liknande verksamhet som tycktes fungera bra, men 

Lars är tveksam till om det hade fått genomslag på samma vis i Stockholm. 

[…] det tyckte vi var en väldigt bra idé, men det är svårt att göra i en huvudstad. Alltså, tän-
ker jag, att det är mycket enklare när det är…lite regionalt, för annars är det ju ändå rätt stor 
del av musiken som görs i Stockholm, vilket ju inte är samma sak i Stavanger utan då finns 
det ju en lokal scen som kanske blomstrar på ett annat sätt än en lokal Stockholmsscen som 
ändå på samma sätt blir nationell liksom. Det är lite klurigare i Stockholm för ett sånt projekt, 
tänker jag i alla fall. (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Det kan vara så att oetablerade band i högre utsträckning använder sig av webben 

snarare än fysiska format för att nå ut med sin musik idag. I sådant fall bör biblio-

teken tänka nytt, och möjligen överväga digitala lösningar. 

 
[…] om man till exempel vill ha en spelning här och är ett lokalt band, så skickar man nog 
mail i högre grad idag än skickar in en bränd CD, då skickar man nog en länk med kanske, 
länkad musik, antingen till Spotify eller kanske till Soundcloud eller… (Mattias, Intervju, 
2018-04-20) 

En del av de intervjuade ställer sig tvivlande kring om en Demoteket-liknande 

lösning vore nödvändigt idag, med tanke på de gratistjänster som redan finns att 

tillgå på webben, såsom Soundcloud och Bandcamp. Det kommer fram några 

olika aspekter i hur man kan förhålla sig till detta: 

     Annica tänker att det kanske vore mer givande att satsa på sådant som inspel-

ningsmöjligheter, 

Fast nu finns ju Bandcamp och liknande tjänster, det känns nästan lite överflödigt. Jag tänker 
att många som lyssnar på musik hittar ju varandra ändå genom såna nätverk, så frågan är om 
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biblioteket behöver ha den funktionen, det kanske skulle vara mer att vara en arena, musikin-
spelningsutrustning och så kan ju vara ganska kostsam, att vi kan tillhandahålla den typen av 
grejer är kanske mer värdefullt då i så fall, att främja skapande av musik. (Annica, Intervju, 
2018-03-26) 

John menar att det skulle kunna vara bra ur lokalhistorisk synpunkt med en fysisk 

demosamling, 

[…] jag hade ju gärna införlivat lokala bands demoinspelningar i samlingarna […] Samtidigt 
så…kanske, i och med att unga musiker ofta har Bandcamp-sidor eller Reverbnation, alla 
såna här tjänster så når de ju kanske ut med sin musik i alla fall men, visst hade det funnits 
ett, vad ska man säga, lokalhistoriskt intresse om inte annat för att ha allt samlat i fysisk form 
också, det kunde ju vara nånting. (John, Intervju, 2018-03-27) 

medan Mattias poängterar att  

[…] man kunde tänka sig att man hade en länksamling, om man har en musiksida på biblio-
tekets hemsida skulle man ju kunna ha en länksamling med lokala band, till deras respektive, 
det skulle ju kunna vara en idé. Men jag vet inte om det har en framtid direkt som fysiska ski-
vor, faktiskt. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Niklas pekar på Yahara Music Library som en nutida förebild i hur bibliotek kan 

främja den lokala musiken. YML är en musikströmningstjänst byggd på öppen 

källkod, med inspelningar av lokala musiker, både etablerade och oeatablerade, 

som används på folkbibliotek i Madison i USA. Tjänsten innefattar även artistsi-

dor med recensioner, biografier, information om kommande spelningar och länkar 

till websidor, sociala medier och webbshopar (Madison Public Library 2018). 

 
Jag ser lite de här tjänsterna, som Yahara Music Library, som ett digitalt Demotek egentligen. 
Och också att man kan få ett mervärde i de här strömmande tjänsterna om biblioteket står som 
upphovsman om man säger, det är de som skapar det, man kan ju även ta en kort biografi om 
bandet till exempel, eller spelningar som är på gång. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

En digital lösning för lokala musiker torde kunna göra det enklare att sprida de 

lokala förmågornas inspelningar nationellt och varför inte även internationellt? 

Det kan tyckas som att de sociala nätverk och gratisprogram som finns redan fyll-

ler en funktion för ungdomar i att kunna nå ut med sin musik, men ett biblioteks-

initiativ skulle kunna hjälpa till med att nå ut med artisters skapelser till stora 

grupper samtidigt, att synliggöra dessa i bred bemärkelse. Som Hesmondhalgh 

(2013) påpekar skulle icke-kommersiella kommunikationssystem, öppna för en 

bredd av genrer, kunna lyfta mindre kända artister genom att de i sammanhanget 

kopplades till den lokala kontext vari de verkar. Musiken skulle då inte bara ligga 

och ”skvalpa” utan anknytas till ett på samma gång vidare och mer specifikt per-

spektiv. 
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Musik från världens alla hörn 

Som vi såg i Hesmondhalgs (2013) resonemang om vad som kännetecknar 

blomstrande musikaliska platser, så kan en viktig del anses vara att inom det lo-

kala sammanhanget ge människor möjligheter att påträffa en blandning av kultu-

rella kontexter som skiljer sig från deras egen, vilket kan möjliggöra ”innovativ 

hybriditet” (s. 127). Att erbjuda ett musikbestånd som inkluderar genrer från värl-

dens alla hörn kan vara ett sätt att verka för detta, och ett sådant bestånd är vad 

framförallt Internationella biblioteket varit inriktat på. Förutom att ett stort utbud 

av internationell musik kan ge näring åt blomstrande musikaliska platser, finns 

det incitament i bibliotekslagen för att tillhandahålla ett flerspråkigt utbud. Frågan 

är i vilken grad musiken kan sägas tolkas in i det. 

     I detta avsnitt ska vi titta närmre på resonemang kring bibliotekens tillhanda-

hållande av musik från hela världen. Det görs genom att vi först ser på flersprå-

kighet och ”världsmusik”, och därefter åter resonerar kring lokalitet genom att 

sätta det i globalt perspektiv och i och med det introducera begreppet glokalitet. 

Flerspråkigt utbud 

Bibliotekslagens femte paragraf stipulerar att ”Biblioteken i det allmänna biblio-

teksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och 

personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 

litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella 

minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska.” 

     I det fall musik skulle tolkas in som en del av detta utbud blir det naturligt att 

fråga sig hur då flerspråkig musik ska erbjudas på dagens folkbibliotek. På Inter-

nationella biblioteket har musiken dock enligt Per inte räknats in i bibliotekets 

övriga uppdrag, utan snarare betraktats som en bonus utöver litteraturen.  

Musiken ingick ju inte i det här Internationella uppdraget som biblioteket har, att man ska 
förse hela Stockholm och övriga Sverige med litteratur på andra språk, musiken var överhu-
vudtaget inte med där. Det var ju extra godis för de som kom till biblioteket. (Per, Intervju, 
2018-04-05) 

Till en början gick inte musiken att låna på deposition likt IB:s övriga bestånd, 

utan den som ville låna fick uteslutande besöka det fysiska biblioteket. Per upp-

skattar att det tog ca tio år innan det blev ändring på det: Allteftersom tiden gick 

blev det ont om hyllutrymme, och i och med att en hel del musik kom att magasi-

neras blev även musiken så småningom tillgänglig för depositionslån likt övriga 

medier, och därmed synliggjord mer utanför IB:s väggar. 

     De som lånar musik på IB är enligt Per en blandad skara. 

Det är alla möjliga. Dels är det ju folk som går dit och lånar böcker på sitt språk, och så lånar 
även musik, som lånar på det språket från landet de kommer från. Eller också är det svenskar 
som bara läser svenska böcker som kommer dit för att låna. Det är väldigt blandat. (Ibid.) 
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Inköpsförslag kom inte in särskilt ofta, och i de fall de gjorde det var det framför-

allt från besökare med svenska som modersmål. 

Det var väl inte så jättemycket inköpsförslag från så väldigt många när det gäller musiken. 
Det var väl några som man verkligen visste vilka de var som kom med musiktips som man 
var tvungen att köpa in. Och de var ju svenskar, tror jag, allihopa. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

IB:s bestånd består uteslutande av ”världsmusik”, dvs musik som kan sägas ha 

särskild prägel från den plats i världen som den kommer ifrån. Per såg ingen 

egentlig begränsning i genre, men ville gärna att den musik han köpte in skulle ha 

lokal förankring av ett eller annat slag. Populärmusik av ”mainstreamkaraktär” 

(Per förklarar detta som ”musik med sång på t ex arabiska men där musiken är 

helt i avsaknad av lokal arabisk prägel och helt anammat något västerländskt mu-

sikideal istället”) finns av detta skäl inte representerad på IB. 
 
 

Den typen av musik finns ju redan på så många andra bibliotek, vi behöver ju inte dubblera 
det, inte våra övriga grejer heller; vi har ju inte böcker på engelska annat än som är översatta 
från nåt av de andra språken vi har, det är delvis ett sätt för svenskar också att komma i kon-
takt med litteraturen på arabiska, om du köper in en bok på svenska eller engelska, och origi-
nalet är på arabiska, det är lite en sån tanke. Några såna idéer har man inte när det gäller mu-
siken. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

På Vänersborgs bibliotek har man en hel del CD i genren världsmusik, och häri-

från lånas det en del av nyanlända, enligt Leif (Intervju, 2018-04-10). Även skol-

klasser som gjort arbeten om olika världsdelar har vid enstaka tillfällen intresserat 

sig för ”världsmusiken”.  

     I Solna har man den reguljära skyltningen ”månadens språk”, där det händer att 

även musik får stå med (Annica och Arja, Intervju, 2018-03-26). 

     Som nämndes i avsnittet ”Inspiration” har inte musikrelaterade evenemang inte 

varit något prioriterat område på IB. Per har dock vid ett antal tillfällen hållit före-

läsningar för bibliotekspersonal och ”andra inom biblioteksvärlden” om den inter-

nationella musiken. Dessa har varit mycket uppskattade. 

[…] jag hade kurser, eller inte kurser men, typ föreläsning nån eftermiddag, både på biblio-
teket där och för andra inom biblioteksvärlden, om musik från olika delar av världen. Och 
många tyckte att det var väldigt givande, för de hade ju hört den där musiken men de begrep 
ju inte hur den var uppbyggd musikaliskt, men nu tyckte de ju att det där…nu kunde de 
lyssna på det på ett annat sätt. Så det är ju roligt. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

Att de deltagande i och med dessa föreläsningar fick en chans att kontextualisera 

musiken, nu kunde ”lyssna på den på ett annat sätt”, tyder på att biblioteken kan 

ha en betydande roll i sitt kunskapsförmedlande uppdrag (se bibliotekslagens 

andra paragraf) genom att i sin verksamhet sätta musik i betydelsefulla samman-

hang.  
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     Det har på senare år dykt upp digitala åtaganden utifrån ambitionen att tillhan-

dahålla ett flerspråkigt digitalt utbud, varav musiken är en del. Inom norden pågår 

i detta nu ett pilotprojekt som kallas Världens bibliotek, bestående av ett samar-

bete mellan nationalbiblioteken i Danmark, Norge och Sverige; och flerspråkiga 

specialbibliotek i respektive land; Internationella biblioteket i Sverige, Flersprå-

kig bibliotek i Norge och Centrum för integration i Danmark; samtliga bibliotek 

deltagande i nätverket Nordic Best Practice for Multicultural Library Services.   

     Medan tillgången till digitala tjänster på biblioteken generellt sett har ökat för 

biblioteksanvändare inom norden de senaste decennierna, har utbudet av litteratur 

på språk på invandrares modersmål varit minimalt (om än utbudet av film och 

musik varit något större) menar Marit Vestlie (2016), strategisk rådgivare för 

Norges nationalbibliotek. Av denna anledning arbetar Världens bibliotek med att 

utveckla en nordisk elektronisk plattform, i första hand för e-böcker, men även 

musik och film, med målet att ”förbättra tillgången på digitala bibliotekstjänster 

riktade till flerspråkiga personer i Norden” (Goobar 2017). I Sverige planeras 

Världens bibliotek lanseras 2019 (Bibliotekarie på Internationella biblioteket, E-

post, 2018-02-07), medan Danmarks version av plattformen, Verdensbiblioteket, 

redan nu finns tillgänglig för den danska befolkningen. Det utbud som tillhanda-

hålls där i dagsläget grundar sig i hur minoritetsspråken statistiskt sett är represen-

terade, och kan komma att anpassas därefter (Det Kongelige Bibliotek 2017). 

Glokalt engagemang 

Ett lokalt engagemang kan kombineras med ett internationellt perspektiv, och på 

så vis göra det lokala globalt, dvs arbeta glokalt. Planetafestivalen, en musikfesti-

val med världsmusiktema, är ett exempel på ett sådant åtagande. Region Halland 

(2014) beskriver festivalen som ”en glokal festival, alltså en global och lokal fes-

tival. En festival där man ska kunna njuta av musik, dans, kultur och människor 

från hela vår planet.” Niklas är med och arbetar med Planeta för Göteborgs räk-

ning.  

 
Jag jobbar med Planetafestivalen, som är en världsmusikfestival, samarbetar med andra aktö-
rer i Västra götalandsregionen för att anordna konserter och sprida folkmusik från olika 
världsdelar till Göteborgs befolkning. […] och då är det ju mycket yngre, och kanske folk 
med invandrarbakgrund som kommer och lyssnar, om det är musik från olika länder. […] det 
känns ju kul på alla sätt och vis, att gynna lokala musiker, att lyfta lokala musiker, ta del av 
det de skapar, och förstå den kontexten, Göteborgskontexten och så. (Niklas, Intervju, 2018-
03-05) 

En aspekt kring att ta till vara på och synliggöra lokalt kulturarv är något som 

Emanuelsson och Emanuelsson (2016) undersöker i relation till subkulturen De-

ath metal i sin masteruppsats ”Subkultur som kulturarv i en lokal kontext”. Death 

metal är en genre som är populär över hela världen, och i Göteborg har den en 

särskild prägel, ”göteborgssoundet”, som de involverade banden även gjort sig 

internationellt erkända för. Författarna frågar sig i ljuset av detta huruvida detta 
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genre- och göteborgsspecifika sound finns representerat på olika kulturarvsin-

stitutioner i staden, genom att skicka ut enkätundersökningar och göra sökningar 

på webbplatser. De kommer fram till att göteborgssoundet till stor del är osynligt 

på kulturarvsinstitutionerna, vilket kan förklaras med att subkulturer generellt och 

metalgenren specifikt kan ha svårt att nå kulturarvsstatus. Dock skulle kulturarvs-

status möjligen leda till att subkulturen slutade vara subkultur, menar författarna. 

I svaren på frågeformulären framkom ett relativt enhetligt förhållningssätt till göteborgssoun-
det, där de tillfrågade påtalade att de inte har något särskilt uppdrag mot musik och att det inte 
finns något särskilt fokus på metal och just göteborgssoundet. På stadsbiblioteket skrev vår 
tillfrågade bibliotekarie dock att de i vissa fall kan erbjuda en scen för musikframträdanden 
för att bidra till att stärka den lokala musiken, men att det då sker i samband med deras pro-
gramverksamhet. Men hen skriver också att de inte behandlar lokal musik för sig, även om de 
vill erbjuda ett brett utbud inom olika genrers. Angående göteborgssoundet skrev biblioteka-
rien att de snarare satsar på smalare musik […] (Emanuelsson och Emanuelsson 2016, s. 82) 

Detta kan tyckas visa på att arbete med lokalt förankrade artister kan vara av sär-

skild betydelse för synliggörandet, lokalt och globalt, av artister verksamma inom 

sådana genrer som ännu undkommit kulturarvsstämpeln.  
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Del II – Musikströmningstjänsters möjliga fram-
tida roll 

Del I redogjorde, baserat på intervjumaterialet och med hjälp av Hesmondhalghs 

(2013) teorier om musikens beröringspunkter på olika plan, för centrala aspekter 

av musikrelaterat folkbiblioteksarbete. Musikströmningstjänster fick där begränsat 

utrymme; även om vi såg exempel på förekomsten av sådana, och hur de används 

på vissa bibliotek i dagsläget, i avsnittet ”Beståndet”. En anledning till detta är att 

bibliotekens musikarbete, som vi sett, innefattar så mycket mer än (enbart) digi-

tala lösningar, även om dessa kan bli fler med tiden; och man får inte heller 

glömma att beståndet endast är en del av den verksamhet vi redogjort för. Avsnit-

tet ”Demotek” såg i någon mån framåt, genom att resonera kring hur eventuella 

framtida tjänster skulle kunna stötta lokalt musicerande och hjälpa artister att sy-

nas även globalt.  

     Vi ska nu blicka framåt mer och se vilken roll musikströmningstjänster skulle 

kunna ha på biblioteken. Detta sker i relation till uppsatsens andra frågeställning. 

Till att börja med redogörs för synpunkter kring kommersiella tjänsters eventuella 

plats, med Spotify som det bärande exemplet. Därpå ser vi på tankegångar kring 

en eventuell biblioteksbaserad musikströmningstjänst; huruvida en sådan vore 

tänkbar och vad man i så fall skulle kunna tänka sig att den karaktäriserades av. 

Det sker då ofrånkomligen jämförelser mellan kommersiella tjänster och eventu-

ella icke-kommersiella sådana. 

     Fleishers idéer kring det postdigitala är det teoretiska ramverk vi i första hand 

använder i denna del. Till viss del relateras även till forskningen från Johansson et 

al. (2018). 

Kommersiella 

Som nämndes i del I så tillhandahålls redan tjänsten Naxos Music Library på flera 

bibliotek, dock skulle den enligt de intervjuade kunna marknadsföras mer, vilket 

är något som också tas upp av en bibliotekarie Klangs (2011) studie. Det kan dock 

tyckas finnas ett tomrum som ännu inte är fyllt: Sedan Musikwebb lades ner, och 

medan Naxos som tidigare nämnts erbjuder klassisk musik, har biblioteken inte 
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hittat någon lösning för att kunna tillhandahålla ett brett utbud av populärmusik 

digitalt. 
 

Om man jämför med e-böcker så är ju situationen lite intressant, för varje e-bok som en lån-
tagare laddar ner kostar ju pengar för biblioteket. Man skulle ju kunna tänka sig att det i fram-
tiden skulle kunna bli något liknande upplägg, att man på något sätt betalar per lyssning eller 
något sånt. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Men hur förhåller sig bibliotekspersonalen till befintliga kommersiella tjänster 

som redan erbjuder en större bredd av populärmusik? Skulle en lösning kanske 

vara att sluta avtal med någon av dessa? Ett argument mot kommersiella tjänster i 

detta sammanhang är att det skulle kunna bli väldigt kostsamt för biblioteken. En 

avtalsmodell likt e-böcker, där man betalade för varje lyssning eller liknande, 

skulle enligt de intervjuade kunna innebära att kostnaderna sköt i höjden. Det kan 

bli ”hur dyrt som helst”, säger Arja (Intervju, 2018-03-26). Och en mindre lukra-

tiv avtalsmodell från streamingtjänsternas håll skulle även kunna innebära att 

dessa tappade en mängd abonnenter. 

Jag tror inte på att vi ska ha de tjänsterna här, dels för liksom, det här med upphovsrätt blir 
väldigt problematiskt, vi kommer inte kunna ha några avtal med de här stora jättarna, för det 
är de inte intresserade av, och det beståndet kan ju folk få tag i ändå, bara man har ett inlogg i 
princip. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Att det förmodligen skulle bli mycket dyrt att tillhandahålla kommersiella ström-

ningstjänster, andra än Naxos Music Library, är något som även framhölls av bib-

liotekarier i Klangs (2011) studie. 

     Utöver kostnadsfrågan finns det funderingar kring vilken mening det skulle 

vara i att tillhandahålla en kommersiell tjänst som de flesta ändå redan har tillgång 

till på egen hand, och för den som inte har ett abonnemang så finns det gratisvers-

ioner. 

Vem som helst kan ju ha Spotify gratis. Varför skulle man gå till biblioteket och sätta sig när 
man kan göra det i sin telefon? Det är klart, om vi hade ett abonnemang så du slipper ju re-
klamen… nej jag tror inte på det. (Kaj, Intervju, 2018-04-10) 

Sökfunktionens dilemma 

Shuffling and browsing are modes of navigation that will only work when the size of the ar-
chive is limited. Instead, Spotify’s interface has been built around the search engine. Text 
must be entered into the empty search box, before any music will play. In other words, music 
listening is made dependent on a conscious reflection on the part of the listener, who is forced 
to ask herself: ”what music do I want to listen to right now?” (Fleischer 2015, s. 259) 

 

Även om folkbiblioteken skulle tillhandahålla exempelvis Spotify i större omfatt-

ning, är det inte säkert att dess utbud skulle vara alla till gagn, beträffande olika 

genrers sökbarhet. Det är svårt att hitta klassisk musik på Spotify, man måste veta 

vad man letar efter, säger Rasmus Fleisher i Musikbiblioteksnytt (Enbågen 2013). 
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Spotifys brist på sökbarhet är ett problem som även poängteras och understryks i 

intervjun med Stefan. 

Med de tekniska grejerna som finns idag, så måste man ju kunna göra det. Det är ju bara att 
gå in på en bibliotekshemsida så finns det ju, jag menar, de känns väl inte sådär jättemoderna 
de sökmöjligheterna, men de är ju ändå skyhögt över vad Spotify erbjuder. Där får man ju 
vara sådär listig när man söker, som bibliotekarie så är man ju det ändå, så man kan ju hitta 
det man vill ha. Men för folk som inte vet hur man överhuvudtaget gör när man söker - då hit-
tar de inte det de vill ha, och det betyder att det ligger massor där på Spotify som inte blir spe-
lat. Jag tycker man skulle göra bättre kopplingar och så... (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Användaren som konsument 

”The fiction of individual taste must be upheld, if instand access to ’all music ev-

er’ is to be offered”, säger Fleischer (2015, s. 260). Att på förhand behöva veta 

vad en vill lyssna på ställer krav på individen, som, snarare än att vägledas av 

expertis som kan utmana eventuellt förutfattade preferenser, riskerar ledas in i en 

feedbackloop av ständig bekräftelse och begränsat urval beträffande genre och 

annat. Hesmondhalghs (2013) teoretiserande om musikens begränsade potential 

att beröra (se ”Teori”) gör sig påmind. Ett ”obegränsat utbud” kan i realiteten in-

nebära en begränsning i möjligheten att bli överraskad. Förvisso leder skräddar-

sydda rekommendationer till nya upptäckter, men sällan utanför den individuali-

serade profilens ramar. 

Istället för att ständigt välja musik själva kan vi överlåta urvalet till mjukvara som hittar 
mönster i statistiken över våra och andras tidigare musikval. Sedan erbjuds vi en personligt 
anpassad radiostation som ofta visar sig vara förbluffande bra på att öppna våra öron för mu-
sik vi inte visste att vi gillade. Ändå befinner sig dessa system på en primitiv nivå. De har en 
funktionalitet som skiljer sig föga från nätbokhandlarnas: ”Andra som köpte den här boken, 
köpte också…” (Fleischer 2009, s. 17-18) 

Mellan Spotify och dess användare byggs ömsesidiga relationer upp. Användaren 

blir till konsument med ett identifierat beteendemönster, och tjänsten anpassar sig 

därefter. Genom att delge tjänsten sina preferenser får användaren sina redan defi-

nierade behov tillgodosedda. 

     De rekommendationer som Spotify levererar är enligt Stefan oftast som att ”slå 

in öppna dörrar”. Någonting som i mångt och mycket saknas hos dessa tjänster är 

enligt honom experthjälp och vägledning.  

Men det skulle nog gå att göra ännu mer om man hade mera experter, som kan musik. Nu är 
det ju massa andra grejor som bestämmer, jag menar, det här man får, veckans lista så att 
säga, det är inte så kul (skratt), det är som att slå in öppna dörrar, [...] däremot releaseradarn, 
där kan det ju vara en och annan, men det känns som det skulle kunna göras mycket mera... 
(Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Som alternativ till förutsägbarheten i automatiska rekommendationer kan då bib-

lioteksexpertis komma till sin rätt. Vi ska nu se hur de intervjuade resonerar kring 

eventuella biblioteksbaserade framtida lösningar. 
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Biblioteksbaserad tjänst 

[…] just där tror jag det är svårt att hitta nånting för biblioteken, alltså det är ju, jag vet inte, 
allting handlar ju om affärsmodeller lite grann. Om jag fick önska så skulle det ju vara att 
man kunde, ungefär som man gör med Naxos Music Library, att man registrerar sig, man har 
sitt lånekort, och så kan man registrera sig som användare och köra, det hade ju varit det allra 
enklaste, men det har ju med pengar att göra helt enkelt. Men om man fick drömma så, ja, för 
det är generellt tycker jag när det gäller digitala tjänster och bibliotek att det ska vara så en-
kelt som möjligt att använda, och så lättillgängligt som möjligt. (John, Intervju, 2018-03-27) 

I dagsläget finns, det som tidigare nämnts (se del II), ingen musikströmningstjänst 

för populärmusik på de undersökta biblioteken. Men vad skulle ske med det fy-

siska beståndet om en sådan fanns? Annica menar att det så småningom skulle 

kunna komma att ersätta inköp av CD-skivorna, men påtalar att det är svårt att 

förutse. 

A: […] om det fanns nån sån tjänst så skulle ju säkert det vara intressant, kan jag tänka mig, 
och vi kanske skulle välja den istället för att köpa CD-skivor till exempel. 

F: Så det skulle liksom ersätta CD-skivorna? 
A: Jag skulle nog tro det på sikt, men det är ju, alltså det är ju svårt att säga. 
(Annica, Intervju, 2018-03-26) 

John framhåller att alla inte uppskattar det digitala, det finns de låntagare som 

alltjämt kommer efterfråga fysiska format. Att det finns olika preferenser kan vara 

något att ha i beaktande när man på biblioteken överväger om gallring av fysiska 

format skulle ske som följd av ett ökat digitalt utbud.  

[…] det finns alltid människor som kommer föredra det här fysiska oavsett om vi pratar 
böcker eller skivor. Själv gillar jag ju båda delarna, lite beroende på vad…men sen…ja, alltså 
det är ju svårt att säga nåt sådär men det är klart att man…precis som med sociala medier, det 
digitala kan ju vara en ingång till det fysiska och tvärtom. Man kan tipsa genom…ja, länka 
till nåt klipp eller nån musikfil på Spotify eller annat och försöka locka hit, men jag tror ju att, 
precis som med många andra satsningar som biblioteket gör, det blir lite växelverkan, så. 
(John, Intervju, 2018-03-27) 

Mattias uttrycker liknande tankegångar: Även om han anser det viktigt att biblio-

teket anpassar sig efter sin samtid, finns det fortfarande intresse för fysiska for-

mat, och därför är det värt att fortsätta ta vara på. 

 
Man måste ju förändra biblioteket utifrån verkligheten också. Men…det kanske är så att vissa 
låntagare föredrar det ena och det andra, precis som med e-böcker, vissa vägrar att läsa en e-
bok, vissa läser både och eller vissa läser bara e-böcker. Så kanske det är också med musik 
tänker jag, att det…och även de som lyssnar digitalt kanske beter sig…kanske lyssnar på 
olika sätt och så. (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

Överlag ställer sig de intervjuade positiva till en framtida biblioteksbaserad tjänst. 

Att den skulle användas tror de, ”lika väl som man skulle använda en filmtjänst”, 

säger Kaj (Intervju, 2018-04-10). Det finns dock frågetecken kring hur en sådan 

skulle kunna fungera i praktiken, och huruvida det vore ekonomiskt försvarbart 
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med tanke på de gratisversioner av vissa kommersiella tjänster som redan finns att 

använda sig av. 
 

 
[…] det är svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden, men, antagligen blir det ju mer 
strömmande musik, skulle jag tro, men på nåt sätt måste man ju lösa det här med ersättning 
till folk, de som gör musik, producenter och andra, annars kommer det ju inte att vara någon 
som håller på med det där längre, det finns ingen som får betalt. (Per, Intervju, 2018-04-05) 

Annica liksom John påpekar att det finns ett demokratiskt hänseende i att kunna 

tillhandahålla strömmad musik gratis. Att abonnera på musikströmningstjänster 

kostar pengar för användaren, ”det kan för många människor vara en summa som 

man inte har råd med helt enkelt”, och ”allting som biblioteket erbjuder ska ju 

vara kostnadsfritt” (John, Intervju, 2018-03-27).  
 

Ur en demokratisk aspekt så vore det väl jättebra om det fanns en tjänst. De flesta streaming-
tjänster kostar ju ändå nånting och om vi väljer att köpa mindre musik på grund av att, ja, om 
man tänker att många inte lånar skivor, då vore det ju bra om biblioteket kunde erbjuda en 
streamingtjänst tänker jag, som är gratis för användarna. Men…det skulle ju behöva finnas 
nån då som fungerar. (Annica, Intervju, 2018-03-26) 

Lars ställer sig skeptisk till det rent praktiska med att driva en egen tjänst, oavsett 

om denna skulle satsa på etablerade eller oetablerade artister.  

L: […] att bibliotek skulle göra någon egen strömningssida tror jag hade varit väldigt svårt att 
få det att funka på ett bra sätt. 

F: Just för att allt… eller för att det redan finns mycket eller? 
L: Nämen för att Spotify är ganska bra, sen är det klart man skulle kunna satsa på då lik-

som oetablerade istället och sådär, men såna projekt verkar…eller brukar bli ganska svåra att 
driva på ett bra sätt. Vi hade det, för några år sen hade vi att folk fick lämna in sina egna fil-
mer, och fick ett ganska stort bestånd ändå, men det var ingen annan än de som lämnade in 
som intresserade sig (skratt). (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Att Spotify som konkurrent i att tillhandahålla populärmusik är en hård nöt att 

knäcka menar även John (Intervju, 2018-03-27), som säger att ”Det är svårt att 

hitta nåt som kan mäta sig med Spotify”. Mattias uttrycker liknande tankegångar 

och poängterar att Spotify även finns i gratisversion. Faktumet att Spotify är så 

pass billigt i förhållande till dess utbud ses som en hög tröskel som vore svår att 

komma över med en egen tjänst från bibliotekens sida. Det blir problematiskt att 

få till ekonomiskt försvarbara avtal när de kommersiella tjänsterna är så billiga.  
 
[…] så länge Spotify är så pass billigt och populärt så tror jag inte riktigt att det kommer 
komma nån ny sån för populärmusik, jag tror faktiskt inte det. För det…nej, jag vet inte. Jag 
tror inte att skivbolagen riktigt har, att det finns pengar för det heller, för de förlorar ju liksom 
på om folk lyssnar gratis, så jag tror inte riktigt på det faktiskt. (Mattias, Intervju, 2018-04-
20) 
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Utbud och urval 

”Behovet är inte längre tillgängligheten utan urval och inspiration. Det är också i 

den situationen som ett bibliotek med kompetent personal kan göra skillnad”, 

skriver Duberg et al. (2013, s. 6) i Västerås stadsbiblioteks musikplan. Ett utbud 

kan, som såg i del I, vara stort men ändå till stora delar osynligt, och kräva mycket 

jobb för att synliggöras. Ett aktivt urval kan hjälpa till med att få utbudet att locka 

biblioteksbesökarna och kännas aktuellt. Ifall biblioteket hade en egen musik-

strömningstjänst, blir en central fråga därför att se till vad den skulle innehålla, 

vad för slags urval skulle man erbjuda användarna?  

     Det kan i detta sammanhang enligt mig vara relevant att skilja på utbud och 

urval. Som Heide Petersen, med e-böcker som exempel, understryker i följande 

stycke, behöver en stor samling inte nödvändigtvis innebära en hög och variat-

ionsrik användningsgrad.  

The important question is for example not: How to build a collection of ebooks? But: Is a his-
torical growth in the volume of and access to information accompanied by a corresponding 
development in the degree of enlightenment and education? Are all citizens as enlightened, 
well-educated and culturally active as one might wish? If that is not the case, what can the 
public library do in order to encourage such a development? 

Maybe the risk is not so much a library bypass, where the citizens desert the library, but ra-
ther a citizen bypass, where the libraries desert the citizens and perhaps particularly those cit-
izens that need the library most. (Heide Petersen 2014) 

Ett bibliotek med medborgarnas bästa för ögonen kan sägas ha i uppgift inte bara 

att tillhandahålla en uppsjö av material (här blir det svårt att konkurrera med Spo-

tify), utan också att se till att det material som finns tillgängligt får komma biblio-

teksanvändarna till användning på meningsfulla sätt (här kan biblioteken spela en 

nyckelroll). 

     Strömningstjänster för film har nyligen introducerats på svenska folkbibliotek, 

frågan är om något liknande kunde gälla även musik. Lars menar att de biblio-

teksbaserade filmtjänster som nu finns hade en enklare match i att fungera som 

alternativ för kommersiella filmtjänster än vad en eventuell musikströmningstjänst 

skulle ha. 

[…] det är ju klurigt med att Spotify ändå är ganska bra, alltså att det ändå finns mycket där, 
vilket gör att…alltså biblioteken har ju startat en strömmad filmtjänst, och då är det ju väldigt 
mycket lättare att göra det bra, i och med att de stora filmströmningssidorna är ganska dåliga 
på film. (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Enligt Mattias kan inspelad film fortfarande sägas ha ett visst konsumtionsvärde, i 

det att folk i högre utsträckning än musik tycks beredda att betala för produkten. 

”Musikens värde har ju blivit väldigt devalverat”, menar Mattias, och därför tror 

han att det vore svårare att erbjuda någon tjänst för musik liknande de som nu 

finns för film. 
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Värdet på film är inte lika devalverat, vilket gör att det kanske finns en funktion där att…det 
är fortfarande ganska dyrt för en låntagare att köpa eller låna eller hyra en film, om man jäm-
för med musik, så där kanske biblioteket kan fylla en roll att, med skattemedel då, göra så att 
det blir billigare att hyra då, eller låna film. Om det inte vore så att musiken nästan skänks 
bort så skulle kanske biblioteket kunna gå in och… (Mattias, Intervju, 2018-04-20) 

I de kulturpolitiska målen från 1974 stod det att kulturpolitiken ska ”motverka 

kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” (Proposition 

1974:28). I Bergquists och Bergquists (2005) studie med bibliotekspersonal och 

biblioteksanvändare i Lund framkom att både personal och användare ansåg det 

viktigt att musikavdelningen stod för ett utbud som skiljde sig från kommersiella 

aktörers och tillhandahöll ett utbud som svårligen tillhandahölls via de kommersi-

ella kanalerna. I och med de kulturpolitiska mål som beslutades 2009 så togs ra-

den om att ”motverka kommersialismens negativa verkningar” emellertid bort, 

vilket innebar att det inte längre fanns något incitament från statligt håll om att gå 

i denna riktning.  

     Stefan berättar att det under den tid formuleringen fanns med kunde diskuteras 

flitigt vad som skulle köpas in och inte till biblioteket, medan man sedermera gått 

mot att verka mer efterfrågestyrt i sitt urval. Stefan vill gärna att kvalitet ska främ-

jas men vill samtidigt inte om man ”skriver folk på näsan” för mycket. 

 
Man vill ju att folk ska upptäcka att det finns andra saker som har kvalitéer. Så just hur man 
ska få den där balansgången, och utan att smälla nån på fingrarna, det känns som ett litet di-
lemma idag. För som det är nu, känns det som att biblioteken flyter med i den här allmänna 
kommersialismen. (Stefan, Intervju, 2018-02-23) 

Den ökade kommodifieringen av musik har enligt Hesmondhalgh (2013) för mu-

siklyssnaren lett till fler nostalgiska tillbakablickar än ökande beröringspunkter, 

”fostrat den negativa sentimentaliteten genom ekonomi och estetik som gör det 

billigare och enklare att framkalla musikaliska förflutna än att uppmuntra en beri-

kande känslomässig miljö” (Hesmondhalgh 2013, s. 53). Ifall biblioteket skulle 

tillhandahålla en tjänst för strömmad musik kan man i ljuset av detta resonemang 

fråga sig hur urvalet skulle kunna se ut. Kanske kunde man tänka sig att urvalet 

syftade till att inspirera till nya upptäckter, i enlighet med upplevelsesamhällets 

(Heidegren 1995) invånares jakt på upplevelser? Detta skulle då ställa krav på de 

som gjorde urvalet, vare sig det vore bibliotekspersonalen eller någon annan. Leif 

och Kaj har idéer om att man med en biblioteksbaserad skulle erbjuda sådan mu-

sik som vore svårare att få upp ögonen för på annat håll. I Vänersborg har man en 

filmsamling med en mängd ”kvalitets”-filmer som är svåra att få tag i. Liknande 

urvalsprinciper skulle kunna gälla en eventuell musiktjänst, menar de. 

L: Det är ju alla såna här filmer som inte går att hyra, och som kanske ofta inte finns på Net-
flix och HBO och de här… 

K: Ja och som inte finns att köpa heller, många utav dem. 
L: Nej precis 
[…] 
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L: Och precis som med film, att välja det som inte är så känt men det som har riktigt bra 
kvalitet. Vi har ju inte många typ…actionfilmer eller Clint Eastwood eller nånting sånt här 
utan vi har ju det, det andra så att säga, det som visas ofta på filmstudion och, Folkets bio och 
sånt där. 

K: Blanda högt och lågt. 
L: Mm. 
(Kaj och Leif, Intervju, 2018-04-10) 

Lars menar också att det skulle kunna finnas en poäng med att biblioteket gjorde 

ett urval, men att det är svårt att tänka sig vad som skulle ske utöver det från 

bibliotekens sida. 

[…] det kan man väl tänka samma med, alltså om det skulle göra en strömningstjänst eller om 
vi skulle vara nav för strömmad musik på nåt sätt att…det är klart att vi, om vi då aktivt är 
med och gör urvalet så finns det ju en poäng i det, men sen slutar det ju där på nåt sätt 
(skratt). (Lars, Intervju, 2018-03-14) 

Användaren som prosument  

Ett alternativ som varken förlitade sig på att sluta avtal med strömningstjänster 

eller stora skivbolag, skulle kunna vara att utveckla en tjänst som fokuserade på 

oetablerade artister. Som nämnts i avsnittet ”Demotek” ser Niklas en potential i 

strömningstjänster för lokala musiker. Han menar att det är viktigt att en eventuell 

strömningstjänst ligger i linje med bibliotekslagen och andra styrdokument. 
 
 

[…] men självklart ser jag ju fördelar med strömmad musik på ett lokalt plan, med att skapa 
en sån här tjänst, men att det är biblioteket som initierar det och driver det och skapar det uti-
från sin verklighet och sina mål, vad man vill uppnå, vad är vårt uppdrag, om man ser till bib-
lioteksplan, bibliotekslagen, biblioteksplaner som finns. Så man har styrdokumenten liksom. 
(Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

Direkta avtal med artisterna kunna innebära överenskommelser utan mellanhän-

der, där artisterna fick större kontroll över på vilka premisser deras musik får nytt-

jas. 

Musikerna och representanterna för den här tjänsten skriver ett kontrakt där musikerna ger 
tillstånd att brukaren får ladda ner musiken och strömma musiken, under två års tid tror jag 
det är. Och det tycker jag låter mycket mer som en biblioteksmässig tjänst än att förlita sig på 
vad exempelvis BTJ eller FörlagEtt skulle kunna erbjuda oss. (Niklas, Intervju, 2018-03-05) 

I ett sådant scenario skulle biblioteken kunna fungera som en central punkt för 

lokalt musicerande, och även exempelvis anordna spelningar med streamingtjäns-

tens utbud som grund, likt Demoteket var tänkt att fungera en gång i tiden, och 

fortfarande i viss mån gör i Vänersborg. Artisterna skulle själva kunna vara del-

aktiga i att skapa innehåll, och kunna nå ut till fler genom att tjänsten i fråga till-

handahölls av biblioteken. Som tidigare nämnts förordar Hesmondhalgh (2013) 

Nationella och lokala kommunikationssystem som lägger stort värde i en bredd av 

musikgenrer, och förser musiker med resurser till att bygga upp en publik på, som 
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en egenskap hos en blomstrande musikalisk plats. Bibliotekens tjänst skulle kunna 

vara ett sådant ”kommunikationssystem”. Johansson (2018) visade att en tjänsts 

utformning kan ha stor del i hur användarnas lyssnarvanor ser ut; inte bara i hur 

de väljer att lyssna utan även i vilken mån de är benägna att relatera till artisten 

ifråga och i vilken mån de tycks beredda att dela med sig av vad de lyssnar på. De 

Stockholmsungdomar som lyssnade på Spotify var mer motvilliga till att dela med 

sig av sitt musiklyssnande, medan de Moskvaungdomar som lyssnade via Video-

kontakte ställde sig mer positiva till att dela med sig, troligen som en följd av att 

Videokontakte innefattar fler sociala funktioner, medan Spotifys sociala funktion-

alitet framförallt kännetecknas av att integreras med sociala medier som Facebook 

och via dessa kunna dela vidare de individualiserade mönster som fångats av 

verktyget. Här skulle biblioteket kunna fylla ett tomrum, genom att erbjuda en 

plattform för kommunikation kring musik, som inte vore kopplad till individuali-

serade profiler utan skedde i en förutsättningslös, social, upplevande kontext. 
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Resultatöversikt 

Del I 

Vi gick igenom exempel på centrala delar av musikbiblioteksarbetet, där vi såg att 

fysiska format fortfarande har en viktig plats på biblioteken, men att beståndet, 

utifrån tankar om upplevelsesamhällets omvända ändamålsrationalitet (Heidegren 

1995), med fördel skulle kunna betraktas som medel snarare än mål.  Vi såg 

också; med inspiration från Hesmondhalghs (2013) egenskaper hos blomstrande 

musikaliska platser, och Fleischers (2015) idéer om att musik kräver både tid och 

rum för att beröra; att synliggörande av beståndet, vägledning, inspiration, främ-

jande av det lokala och internationella kan ses som viktiga delar för musikverk-

samhetens fortskridande. För att inte tala om den kompetenta personalen, som i 

intervjuerna flaggar för att tiden är knapp för att kunna utföra musikbiblioteksar-

bete. Musikarbetet kan, som vi har sett, kännetecknas av en mängd olika experti-

ser, men uppfattas ofta hamna vid sidan av övrig biblioteksverksamhet.  

     Gällande musikbeståndet finns det fog för att fortsatt tillhandahålla CD-skivan, 

eftersom den är populär bland vissa låntagare, även om dessa framförallt utgörs av 

män i medelåldern och uppåt. Att beståndet kretsar kring ett format som används 

av en mycket begränsad målgrupp tyder emellertid på att det finns ett stort tom-

rum att fylla beträffande att tillhandahålla inspelad musik gratis till hela befolk-

ningen. LP-skivan har möjligen en framtid på biblioteken, men den har inte an-

vänts i någon större omfattning på senare år, och för att kunna säga något om dess 

relevans skulle formatet behöva utvärderas i olika sammanhang över en längre tid. 

Som medium för utlån tycks de flesta överens om att LP-skivan lämpar sig sämre 

än CD-skivan, detta med anledning av att den ses som mer skrymmande.  

     Även om det råder konsensus kring att unga människor till stor del rör sig på 

webben, i synnerhet via sociala medier, så tycks inte utbudet synliggöras där i 

någon större utsträckning. Musiktips sker i mån av tid och kan inte sägas vara en 

prioriterad del av verksamheten. Att tips ska ske i relation till bibliotekets utbud är 

en generellt rådande uppfattning. Om vi anknyter detta till faktumet att musikbe-

ståndet till största del kretsar kring CD-skivan, ett format som lånas av en begrän-

sad målgrupp, kan vi konstatera att musiktips bör ske utifrån fler premisser än 

skivbeståndet om det ska få någon större genomslagskraft.  

     Det framkommer i intervjuerna att bibliotekarierna har en viktig roll i att svara 

på referensfrågor, varav frågor om noter är de vanligaste bland musikrelaterade 
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sådana. Referensfrågor är något man gärna ägnar sig mer åt, och den vägledande 

rollen tror man kunde vara mer utpräglad i musikarbetet i framtiden. Detta skulle 

kunna gestalta sig i att, utöver att vara en resurs för de besökare som vill upptäcka 

ny musik, att man även visar hur verktyg på webben kan användas för att hitta 

musik och relaterad information. I samband med detta blir det relevant att fundera 

kring vilka kompetenser den musikansvariga personalen ska ha: Referenskun-

skaper om noter tycks generellt väsentligt att ta till vara på. Kompetenser kring 

olika sökverktyg på webben och förmåga att utföra musikaliskt ”detektivarbete” 

skulle kunna bli relevant ifall även sådant prioriterades. 

     För att både verka för människans musikaliska blomstrande (se Musikens be-

gränsade bidrag till människans blomstrande) och, i enlighet med upplevelse-

samhället, skapa meningsfulla upplevelser för bibliotekets besökare (se På jakt 

efter meningsfulla upplevelser), blir det viktigt att verka för inspiration. Enskilda 

lyssnarplatser finns alltjämt i Stockholm och Västerås och är populära där, även 

om antalet platser krymp. Det råder viss skepsis på de bibliotek som inte tillhan-

dahåller lyssnande huruvida detta vore något att satsa på, eftersom de flesta bib-

lioteksbesökare ändå har tillgång till musik via mobilen idag. Dessutom erbjuds 

lyssnande indirekt sett, i och med att biblioteken tillhandahåller datorer och wifi.   

     Gemensamt lyssnande och utövande ställer sig de intervjuade positiva till; utö-

ver musiklyssnande kan resurser för gemensamt lyssnande även användas i andra 

sammanhang, såsom språkkurser. En stor utmaning med gemensamt lyssnande 

och utövande uppfattas vara att det skulle ta plats och låta mycket, varför särskilda 

utrymmen behövs. Musikinstrument är mycket populärt på de bibliotek som till-

handahåller det, och används särskilt av yngre besökare. Instrument liksom andra 

förutsättningar för musikproduktion är något de intervjuade gärna ser mer av på 

biblioteken, men det understryks att detta kräver särskilda resurser och personal-

kompetens.  

     Musikrelaterade evenemang utgörs i dagsläget på vissa bibliotek framförallt av 

återkommande lunchkonserter. Musikevenemang av annat slag än detta sker över-

lag mer sällan. Men i de fall de sker, såsom i form av konserter eller samtal om 

musik, är de ofta populära. Att introducera nya evenemang uppfattas samtidigt ta 

tid och kräva god planering. Som Hesmondhalgh (2013) påpekar kan musik be-

röra socialt i en mängd olika former; alltifrån mer intima sammankomster där alla 

känner alla, till storskaliga konserter med mer anonym prägel. En lärdom att dra i 

detta sammanhang är att framgång för musikevenemang på bibliotek blir en fråga 

om långsiktiga prioriteringar såväl som öppenhet för nya idéer. 

     Hesmondhalghs (2013) teorier om musikaliskt blomstrande platser innefattar 

att på ett lokalt plan skapa förutsättningar för musiker att både utöva musik och 

synas. Med exempel från Eskilstuna såg vi att ett lokalhistoriskt engagemang kan 

verka för att sätta en stads musikliv på kartan och öppna dörrar för utställningar 

och konserter. Demotek, som fortfarande finns i Vänersborg, har tidigare fyllt en 
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funktion i att låta lokala förmågor sprida sina alster via bibliotekens lånesystem. 

En del av de intervjuade påpekar att musiker idag kanske snarare använder sig av 

digitala verktyg än fysiska skivor för att nå ut med sin musik. Ett nutida alternativ 

skulle kunna vara en tjänst som synliggjorde lokala musikers inspelningar, artist-

info och spelningar. Här pekas Yahara Music Library, som används av folkbiblio-

tek i Madison i USA, ut som ett exempel. Med Internationella biblioteket som 

utgångspunkt gick vi igenom resonemang kring att tillgängliggöra musik från 

världens alla hörn. Detta kan verka för innovativ hybriditet såväl som uppfylla 

bibliotekslagens krav på ett flerspråkigt utbud. Vi knöt samman det internationella 

perspektivet med det lokala, för att konstatera att ett glokalt engagemang kunde 

vara aktuellt framöver.  

Del II 

I del II gick vi; framförallt i relation till Fleischers (2015) idéer om den postdigi-

tala sensibiliteten och Hesmondhalghs (2013) resonerande kring den, parallellt 

med ett ökat utbud, ökade kommodifieringen av musik; igenom synpunkter kring 

strömningstjänsters möjliga framtid på folkbiblioteket, där vi kunde konstatera att 

avtal med kommersiella aktörer kan bli väldigt kostsamma, och uppfattas som 

orealiserbara att förverkliga, medan det kan finnas fog för att biblioteken erbjuder 

en egen tjänst, om än detta vore en stor utmaning som skulle kräva mycket tid och 

kompetens. Med en gemensam strategi skulle möjligen biblioteken tillsammans 

kunna utforma en tjänst som erbjöd expertvägledning i att navigera bland inspelad 

musik och även hjälpte till med att promota lokala artister såväl som skapade en 

inbjudande digital miljö där människor kunde dela med sig av musiktips i olika 

former. Detta skulle ligga i linje med Hesmondhalghs (2013) idé kring Nationella 

och lokala kommunikationssystem som lägger stort värde i en bredd av musikgen-

rer, och förser musiker med resurser till att bygga upp en publik på. 

    De intervjuade tror att strömmad musik kommer ha mer plats på folkbiblio-

teken i framtiden, men hur detta kommer gestalta sig ses som ovisst. En utmaning 

är att befintliga kommersiella musikströmningstjänster är så billiga i förhållande 

till det breda utbud som erbjuds. Men att kommersiella tjänster lämnar mer att 

önska beträffande sökbarhet och expertvägledning kunde vi, med hjälp av Flei-

scher (2015) och utsagor från de intervjuade, konstatera. En biblioteksbaserad 

tjänst skulle utifrån detta resonemang kunna profilera sig som ett välkommet al-

ternativ för musiklyssnare på jakt efter upplevelser. Att en musikströmningstjänst 

helt skulle ersätta det fysiska utbudet ifrågasätts dock, eftersom olika låntagare 

kan ha olika preferenser beträffande olika format.  
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Slutdiskussion – Musikfrämjande gentemot unga 

Avslutningsvis ska vi se tillbaka på uppsatsens syfte, vilket var att ta reda på hur 

folkbiblioteken kan arbeta för att visa sig relevanta för och nå ut till unga med 

avgiftsfri musik i en tid av streaming och upplevelseorientering. 

     Som Hesmondhalgh (2013) visade så finns det i musiken en unik potential att 

beröra, inte bara på ett individuellt plan, utan också på ett socialt plan. Utifrån 

Hesmondhalghs (2013) teorier menade jag att folkbiblioteken kan sägas ha i upp-

gift att verka för berikande känslomässiga miljöer, verka för upplevelser, och 

skapa lokala förutsättningar för musicerande, uppträdande och promotion.   

     En musikavdelning kan få en avgörande relevans för ungdomar om de bjuds in 

till samtliga av dessa delar. Bibliotekens musikavdelningar är dock kopplade till 

respektive vuxenavdelning. Kanske musikavdelningen även borde kopplas till 

ungdomsavdelningen? I annat fall blir det svårt att nå unga där de rör sig, åt-

minstone i fråga om biblioteksrummet. Bilden av vilka målgrupper musikavdel-

ningen riktar sig mot förefaller splittrad. För samtidigt som musikavdelningen är i 

första hand en vuxenavdelning, har möjligheter till skapande framförallt kopplats 

till ungdomsverksamhet på annat håll. Folkbibliotekens musikavdelningar lockade 

tidigt ungdomar med de lyssningsmöjligheter som erbjöds. För att visa sig rele-

vanta bör de återigen försöka locka till sig ungdomarna. Men det går inte förvänta 

sig att ungdomar ska lockas till ett bestånd om de inte uttryckligen bjuds in i att 

uppleva detta.  

Förslag 

Nedan följer förslag på vad folkbiblioteken skulle kunna fokusera på i sitt musik-

arbete framöver för att visa sig relevanta för och nå ut till unga. Detta är baserat 

på vad som kom fram i resultatredovisningen. 

”Upplev den inspelade musiken!” – Beståndet som medel snarare än 

mål 

Det finns demokratiska skäl till att fortsatt tillhandahålla fysiska format såväl som 

att satsa på ett digitalt utbud. Detta eftersom alla biblioteksanvändare inte har pre-

numerationer på musikströmningstjänster, och en del dessutom föredrar fysiska 
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format framför digitala. För att bestånden ska kunna ha relevans för många skulle 

de dock behöva synliggöras mer och kopplas till upplevelser: 

I resonerandet kring upplevelsesamhället (Heidegren 1995) fördes teorier fram om 

att människor idag söker efter upplevelser, där målet är inre tillstånd snarare än 

yttre ting i sig. Jag menade utifrån det att folkbiblioteken borde sträva efter att ge 

människor meningsfulla musikaliska upplevelser som kännetecknas av oförutsäg-

barhet. Det framkommer i intervjumaterialet en bild av att beståndet är den cen-

trala delen av musikverksamheten, men den inspelade musik som idag finns att 

tillgå på biblioteken lånas framförallt av män i medelåldern och uppåt. Det finns 

samtidigt en antydan till att evenemangen är mer populära bland kvinnor än män. 

Som vi sett tipsar bibliotekarierna helst om musik ifall denna går att härleda till 

beståndet. Här kan det finnas fog för att tänka bredare, eftersom musik finns att 

tillgå genom många andra kanaler än enbart bibliotekets. Jag stämmer här in med 

Maagard (2015) om att det kanske är dags att gå från en efterfrågestyrd låneorien-

terad musikverksamhet mot en mer upplevelseinriktad sådan. Men detta behöver 

inte betyda att tiden att låna ut musikbärande medier är passé; man kan fokusera 

på att låna ut dessa i en upplevelsekontext, där exempelvis en blandning av olika 

medier presenteras för att ge ett upplevelseinriktat sammanhang. Synliggörande 

av beståndet, möjligen i relation till fler kanaler än bibliotekets, blir som vi varit 

inne på a och o för att göra det relevant för besökarna. 

     Beroende på vem av bibliotekarierna man frågar så uppfattas CD-skivan vara 

mer eller mindre aktuell som format. Även om utlånen minskat drastiskt sedan 

musikströmningens genombrott är CD-formatet fortfarande populärt bland en del 

frekventa besökare, och används inte bara för utlån utan även i vissa fall för upp-

spelning på biblioteket, såsom ”veckans skiva” i Handen. Även ur demokratisk 

tillgänglighetssynvinkel finns det som sagt skäl att ha det kvar. Biblioteken bör ha 

detta i beaktande ifall CD-beståndet övervägs att gallras ut. Ett format är inte mer 

eller mindre relevant av sig självt, utan får betydelse för människor först när det 

sätts i givande sammanhang. Bibliotekarierna är överlag positivt inställda till LP-

skivan som format; även om inte alla köper in det så har det ändå på flera håll 

grävts upp ur gömmorna igen, och det kommer fram synpunkter på detta format 

som idealt för aktivt lyssnande av skivor från början till slut – ett sätt att skapa 

upplevelser. Vi såg exempel på detta med Västerås LP-café. Det kan i äldre for-

mat som detta alltså finnas en potential att beröra, som ett hjälpmedel på jakt efter 

den postdigitala sensibiliteten. LP-formatet ses även av en del som ett möjligt 

medel för att locka till sig ungdomar, genom att inbjuda till aktivt lyssnande. För 

att dra några långtgående slutsatser kring detta skulle det dock behöva forskas mer 

på formatet i sammanhang som riktade in sig på ungdomar som målgrupp. 

     Medan Spotify jobbar med att identifiera och anpassa individuella musiktips 

efter individuella beteendemönster, skulle en biblioteksbaserad musikströmnings-

tjänst kunna öppna upp för upptäckande av ny musik på mindre förutsägbar 
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grund, med fokus på en bredd av musik och möjlig vägledning snarare än indivi-

duellt utstakade spår. Detta skulle ligga i linje med samhällets upplevelseoriente-

ring. Genom att erbjuda musikmedier till allmänheten i på förhand oanade kontex-

ter, såväl som historiska och geografiska, kan biblioteken bidra till ”människans 

blomstrande”, i och med att vi då får en chans att exponeras för musik som vi an-

nars inte hade upptäckt på egen hand och även exponeras för ett större samman-

hang kring den inspelade musiken än våra tillfälliga personliga preferenser. Att 

exponeras för en bredd snarare än ”individanpassade rekommendationer” för oss 

bort från individcentrering mot individuell blomstring i en samverkan med andra 

människor. 

”Här äger musiken rum!” – Vägled och inspirera 

Den mesta inspelade musiken må finnas tillgänglig i teorin, men i praktiken måste 

urval ske för vad som ska synliggöras. Här har biblioteken en chans att agera uti-

från sin förmedlande roll, vilket inte utesluter att man också erbjuder en bredd i 

det egna utbudet. Det kan finnas en tendens att man för enkelt kapitulerar inför 

Spotifys i teorin väldiga musikmängder. För oavsett hur mycket som ligger där 

och skvalpar är det mycket som aldrig spelas i praktiken. I intervjuerna framkom 

att Spotifys sökfunktion ses som bristfällig, och dess vägledning i princip obefint-

lig: som Fleischer (2015) visar kan dess rekommendationer snarare betraktas som 

anpassning. Biblioteken kan ta vara på sin vägledande roll genom att hjälpa ung-

domar att hitta ny musik i det väldiga utbudet, möjligen både bland sitt eget utbud 

och sådant som tillhandahålls genom andra kanaler. Vi såg i avsnittet ”Inspirat-

ion” exempel på upptäcktsfärder på webben; detta är ett outforskat område som 

skulle kunna verka för att ge unika upplevelser. Här kan man även tänka sig ett 

slags informationsundervisning för musik, inriktad på ungdomar: Man skulle ex-

empelvis kunna visa olika sökverktyg för musik, och hur det går att upptäcka mu-

sik via dessa, och i en samverkan mellan olika verktyg. Detta skulle även slå ett 

slag för bibliotekariens informationssökningskompetens, och ge användarna kom-

petens i att genom icke-kommersiella vägar nå fram till musik och kringliggande 

detaljer som inte går att hitta genom exempelvis Spotify eller Facebook. Genom 

att ställa Spotify jämte andra verktyg skulle bibliotekspersonalen kunna visa vad 

Spotify är bra på, och på vilka sätt andra verktyg kan komplettera med informat-

ion.  

     Att spela upp musik i rummet är något som berörs av ”alla åldrar och alla typer 

av människor”, för att citera Mattias (Intervju, 2018-04-20). När ungdomar besö-

ker biblioteket kan man se till att musiken både syns, hörs och känns. Att göra 

musiken mer levande är något som Västerås stadsbiblioteks musikplan (Duberg et 

al. 2013) vill verka för. Med utgångspunkt i Fleischer (2015) och Hesmondhalgh 

(2013) har vi kunnat se att det finns fog för sådana tankegångar ifall man vill 

kunna beröra biblioteksbesökarna. Levande musik kan ta sig många olika former 
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och, som Hesmondhalgh (2013) påpekar, beröra på många olika plan. Evenemang 

kan, som vi sett, ta tid att fästa. För att musikavdelningen ska kännas levande för 

ungdomar behövs här både mer forskning och en öppenhet inför nya idéer.     

     Musikinstrument, framförallt elpiano, uppfattas av de intervjuade vara mycket 

populära bland unga besökare. Detta kan då vara någonting att prioritera och satsa 

mer på. Som påpekats i intervjuerna är också den kravlöshet som biblioteksrum-

met erbjuder något unikt, en kravlöshet som med fördel kan kopplas till musikin-

lärning, -utövande och -skapande. Blomstrande musikaliska platser kännetecknas 

enligt Hesmondhalgh (2013) av att skapa likvärdiga förutsättningar för musice-

rande, biblioteken har här en unik möjlighet att göra skäl för sitt demokratiska 

uppdrag. Samtidigt bör det forskas på vilka verktyg som unga kan tänkas vilja 

använda sig av i sitt skapande, och för att erbjuda en låg tröskel in till utövandet, 

även vara öppen för andra verktyg än traditionella instrument. I ett samband av 

skapande ytor skulle musikproduktion kunna avdramatiseras och verka inbju-

dande för fler ungdomar. 

”Vi hjälper dig att synas!” – Främja det lokala digitalt, se det som 

glokalt  

Det är svårt att få erkännande som musiker i dagens digitala överflöd. Den som 

vill nå ut med sin musik har ett stort promotionsarbete framför sig om detta ska 

ske på egen hand. Som Hesmondhalgh (2013) påpekar kan det krävas lokala och 

nationella initiativ för att skapa informationssystem som uppmärksammade ett 

brett utbud av genrer och hjälpte mindre kända artister att synas.  

     När det gäller att tipsa om musik på webben kom sociala medier ofta på tal 

under intervjuerna. Det framkom synpunkter om att dessa är att föredra framför 

bibliotekens egna webbplatser, som kan anses föråldrade och inte anpassade efter 

unga idag. Det finns dock, som Hesmondhalgh (2013) påtalar, en problematik i att 

förlita sig på kommersiella kanaler, eftersom dessa inte kan garantera att innehåll 

synliggörs i bred bemärkelse. Eventuellt publicerat innehåll från musikavdelning-

en riskerar att drunkna i andra flöden. Det kan tyckas vara en gigantisk utmaning 

för biblioteken att profilera sig genom egenutvecklade informationskanaler, men 

med Demoteket som exempel har vi sett att det går att skapa unika plattformar 

inriktade på ungdomar. Detta skulle kunna ta ett steg in i den digitala världen:  

     En biblioteksbaserad musiktjänst som fungerade som ett digitalt demotek 

skulle kunna gynna lokalt musicerande och samtidigt locka fler unga till biblio-

teket. Som vi sett exempel på i Vänersborg, kan en Demoteksverksamhet kopplas 

till evenemang på biblioteket och även ha betydelse i ett lokalhistoriskt samman-

hang. I och med att det lokala främjades kunde man också tänka sig att det till-

gängliggjordes nationellt såväl som internationellt. Biblioteken har en potentiell 

nyckelroll i att hjälpa artister med att promota deras musik, eftersom de i egen-
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skap av kulturarvsinstitutioner har en expertis i att förvärva och tillgängliggöra 

dokument.  

     Om folkbiblioteken värnar om det lokala musiklivet och åtar sig att dokumen-

tera detta, kan det bli en tillgång för människor på vitt skilda platser. Folkbiblio-

teket som lokalt förankrad institution skulle i detta kunna spela en roll både lokalt 

och globalt. Det finns nämligen idag fler tekniska möjligheter att tillgängliggöra 

musik bortom nationsgränserna än någonsin tidigare. I bästa fall kan dessa möj-

ligheter tas till vara på framöver. 

Vidare forskning 

Slutligen vill jag uppmana till mer forskning inom detta område. Medan denna 

uppsats fokuserat på bibliotekspersonals uppfattningar skulle framtida forskning 

kunna undersöka biblioteksanvändares och ungdomars beteenden och/eller åsikter 

kopplat till folkbibliotekens musikverksamhet. Aktionsforskning skulle kunna 

utföras i relation till exempelvis synliggörande av bestånd, referensarbete kring 

musik, musikrelaterade evenemang, skapande ytor, och digital Demoteksverk-

samhet.  
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Sammanfattning 

I en tid av musikaliskt överflöd och sjunkande utlåningssiffror ställer sig författa-

ren frågande till vad som ska ske med folkbibliotekens musikarbete framöver. 

Syftet med uppsatsen är att komma fram till en diskussion kring hur folkbiblio-

teken skulle kunna visa sig relevanta för och nå ut till unga med avgiftsfri musik i 

en tid av streaming och upplevelseorientering. För att uppfylla syftet utfördes en 

intervjuundersökning med bibliotekspersonal på folkbibliotek i Sverige. Teorier 

från Hesmondhalgh (2013) om på vilka sätt musik kan spela roll i människors liv; 

och var dess potential att spela roll på ett eller annat sätt kan anses begränsad, 

såsom till följd av en ökande kommodifiering av musik och en ökad individcentre-

ring till förmån till ”positiv individualitet”; används som teoretiskt ramverk i an-

slutning till att centrala aspekter av musikverksamheten presenteras. Till musik-

verksamheten relateras även teorier kring upplevelsesamhälle, som de presenteras 

av Heidegren (1995). Medan Fleischers (2015) idéer kring postdigital sensibilitet, 

som handlar om att vi i dagens musikaliska överflöd kan anses ha det svårare att 

bli berörda av musik, framförallt används för att analysera de delar av resultatet 

som berör musikströmning och andra former av musiklyssnande. Resultaten visar 

att det finns demokratiska skäl att fortsatt tillhandahålla fysiska format, men att 

dessa format framförallt lånas av medelålders män, vilket tyder på ett tomrum 

gällande bibliotekets förmåga att erbjuda ett brett urval av avgiftsfri musik till 

hela befolkningen. Vidare presenteras synsätt kring synliggörande av beståndet på 

webben och i biblioteksrummet, aspekter av vägledning och inspiration i musik-

arbetet, samt främjande av det lokala och internationella, med en knytpunkt i att 

det lokala kan göras glokalt till förmån för aspirerande musiker såväl som musik-

lyssnare. Avslutningsvis presenteras slutdiskussionen, där författaren konstaterar 

att det för att nå unga kan finnas fog för att rikta sig till dessa mer explicit, snarare 

än att se musikavdelningen som i första hand en vuxenavdelning. Inför framtiden 

föreslås även att musikbeståndet ska betraktas som ett medel för upplevelser sna-

rare än mål; att musiken levandegörs för de unga besökarna genom att sätta in 

musiken i såväl oväntade som meningsfulla sammanhang; och att verksamhet 

liknande Demoteket tas i bruk på nytt, men i en digital kontext. Uppsatsen avslu-

tas med förslag på framtida relaterad forskning, där biblioteksbesökares och ung-

domars åsikter och beteenden undersöks. 
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