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Abstract:  This thesis aims to investigate the information habits of people                

                                            with a serious interest in music. What information needs do they 

                                            experience, what information sources do they seek out to fulfill  

                                            these needs and what part does the public libraries play in their  

                                            information habits? 

 

                                            To answer these questions a qualitative approach was used. Four 

                                            respondents with a serious interest in music were interviewed.   

                                            The theoretic framework was based on Robert A. Stebbins theory  

                                            on serious leisure and Karen E. Pettigrew’s concept of   

                                            information grounds. 

 

                                           The results of the study showed that the primary information 

                                           needs consisted of: finding new music to listen to, finding  

                                           information about artists and bands, finding information about 

                                           opportunities to play live and finding information about music  

                                           technology. The main information sources used were: friends and  

                                           acquaintances and the internet. Additional sources like books and   

                                           magazines were also used to some extent. The findings show that  

                                           public libraries were used very moderately. When they on occasion  

                                           were used it was mainly to locate materials that could be hard to 

                                           find through other sources, for example sheet music.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under det senaste decenniet har jag märkt att det blivit allt glesare mellan dem som står och 

botaniserar bland det lokala folkbibliotekets musikinspelningar. Som musikintresserad 

ungdom på 90-talet var folkbiblioteken en resurs som jag ofta använde mig av. Här kunde 

man inte bara lyssna in sig på gamla klassiker, utan även upptäcka ny musik som man inte 

kände till sedan tidigare. Och man kunde inte bara låna musik – böcker, tidningar och noter 

fanns också tillgängliga. Utöver biblioteket fanns självklart många andra informationskällor: 

vänner och bekanta, radio och tv, musikfonogram, böcker och tidningar som inte fanns 

tillgängliga på biblioteket m.m. I dagens allt mer informationsintensiva samhälle, står en 

ständigt växande ström av informationskanaler till vårt förfogande. Hur påverkar dessa hur 

och var musikintresserade söker information? Hur passar biblioteken in i musikintresserades 

informationsvanor? När det idag via nätet är så lätt att få tillgång till stora mängder musik till 

ingen eller ringa kostnad, ser användarna något behov av att musik finns tillgänglig på 

bibliotek? 

Under de senaste 10-15 åren har kartan för hur musik distribueras förändrats radikalt. 

Skivförsäljningen har gått ned samtidigt som många troligen har tillgång till mer musik än 

vad som någonsin varit fallet tidigare. Nätet har tillsammans med olika tekniska apparater, 

som ex. Mp3-spelare och mobiltelefoner, öppnat upp nya spridningsvägar för musik och även 

medfört att musikstilar som tidigare begränsades av bl.a. geografiska eller kulturella avstånd 

har fått lättare att nå ut. Utöver fildelningsnätverken har olika streamingtjänster som t.ex. 

Spotify etablerat sig och fått många användare. Den nya informationsteknologin har inte bara 

inneburit att musiken distribueras på nya sätt, utan den har även målat om kartan för hur 

information kring musik sprids. Hur har detta skiftande medielandskap påverkat hur och var 

musikintresserade söker information kring sitt intresse? Vad blir konsekvenserna för 

biblioteket och finns det tjänster man skulle kunna utveckla som bättre passar användarnas 

behov? 

Musik är något som de flesta har ett intresse av. De flesta människor lyssnar på musik och en 

stor del utövar även musik i olika sammanhang genom att t.ex. sjunga i kör eller spela i ett 

band. Musik är således en vida spridd kulturyttring och något som folkbiblioteken, i egenskap 

av kulturförmedlare, bör engagera sig i. De senaste årens stora tekniska utveckling kring 

musikdistribution har med största sannolikhet även påverkat de sätt varpå människor skaffar 

sig information kring och konsumerar musik. I förlängningen påverkar detta hur användarna 

utnyttjar bibliotekens musikresurser. Det ligger i bibliotekens intresse att hålla sig 

uppdaterade kring detta för att kunna utvärdera och utveckla de musiksamlingar och tjänster 

som man har. 

Min förhoppning är att denna uppsats skall kunna belysa några av de informationsbehov som 

musikintresserade kan uppleva, hur man agerar för att fylla dessa behov samt eventuellt kunna 

komma med några förslag kring hur biblioteken kan ge service till dessa användare. 
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1.2 Avgränsningar 

Ett musikintresse kan ta sig många olika former och se ut på olika sätt. Om man enbart ser till 

lyssnandet av musik torde troligtvis en majoritet av befolkningen kunna klassificeras som 

musikintresserade. Musik är en vida spridd fritidssysselsättning och de flesta har troligen en 

mer eller mindre stark relation till musik. Enligt den senaste kulturbarometern, som 

genomfördes 2002, så har hela 58% av befolkningen i åldrarna 9-79 år varit på konsert eller 

annat evenemang med levande musik under det senaste året (Kulturbarometern, 2003, s. 24). 

Det jag i denna undersökning är intresserad av att undersöka är dock ett något mer fördjupat 

musikintresse än det som i första hand är inriktat på bara lyssnande. Ett musikintresse kan 

som sagt se olika ut och ta sig olika uttryck. Olika typer av aktiviteter och engagemang kan 

också sägas ge uttryck för hur starkt musikintresset är. Vissa kanske i huvudsak är 

intresserade av att lyssna på musik. Kanske har man ett särskilt intresse för en viss grupp eller 

en särskild genre. Kanske samlar man på skivor eller andra musikrelaterade objekt. En del 

kanske tar steget till att själva spela musik. Kulturbarometern visar att 17% av befolkningen i 

åldrarna 9-79 år spelat något musikinstrument under det senaste året och att 11% har spelat ett 

instrument under den senaste veckan (Kulturbarometern, 2003, s. 26). 

I denna undersökning har jag valt att fokusera på en grupp som har ett mycket stort 

musikintresse. Detta manifesterar sig genom att merparten av respondenterna har haft musik 

som hobby under en stor del av sina liv samt att de lägger ner mycket tid och ansträngning på 

att utveckla både sitt musicerande och sitt musikintresse. Den undersökta gruppen urskiljer sig 

på så sätt från de med ett mer blygsamt musikintresse och min förhoppning är att denna 

undersökning skall visa vilka informationsaktiviteter som kan vara aktuella hos de som aktivt 

utövar en hobby. 

 

1.3 Syfte 

När man talar om informationssökning och relaterade begrepp kanske man i första hand 

förknippar dessa med olika arbets- och/eller studierelaterade aktiviteter. Vad man inte får 

förglömma är att många aktiviteter som utförs på fritiden kan vara nog så 

informationsintensiva. Vare sig det handlar om frimärkssamling, ett sportintresse eller att lära 

sig spela ett instrument så krävs det mycket införskaffande av information. Ibland kanske 

t.o.m. mer än vad vissa ”seriösa” aktiviteter kräver. Hur man söker och tänker kring 

information i olika fritidssammanhang är relevant för bibliotek- och informationsvetenskapen 

att fördjupa sig i och kan i förlängningen leda till en bredare förståelse för människors 

informationsbehov i sin vardag. 

Anledningen till att jag vill undersöka just musikintresserades informationsvanor bottnar 

delvis i mitt eget musikintresse, men också i att jag tror att det kan vara relevant att närmare 

undersöka hur information spelar roll i människors fritidsintressen. En bredare förståelse för 

hur människor använder sig av information i samband med sina fritidsintressen kan även ge 

biblioteken nya uppslag till hur de kan utveckla sina samlingar och tjänster. Mer specifikt 

skulle jag alltså vilja hävda att en studie av musikintresserades informationsvanor kan ge nya 

uppslag till hur biblioteken kan utveckla sina musiksamlingar och tjänster.  
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Syftet med denna uppsats är således att undersöka vilka informationsbehov, relaterat till sitt 

intresse, som musikintresserade upplever att de har. Hur de går tillväga för att fylla dessa 

behov, samt vilken roll biblioteken spelar i de musikintresserades informationsvanor.  

Avslutningsvis har jag även förhoppningen om att kunna komma med några förslag på hur 

biblioteken skulle kunna utveckla sina tjänster för att bättre passa denna grupps behov.  

 

1.4 Frågeställningar 

Min förhoppning är att med denna uppsats kunna säga något om de informationsbehov som 

musikintresserade kan uppleva att de har, samt hur de går tillväga för att fylla dessa behov. 

Även om begreppet informationsbehov är problematiskt och ofta ifrågasatt (se under begrepp 

nedan för en mer utförlig diskussion om detta) så vill jag hävda att det är möjligt att här 

använda sig av det. Kritiken mot begreppet informationsbehov grundar sig ofta på att dessa 

inte kan observeras direkt. Behovet existerar bara inom en persons medvetande och detta har 

fått en del forskare att hävda att det man studerar är informationsbeteenden, inte 

informationsbehov (Case, 2007, s. 78). Fokus i denna studie ligger dock på det upplevda 

behovet av information. Den subjektiva upplevelsen står i centrum och med den vilka motiv 

och vilken mening som de musikintresserade finner i sina interaktioner med information. 

Begreppet behov blir på så sätt relevant då studien syftar till att undersöka hur de 

musikintresserade upplever att deras informationsbehov ser ut. 

Frågeställningarna blir därmed de följande:  

1. Vilka informationsbehov upplever musikintresserade att de har? 

2. Hur går de tillväga för att fylla dessa behov? 

3. Vilken roll spelar biblioteken i de musikintresserades informationsvanor?  

För att få svar på dessa frågor kommer jag att genomföra en intervjustudie. Resultatet från 

intervjuerna kommer sedan att analyseras med hjälp av Stebbins teori om serious leisure samt 

Pettigrews koncept om information grounds. 

 

1.5 Begrepp  

1.5.1 Information 

Begreppet information är svårgripbart och en mängd olika definitioner har givits av vad ordet 

egentligen betyder. En utgångspunkt är att se information som ett meddelande uttryckt i något 

medium med potentialen att ändra någons medvetande (Case, 2007, s. 41). Ibland brukar man 

även tala om att begreppet både kan syfta på en process eller en typ av budskap (Case, 2007, 

s. 42). Michael Buckland har skapat en typologi över olika sätt att definiera information och 

han delar in begreppet i tre kategorier. Information som process handlar om själva akten av att 

bli informerad och hur en persons kunskap förändras. Information som kunskap syftar på det 

som förändrar kunskapen i den förra kategorin och information som ting syftar på själva de 
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artefakter som kan innehålla information (Case, 2007, s. 44). Ytterligare en aspekt av 

information som ofta verkar lyftas fram är att den har en förmåga att minska osäkerhet (Case, 

2007, s. 51).  

I denna uppsats kommer jag att utgå från ett något vidgat synsätt på information. 

Konsekvensen av detta blir att jag kommer att se både musiken i sig samt det som sägs, skrivs 

och på annat sätt förmedlas om musik som information. 

1.5.2 Informationsbehov 

På samma sätt som information är även informationsbehov ett svårdefinierat begrepp. Det 

hela kompliceras ytterligare av att behov inte kan observeras direkt, då dessa bara existerar 

inom en persons medvetande. Detta har lett till att en del forskare menat att vad man 

egentligen studerar är inte informationsbehov utan informationsbeteenden (Case, 2007, s. 78). 

En del har även kritiserat begreppet informationsbehov utifrån att det kan sorteras in under 

andra, mer generella, behov (Case, 2007, s. 68). Jag menar dock att det är relevant att här 

använda begreppet informationsbehov. Uppsatsen syftar bland annat till att undersöka vilken 

information som musikintresserade upplever sig behöva. Genom att detta utgör ett uttalat 

syfte, samt genom att man tillfrågar intervjupersonerna direkt om deras upplevda behov av 

information, blir det relevant att använda sig av begreppet. 

1.5.3 Informationssökning, informationsbeteenden och informationsaktiviteter 

Case skriver att man i många studier inte brytt sig om att närmare definiera begreppet 

informationssökning. Han menar att de som gett sig in på en definition ofta beskriver det som 

”a process of either discovering patterns or filling in gaps in patterns previously recognized” 

(Case, 2007, s. 80). Dessutom finns det ofta en tendens att se informationssökning som drivet 

av ett syfte. Begreppet får därmed även ofta en koppling till lärande och problemlösning 

(Case, 2007, s. 80). Browsning och andra mer slumpmässiga typer av informationssökning 

har således inte kommit att inkluderas i begreppet. För att komma runt problemet med att 

informationssökning tycks implicera ett syfte använder man ibland begreppet 

informationsbeteende. I detta begrepp inräknar man då även olika mer passiva beteenden i 

förhållande till information (Case, 2007, s. 81).  

En del forskare har introducerat nya begrepp för att komma runt problemen med att definiera 

begreppen informationsbehov och informationsbeteenden. Ett sådant begrepp är 

informationsaktiviteter. Dessa beskrivs av Hartel som delvis mentala processer som 

manifesterar sig i fysisk manipulation av information (Hartel, 2006, s. 2). Man har alltså på 

detta sätt fått in både en mental och en fysisk aspekt i ett och samma begrepp. 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av alla tre begrepp som redovisas ovan. 

Eftersom mycket av informationsförsörjningen inom ett fritidsintresse sker inom en mer 

informell sfär kommer dock begreppen informationsbeteende och informationsaktivitet att 

utnyttjas i större utsträckning.  

1.5.4. Fritidsintresse 

Definitionen av begreppet fritidsintresse tar jag från Stebbins som menar att det är en icke 

påtvingad, fritt vald aktivitet som man utför på sin lediga tid (Stebbins, 2009, s. 619). I 
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uppsatsen kommer ett flertal olika begrepp att användas för att beteckna samma koncept. 

Begrepp som fritidsintresse, fritidsaktiviteter, fritidssysselsättning och hobby kommer således 

att användas likvärdigt och alla knyta an till den definition av fritidsintresse som gavs här 

ovan.  

1.5.5 Musikintresserade 

Ett musikintresse kan se ut på många olika sätt. Vissa kanske bara har ett flyktigt intresse 

medans andra har ett mycket stort. Begreppet musikintresserade innebär således ett problem 

då det i sig själv inte indikerar vilken typ av intresse som åsyftas. När begreppet används i 

denna uppsats är det, då inget annat nämns, för att beteckna personer som har ett mycket stort 

musikintresse. 

 

2. Bakgrund 
För att etablera en kontext för denna uppsats ger detta kapitel en kort historik om forskning 

kring informationssökning samt forskning kring hur människor söker och använder sig av 

information i vardagen. 

 

2.1 Informationssökning – en introduktion 

Forskning om informationssökning började enligt Donald O. Case att dyka upp kring förra 

sekelskiftet (Case, 2007, s. 6). Denna tidiga forskning var dock ofta inriktad på de system, 

t.ex. bibliotek, som informationen förmedlades genom. Under 70-talet kom detta att förändras 

och fokus kom allt mer att inriktas på människor och hur dessa söker och använder sig av 

information (Case, 2007, s. 6). Man talar ibland om information needs, seeking and uses, 

alltså informationsbehov, sökning och användning. Utan att här gå in på en definition kan 

dessa tre fenomen sägas utgöra kärnan i forskningen kring människors informationsvanor.  

Sedan 70-talet har en mängd olika aspekter av människors informationsbehov, -sökningar och 

–beteenden studerats. Likaså har en mängd olika teorier och modeller lagts fram. Vissa 

grupper av människor och vissa typer av informationsbeteenden har dock kommit att 

undersökas mer än andra. Yrken där man har potentialen att påverka en stor mängd 

människor, t.ex. läkare och ingenjörer har kommit att studeras i särskild utsträckning. Således 

kan man med stöd av Case konstatera att högstatusyrken i viss mån är överrepresenterade i 

forskningslitteraturen kring informationssökning (Case, 2007, s. 11). 

Intresset för mer vardagliga situationer av informationssökning och –beteenden har dock ökat 

och i och med detta även intresset för hur människor söker och använder sig av information 

inom olika fritidssysselsättningar. För att beskriva bakgrunden till min egen undersökning ger 

jag nedan ett antal exempel på studier dels kring människors informationssökningar och -

beteenden i vardagen, dels mer specifikt hur människor söker och använder sig av information 

i olika fritidssammanhang samt slutligen hur just musikintresserade söker och använder sig av 

information.  
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2.2 Information i det dagliga livet 

Intresset för att undersöka människors informationsbeteenden i vardagen kan enligt Reijo 

Savolainen spåras tillbaka till åtminstone 1970-talet. I USA genomfördes då ett antal större 

enkätundersökningar där man undersökte människors informationsbehov och 

informationssökningar (Savolainen, 1995, s. 259). Resultaten från dessa undersökningar 

visade att människor i gemen föredrog informella informationskällor samt att de relativt sällan 

använde sig av bibliotek i sina informationssökningar (Savolainen, 1995, s. 260).  

I en artikel från 1995 i tidskriften Library & Information Science Research presenterar 

Savolainen sin modell för Everyday Life Information Seeking (ELIS) och använder densamma 

för att analysera informationsbeteendena hos industriarbetare respektive lärare. Savolainens 

modell är färgad av Pierre Bourdieus teori om habitus och han vill se informationssökningar 

som en ”natural component of everyday practice” (Savolainen, 1995, s. 261). De sociala och 

kulturella faktorer som påverkar människors sätt att använda sig av information och 

informationskällor får alltså en särskild vikt i ELIS-modellen . 

Även om Savolainens studie fokuserar på information i ett fritidsammanhang medger han att 

det kan vara svårt att helt isolera arbets- och fritidsaktiviteter från varandra och att det därmed 

kan ses som att ”issues of jobrelated and nonwork information seeking tend to overlap” 

(Savolainen, 1995, s. 266). Inom ELIS  lägger man dock tyngdpunkten vid sammanhang som 

inte är arbetsrelaterade och begreppet fokuserar de informationselement människor använder 

sig av i det dagliga livet för att lösa problem som, i första hand, inte är kopplade till ens arbete 

(Savolainen, 1995, s. 267). 

Anders Hektor har i sin doktorsavhandling What´s the use? Internet and Information 

Behavior in Everyday Life undersökt hur människor använder sig av internet i sin dagliga 

informationssökning och –användning. Hektor beskriver målet för sin undersökning som 

tudelad. Han vill dels finna termer och metoder för att kunna beskriva människors användning 

av information och han vill dels finna de syften och mål som personerna har i sina 

informationsbeteenden. Han beskriver det första som att han vill beskriva ”use” och det andra 

som att han vill beskriva ”usefulness” (Hektor, 2001, s. 10). Som metod i sin undersökning 

har Hektor använt sig av en kombination av intervjuer och dagböcker som respondenterna 

själva förde. Det gick till som så att efter en inledande intervju fick respondenterna föra 

dagbok under en veckas tid. Respondenterna blev ombedda att notera alla aktiviteter de 

företog sig och det stod dem fritt att lägga till kommentarer om de så önskade. Efter att 

dagböckerna fyllts i genomförde sen Hektor ytterligare en runda intervjuer. 

Även om studien har ett par år på nacken anser jag att den kan vara intressant att ta upp här. 

Framför allt eftersom Hektor fokuserar på användarna och användandet av internet och inte på 

själva internet som informationssystem. Dessutom försöker Hektor förstå hur internet platsar 

in bland de övriga informationskällor som informanterna använder sig av.  

Hektor identifierar ett flertal olika informationsaktiviteter. En som kan vara av intresse här är 

det han kallar ”social monitoring” (Hektor, 2001, s. 163). Begreppet syftar på hur man i olika 
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sociala gemenskaper utbyter information med varandra. Hektor exemplifierar med hur man 

ger varandra tips och hänvisningar till olika sorters information och ser i sin egen studie ett 

flertal exempel på detta. Social monitoring handlar helt enkelt om att man håller sig 

uppmärksam på information å andras vägnar och att dessa i sin tur gör detsamma tillbaks. 

Hektor skriver att den troligaste anledningen till detta beteende inte är att finna informationen 

i sig utan att man vill vårda sina sociala relationer (Hektor, 2001, s. 163). 

 

3. Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning kring hur man söker och använder sig av information i 

relation till fritidsintressen. Kapitlet avslutas med en genomgång av forskning kring hur 

musikintresserades informationsaktiviteter ser ut. 

3.1 Information i fritidssammanhang 

I takt med att ett intresse av att få en bredare bild av människors informationsbehov och 

informationsbeteenden i det dagliga livet har ett ökat har även intresset för att undersöka 

informationens roll i specifika fritidsaktiviteter blivit större. Jenna Hartel har utgått ifrån 

Robert A. Stebbins teori om serious leisure då hon undersökt informationsaktiviteter hos 

matlagningsintresserade i USA. Hon definierar matlagningsintresset som en ”making and 

tinkering” (Hartel, 2006, s. 1) hobby med matlagning som central aktivitet och noterar att en 

stor medieindustri växt upp för att förse denna grupp med den information den efterfrågar 

(Hartel, 2006, s. 1). Istället för begrepp som informationsbehov och informationsbeteenden 

väljer Hartel att fokusera på vad hon kallar informationsaktiviteter respektive 

informationsresurser. Informationsaktiviteter beskrivs av Hartel som ”the partly mental 

processes that manifest in the physical manipulation of information” (Hartel, 2006, s. 2), 

medans informationsresurser, i det aktuella fallet, beskrivs som ”artefacts that communicate 

meaning about cooking, such as recipes, menus, cookbooks and conversation” (Hartel, 2006, 

s. 2). 

Hartel observerar hur matlagningsaktiviteterna nästan alltid följer ett givet händelseförlopp. I 

ett första steg sker ett utforskande och man är då, enligt Hartel, ute efter inspiration, inte 

information (Hartel, 2006, s. 3). Därefter går man över till planering och detta är ett stadie där 

mycket informationsaktiviteter kan förekomma. Hobbyisterna söker här information både i 

egna receptsamlingar, i kokböcker och på nätet. Efter detta följer fler steg fram till att målet 

med en färdigställd måltid nås. I sin sammanställning av studiens resultat lägger Hartel 

särskild vikt vid att man i den undersökta gruppen ser att användning och återanvändning av 

information är de dominerande informationsaktiviteterna (Hartel, 2006, s. 5). Med 

återanvändning menas här att man i vissa stadier tar hjälp av information som man redan 

använt i ett tidigare stadie, t.ex. hur man under matlagning upprepade gånger återkommer till 

ett och samma recept. Hartel observerar även hur hobbykockarna aktivt producerar och ordnar 

information. Egna recept, menyer, tidsplaner m.m. ingår alla i de artefakter som skapas inom 

hobbyn. I vissa fall finns även utarbetade utvärderingssystem där hobbykockarna tar bilder 

och ger betyg på sina rätter (Hartel, 2006, s. 5).  
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Man kan finna ett antal likheter mellan matlagning och musik som hobby. Först och främst 

kan bägge fritidsaktiviteterna utövas med olika grad av seriositet. Alltifrån de som bara ibland 

ägnar sig åt matlagning eller musik till de som lägger ner mycket tid och ansträngning på sin 

hobby. Dessutom kan man finna ett liknande händelseförlopp av aktiviteter inom både 

matlagning och musicerande. Hartel skriver att man i det första steget i matlagning är ute efter 

inspiration. På ett liknande sätt agerar troligen musikutövare då de söker ny musik att 

inspireras av. Likaså kan olika typer av system för utvärdering troligen återfinnas i bägge 

fritidsaktiviteterna.  

Jonas Asp har i sin kandidatuppsats Politiskt engagerade ungdomars informationssökning 

undersökt hur ungdomar söker information relaterat till sitt politiska intresse. Asp definierar 

det politiska engagemanget som ett fritidsintresse, och anser att det är ett särskilt 

informationsintensivt sådant där man är ”tvungen att konfrontera, värdera, behandla och även 

aktivt uppsöka många olika sorters information” (Asp, 2010, s. 1). Med avstamp i Robert A. 

Stebbins teori kring serious leisure placerar Asp in ungdomarnas 

informationssökningsbeteenden i två sfärer, den individuella och den sociala sfären. 

Informationssökningarna ser olika ut och har olika mål beroende på vilken sfär det rör sig om. 

I den individuella sfären finns ett större fokus på informationsintag via, i huvudsak, olika 

medier, t.ex. läsning, medan det i den sociala sfären finns ett större fokus på användning av 

informationen, t.ex. genom politiska diskussioner. Asp beskriver det som att 

”informationssökningen i den individuella sfären har till syfte att fördjupa, uppdatera och, 

fram för allt, leverera de intellektuella verktyg som används för att vitalisera aktiviteterna i 

den sociala sfären” (Asp,2010, s. 37).  

 

3.2 Musikintresserades informationsaktiviteter 

Antalet studier kring musikintresserades informationsbehov och informationsbeteenden är 

relativt få. Desto mer finns skrivet om musik på bibliotek. Majoriteten av dessa studier 

undersöker hur biblioteken går tillväga för att bygga upp sina musiksamlingar samt vilka 

kriterier man utgår ifrån i arbetet med inköp. Ett exempel på en sådan studie är 

magisteruppsatsen Dagsländor eller bestående värden? av Eva Fälth. Fälth har genom 

intervjuer med fem bibliotekarier undersökt vilka kriterier man utgår ifrån vid utvecklingen av 

sina musiksamlingar. Teoretiskt utgår Fälth ifrån en modell av biblioteks- och 

informationsforskaren Sanna Talja där hon urskiljer tre huvudsakliga uppfattningar om vad 

musiksamlingarna på ett folkbibliotek skall innehålla: 

”1. Det allmänna bildningsutbudet (the general education repertoire). 

2. Det alternativa utbudet (the alternative repertoire). 

3. Det efterfrågestyrda utbudet […] (the demand repertoire).”  

(Fälth, 2004, s. 25) 

Fälth finner bl.a. att samtliga undersökta bibliotek strävar efter att tillhandahålla ett basutbud, 

men att man samtidigt även vill erbjuda alternativ i samlingarna (Fälth, 2004, s. 58). Bredd 
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och kvalité är de två central kriterier som man utgår ifrån vid arbetet med musiksamlingarna 

(Fälth, 2004, s. 58). 

I en del studier har man även velat få in användarnas syn och dessa kan i sammanhanget vara 

av intresse då de ger en bild av vilka förväntningar användarna har på bibliotekets 

musiksamlingar. En sådan studie är Ulrika Milds magisteruppsats Musik på Internet – 

framtiden för bibliotekens musiksamlingar? Mild har i denna studie undersökt hur användarna 

ställer sig till att biblioteken utvecklar digitala musiktjänster som skall vara tillgängliga via 

nätet. Undersökningen har genomförts via en enkät bland besökare på Göteborgs 

stadsbibliotek, följt av intervjuer. Mild finner i sin undersökning att de flesta av 

respondenterna var positiva till en gratis nedladdningstjänst, men att man inte ville att den 

skulle ”ersätta dagens fysiska musikavdelning på biblioteket” (Mild, 2004, s. 36-37). 

En studie som mer i detalj gått in på hur musikintresserades informationsvanor ser ut är Jonny 

och Lin Nilssons magisteruppsats ”Det är mesigt att läsa om musik” En studie av 

musikintresserade människors informationsvanor. I denna har de tittat närmare på vilka 

strategier en grupp musikintresserade använder sig av då de söker information kring sitt 

intresse. Författarna har försökt tittat på alla de resurser som musikintresserade använder sig. 

De identifierar ett antal olika behovssituationer som musikintresserade kan befinna sig i och 

delar upp dessa i två huvudsakliga grupper: Dels sådana som relaterar till lyssnandet av musik 

och dels sådana som har med utövandet att göra. Uppsatsförfattarna skriver bl.a. att deras 

respondenter ”beskriver en ständig jakt efter att hitta ny musik att lyssna till” (Nilsson, J & L, 

2004, s. 49) och finner att man försöker fylla detta behov genom allt ifrån att läsa 

skivrecensioner, få tips från vänner och familj till att leta i skivbutiker. Ett resultat av studien 

som här kan vara av intresse är att artikelförfattarna finner att de musikintresserade främst 

använder biblioteket till att låna noter och liknande. Skivor lånar de inte ”i någon större 

omfattning” (Nilsson, J & L, 2004, s. 59). 

Som en del i ett projekt kallat Human Use of Music Information Retrieval Systems 

(HUMIRS) har Jin Ha Lee och J. Stephen Downie studerat hur människor söker efter 

musikrelaterad information. Studien har genomförts som en webenkät och syftet har varit att 

förbättra utvärderingsunderlaget för olika typer av digitala musiksamlingar. Således fokuserar 

Lee och Downie i huvudsak på hur man använder sig av internet då man söker efter musik 

och musikrelaterad information.  

I studien presenteras ett flertal resultat som kan vara intressanta att återge här. Lee och 

Downie finner till exempel att en klar majoritet (94,5%) söker efter musik att lyssna på i 

nöjessyfte (Lee & Downie, 2004, s. 2). De flesta tycker dessutom att det är av vikt att känna 

till mycket om musiken. Ofta handlar detta om att man vill ha tillräckligt med information för 

att kunna identifiera artister och musikstycken på ”gehör” (Lee & Downie, 2004, s. 2). Lee 

och Downie fann även att musikrelaterad information spelar en stor roll i att fördjupa 

användarnas upplevelse av musiken (Lee & Downie, 2004, s. 3). Dessutom betonar Lee och 

Downie de sociala aspekterna av informationssökning kring musik. Det är mycket vanligt att 

man tar hjälp av andra människor då man söker information om musik (Lee & Downie, 2004, 
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s. 4) och rekommendationer från vänner och bekanta värderas högt (Lee & Downie, 2004, s. 

5).  

Som synes finns det ett antal olika studier kring musik på bibliotek. Att man utgått från 

användarna är dock mera ovanligt. Den ovan nämnda studierna av Jonny och Lin Nilsson 

samt Lee och Downie utgör två undantag. Dessa studier har dock ett antal år på nacken. Med 

tanke på hur den tekniska utvecklingen kring musikdistribution och information gått framåt 

under de senaste åren anser jag det vara relevant att åter studera gruppen. Jag har dessutom 

valt att studera en mer specifik grupp än både Jonny och Lin Nilsson samt Lee och Downie.  

 

4. Teori 
Detta kapitel redogörs för Stebbins serious leisure-perspektiv. Avslutningsvis finns även en 

genomgång av begreppet information grounds. Tanken är att dessa koncept skall ligga till 

grund för den analys av studiens resultat som sker i kapitel 6. 

 

4.1 Stebbins serious leisure-perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats kommer jag att använda mig av Robert A. 

Stebbins teori kring serious leisure. I en artikel i Library Trends beskriver Stebbins detta 

perspektiv och hur det kan användas inom bibliotek- och informationsvetenskapen. Stebbins 

definierar leisure, d.v.s. fritid, som en icke påtvingad, fritt vald, aktivitet som man utför på 

ledig tid (Stebbins, 2009, s. 619). Denna definition kan kanske uppfattas som väl simpel, 

något som Stebbins själv tar upp i artikeln. Han skriver där bland annat att vilka 

fritidsaktiviteter en människa har möjlighet att delta i måste ses utifrån ett historiskt, kulturellt 

och strukturellt sammanhang, och att det därmed blir svårare att hävda att aktiviteten är helt 

fritt vald (Stebbins, 2009, s. 620). 

I sin typologi över fritidsaktiviteter delar Stebbins in dessa i tre kategorier. Den första av 

dessa, seriösa fritidsaktiviteter eller, som Stebbins kallar den, serious leisure, är 

fritidsaktiviteter som människor finner så givande att de lägger ned stor möda på att 

tillgodogöra sig de färdigheter och kunskaper som krävs för att fullt ut kunna ägna sig åt 

aktiviteten. Stebbins beskriver det som att utövandet av dessa fritidsaktiviteter ofta kan anta 

formen av en sorts ”fritidskarriärer” (Stebbins, 2009, s.622). Denna typ av fritidsaktivitet kan 

till exempel utgöras av att på hobbybasis utöva musik. Nästa typ av fritidssysselsättningar, 

projektbaserade fritidssysselsättningar, project-based leisure, kännetecknas av att vara relativt 

komplicerade, men sällan återkommande fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter kräver ofta 

mycket planering och ansenliga kunskaper och färdigheter (Stebbins, 2009, s.622). Målet med 

de projektbaserade fritidssysselsättningarna är dock inte att de skall leda till någon slags 

pågående hobby, utan det rör sig om en tidsmässigt avgränsad aktivitet. Exempel på denna 

form av sysselsättningar kan vara att baka en kaka eller att planera en fest. Stebbins tredje och 

sista kategori av fritidsaktiviteter kallar han för casual leisure, flyktiga fritidssysselsättningar. 
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Dessa beskrivs som fritidsaktivitet som kräver små, eller inga, färdigheter eller kunskaper för 

att ägna sig åt och som ger omedelbar tillfredställelse (Stebbins, 2009, s. 622). Exempel på 

denna typ av fritidssysselsättningar skulle enligt Stebbins kunna vara att promenera eller 

observera väderförhållanden (Stebbins, 2009, s. 628).  

Olika grader av informationshantering sker naturligtvis inom alla Stebbins fritidsaktiviteter, 

men han betonar att de seriösa fritidssysselsättningarna är de mest informationsintensiva. Han 

identifierar även två olika typer av information inom de seriösa fritidssysselsättningarna. Den 

ena är relaterad till självförverkligande och den andra till den sociala sfären (Stebbins, 2009, 

s. 627). Den typ av information som Stebbins relaterar till självförverkligande är sådan som 

man använder sig av för att öka sin kunskap och fördjupa sig inom sitt intresseområde. Denna 

information kan komma från böcker, tidningar, kurser, informationsutbyte i grupper av 

likasinnade m.m. (Stebbins, 2009, s. 627). Information relaterad till den sociala sfären 

beskriver Stebbins som ”information from the surrounding social world” (Stebbins, 2009, s. 

628). Detta innebär t.ex. att man behöver information kring när speciella evenemang 

relaterade till ens intresse hålls. Stebbins skriver att denna information förvisso är viktig för 

utövarna, men att den inte överskuggar den information som relaterar till självförverkligandet 

(Stebbins, 2009, s. 628). 

Även inom projektbaserade och flyktiga fritidssysselsättningar använder man sig av 

information. Inom de flyktiga fritidssysselsättningarna dominerar dock den typ av information 

som Stebbins kopplar till den sociala sfären. Han skriver att denna information är ”entirely of 

the more factual, practical, social-world variety, for effort is not a quality of casual leisure and 

self-fullfillment is not one of its ultimate personal rewards” (Stebbins, 2009, s. 628). Inom 

projektbaserade fritidssysselsättningar kan det ibland krävas ansenliga mängder information 

och precis som inom seriösa fritidssysselsättningar kan denna information vara av både en 

självförverkligande och en social karaktär. Den stora skillnaden är dock enligt Stebbins att 

inom de projektbaserade fritidssysselsättningarna så dominerar inte den information som 

relaterar till självförverkligande (Stebbins, 2009, s. 629). 

Min utgångspunkt är att ett stort musikintresse kan ses som en typ av seriös 

fritidssysselsättning. Om man har ett starkt musikintresse, och i synnerhet om man även 

utövar musik uppfyller man oftast de kriterier som Stebbins sätter upp för en seriös 

fritidsaktivitet. Flera av de personer jag intervjuat kan till exempel sägas ha musik som en 

sorts ”fritidskarriär” och de lägger ned stor möda och mycket tid på att utveckla sitt 

fritidsintresse. Jag planerar att använda mig av Stebbins modell för att se i vilken mån den är 

applicerbar på mina intervjupersoner och deras informationsbeteende. Finns det möjlighet att 

identifiera de två typer av information, den ena relaterad till självförverkligande och den 

andra till den sociala sfären, som Stebbins lyfter fram i sin teori? Hur samverkar dessa 

eventuellt med varandra och kan man kanske ifrågasätta Stebbins slutsatser? 
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4.2 Information grounds  

I ett försök att ytterligare analysera de sociala aspekterna av olika informationsbeteenden har 

jag tittat närmare på det som kallas information grounds. I en artikel från 1999 beskriver 

Karen E. Pettigrew begreppet information grounds som ”an environment temporarily created 

by the behaviour of people who have come together to perform a given task, but from which 

emerges a social atmosphere that fosters the spontaneous and serendipitous sharing of 

information” (Pettigrew, 1999, s. 811). En information ground är alltså en tillfälligt upprättad 

plats som på ett eller annat sätt inbjuder till ett utbyte av information. I Pettigrews artikel 

beskriver hon hur en ambulerande fotklinik skapar förutsättningarna för att bli en information 

ground, men andra typer av sociala sammankomster kan även de bli information grounds. Jag 

tänker mig att man kan se rep-, konsertlokaler och andra miljöer som frekventeras av 

musikintresserade som en typ av information grounds. Efter genomgången av 

intervjuresultaten tänker jag titta närmare på detta i analysdelen. 

 

5. Metod 
I detta kapitel ämnar jag redovisa för hur jag gått tillväga vid val av metod. Därefter går jag 

igenom hur urvalet av respondenter genomförts samt hur insamlingen av empiri gått till.  

 

5.1 Val av metod 

Jag har i denna studie valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer då jag tror att 

dessa har störst möjlighet att fånga de, troligen ganska mångfacetterade, aspekterna av en 

persons informationsvanor kring sitt musikintresse. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att de ger utrymme för en viss flexibilitet i intervjuns struktur. Frågor behöver 

inte formuleras på samma sätt i alla intervjuer och de behöver inte heller följa samma 

ordningsföljd. Repstad skriver att forskaren ofta har ”en mall för sina frågor, men han eller 

hon följer den inte slaviskt” (Repstad, 2007, s. 86). Således skall man vara öppen för att 

”improvisera när man följer upp ett svar” (Repstad, 2007, s. 86) samt ”inte se det som ett 

problem att intervjupersonen som en förlängning av svaret på fråga två på eget initiativ yttrar 

sig om fråga åtta och tolv” (Repstad, 2007, s. 86). Jag har i intervjuerna använt mig av den 

intervjumall som återfinns i bilaga 1. Denna är uppdelad i ett antal huvudsakliga 

frågeområden, där jag i vart av ett av dessa gett exempel på möjliga frågor. Utifrån vad 

intervjupersonen svarat har sedan olika följdfrågor ställts. Jag blev i ett tidigt skede klar på att 

vissa frågor gav informanten betydligt mer att tala om och således fick dessa en större andel 

följdfrågor. Dessa följdfrågor återfinns dock inte i intervjumallen utan har improviserats 

under intervjun allt beroende på vad informanten valt att ta upp.  
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5.2 Urval 

Inledningsvis var jag inte helt säker på hur jag skulle gå tillväga med att hitta intervjupersoner 

till min studie. En tanke var att försöka rekrytera genom vänner och bekanta. Svårigheten med 

att intervjua personer man känner tas dock upp på ett flertal ställen i metodlitteraturen. 

Repstad skriver till exempel att: ”Lojalitetsband, konkurrens och andra faktorer kan komma in 

och störa forskningen.” (Repstad, 2007, s. 90-91). Risken finns även, som till exempel 

Thomson skriver, att bekanta inte vill vara oartiga då de blir tillfrågade om de kan tänka sig 

att bli intervjuade (Thomsson, 2010, s. 126). Därmed kan det bli så att de känner sig tvingade 

att ställa upp och att graden av frivillighet därför kan diskuteras. I ett försök att undvika den 

här sortens effekter bestämde jag mig för att enbart intervjua personer som jag inte kände 

sedan tidigare. Frågan som återstod var hur jag skulle kunna gå tillväga för att finna en grupp 

musikintresserade att intervju? Efter en del funderande föll valet på att kontakta möjliga 

intervjupersoner via studieförbund. Detta gick till på så sätt att jag skickade ut en förfrågan till 

ett antal studieförbund med musikverksamhet i Göteborg (se bilaga 2). I brevet efterfrågade 

jag möjligheten att via förbunden komma i kontakt med personer som ingick i deras 

respektive musikverksamhet. De studieförbund som erbjöd sig att hjälpa till valde sedan lite 

olika vägar för att förmedla kontakten. Ett av förbunden valde att lägga upp kontaktuppgifter 

till mig på sin hemsida. Ett vidarebefordrade via mail mina kontaktuppgifter till ett antal 

personer som de trodde kunde vara intresserade och dessa kontaktade sedan i sin tur mig. 

Ytterligare ett studieförbund gick ut med en förfrågan till sina medlemmar och förmedlade 

sedan kontaktuppgifter till mig för de personer som uppgett att de kunde tänka sig att ställa 

upp. Urvalet av intervjupersoner har således fått karaktären av vad man ibland kallar 

bekvämlighetsurval. Trost skriver att denna typ av urval har nackdelen att ”den självselektion 

man får innehåller personer som är säregna i vissa avseenden” (Trost, 2005, s. 120). Detta är 

troligen fallet bland de personer jag intervjuat. Med största sannolikhet har urvalet påverkats 

av att samtliga intervjupersoner kontaktats via studieförbund. Urvalet är dock för litet för att 

på något sätt kunna vara statiskt representativt. Faktum kvarstår dock att intervjupersonerna 

har många gemensamma nämnare. De är t.ex. alla män och hör alla hemma inom ett 

åldersmässigt ganska smalt band, 25-34 år. Jag uppfattar det dock inte som att detta behöver 

vara något större problem, då samtliga uppfyller de kriterier som jag efterfrågat hos 

respondenter. Samtliga har ett starkt musikintresse och de lägger ner mycket tid på att 

underhålla och utveckla detta intresse. Utifrån Stebbins terminologi kan vi definiera deras 

musikintresse som ett seroius leisure. I likhet med Stebbins definition lägger 

intervjupersonerna ner stor möda på att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom sitt 

intresse och fritidsaktiviteten kan liknas vid en ”fritidskarriär”. 

Samtidigt som man kan finna stora likheter mellan intervjupersonerna kan man även finna 

relativt stor variation vad gäller t.ex. vilken musik de lyssnar på respektive spelar, vilket/vilka 

instrument de spelar samt deras inblandning i olika aktiviteter relaterade till musicerandet, 

t.ex. bokning av spelningar. Trost skriver att ”Vid kvalitativa studier är det viktiga att få fram 

variationer inom den mer eller mindre homogena/heterogena population man är intresserad 

av.” (Trost, 2005, s. 120). Jag anser att mitt urval uppfyller dessa krav. Det utgörs av en grupp 

individer som visserligen har mycket gemensamt, men som samtidigt skiljer sig åt på många 

punkter. 
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5.3 Insamling av empiri 

Efter den initiala kontakten via ett antal studieförbund har jag varit i kontaktat med de 

enskilda informanterna via telefon, mail och sms. I samtliga fall har jag talat med personen i 

telefon inför bokning av en tid för intervju. Både inför och i inledningen av respektive 

intervju har jag informerat intervjupersonerna om syftet med intervjun samt förklarat att de 

självklart är anonyma i undersökningen. Sammanlagt fick jag kontakt med 7 personer som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. I arbetet med att bestämma tider för intervjuerna 

visade det sig dock att några ej hade möjlighet att ställa upp inom den givna tidsramen. Dessa 

personer föll således bort och i slutändan genomförde jag fyra intervjuer. De intervjuade fick 

själva välja en tid och plats som passade för dem. Detta ledde till att jag träffade tre av dem på 

olika kaféer samt en i anslutning till den replokal hans band övade i. Även om kafémiljöerna 

kunde befaras vara något stimmiga lyckades vi hitta avskilda platser där intervjuerna kunde 

genomföras. Samtliga intervjuer kunde således genomföras utan några störande moment. 

Intervjuerna spelades in på band och dessa har sedan transkriberats. Samtliga intervjuerna har, 

förutom vissa inledande och avslutande partier som inte ansetts relevanta, transkriberats i sin 

helhet. Under transkriberingsarbetet har jag lyssnat igenom samtliga inspelade intervjuer ett 

flertal gånger för att så exakt som möjligt kunna överföra vad som sagts till papper. De 

inledande stegen i analysen har sedan fokuserat på att finna gemensamma mönster i 

materialet. Detta har inledningsvis gått till så att jag läst igenom de transkriberade 

intervjuerna och utifrån frågeställningarna försökt finna gemensamma mönster och teman. 

Anne Ryen skriver att för ”att kunna analysera kvalitativa data måste man dela in dem i 

deskriptiva kategorier som refererar till personer, platser, aktiviteter eller andra relevanta 

teman” (Ryen, 2004, s. 107). Hon beskriver hur man utifrån de transkriberade intervjuerna 

försöker ”dela in meningarna i små enheter som uppfyller kriterierna för att stå ensam” (Ryen, 

2004, 2. 110). Därefter söker man att ”inordna eller sortera de små enheterna i större 

kategorier” (Ryen, 2004, s. 110). Man ”reducerar antalet enheter genom att flera enheter 

hänförs till samma kategori” (Ryen, 2004, s. 110). På detta sätt utarbetar man de kategorier 

man kommer att använda sig av. Jag har arbetat på ett liknande sätt då jag försökt finna 

gemensamma teman i det material jag samlat in. Genom upprepade genomläsningar har sedan 

de kategorier som redovisas i uppsatsens resultat arbetats fram.  

 

6. Resultat 
 

6.1 Presentation av intervjupersoner 

I detta stycke kommer jag inledningsvis att presentera de fyra intervjupersonerna som deltagit 

i min studie. Samtliga har anonymiserats genom att jag bytt namn på dem samt försökt ta bort 

sådana detaljer som eventuellt kunnat användas för att identifiera dem. Presentationerna tar 

huvudsakligen upp hur intervjupersonernas musikintressen ser ut, hur länge de sysslat med 

musik, hur deras musikintresse utvecklats och liknande. Dessutom redovisar jag viss 

bakgrundsinformation om intervjupersonerna. Efter denna presentation följer en redovisning 
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av de resultat som studien gett. De kategorier som där används har jag induktivt arbetat mig 

fram till utifrån teman som jag funnit i mitt insamlade intervjumaterial.  

6.1.1 Anders 

Anders är 25 år och har spelat musik sedan han var 11 år. Det började med gitarr i 

musikskolan, men han började snart även spela i band tillsammans med kompisar. 

Ursprungligen var det mest covers. Anders beskriver att det var stort med hardcore och 

stright-edge inom de kretsar där han umgicks och i början spelade de mest covers av old-

school hardcore. Han berättar även att han spelar med samma personer idag som då han 

började spela i band.  

Anders: Vi har hållit på och spelat i samma band, det är bara att vi bytt namn och olika saker sedan vi var elva 

liksom. 

Anders beskriver sitt musiklyssnande som mycket brett och att det han lyssnar på, och går på 

konserter med, inte alltid är samma sorts musik som det han spelar.  

6.1.2 Bengt 

Bengt har spelat musik sedan tolv-års åldern och är idag 32 år. Han lärde sig spela gitarr av 

sin bror, men beskriver sig i övrigt som självlärd inom musik. Vid 16-17-års åldern började 

han spela i band och, förutom ett uppehåll på ett antal år, har han spelat sedan dess. Bengt 

berättar att han spelar ett antal olika instrument, i bandkonstellationen han för tillfället är med 

spelar han bas. Han definierar musiken han spelar som hardcore-punk och beskriver denna 

som en ganska smal genre.  

Bengt beskriver sitt musikintresse som väldigt centrerat kring musikupplevelsen. Han har ett 

stort intresse av att gå på konserter och lägger därför mycket kraft på att skaffa sig 

information om spelningar.  

Bengt: […] jag är inte intresserad av musik på det sättet att jag läser på om olika förstärkare och olika sorters 

strängar och sådär. Utan det, för mig, bara det låter så är det bra. Så får andra hålla på att pilla på ljudet, bara det 

låter bra. Jag vill bara spela liksom och gå på konserter, det är det jag tycker är kul. 

6.1.3 Christian 

Christian är 34 år och spelar för tillfället i två band. I den ena gruppen spelar han gitarr och i 

den andra trummor. Han säger att han varit intresserad av musik i hela sitt liv men att han 

började spela musik när han var runt 15 år gammal. Tillsammans med några kompisar bildade 

han då ett band där han själv spelade trummor. Ungefär samtidigt började han även spela 

gitarr. Han berättar att han spelat av och till fram tills 25-årsåldern då han bestämde sig för att 

satsa mer på musiken.  

Christian: Så spelade jag en del musik av och till fram tills jag var 25, kanske, så började jag spela lite mer på 

allvar. Starta band som, med folk som verkligen ville spela lika mycket som jag. Fram till dess har jag hållit på 

och skrivit musik på olika sätt, mest ensam då, så det fanns en del material att ta av där. 

Christian säger att hans musiksmak är väldigt bred och att han lyssnar på allt från country till 

death metal.  
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6.1.4 David 

David är ursprungligen från annan ort och har bott i Göteborg i två år. För tillfället spelar han 

trummor i ett band som bildades för runt ett år sedan. David uppskattar att han spelat i band 

sedan 14-årsåldern. Nu är han 31 år gammal. Han har utbildat sig till musiklärare men arbetar 

i dagsläget inom handeln. Bandet han för tillfället spelar med började som ett cover-band men 

de har allteftersom tagit in mer eget material. De planerar att snart gå in i studion för att spela 

in låtar.  

 

6.2 Informationsbehov 

Intervjupersonerna redovisar en mängd olika behov av information relaterat till sitt 

musikintresse. Jag har valt att gruppera informationsbehoven utifrån tre huvudkategorier som 

jag har identifierat i mitt intervjumaterial.  

6.2.1 Ny musik  

Samtliga informanter uppgav ett behov av att hålla sig uppdaterade kring vad som händer 

inom de musikscener de är intresserade av. De uppger att detta delvis handlar om att hitta ny 

och intressant musik att lyssna på, men även om att hålla sig informerad om artister och band 

som man redan lyssnar till. Ibland kan det även handla om att man vill ha mer information om 

ett band eller en artist som man har viss kännedom om. Det kan till exempel handla om att 

man hört en låt med en artist och vill ta reda på vilka skivor han/hon släppt, om han/hon är 

medlem i några band som i sin tur släppt skivor o.s.v. Flera av intervjupersonerna vill även 

hålla sig uppdaterade kring när spelningar och olika evenemang med musikanknytning sker, 

och de beskriver information kring spelningar som mycket viktigt för deras musikintresse. 

6.2.2 Speltillfällen och spelningar 

Flera av intervjupersonerna uppgav att information kring möjliga speltillfällen för deras band 

var mycket viktigt. Detta varierade dock utifrån hur engagerade intervjupersonerna var i 

bokning av spelningar. För de som uppgav sig vara involverade i bokningen av spelningar till 

sina band var detta således en sorts information de hade ett stort behov av.  

De flesta av intervjupersonerna ville även hålla sig uppdaterade kring spelningar att besöka 

som åskådare. 

6.2.3 Musikteknik 

Intervjupersonerna gav uttryck för ganska olika behov kring information om musikteknik. En 

del sade sig vara mycket intresserade av musikteknik och försökte således aktivt hålla sig 

uppdaterade inom området. Christian berättade till exempel att han just höll på att köpa sig en 

ny gitarr och att han därför hade ett stort behov av information relaterat till detta. Andra 

upplevde musikteknik som relativt oviktigt och att de därav inte hade något behov av att hålla 

sig uppdaterade inom området.   

 



17 
 

6.3 Informationskällor 

6.3.1. Vänner och bekanta 

Alla intervjupersoner berättar om hur vänner och bekanta är en central källa för att få 

information. Anders beskriver hur man kan få tips om ny musik från de man spelar med. 

Anders: Innan vi repar brukar vi sitta och dricka kaffe och nån slänger på sin iPod eller mp3-spelare. Då är det 

alltid någon som visar nått nytt, något dom hittat. 

Även mer ytligt bekanta, som människor man träffar på konserter, kan ge tips om ny musik att 

kolla upp. Ofta förmedlas även information kring speltillfällen via personliga kontakter. Bengt 

beskriver det som att eftersom scenen, som han kallar den, för den musik han sysslar med är 

så pass liten sker mycket informationsutbyte genom personliga kontakter. Han berättar bland 

annat att speltillfällen ofta uppstår genom att man går på spelningar och börjar prata med folk 

i andra band. Man utbyter demos och kontaktuppgifter, och i förlängningen leder denna 

kontakt ofta till att man hjälper varandra med att hitta speltillfällen.  

Information kring musikrelaterad utrustning och liknande förmedlas också ofta via vänner och 

bekanta. För att till exempel få vägledning vid inköp av nya instrument vänder man sig med 

fördel till de inom bekantskapskretsen som är mer insatta i området. 

Samtliga intervjupersoner värderar rekommendationer från vänner och bekanta högt. Gäller 

det tips om musik att kolla upp förväntar man sig att vännerna känner till ens musiksmak och 

råden ses därför ofta som pålitliga.  

6.3.2 Media 

Alla intervjupersoner använder sig av informationskällor och tjänster på nätet men även olika 

”gammal media” används som informationskällor. Anders berättar att han ofta hittar ny musik 

via filmer, tv-serier eller spel. Därefter använder han sig av olika källor på nätet för att hitta 

mer information. 

Anders: Så är det ofta någon artist som är lite indie, just dom artisterna kommer med mycket i filmer och tv-

serier. Kan man hitta det där då, sedan googlar man det. Wikipedia brukar jag ofta gå in och kolla på, vad det 

kan vara för band. Sedan kör man det i Spotify och lyssnar på det. 

Ibland vänder man sig även till tryckta källor. Några av intervjupersonerna berättar att de 

emellanåt brukar läsa musiktidningar då dessa kan vara ett komplement till den information 

man finner på internet. 

Christian: Där får man ju mest höra talas om bandena, från början liksom. Det kan vara svårt att veta var man 

skall börja, om man bara går ut på internet liksom. 

Jämte vänner och bekanta är annars internet den största informationskanalen oavsett om det 

rör sig om att finna ny musik, speltillfällen eller information kring musikteknik.  

När det gäller att hitta ny musik att lyssna till nämner intervjupersonerna internettjänster som 

Spotify, Groove Shark och YouTube. Dessa tjänster kan ge olika automatiserade 

rekommendationer baserat på vad man tidigare lyssnat på vilket intervjupersonerna ibland 

tycker fungerar bra och ibland mindre bra. 
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David:  Jag skulle säga att Spotify har blivit en […] informationskälla […] Nu har de ett flöde där ny musik 

kommer upp på framsidan. Lite dåligt gjort, för man kan inte genrebestämma det, utan det är egentligen bara 

utifrån datum, kan jag tänka mig. Men Spotify har tagit över. 

Anders använder sig ofta av Shazam, en mobilapp som kan identifiera musikstycken genom 

att ett brottstycke av musiken fångas upp av telefonens mikrofon.  

Intervjupersonerna använder sig även av flera mer eller mindre specialiserade internettjänster. 

David nämner till exempel blabbermouth.net, en sida som drivs av Roadrunner Records och 

som han beskriver som ”skvallerpress inom metalvärlden”. Flera av intervjupersonerna följer 

även bloggar och är medlemmar i olika diskussionsforum. 

Även Wikipedia utgör en välanvänd källa då det gäller att hitta information om artister eller 

band. 

När det gäller information kring spelningar krävs det oftast någon form av personlig kontakt 

för att slutligen kunna boka en spelning, men ofta föregås denna av ett intensivt 

informationssökande på nätet. Anders beskriver hur han kan gå tillväga när han försöker 

skaffa spelningar till bandet. 

Anders: […] internet och kolla vilka band man själv kan relatera till eller ha en spelning tillsammans med. Se var 

dom har spelat tidigare och sen kanske googla på det spelstället, försöka hitta någon som jobbar där eller har 

hand om bokningar och så skickar man en förfrågan dit, liksom. Oftast är det ju inte klart och tydligt vem som 

har hand om det, just på stället. De får säkert tonvis med mail [från] band som vill spela. Så då blir det att man 

kan få leta lite eller googla, kolla runt lite så här. Kanske söka på det spelstället tillsammans med något namn på 

band, eller försöka hitta dom på Facebook. 

Samtliga intervjupersoner som är aktiva med att boka spelningar säger att de i hög grad 

utnyttjar nätet till detta ändamål. Mycket av informationsutbytet sker då genom mail eller 

sociala nätverk som Facebook. 

6.3.3 Studieförbund och föreningar 

I synnerhet David betonar vikten av olika föreningar då man söker information kring sitt 

musikintresse. Som relativt nyinflyttad till Göteborg tycker David att han haft stor hjälp av 

olika föreningars kontaktnät då han sökt information. 

David: […]hade jag inte haft kontakt med föreningslivet… Jag tror att det är jävligt svårt att komma som, alltså 

få kontakt med andra musiker och framförallt boka gig, om man inte har någon föreningskontakt. Det handlar ju 

bara om kontakter i slutändan. Så det är ruskigt bra, även för dom som är nybörjare. 

David poängterar även att föreningarna inte bara hjälper till med replokaler och kontakter utan 

att de ofta även anordnar utbildningar och föreläsningar.  

 

6.4 Upplevelser av svårigheter vid informationssökning 

Flera av informanterna uttrycker behovet av att kunna sålla bland all den information man 

kommer i kontakt med. Det gäller även att veta vilken källa man bör vända sig till för att få en 

viss typ av information. 
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Christian: De flesta jag känner som är måttligt intresserade av musik de vet ju inte vart man skall vända sig 

överhuvudtaget. Sånt tar man väl reda på om man är intresserad. 

Vissa typer av information kan dock vara svårare att få tag på.  

Christian: Lyssnar man på mainstream musik så är det ju väldigt lättillgängligt och lätt att hitta. Men, jag lyssnar 

på lite smalare musik. Då är det ju inte så himla lätt alltid. Då får man engagera sig lite mer i det, men det är väl 

lite det som är grejen också. 

Han beskriver bland annat hur han kan gå tillväga när han vill ha tag på en skiva med en 

specifik grupp. Ibland kan man inte finna dessa via nätets olika onlinebutiker. I sådan fall 

måste man kanske kontakta gruppen personligen för att kunna köpa deras skiva. Christian 

betonar dock att han tycker att detta är roligt och att han ser skapandet av kontakter som ”en 

del av grejen”. Trots detta upplever han det dock som att tack vare internet så är allt 

lättillgängligt. Han jämför med den s.k. tape-tradingscenen på 80-talet och hur man då 

skickade kassettband till varandra via post. 

Christian: Det var ju [en] helt fantastisk scen, framför allt inom death metal scenen var det en stor grej med tape-

trading. Och det där existerar väl knappt nu längre. Det behövs ju inte med tanke på internet. […] Tyvärr! Det är 

väl både bra och dåligt. 

Dagens överflöd kan dock även ställa till bekymmer. David beskriver känslan av att stå inför 

närmast oändliga möjligheter när man skall välja vad man vill lyssna på. 

David: Det är precis som när Spotify kom. Man har alltid gått och drömt om: ”Tänk om det fanns en musiktjänst 

där allting fanns”, när det kom så: ”Allting finns! Men va fan vill jag lyssna på, då?” Om allting finns hur skall 

jag veta vad jag vill ha? 

Som citatet ovan visar kan det vara svårt att välja då närmast oändliga möjligheter tycks stå 

till buds.  

 

6.5 Användning av bibliotek 

Ingen av informanterna har uppgett att de använder sig av bibliotek i någon större 

utsträckning. Den ende som berättar att han nyligen besökt ett bibliotek i ett ärende relaterat 

till sitt musikutövande är David. Han var då på jakt efter trumnoter och var intresserad av hur 

bibliotekets bestånd av sådana såg ut. 

David: Det finns inte så mycket på nätet, om man inte är villig att betala många dollar för det. Men då var det 

faktiskt en av få gånger som jag gick till biblioteket för att kolla upp det. Och se om de hade just de böckerna, 

men jag tror inte jag hittade så mycket. Nått hittade jag. Det var inte så mycket av relevans, men jag tycker om 

ändå att gå in på biblioteket och kolla för de kan ha mycket mer… 

Även om man inte besöker bibliotek i ärenden relaterade till ens musikintresse kan det finnas 

andra anledningar till ett besök. Anders berättar att han varit på ett event med retro tv-spel på 

ett bibliotek. Han tror att liknande evenemang med musikanknytning skulle kunna locka 

musikintresserade till biblioteken.  

När Bengt får frågan om det finns något han tycker saknas på biblioteken svarar han att han 

gärna sett att man tog in mer ”amatörproducerat” material som till exempel fanzines. 
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Bengt: Fast det hade varit kul om biblioteket öppnade för det också. Så att de släppte in mer hemmagjorda 

grejor. Då kan man ju inte kvalitetskolla det eller så, men om man hade det som en sektion med folks egna verk. 

Egenutgivna grejer som man gör av ren svett och blod. Inte för att tjäna pengar. Det hade varit kul. 

 

7. Analys 
I detta kapitel försöker jag diskutera resultaten från föregående kapitel utifrån Stebbins teori 

om serious leisure. Först kommer ett avsnitt om hur man kan se musikintresse som en form 

av serious leisure. Därefter följer en genomgång av hur man kan inordna de 

musikintresserades informationsbehov utifrån Stebbins två typer av information. Därefter 

följer en diskussion kring de sociala aspekterna av de musikintresserades informationsvanor.  

 

7.1 Musikintresse som serious leisure 

Som tidigare konstaterats kan ett musikintresse se ut på många sätt. Alltifrån den som har ett 

flyktigt intresse och kanske bara håller sig hjälpligt uppdaterad kring en genre till de som 

själva utövar musik och lägger ner mycket tid på sin hobby. Bland intervjupersonerna fanns 

det olika grad av engagemang i musicerandet, men samtligas musikintresse skulle, enligt mig, 

kunna kategoriseras som en seriös fritidssysselsättning. Samtliga intervjupersoner har hållit på 

med musik i många år. Christian beskriver hur intresse växt fram över tid och hur han 

slutligen valde att satsa mer seriöst på musiken: 

Jag har i princip sjungit i hela mitt liv […] Så musikintresset har funnits med hela livet. Men så när jag var 15, 

ungefär, så började jag spela trummor på fritidsgården med några kompisar. Startade nått band där som höll ett 

tag, och så började jag spela gitarr ungefär i den vevan också. Morsan ville inte att jag skulle köpa hem trummor, 

så jag fick en gammal gitarr istället. Så det blev att jag lärde mig båda två, både gitarr och trummor. Så har jag 

spelat en del, men framför allt lyssnat på musik har varit det största intresset och köpa skivor och sådär. Så 

spelade jag en del musik av och till fram tills jag var 25, kanske, så började jag spela lite mer på allvar. 

Flera intervjupersoner har varit med i band som gett ut skivor och en del har även varit på 

turnéer. De tangerar således en professionell utövning av musik. Ingen av intervjupersonerna 

uppger dock att de kan försörja sig på musiken och samtliga har andra huvudsakliga 

sysselsättningar. Jag skulle därför, med stöd av Stebbins, vilja hävda att deras musikintresse 

kan klassificeras som en form av ”fritidskarriär”. Den har flera likheter med ett arbete men 

kännetecknas av att den utförs på frivillig basis och inte genererar tillräckliga möjligheter till 

försörjning.  

 

7.2 Musikintresserade och Stebbins två typer av information 

Som nämnts i genomgången av Stebbins teori talar han om två typer av information i 

förhållande till seriösa fritidsaktiviteter. Dels den information som är relaterad till 

självförverkligande, alltså att utveckla och förbättra sitt kunnande och sina färdigheter inom 

ett visst område, och dels den information som är relaterad till den sociala sfären, alltså att 
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hålla reda på aktiviteter, sammankomster och andra sociala aspekter av fritidsaktiviteten. I 

mitt material har jag funnit hur intervjupersonerna ger uttryck för ett behov av bägge dessa 

typer av information.  

7.2.1 Information relaterat till självförverkligande 

Den information som Stebbins relaterar till självförverkligande är den man använder sig av 

för att öka sin kunskap inom ett intresseområde. För de musikintresserade i denna studie rör 

det sig huvudsakligen om sådan information man använder för att utveckla sina musikaliska 

färdigheter samt sådan information som ger ökade kunskaper kring musik man är intresserad 

av. Noter, instruktionsböcker och andra informationskällor som man kan tänkas använda sig 

av för att utveckla sitt musicerande hör alltså hit. Likaså kan information kring ny musik, 

artister och liknande sägas höra hit då det hjälper till att öka kunskapen inom det område man 

är intresserad av.  

7.2.2 Information relaterat till den sociala sfären 

Stebbins beskriver information relaterad till den sociala sfären som ”information from the 

surrounding social world” (Stebbins, 2009, s. 628) och preciserar denna som bland annat 

information om när olika evenemang, relaterade till ens intresse, hålls. I mitt material fann jag 

ett flertal exempel på att respondenterna tyckte att information kring spelningar var mycket 

viktigt. Detta gällde både spelningar där det egna bandet kunde tänkas ha möjlighet att 

uppträda samt spelningar man besökte som publik. Flera av intervjupersonerna beskrev 

behovet av information kring spelningar, och andra sociala sammankomster relaterade till 

musiken, som mycket viktigt. I synnerhet framhävde de som var involverade i bokandet av 

spelningar hur viktig denna aktivitet var för utövandet av musikintresset. För att kunna spela 

live inför andra, vilket de flesta upplevde som viktigt, så måste man fixa speltillfällen och 

därmed kan denna typ av information anses vara central för fritidsaktivitetens utövande. 

7.2.3 Samverkan av de båda 

Båda de typer av information som Stebbins tar upp går alltså att lokalisera inom 

fritidsaktiviteten. Stebbins hävdar dock att den information som relaterar till 

självförverkligande är den viktigaste. Jag skulle här vilja nyansera detta något utifrån de 

resultat jag fått fram. Som nämnts ovan förefaller information kring speltillfällen vara mycket 

viktigt för intervjupersonerna. Att få komma ut och spela inför publik ses som en central del 

av fritidsintressets utövande. Således kan även denna typ av information sägas vara mycket 

viktig.  

De två typerna av information kan även sägas samverka såtillvida att det krävs att man 

utvecklar sin egen skicklighet av att hantera ett instrument för att man skall kunna spela 

tillsammans i grupp. Den information som ger möjligheten till självförverkligande kan på så 

sätt sägas utgöra en förutsättning för deltagandet i de sociala aktiviteterna inom 

fritidsintresset.  
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7.3 Informationens sociala sammanhang 

I intervjuerna har det framkommit hur vänner och bekanta utgör en central källa till 

information kring musikintresset. Flera av intervjupersonerna redogör t.ex. för hur ett 

repetitionstillfälle kan användas till att sprida information om allt från den senaste skivan man 

upptäckt till kommande speltillfällen. Utifrån Pettigrews definition av information grounds 

kan vi således se hur flera av de miljöer som de musikintresserade rör sig inom kan passa in i 

begreppet. Replokaler, konserter och musikaffärer skulle då kunna utgöra exempel på de 

information grounds som de musikintresserade rör sig inom. I dessa miljöer skapas troligen 

just en sådan atmosfär av spontant informationsutbyte som Pettigrew nämner. För att styrka 

att så är fallet kan vi t.ex. notera att flera av intervjupersonerna uppger att spelningar ofta ger 

en möjlighet till att knyta kontakter och skaffa sig information kring kommande spelningar 

och speltillfällen.  

I materialet kan man även finna exempel på det Hektor benämner social monitoring. 

Intervjupersonerna ger ett flertal exempel på hur man inom olika sociala grupperingar, t.ex. 

inom det egna bandet, utbyter information med varandra. Är man medveten om att en 

bandmedlem har ett intresse av en särskild sorts musik håller man ofta ögonen öppna efter 

relevant information, även om man själv inte är intresserad av just detta område. 

Således kan vi se hur olika typer av information ofta spelar en viktig roll i det sociala 

samspelet bland de som delar ett gemensamt fritidsintresse.  

 

8. Diskussion och slutsatser 
För att ge en samlad bild av mina resultat kommer jag att här presentera svar på uppsatsens 

frågeställningar. Jag kommer även att diskutera studiens resultat och försöka se vilka 

konsekvenser de kan få för biblioteken. Ett antal olika förslag på hur folkbiblioteken skulle 

kunna utveckla sina musikavdelningar kommer även att ges.  

 

8.1 Frågeställningarna besvaras 

• Vilka informationsbehov upplever musikintresserade att de har? 

Samtliga intervjupersoner säger sig ha ett behov av att finna ny musik och information kring 

denna musik. Både Jonny och Lin Nilssons samt Lee och Downies studier finner liknande 

resultat. Dessutom beskriver de flesta av intervjupersonerna att information om speltillfällen 

är viktigt. Även information kring musikutövandet, som till exempel noter, och musikteknik, 

till exempel instrument, hamnar högt på listan över intervjupersonernas informationsbehov.  

• Hur går de tillväga för att fylla dessa behov? 

Jag har funnit att intervjupersonerna använder sig av två huvudsakliga informationskällor: 

vänner och bekanta samt internet. Utöver detta använder man sig i viss mån av andra media, 

som t.ex. böcker och tidningar, samt föreningar av olika slag. Att vänner och bekanta är en 
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viktig informationskälla tycks vara något som ofta återkommer i forskning kring 

informationssökning. Savolainen visar hur man redan i de tidiga undersökningarna kring 

människors informationsbehov och informationssökningar som utfördes på 70-talet fann att 

informella informationskällor ofta föredrogs (Savolainen, 1995, s. 260). Även Lee och 

Downie finner i sin studie att information som man får från vänner och bekanta ofta värderas 

högt (Lee & Downie, 2004, s. 5).  

Internets centrala roll som informationskälla har också framkommit i studien. De senaste 

årens utveckling av nya internettjänster inom sociala medier och strömmad musik samt 

tillgängligheten av s.k. smarta mobiler har haft stor inverkan på hur de musikintresserade 

söker information.  

• Vilken roll spelar biblioteken i de musikintresserades informationsvanor? 

Resultaten från studien visar att de musikintresserade använder sig av bibliotekets 

musikresurser i relativt liten omfattning. När biblioteket väl används är det för att få tag i 

material som är svåråtkomligt på annat sätt. Vi kan alltså konstatera att biblioteken spelar en 

relativt undanskymd roll i de musikintresserades informationsvanor. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Som redan nämnts i metodkapitlet har urvalet av respondenter troligen påverkats av att 

intervjupersonerna kontaktats via studieförbund. Till exempel har jag inte haft någon tanke 

om att avgränsa undersökningen till personer som håller på med en viss typ av musik. Om 

man tittar på respondenterna så är dock de flesta av dem aktiva inom närbesläktade genrer. 

Hardcore och punk har varit bland de genrebeteckningar som intervjupersonerna själva 

uppgett att de spelar.   

Ytterliggare en effekt av att intervjupersonerna kontaktats via studieförbund är att de utgör en 

mer definierad grupp än vad tidigare, liknande, studier undersökt.  

Vad gäller intervjumallen bedömer jag att den fungerat relativt bra för studiens syfte. 

Möjligen hade man efterhand kunnat komplettera med fler detaljerade frågor under rubriken 

informationsbehov. Min ursprungliga tanke var att lämna fältet öppet för uppföljningsfrågor 

eftersom jag inte visste vad respondenterna skulle svara på den inledande frågan. Det är dock 

inte omöjligt att tänka sig att man här kunnat komplettera intervjumallen allteftersom 

intervjuerna fortskred.  

 

8.3 Avslutande diskussion och konsekvenser för bibliotek 

Som vi sett är det ingen av intervjupersonerna som regelbundet använder sig av bibliotek när 

de söker information relaterad till sitt musikintresse. Biblioteket tycks alltså inte ses som en 

relevant informationsförmedlare. Samtliga intervjupersoner säger dock att de uppskattar att 

biblioteken finns, flera av dem beklagar även att de inte använder dem i någon större 



24 
 

utsträckning. Här kan man dock befara att intervjupersonerna påverkats av vetskapen om att 

jag studerar till bibliotekarie och att de därför anpassat svaren något efter vad de tror att jag 

vill höra. Det kan vara av intresse att notera att intervjupersonerna på egen hand ofta tog upp 

frågan om bibliotek innan vi hunnit till detta avsnitt i intervjumallen. 

Om man någon gång använde biblioteket var det för att hitta material som var svårt att 

anskaffa på annat sätt. I första hand rörde det sig om noter och man kan notera att Jonny och 

Lin Nilsson redovisar ett liknande resultat i sin studie. Dessa skriver att det ”förefaller 

tämligen uppenbart att endast i situationer då det behövs information i form av noter och 

liknande, skaffas detta på biblioteket” (Nilsson, J & L, 2004, s. 62). 

I vissa fall kunde ekonomiska incitament göra att man använde sig av biblioteket. David, som 

uppgett att han använt biblioteket för att hitta trumnoter, tog upp att dessa var dyra att skaffa 

fram på egen hand. Skälet till att använda biblioteket var alltså i första hand ekonomiskt och 

det är rimligt att anta att om det funnits ett billigare och mer bekvämt sätt att få tag på noter så 

hade detta föredragits framför biblioteket.  

Hur skulle då biblioteken kunna anpassa sin verksamhet till musikintresserades behov? 

Intrycket är att intervjupersonerna anser att den information de eftersöker inte finns att tillgå 

på biblioteken, eller att den lättare går att få tag på från annat håll. Ett sätt för biblioteken att 

locka till sig den här gruppen skulle kanske därför kunna vara att tillhandahålla 

informationskällor som inte finns att tillgå någon annanstans.  

Ett möjligt sätt att göra detta på skulle kunna vara att anordna olika evenemang med 

musikanknytning. Genom workshops och liknande skulle man kunna erbjuda en mer unik 

informationskälla och kanske kunna locka de som annars inte besöker biblioteket. Dessa 

evenemang skulle även bli sociala sammankomster där förutsättningarna för ett mer informellt 

utbyte av information ges. På så sätt skulle biblioteken kunna bli en del i de information 

grounds där de musikintresserade rör sig. Man skulle även kunna sammarbeta med olika 

studieförbund i anordnandet av musikevenemang.  

Flera av respondenterna beskriver hur det kan vara svårt att orientera sig bland all den 

musikrelaterade information som finns tillgänglig. Många musikrelaterade tjänster på nätet 

bygger på att man måste söka upp den information man är intresserad av. Chansen att råka 

”snubbla” på något man finner intressant kan alltså uppfattas som mindre än då man står och 

bläddrar bland fysiska skivor på t.ex. ett bibliotek. En del av respondenterna berättar även hur 

de ofta upptäcker ny musik genom tidningar. Kanske skulle biblioteken kunna profilera sina 

musikavdelningar som just resurser att upptäcka ny musik? Genom att lyfta fram tidskrifter 

och annat material som kan användas för att upptäcka ny musik skulle man kanske kunna visa 

på hur andra medier kan vara ett komplement till internet. 

Samtliga av respondenterna använder sig av olika digitala musiktjänster för att lyssna på 

musik. Ytterliggare ett sätt för biblioteken att öka intresset för sina musikavdelningar skulle 

kanske därför kunna vara att utveckla de digitala musiktjänster som man tillhandahåller. 
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I arbetet med denna uppsats har även några av intervjupersonerna kommit med förslag på vad 

de vill se på biblioteken. Det rör sig då framförallt om att man vill se en utveckling av 

beståndet av noter samt att man gärna sett att biblioteken tog in mer användarproducerat 

material.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har jag reflekterat över olika möjligheter till vidare forskning inom 

området. En sak som man skulle kunna undersöka närmare är hur musikintresserade använder 

sig av sociala medier. Detta har i viss mån tagits upp i denna uppsats men det hade varit 

intressant att mer noggrant studera hur sociala medier spelar in i de musikintresserades 

informationsvanor.  

Genom deltagande observationer skulle man även kunna studera de miljöer som de 

musikintresserade vistas i utifrån begreppet om information grounds.  

Med tanke på hur lite intervjupersonerna i denna uppsats utnyttjar sig av biblioteken kanske 

det även kunde vara befogat att närmare undersöka hur bibliotekens musikavdelningar 

verkligen används. Genom en användarundersökning på ett eller flera bibliotek skulle man 

kunna studera mer i detalj hur bibliotekens musikresurser används och få svar på t.ex. frågor 

om i vilken utsträckning Cd-skivor lånas. På samma sätt skulle man även kunna undersöka 

hur bibliotekets användare ser på musikavdelningarna. Vilka delar vill man behålla och vilka 

anser man överflödiga?  

 

Sammanfattning 
Denna uppsats har syftat till att undersöka musikintresserades informationsvanor. Detta har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer med fyra musikutövare.  

Uppsatsen inleds med en introduktion och syftesförklaring där jag menar att det är befogat att 

studera musikintresserades informationsvanor för att skaffa en bättre förståelse för hur 

människor använder sig av information i sina fritidssysselsättningar. Dessutom kan en dylik 

studie ge uppslag till hur biblioteken kan förändra sitt arbete med musikresurser i en värld där 

kartan för musikdistribution kraftigt ritats om. Därefter presenteras studiens frågeställningar: 

 

• Vilka informationsbehov upplever musikintresserade att de har? 

• Hur går de tillväga för att fylla dessa behov? 

• Vilken roll spelar biblioteken i de musikintresserades informationsvanor?  

 

En genomgång av tidigare forskning följer därefter där jag först ger en kort bakgrund till 

forskning om människors informationsvanor. Därefter följer genomgångar av forskning kring 

hur man söker och använder sig av information i det dagliga livet samt mer specifikt i 
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fritidssammanhang. Avslutningsvis följer så ett parti som redogör för forskning kring 

musikintresserades informationsvanor. 

Efter det presenteras uppsatsen teoretiska utgångspunkt som består av Stebbins teori om 

serious leisure.  

Det empiriska materialet till uppsatsen har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fyra 

musikintresserade individer som samtliga även utövade musik. Intervjupersonerna har 

kontaktats via studieförbund i Göteborg.  

Studiens resultat indikerar att de musikintresserades informationsbehov, relaterat till sitt 

fritidsintresse, i huvudsak utgörs av: 

• Att finna ny musik att lyssna på. 

• Att hålla sig uppdaterad om band och artister man är intresserad av. 

• Att finna information kring spelningar och speltillfällen. 

• Att finna information kring musikteknik. 

 

De informationskällor man använder sig av utgörs i första hand av vänner och bekanta samt 

internet. Böcker och tidningar samt även studieförbund och föreningar används dessutom i 

begränsad utsträckning. Bibliotek visar sig vara en informationskälla som intervjupersonerna 

inte använder sig av i någon större utsträckning. Om biblioteken någon gång används är det 

för att finna material som är svåråtkomligt på annat håll, t.ex. noter. 

Avslutningsvis diskuteras i uppsatsen hur biblioteken skulle kunna agera för att locka till sig 

de musikintresserade. En utökad satsning på föreläsnings- och workshopsverksamhet 

relaterad till musik föreslås som ett exempel, utveckling av bibliotekens bestånd av noter som 

ett annat.   
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Bilaga 1. 
Intervjumall: 

Musikintresse: 

Hur ser musikintresset ut, hur länge har man sysslat med musik o.s.v. 

Kan du beskriva ditt musikintresse? 

Vilken typ av musik är du intresserad av? 

Hur länge har du hållit på med musik? 

Vad spelar du för instrument? 

 

Informationsbehov: 

Vilken sorts information eftersöks? Nyhetsbevakning (nya skivor, spelningar m.m.), ”special intresse” (ex. vissa genrer/artister), info. för att 

kunna utöva musicerande (ex. noter, info. om speltillfällen) m.m. 

Vilken sorts information tycker du dig behöva för att kunna syssla med ditt musikintresse? 

 

Informationssökning: 

Vilka källor används? Hur går man tillväga? Vilka svårigheter upplever man? Finns det källor som används mer än andra? 

Hur går du tillväga för att ta reda på detta? 

Upplever du att viss information kan vara svårare att finna? 

Finns det någon källa som du oftare brukar vända dig till? 

Något särskilt skäl till detta? 

Kan du beskriva en situation, relaterad till ditt musikintresse, då du upplevde ett behov av att 

ta reda på något? Hur gick du då tillväga för att göra detta? 

 

Biblioteksanvändning: 

Brukar du använda något biblioteks musikresurser? 

Om ja – vad/hur/varför? 

Om nej – varför inte ? Är det något du tycker saknas? Finns det något som skulle få dig att 

mer utnyttja biblioteken? 

 

Bakgrundsinfo: 

Kön 

Ålder 

Sysselsättning 

Bostadsort 
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Bilaga 2. 
 

Hej! 

Jag läser sista terminen vid Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu arbetar jag med min 

kandidatuppsats där jag vill titta på hur musikintresserades informationsvanor ser ut. 

Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med att kontakta möjliga intervjupersoner? Jag 

behöver få tag i personer som sysslar med musik på sin fritid och som är beredda att låta sig 

intervjuas kring sitt musikintresse och hur de använder sig av information inom detta intresse. 

Varje intervju kommer att ta ca. 30-40 min och de intervjuade kommer naturligtvis att få vara 

anonyma.  

Kanske vet ni redan nu någon som ni tror kan tänkas ställa upp? Kanske kan jag sätta upp ett 

anslag hos er där jag eftersöker folk?  All hjälp tas tacksamt emot.  

Om ni har några frågor eller vill veta mer om uppsatsen så tveka inte att höra av er. 

Med förhoppning om svar! 

Robert Börjesson 

xxx_xxx@hotmail.com 

tel. XXXX-XXXXXX 


