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and I did a statistical survey among the users of the music 
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idea. 

 
From the inquiry I learned that a majority of the users was 
negative to having a digital service replacing the physical 
department, although a majority was positive to try a digital 
service. I also used the inquiry to compare the reasons for 
downloading music to the reasons for borrowing records from the 
library, but there was no significant difference.  

 
Through the interviews I identified the two different ways to 
search for music that the services represented. This difference, 
along with the fact that many citizens don’t have the proper access 
to an Internet service of this kind suggests that a transition at the 
moment to a digital service would be too soon. Until people have 
proper access and the search issues can be resolved, smaller 
services can be a good place to start for both the libraries and the 
users. When these problems are resolved, the libraries have the 
chance to give their users a considerably larger music library to 
choose from through cooperation with the large legal downloading 
services run by the record companies.   
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1.  Inledning 
 
Biblioteken har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar. Under 1980-talet 
började OPACs (Online Public Access Catalouges) att ersätta kortkatalogerna,1 men 
datoranvändning på biblioteken var fortfarande något man måste kunna försvara och motivera 
ur effektivitetssynpunkt.2 Internets spridning under 1990-talet har inneburit en enorm ökning 
av tillgängliga elektroniska informationskällor för människor över hela världen, samtidigt 
som de låga kostnaderna för dagens användning av Internet har inneburit allt fler användare.3 
Med dessa nya vägar till information kom också nya sätt att tillgängliggöra dem. Nya medier 
såsom E-boken, en bok i elektronisk form som kan laddas hem via bibliotekens hemsidor och 
därefter läsas i ens egen dator, har börjat dyka upp på biblioteken, något som numera gör det 
möjligt att låna hem böcker utan att ens besöka biblioteken. De flesta tycks dock vara överens 
om att det kommer att dröja ännu ett tag innan dessa elektroniska släktingar helt kan ersätta de 
fysiska böckerna.  
 
Ännu ett sätt att ytterligare utnyttja de teknologiska landvinningarna provas just nu i Lund där 
man genom bibliotekets hemsida tillhandahåller musikfiler för nedladdning till användarens 
egen hemdator, på samma sätt som E-boken. Att ladda hem musik via Internet är redan nu en 
vanlig företeelse, men genomförs oftast genom nätverk av privatpersoner som delar med sig 
av sina filer till varandra (så kallade p2p-nätverk), och på så sätt sprider musik på ett sätt som 
strider mot upphovsrättslagar i många länder och som blivit en nagel i ögat på skivbolagen. 
Sedan några år tillbaka finns lagliga alternativ där man kan ladda hem musiken mot betalning, 
men det är ännu så länge svårt att få människor att betala för något de kan hitta gratis. Tanken 
min uppsats arbetar med är att biblioteken kunde samarbeta med dessa lagliga tjänster och 
därmed erbjuda ett gratis alternativ till de stora fildelningsnätverken.  
 
De delar som skulle kunna bilda en sådan tjänst finns redan. På Internet finns 
nedladdningstjänster där du kan betala för den musik du laddar hem, och på biblioteken finns 
helt elektroniska utlåningstjänster där du lånar en fil till din dator istället för ett fysiskt objekt.  
Om biblioteken går mot en allt högre grad av digitalisering som exempelvis Jennifer Rowley 
hävdar i sin bok The electronic library 4, skulle det vara logiskt att alla medier som 
biblioteken tillhandahåller omfattas av processen. Frågan min uppsats arbetar med är vad en 
sådan nedladdningstjänst skulle innebära och om ett intresse för att införa den finns bland 
användarna. 
   
För att kunna besvara den frågan består min uppsats av två delar. En del består av material 
som jag använder för att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur tjänsten skulle se ut, för att 
därefter kunna förstå vad ett införande av den skulle innebära. Den andra delen består av en 
enkätundersökning, samt fyra intervjuer som jag använder för att skapa en bild av hur 
användarna ställer sig till utvecklingen. I analysen väver jag sedan samman materialet som 
framkommit under arbetets gång i dessa två delar och uppfyller på så sätt uppsatsens syfte. 
Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till forskningen kring hur biblioteken kan 
anpassas till och bäst utnyttja den utveckling som informationsteknologin står för.  
 

                                                 
1 Large, Tedd & Hartley (2001), Information Seeking in the Online Age, s. 44 
2 Rowley, Jennifer (1998), The Electronic Library, s.7 
3 Large, Tedd & Hartley (2001). s.44 
4 Rowley, Jennifer (1998). s.5 
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Från och med nästa år blir det antagligen olagligt att ladda hem musik från Internet genom 
fildelning, enligt ett nytt lagförslag.5  Att redan idag fundera kring lagliga alternativ känns 
därför som en nödvändighet. De lagliga alternativ som kommer att erbjudas från skivbolag 
och skivaffärer kommer självklart att kosta pengar. Men för de som inte har råd eller 
möjlighet att betala de förhållandevis höga summor man i dagsläget begär för en musikfil 
finns inte något lagligt alternativ. Biblioteket kan här spela en viktig roll genom att kunna 
erbjuda alla människor, oavsett inkomst, en möjlighet att få tillgång till samma utbud. Frågan 
är om och hur man skulle kunna genomföra en sådan utveckling redan idag, och om det finns 
intresse bland användarna för en sådan tjänst. Uppsatsen kan tyckas föra ett hypotetiskt 
resonemang, men mindre versioner av tjänsten finns redan, både på svenska bibliotek och 
utomlands, likaså en anledning att starta upp den. Det är självklart svårt att säga något säkert i 
ämnet, vilket är en tydlig nackdel för uppsatsen, men det är samtidigt motiverat att försöka 
säga något om det för att eventuellt kunna agera i frågan. Genom denna uppsats kan man 
kanske även identifiera delar som skulle behöva utvecklas eller förändras för att tjänsten 
skulle bli så användbar som möjligt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att diskutera möjligheten till, och intresset för, elektroniskt 
förmedlade musikfiler på biblioteken. Detta skall jag göra mot bakgrund av intresset som det 
kommer till uttryck bland en musikavdelnings användare, och de förutsättningar som finns för 
en sådan tjänst idag. För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har jag även valt att formulera 
följande frågor som uppsatsen arbetar med att besvara. 
 

• Vilket intresse finns bland användarna för en sådan tjänst? 
• Vilka förändringar skulle tjänsten kunna medföra för biblioteken?  
• Vilka förändringar skulle tjänsten kunna medföra för användarna? 

 

När det gäller användarnas intresse för tjänsten är jag inte enbart intresserad av huruvida de 
svarar ja eller nej på frågan om de är intresserade av att använda en sådan tjänst eller ej, utan 
jag vill också undersöka vilka behov och förväntningar som kan tänkas ligga till grund för om 
de är intresserade av att använda den eller ej. Genom att spåra dessa kan en eventuell 
utveckling av tjänsten anpassas för att göras så användarvänlig som möjligt och därmed 
kanske även utgöra ett realistiskt alternativ till de nedladdningstjänster som finns idag och 
som genom det nya lagförslaget kan komma att bli olagliga att använda. 

                                                 
5 Ds: departementsserien 2003:35a 
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2. Bakgrund 
 

När jag inledde mitt arbete med denna uppsats var min tanke att studera hur diskussionen 
kring ämnet nedladdning såg ut i dagsläget och identifiera vilka olika ställningar som fanns. 
Men efter att ha följt diskussionerna i ett antal fora på Internet, bland de som faktiskt använde 
sig av möjligheten att hämta musik och filmer på denna elektroniska väg, ändrades min ide. 
De allra flesta utnyttjade de tjänster som innebär gratis, och därmed i många länder olaglig 
nedladdning, samtidigt som samma majoritet uttryckte en önskan om ett lagligt alternativ och 
angav ekonomin som den främsta anledningen till varför man valde att införskaffa musiken 
på digital väg framför att köpa en skiva. De allra flesta tyckte också att den digitala vägen var 
ett sätt att gallra ut det man var intresserad av att köpa, snarare än ett substitut till att köpa 
skivor över huvudtaget. Någon nämnde också biblioteken som ett av de få lagliga alternativen 
för att provlyssna innan man köper. Då väcktes tanken om en bibliotekstjänst där musiken 
tillhandahålls på liknande sätt som e-books, för tidsbegränsad utlåning via datorn, som jag nu 
skulle vilja titta närmare på. Själva systemet med ”utlåning” av musikfiler som efter en 
begränsad tid försvinner från datorn finns redan enligt de rapporter jag har läst, men i en 
relativt outvecklad form.  

 

Då jag själv och många i min umgängeskrets är musiker har utvecklingen blivit extra 
intressant. Vilken väg utvecklingen tar skulle kunna få direkta konsekvenser för oss, såväl 
som användare och som skapare av musik. Jag använder mig även mycket av datorer som 
redskap för olika delar av mitt musicerande, vilket medfört att mitt intresse för den typen av 
teknologi har vuxit. Min egen inställning till nedladdning på olaglig väg är mycket kluven, 
precis som för många andra. Det är en enorm möjlighet när det gäller att nå ut till människor, 
samtidigt som många mindre skivbolag har drabbats hårt. Det enda alla parter tycks vara 
överens om är att en förändring måste ske för att skivindustrin, upphovsmännen och publiken 
skall nå ett samarbete där alla parter kan bli nöjda. Genom framväxten av p2p-nätverken har 
konsumenterna vant sig vid att musik på Internet är gratis, en syn som i framtiden spås 
förändras. En femtedel av européerna laddar i dagsläget regelbundet hem musik, bland dem 
som använder bredband stiger siffrorna till 42 %.6 
 
Från och med nästa år blir det troligtvis olagligt i Sverige att ladda ner gratis musik från 
andras datorer via fildelningsnätverk. Redan idag är det olagligt att tillgängliggöra 
upphovsrättsskyddad musik via nätverken, men nu blir det alltså även olagligt att ladda hem 
den. Lagen kommer enbart att gälla i de fall man är medveten om att det man gör är olagligt 
eller man är grovt oaktsam. 7 Fildelningsprogrammen i sig kommer inte att förbjudas, inte 
heller blir det förbjudet att kopiera för privat bruk. Det kommer dock att bli förbjudet att gå 
runt kopieringsspärrar på exempelvis CD-skivor för att göra en kopia till sig själv. Däremot 
kommer det att vara tillåtet at gå runt samma spärrar för att kunna spela upp sin skiva var man 
vill. I samband med denna lagändring är det även tänkt att kassettersättningen, det vill säga 
avgiften på inspelningsmedia som går direkt till upphovsmännen som ersättning för eventuell 
olaglig kopiering av deras verk. Allt enligt det nya lagförslag om upphovsrätt på Internet som 
tagits fram för att hantera den problematik som uppkommit när det gäller upphovsrätt och 
digitalisering. De flesta tycks vara överens om att nedladdning av musikfiler inte är något som 
kommer att minska, men frågan är vilka alternativ som kommer att finnas för att få tillgång 
till musiken på laglig väg. I min uppsats kommer jag inte att ta hänsyn till den nya lagen, då 

                                                 
6 Jennings, R. 2004, s. 1ff. 
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den ännu inte trätt i kraft. Det är dessutom inte helt otroligt att det kan tillkomma ytterligare 
ändringar innan dess att den träder i kraft. 
 
Enligt en rapport från Forrester Research kommer omsättningen för onlinemusik i världen år 
2007 ligga på ca 20 miljarder kronor.8 Denna utveckling kommer att ske när skivbolagen 
inser att de måste ge vika för kraven på nedladdning som ställs från kundens sida. Att hämta 
musik från samtliga skivbolag och kunna bränna en egen cd eller föra över musiken till något 
digitalt lagringsmedium blir den nya standarden enligt rapporten. Impulsköp kommer att 
underlättas genom att man i högre grad möjliggör köp av enskilda låtar eller album, istället för 
att endast erbjuda prenumerationstjänster. Rapporten spår vidare att framtidens skivbolag 
under 2005 kommer börja etablera sig på nätet där kunderna kan ladda ner sin musik som en 
följd av att skivbolagen godkänner en standard för nedladdningar som kan brännas på cd och 
sparas på externa enheter. De tjänster som i dagsläget finns i bl.a. USA och Storbritannien har 
inneburit att antalet singlar som säljs legalt på digital väg via Internet överstiger antalet 
fysiska exemplar som sålts under samma tidsperiod.9  
 
Forrester pekar också på att antalet individer som använder sig av nedladdningstjänster för att 
få tillgång till musik på digital väg kommer att stiga i takt med att antalet hushåll med 
bredband ökar. Även om det stämmer att människor i framtiden kommer att bli mer benägna 
att betala för sitt musikintag, även då det görs via Internet, kommer fortfarande vissa grupper 
använda de olagliga vägarna, då kostnaden utestänger dem.  En undersökning genomförd av 
Stelacon visar att under det senaste året har antalet hushåll med bredband fördubblats, och 
under 2004 beräknas det bli fler hushåll som använder bredband än som använder 
modemuppkoppling.10  
 
Eftersom detta sker samtidigt som allt fler bibliotek hotas av nedläggning (en snabb sökning 
visar att under det senaste året har minst sex bibliotek antingen lagts ner eller fått 
nedläggningshot hängande över sig bara i området kring Göteborg) skulle en bibliotekstjänst 
som kan utnyttjas hemifrån öka tillgängligheten för användarna. Även mindre orter skulle 
genom en sådan tjänst kunna erbjuda ett lika bra utbud som bibliotek på större orter med 
större resurser. 
 
I Maurice Freedmans artikel “Continuity and change for U.S. libraries in the digital age: How 
U.S. public and academic libraries are confronting the challenge of the digital library” 
beskriver hon hur de senaste årens utveckling mot det digitala biblioteket har sett ut i USA. 
När det gäller folkbiblioteken är det framförallt Internets möjligheter att samordna bibliotek 
inom regioner med avseende på gemensamma kataloger som är sökbara oavsett var 
användaren befinner sig som hon belyser. Genom Internet kan biblioteket för första gången 
vara öppet 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, och man kan nå biblioteket oavsett hur långt 
bort man befinner sig förutsatt att man har en Internetuppkoppling.11 På de flesta större 
biblioteken kan man genom den nya teknologin även göra reservationer online och få 
dokument skickade från ett bibliotek till ett annat som finns närmare sig, oftast inom två 
dagar. När sådana system startades upp i USA fick man en ökning på 1000 % de första två 
åren. Böcker som inte hade lämnat hyllorna på flera år lånades ut, tack vare att fler människor 
fick tillgång till katalogerna. Freedman poängterar att bibliotekets användare blir flitiga 

                                                                                                                                                        
7 Jusititedepartementet 2004.  
8Hallström, Lasse, 2002.  
9 Svensson, A. & Berg, S. 2004, s. 25. 
10 Augustsson, Tomas, 2003, s.42. 
11 Freedman, Maurice, 2003, s. 212. 
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användare av ny teknologi, så länge den möter deras behov. Den nya teknologin och därmed 
även stegen mot ett digitalt bibliotek har, tvärt emot vad många förutspådde, lett till en ökning 
i antalet besökare. 12 
 

2.1 Göteborgs stadsbiblioteks musikavdelning 
 
Jag genomförde en intervju med chefen för musikavdelningen på Göteborgs stadsbibliotek, 
Håkan Grissler, innan jag inledde mitt arbete med enkäterna. Detta för att få ett bättre grepp 
om hur avdelningen fungerade och hur dess användare såg ut.  
 
Avdelningen är uppbyggd som en egen avdelning i biblioteket, och förutom musik så ryms 
där även film och tidskrifter med musik- eller filmanknytning. Vid utgångarna som leder ut i 
biblioteket finns särskilda larm som innebär att skivor och filmer måste lånas därinne innan de 
förflyttas ut till någon annan del biblioteket. Avdelningens budget är på 160 000 kr per år. 13 
För inköpstips använder man sig dels av Bibliotekstjänst, men även av musiktidskrifter som 
specialiserat sig på vissa genrer, recensioner i dagspress och även tips från låntagarna själva. 
Innan den nuvarande avdelningen byggdes upp hade man mycket stora problem med stölder, 
framförallt av pop- och rockskivor, vilket ledde till att den samlingen fick förvaras i ett annat 
rum och beställas fram av låntagaren för utlån. Det ledde dessutom till att man hellre köpte in 
klassisk musik, då denna inte försvann lika fort. Nu har man dock fått bukt med problemen, 
och har börjat köpa på sig mer musik. Hela samlingen står numera också framme i hyllorna, 
även om det hårda utlåningstrycket gör att många verk nästan aldrig finns inne. Det medför 
också att den klassiska avdelningen ser oproportionerligt stor ut jämfört med resten av 
samlingen, till följd av att denna inte lånas ut lika flitigt. Inköpen görs från Skivhugget, 
Blenda och Worldmusic, och just nu satsar man särskilt på att köpa in till de genrer som man 
upplever som underrepresenterade i tidigare satsningar. Dessutom satsas det kontinuerligt lite 
extra på att köpa in musik med lokal anknytning. På avdelningen finns oftast en assistent som 
hjälper till med utlån och liknande, dock inte alltid vilket brukar medföra att larmet går då 
låntagarna inte uppfattat att de måste låna skivan i automaterna inne på avdelningen. 
Personalen är medveten om att många som lånar bibliotekets skivor gör egna kopior av dem, 
vilket oftast inte ses som något problem, då det endast rör sig om eget bruk, men i vissa fall 
lett till att låntagare satt i system att ge inköpstips på skivor och sedan låna dem direkt efter att 
de kommit in för att få så bra kvalitet på sina kopior som möjligt. Dessa har man pratat med 
för att förklara att det inte är meningen att man skall göra så, vilket räckt för att få bukt med 
problemet. Grissler uppgav att användarna av avdelningen är väldigt blandade vad gäller ålder 
och kön, men att majoriteten är män mellan 20 och 30 år. Avdelningen har enligt Grissler flest 
besökare på måndagar och tisdagar. 
 

2.2 Förklaringar av begrepp i det empiriska materialet 
 
Även om uppsatsen inte har för avsikt att fokusera på de tekniska aspekterna av en förändring 
av musikutlåningen kommer ändå flertalet tekniska begrepp att användas genom uppsatsen, 
vilka jag väljer att förklara närmare i detta avsnitt. De förklaringar jag presenterar här är det 
som begreppen representerar i min uppsats, även om andra sammanhang skulle kunna kräva 
andra förklaringar.  

                                                 
12 Freedman, Maurice, 2003,  s. 213-217. 
13 Grissler, Håkan, 2004.  
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Bredband ger, till skillnad från modem, en kontinuerlig uppkoppling som ger direkt kontakt 
med Internet när den egna datorn startas. En bredbandsuppkoppling har en högre 
överföringshastighet än uppringd anslutning, det vill säga modem.14 
 
Cd-r är en form av cd- lagringsmedia där även andra produkter som cd-rw (återinspelningsbar 
skiva som kan användas flera gånger om) och dvd (en typ av skiva med mycket stort 
lagringsutrymme jämfört med cd-skivan) räknas in. En inspelningsbar cd kan användas för att 
bränna musik eller filer och därmed också kunna flytta dem mellan datorer eller till olika 
stereoanläggningar. Sedan 1999 går en del av kostnaden för dessa till en organisation vid 
namn Copyswede, som har till uppgift att fördela dessa pengar till artister och 
upphovsrättsinnehavare vars verk kan tänkas hamna på cd-r skivorna.15 Det är den så kallade 
kassettersättningen som under 2002 gav ca 71 miljoner till artister och upphovsmän. Denna 
avgift skulle ha höjts f.o.m. 1 januari i år, i ett försök att ytterligare kompensera de drabbade 
för förlusterna beroende på den ökade hembränningen, och beräkningar visar att ersättningen 
då skulle uppgå till 316 miljoner kronor år 2006.16 Höjningen är en del av en lagändring som 
dessutom gör det olagligt att bränna filer för privat bruk om filerna från början gjorts 
tillgängliga utan upphovsrättsinnehavarens godkännande, exempelvis genom 
fildelningsnätverk som Kazaa.17 Hur stor avgiften blir per skiva beror på hur stor 
lagringskapacitet mediet har. Därför skulle avgiften för en dvd-skiva bli klart högre än för en 
cd-r, vars lagringskapacitet är mycket mindre än en dvd. Då förslaget varit ute på remiss har 
en mängd synpunkter kommit in, vilket gör att det nu är troligare att propositionen läggs fram 
i slutet av maj, och en lagändring kan träda i kraft tidigast till hösten. 18 

Mp3 är en metod som används för att komprimera musik så att man lättare skall kunna 
exempelvis skicka eller ladda hem den. Beteckningen står för MPEG 1, Audio Layer-3.19 
Ljudfilerna komprimeras till cirka en tiondel av den ursprungliga storleken, vilket gör att 
filerna lättare kan skickas över Internet och lagras på datorns hårddisk. Det innebär också att 
mer musik kan få plats på datorn än om man skulle lagra den i ett mindre komprimerat 
format, exempelvis wav. Musiken kan sedan överföras till en vanlig stereo eller till en liten, 
bärbar digital spelare utan rörliga delar. Kvaliteten blir dock något sämre än exempelvis CD-
kvalitet. Det finns olika grader av komprimering, vilket gör att det finns Mp3-filer där man 
inte förlorar särskilt mycket jämfört med CD-kvalitet, men dessa är oftast omöjliga att spela 
upp i datorn. Förutom Mp3, som i den hastiga utveckling som råder inom IT-världen är ett 
relativt gammalt format, finns flera nyare som kan komprimera filerna effektivare med mindre 
effekt på ljudkvaliteten. Dock är Mp3 fortfarande det vanligaste formatet på de större peer-to-
peer nätverken. Programvara som behövs vid överföringen kan hämtas gratis från Internet.  

Napster var en Amerikansk Internettjänst för förmedling av musik, lagrad i formatet Mp3. 
Napster byggde på en lösning där den som ville ladda ner musik, via Napsters förmedling 
kopplades upp till någon annan individuell datoranvändare som hade de önskade musikfilerna 
lagrade.20 Napster hade alltså ingen central server för lagring av själva musikfilerna utan bara 
en indexering av musikfilerna och var de fanns. Napster blev mycket hårt ansatt av 

                                                 
14 Thorell, Jerker, 2004. 
15 Malmqvist, Mattias, 2004.  
16 Ingman, Göran, 2003.  
17 Ds: departementsserien 2003:35a.    
18 Justitiedepartementet, 2004.  
19 Thorell, Jerker, 2004.  
20 Thorell. Jerker, 2004. 
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musikindustrin i USA som ansåg att det var en illegal spridning av upphovsrättsligt skyddad 
musik. Genom ett domstolsbeslut i mars 2001 förbjöds Napster att fortsätta förmedlingen. 
Napster har dock nått en överenskommelse med musikindustrin och har startats på nytt, nu 
som en betaltjänst. Andra exempel på program som används på samma sätt som Napster 
fungerade från början är Kazaa, som är ett nätverk för fildelning av typen peer-to-peer för 
utbyte och spridning av musik, film mm. Kazaa är en efterföljare till Napster men till skillnad 
mot föregångaren finns det ingen central server som indexerar filerna. Kazaa angrips häftigt 
av mediaindustrin i USA men har hittills överlevt. 

Nedladdning eller att ladda hem musik innebär att man hämtar en musikfil på Internet och 
lagrar den på sin egen dator. Att göra detta är ännu så länge helt lagligt, oberoende av hur 
musiken hamnat på Internet. Däremot är det inte lagligt att tillgängliggöra musik på Internet 
om man inte fått upphovsrättshavarens godkännande innan. Det finns många artister som 
väljer att göra sin musik tillgänglig på Internet för att nå ut till den stora publik som rör sig 
där, samtidigt som det finns otroliga mängder musik som hamnat där på olaglig väg.  

Operativsystem är den samling program som ger användare och tillämpningsprogram 
tillgång till en dators maskinvaruresurser.21 Operativsystemet erbjuder till exempel funktioner 
för att starta och avsluta körning av program samt för in- och utmatning av data. 
Operativsystemens utformning har i hög grad påverkat och speglat användningsformerna för 
datorer, beroende på vilken dator man har använder man sig av olika operativsystem. 
Persondatorn PC från IBM, som är den vanligaste persondatorn, använder sig av 
operativsystemet Windows som utvecklats av programvaruföretaget Microsoft. Apples 
Macintosh är ett annat exempel på en persondator, som använder sig av ett annat 
operativsystem. Andra exempel på operativsystem är MS-DOS, även det ett Microsoftsystem, 
Linux och Unix, som exempel på operativsystem som varken är knutna till en speciell 
maskinvaruleverantör eller en speciell mjukvaruleverantör. Operativsystem och 
tillämpningsprogram är det som utgör mjukvaran i en dator, hårdvaran är det fysiska 
innehållet i datorn. 
 
Peer-to-peer (p2p) eller fildelning (även filbyte kan förekomma) kallas den teknik som 
Napster tidigare använde och Kazaa och liknande tjänster numera använder sig av. Ett p2p-
program gör det möjligt för användaren att ge andra tillgång till material på den egna 
hårddisken. 22 Samtidigt kan användaren söka och ladda hem filer från andra användare. En 
central databas söker hela tiden av och håller reda på vilka filer som finns på de olika 
uppkopplade datorerna. Program som dessa gör det alltså möjligt för en användare att ta låtar 
från skivor och göra om till digitala filer i sin dator, främst s.k. mp3-filer, då dessa är mycket 
komprimerade och därför går fortare att ladda hem och tar mindre plats än de flesta andra 
format. Dessa kan sedan erbjudas till de andra användare som nyttjar p2p-programmen.  
Idag finns hundratals sådana program, och det är främst dessa som är det stora problemet för 
skivbolagen. Dessa nya nätverk som kommit att ersätta Napster har en högre grad av 
decentralisering än Napster hade, och blir därför svårare att komma åt för skivbolagen. 
Nätverk som dessa kommer i uppsatsen att refereras till som olagliga, dock är det inte 
nätverken i sig som är olagliga, utan materialet som tillhandahålls som lagts ut utan 
upphovsrättsinnehavarnas tillåtelse. Detta sätt att distribuera musik är i de flesta länder 
olagligt. 
 

                                                 
21 Thorell, Jerker, 2004 . 
22 Wikström, Ola, 2003,  s.18. 
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Skivbolag brukar delas in i major-bolag och independentbolag. Exempel på major-bolag är 
Sony Music Entertainment, Universal Music AB, BMG, EMI Virgin och Warner Music.23 
Detta är de fem största bolagen som kontrollerar 80 % av hela världens musik, och har 
kontroll över de stora distributions- och mediekanalerna. Dessa sysslar främst med 
populärmusik, medan de mindre independentbolagen är mer nischade i sitt utbud och litar mer 
till ett gott rykte för att få ut sin musik.    
 
Streaming, eller direktöverföring, är detsamma som att lyssna på låtar via datorn utan att 
ladda hem dem, det vill säga som att lyssna på radio fast själv välja vilken musik som 
spelas.24  
 
Wav kallas den filtyp som är standardformatet för okomprimerade ljudfiler i PC.25 Waw-filer 
går att bränna på en cd-skiva för att sedan spelas i en vanlig cd-spelare. Formatet utvecklades 
av Microsoft och IBM. Motsvarande format för Macintosh och Linux heter AIFF. 
 

                                                 
23 Wikström, Ola, 2003, s.10 
24 Thorell, Jerker, 2004 
25 Thorell, Jerker, 2004  
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3. Teori och metod 
 
Teoretiska utgångspunkter för min undersökning är Uses and Gratifications, eller 
”användarmodellen” som den ibland kallas på svenska. Jag kommer i min uppsats att referera 
till den som Uses and Gratifications, då jag kommer att använda mig flitigt av begreppet 
användare i andra sammanhang och vill försöka undvika eventuell förvirring som då skulle 
kunna uppstå.  
 

3.1 Teori 
 
I stora drag går Uses and Gratifications ut på att man ser till hur användaren av olika medier 
medvetet väljer dessa utifrån den tillfredsställelse han/hon förväntar sig att mediet kan ge. 
Teoribildningens utgångspunkt är att medier används för att tillfredsställa och tillgodose 
behov på olika nivåer. Man inriktar sig på vilken betydelse mediaanvändning har för en 
individuell användare, i en social situation. Syftet är följaktligen att undersöka vilka 
funktioner medier har för användare och vad i medierna som motiverar till användning.  
Främst har den fokuserat på informationsbehov och hur dessa tillgodoses, men det finns även 
en kulturell inriktning där behovet rör sig kring en upplevelse eller känsla snarare än runt 
information. Teorin har sitt ursprung i amerikansk masskommunikationsforskning från 1940- 
och 50-talet och är en historisk fas i forskningen kring mottagarsidan i medierade 
kommunikationsprocesser. Teorin fick sitt stora genomslag i modern form 1974 genom 
forskarna Elihu Katz och Jay Blumler som då utkom med The Uses of Mass Communications 
där man presenterade teorierna som utgör Uses and Gratifications. Huvudprincipen för teorin 
sammanfattades:  
 

”Ask not what media do to people, but ask what people do with media” 26 
 

Detta vid en tidpunkt då många forskare inom masskommunikation kände ett behov att röra 
sig bort från det gamla sättet att studera ämnet där publiken sågs som passiv mottagare, mot 
en riktning där publiken (användaren) tillskrevs en mer aktiv roll än tidigare.27 Detta var inga 
nya tankar, men verket kom ändå att få ett stort inflytande på mycket av forskningen inom 
ämnet. Katz beskriver användarmodellen som ett angreppssätt som intresserar sig för sju 
sammanhängande punkter: 
 
 

1. Det sociala och psykologiska ursprunget för.. 
2. ..behov som genererar.. 
3. ..förväntningar på.. 
4. ..massmedia eller andra källor vilket leder till.. 
5. ..olika mönster för mediaexponering (eller engagemang i andra aktiviteter), vilket 

resulterar i.. 
6. ..tillfredsställelse av behov och.. 

       7.  ..andra konsekvenser, kanske oftast oavsiktliga sådana. 28 
 

                                                 
26 Blumler, J & Katz,  E. 1974,  
27 Palmgren, Wenner, Rosengren., 1986,  s.11. 
28 Blumler, J & Katz, E. 1974, s.20 Egen översättning. 
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Några olika förslag på hur man kan gå till väga för att undersöka motiv, tillfredsställelser och 
behov ges också. Ett sätt kan vara att fastställa behov för att sedan undersöka i vilken 
utsträckning dessa tillfredsställs genom medier eller andra källor. Ett annat kan vara att utgå 
från de tillfredsställelser man kunnat iakttaga och därefter rekonstruera behov utifrån dessa. 
Ett tredje sätt skulle vara att man utgår från de förväntningar som ställs på hur ett medium kan 
tillfredsställa användarens/mediekonsumentens behov och önskningar. Det är sedan dessa 
förväntningar som i sin tur påverkar motiven till medieanvändning.29 Anledningen till att 
individer väljer ett särskilt medium måste följaktligen förstås mot bakgrund av hela deras 
sociala situation som skapat förväntningar på ett visst medium och sedermera motiv till 
användning. 
 
Teoribildningen har fått utstå en hel del kritik. Kritiken har bestått av att man anser den vara 
alltför funktionalistisk, individualistisk och instrumentell i den mening att individen inte på 
något sätt skulle vara påverkbar i de medieval som görs, utan endast styrs av inre sociala och 
psykologiska behov. Frågor som man ställt sig är om människor verkligen är medvetna om 
sina behov och om dessa kan fastställas genom empiriska undersökningar. Tilltron till 
mottagarnas makt som aktiva användare har betraktats som överskattad eftersom 
kritikerna ansett att man bortsett från att individer faktiskt ingår i ett socialt och kulturellt 
sammanhang och att attityder och behov ofta bottnar i dessa sammanhang. 30 Som en följd av 
den kritiken har teoribildningen sedan dess lansering vidareutvecklats mot ökad betoning på 
sociala styrfaktorer.31  
 
Teorin kan appliceras på mitt arbete då jag utifrån motivet användarna uppger för sitt 
nyttjande av bibliotekets musikavdelning vill se om det skulle kunna vara berättigat att 
förändra den till en digital form. Min erfarenhet är att många uppger liknande anledningar för 
att låna musik på biblioteket som för att ladda hem musik, det vill säga i första hand 
kostnaden. Frågan är ju också om behovet är tillräckligt starkt för att motivera de användare 
som tidigare inte utnyttjat nedladdning till att börja använda sig av ett nytt medium för att 
tillfredsställa det.  
 
I mitt arbete har jag fått anpassa teorin något för att kunna bäst dra nytta av den. Med tanke på 
den mångfald av medium som finns idag känns det befogat att inte bara fokusera på 
medieinnehållet som motiv för användning, utan även medietypen och medieformen i sig. Jag 
använder mig i min analys inte av den äldsta formen av Uses and Gratifications, utan den 
modernare variant som utvecklades efter den kritik jag nämnt ovan. Jag har främst arbetat 
med den kulturella delen av teorin som inriktat sig på behov och förväntningar gällande 
upplevelser och känslor snarare än behov av information.   
 
Anledningen till att jag valt just Uses and Gratifications för mitt arbete är att jag, efter att ha 
tittat på tidigare magisteruppsatser som liknat mitt i karaktären, stötte på den här modellen 
och tyckte den lämpade sig väl för att hjälpa mig i mitt arbete. Den kändes som en bra teori att 
använda sig av genom sin tydlighet och det faktum att den är relativt anpassningsbar beroende 
på vad man vill applicera den på. Jag är medveten om att den har några år på nacken, men det 
faktum att nya böcker som beskriver och kommenterar utvecklingen inom teorin fortsatt att 
utges under 80-talet, 90-talet och senast 2001 gör att jag anser att åldern får mindre betydelse.  

                                                 
29 Blumler, J & Katz, E. 1974, s..20. 
30 Reimer, Bo, 1994, s. 27. 
31 Falkheimer, Jesper , 2001,  s. 86. 
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3.2 Metod 
 
Den teori jag har valt att använda mig av, Uses and Gratifications, är även den metod jag 
använder i analysen av användarnas inställning till tjänsten, just därför att den arbetar med 
användarens behov och förväntningar som avgörande när användaren gör sina val. Jag är 
alltså inte enbart intresserad av hur användaren uttalat ställer sig till en digitaliserad tjänst, då 
detta skulle förutsätta att de användare jag delat ut enkäten till skulle ha samma uppfattning 
som mig kring vad tjänsten skulle innebära för dem. Min föreställning om vad tjänsten skulle 
innebära och hur den skulle se ut kan tänkas skilja sig totalt från respondentens föreställning, 
vilket gör att respondenten kan tänkas ta ställning till något helt annat än det jag frågar om. 
Att enbart få reda på användarens inställning är inte vad uppsatsen syftar till, utan jag vill 
även komma åt vad användarens inställning grundar sig i, hur användarens behov egentligen 
ser ut, för att kunna ställa dessa i relation till vad en övergång till en digitaliserad tjänst skulle 
innebära. 
 
När jag skapat en bild av hur tjänsten skulle kunna se ut kommer jag i analysen att arbeta 
fram olika för- och nackdelar som skapar en bild av vad övergången skulle innebära. Det är 
sedan denna bild jag ställer mot användarnas uttryckta behov.  De områden jag främst 
fokuserat på när jag studerat för- och nackdelar har varit tillgänglighet och utbud. 
Tillgänglighet både gällande lånemöjligheter, men även med avseende på användarvänlighet 
och konkret möjlighet att utnyttja tjänsten. Utbudsmässigt har det framförallt rört sig om 
antal lånbara titlar. Genom analysen har jag fått fram ytterligare områden som spelat in när 
jag dragit mina slutsatser. 
 

Själva studien genomfördes med hjälp av enkätundersökningar på Göteborgs stadsbibliotek, 
uppföljande intervjuer med ett antal frivilliga, samt genom en intervju med Håkan Grissler 
som är chef för avdelning 1, det vill säga avdelningen för musik, film och konst vid 
stadsbiblioteket. Intervjun med honom genomfördes främst i syfte att få fram information som 
skulle kunna ge ett bra underlag för den kommande enkätundersökningen. De frågor som 
ställdes under den intervjun var därför endast av faktakaraktär.  

 

Enkätundersökningarna består av tio kortare frågor samt en avslutande fråga där respondenten 
får svara på om denne är beredd att även ställa upp på en kortare intervju. Syftet med dessa 
intervjuer var att något fördjupa förståelsen för användarnas inställning, men de utgör inte 
min huvudempiri, utan skall snarare ses som ett komplement till enkätundersökningen. 
Intervjuerna var semistrukturerade med ett antal bestämda frågor vars ordning tilläts variera 
beroende på vilka vägar samtalen tog. Vilka frågor som ställdes berodde också på de svar jag 
fått i enkäten, och kunde alltså komma att variera beroende på vem jag intervjuade. Ett par 
intervjuer genomfördes även genom mejl, då det var svårt att finna en bra tidpunkt för ett 
möte. Dessa intervjuer blev självklart mer strukturerade då frågorna skickades nedskrivna i en 
viss ordning. Jag hade själv helst sett att alla intervjuer blev muntliga, då ett samtal känns som 
ett bättre sätt att gå lite djupare i resonemangen, samt att kunna undvika missförstånd och 
liknande. Å andra sidan undviker man via E-mail att svaren färgas av vilka förväntningar den 
intervjuade tror att jag har på honom/henne då det är en mer opersonlig situation. 32  

 

 De muntliga intervjuerna genomfördes på Göteborgs stadsbibliotek. Jag lät de intervjuade 

                                                 
32 Holme & Solvang, 1997, s.106. 
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själva välja var de ville bli intervjuade så att de skulle känna sig bekväma med situationen, 
och vi lyckades hitta någorlunda avskilda hörn att sitta i. Kanske hade det varit bättre med 
ännu mer ”privata” platser att genomföra intervjuerna på, men intervjupersonerna tycktes inte 
vara besvärade av platsens relativa offentlighet. Jag bandade intervjuerna för att inte riskera 
att missa något i anteckningarna, och skrev ut dem i sin helhet som det rekommenderas 
gällande bandupptagningar av intervjuer.33 Jag har därefter skickat ut utskrifterna av 
intervjuerna så att intervjupersonerna fått godkänna det material som används i uppsatsen. 

 

Genom enkäten får jag ett kvantitativt material, medan de uppföljande intervjuerna med några 
av deltagarna i enkätundersökningen innebär en kvalitativ riktning. Genom denna 
kombination hoppas jag på att dels kunna tränga djupare ner i frågan än en enbart kvantitativ 
ansats kan, och dels att få tillgång till ett mätbart material för att kunna göra mer generella 
uttalanden än en enbart kvalitativ undersökning kan innebära.  

 

3.3 Urval och begränsningar 
 

Anledningen till att jag valt att kontakta just Göteborgs stadsbibliotek är att musikavdelningen 
där är välutvecklad med ett brett sortiment och såvitt jag vet har en ganska stor 
användargrupp. Genom observationer jag genomfört på avdelningen i samband med att jag 
inledde mitt arbete med uppsatsen har jag kunnat konstatera att musikavdelningen är 
välbesökt med stor variation bland användarna beträffande ålder, kön, etnisk bakgrund 
etcetera. Jag har valt att begränsa mig till endast ett bibliotek eftersom arbetet annars riskerar 
att bli alldeles för stort, och då känns Stadsbiblioteket i Göteborg som ett bra val för att få ett 
tillräckligt varierat underlag. Jag kommer också endast att beröra nedladdningen av musik i 
mitt arbete, även om nedladdning av film är ett växande problem som även det skulle vara 
intressant att titta närmare på. Detta gör jag dels för att begränsa arbetet och dels för att 
nedladdning av film kräver större teknisk kapacitet för att vara värt besväret för användaren, 
vilket medför att majoriteten av befolkningen i Sverige idag skulle utestängas från ett sådant 
system.  

 

Gällande respondenterna för enkäten sker urvalet där först och främst genom att jag genomför 
undersökningen inne på musikavdelningen. Besökare i andra delar av biblioteket är därför 
inte representerade, vilket kändes som ett naturligt urval då det inte är säkert att dessa brukar 
vare sig besöka eller använda musikavdelningen. I övrigt försökte jag få så representativt 
urval av respondenter som möjligt. Unga män var exempelvis den vanligaste kategorin av 
användare, och är därför också den största gruppen bland respondenterna. Jag är medveten om 
att urvalet inte säger något om befolkningen i stort, utan endast om de individer som använder 
sig av Göteborgs stadsbiblioteks musikavdelning. 

 

Urvalet av intervjupersoner skedde som jag nämnt ovan genom att man vid enkätifyllningen 
fick anmäla sig som frivillig till en intervju. Därefter skickades en förfrågan ut till dem som 
lämnat adresser, och den grupp som fortfarande var positiva till en intervju intervjuades 
därefter. Denna urvalsprocess kan ha medfört att urvalet är missvisande, då man kan förutsätta 
att det främst är de som är intresserade av utvecklingen som ställer upp.  

                                                 
33 Holme &Solvang, 1997, s.140. 
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När det gäller min genomgång av de lagliga prenumerationstjänsterna längre fram i 
uppsatsen, samt även andra avsnitt som berör den tekniska utvecklingen inom området har jag 
valt att begränsa mig till den utveckling som sker fram t.o.m. den 1 april 2004. Detta för att 
den tekniska utvecklingen går så fort att uppsatsen annars skulle bli alldeles för omfattande. 



 14 

4. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet hade det självklart varit av intresse att ta upp forskning om hur de digitala 
musiktjänster som faktiskt finns i dagsläget på bibliotek fungerar. Jag har därför varit i 
kontakt med Lunds universitet för att se om man där närmare undersökt den tjänst som 
erbjuds genom stadsbiblioteket, vilken jag ska gå in närmare på längre fram, men tjänsten där 
är så pass ny att man ännu inte hunnit forska kring den. 34 Därför har jag fått inrikta mig dels 
på hur attityder till dagens fysiska musikavdelningar ser ut bland användare i allmänhet 
genom Sanna Taljas bok ”Music Culture and the Library” och bland ungdomar som 
användargrupp genom Patrik Bäckwalls magisteruppsats ”Har vi det ni söker eller önskar ni 
något annat?” Jag kommer även att ta upp forskning som behandlar hur de 
nedladdningstjänster som finns på Internet fungerar dels i relation till användarna men även i 
relation till musikindustrin idag. Det har hjälpt mig att bilda mig en bättre bild av de 
förutsättningar som finns vid skapandet av en digital musiktjänst via biblioteken. Inom dessa 
områden går utvecklingen mycket fort och därför har jag valt att använda mig även av 
magisteruppsatser som tar upp ämnet för att få så färsk information som möjligt, trots att 
dessa kanske har mindre forskningsvärde än litteratur från mer erkända forskare.  
 

4.1 Användarnas syn på biblioteket som musikförmedlare 
 
Sanna Talja identifierar i den användarundersökning hon presenterar i ”Music, Culture and 
the Library: An Analysis of Discourses” tre förhållningssätt till biblioteket som 
musikförmedlare bland användarna.35 Samtliga användare som intervjuades tyckte att 
bibliotekens musikavdelningar skulle innehålla alla sorters musik och att ingen genre fick 
exkluderas. Förespråkandet av bredd i musikavdelningens utbud står dock i kontrast till 
användarnas intresse för en fördjupning av utbudet i den genre som respektive användaren 
uppskattar mest. Det är en självklarhet att det skall finnas något för alla, men samtidigt borde 
det finnas ett större utbud i användarens egen favoritgenre.  Användarna uttryckte dock 
förståelse för att bibliotekets resurser inte kunde täcka ett utbud där både bredd och djup fanns 
representerat och framhöll att bredd, det vill säga något för alla var att föredra framför en 
specialisering inom ett visst område. Detta bottnar enligt Talja i tanken om biblioteket som 
demokratisk institution, att alla människor skall ha lika rätt till bibliotekets samlingar. 
 
Men trots att man förespråkade att samlingarna skulle innehålla något för alla så hade man 
olika sätt att se på hur beståndet faktiskt skulle se ut. Det är här de tre kategorierna framträder. 
Den första kategorin är den som anser att biblioteket skall ha en utbildande roll. Detta innebär 
att man tycker att samlingarna främst skall innehålla de viktigaste verken ur olika genrer och 
med detta menar man verk som är eller förväntas bli historiskt hållbara och fokus ligger 
främst på klassisk musik. Den andra kategorin innebär att man ser biblioteket som förmedlare 
av alternativ till den musik som annars ges störst utrymme i medierna. Med detta avses ofta 
”smalare” musik, experimentell musik och nya trender, och samlingen skall reflektera 
musikens mångfald.  Även här har man i viss mån synen på biblioteket som utbildande, men 
det biblioteket skall lära lyssnaren är att gå från den kommersiella musiken till musik med ett 
mer ”äkta” uttryck.  Den tredje kategorin anser att bibliotekets utbud skall styras av 
användarnas önskemål, vilket innebär att inköpen av musik främst skall grundas på hur 

                                                 
34 Holmberg, Elisabeth,  2004. 
35 Talja, Sanna, 2001, s. 50-67. 
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efterfrågad musiken är. Biblioteket har här snarare rollen av en serviceinstitution än 
utbildande. 
 
När användarna formulerade sin egen ståndpunkt gjorde de ofta det gentemot bibliotekets 
historiska roll som förmedlare av klassisk musik, antingen så att man vände sig emot den eller 
också ansåg man den klassiska musikens stora roll som en självklarhet. Tanken på 
musikavdelningarna som förmedlare av främst klassisk musik har enligt Talja sin grund i den 
historiska indelningen av musik i seriös finkultur och ren underhållning, populärkultur.36  

4.1 Ungdomar och musikvanor 
 
Min erfarenhet är att det främst är ungdomar som använder sig av såväl bibliotekets 
musikutlåningstjänster som Internets fildelningstjänster. Denna uppfattning verkar delas av 
många på de diskussionsforum jag har besökt där bl.a. detta inlägg var ganska talande:  
 

”Att jag bryr mig om skivor är väl förmodligen en generationsfråga, de som är 
tonåringar idag har ju en helt annan relation till det. I ett större perspektiv har de, 
ganska naturligt, en helt annan relation till popmusik i stort än jag. Jag gillar efter att 
leta efter skivor i affärer. Jag gillar att få paket i posten. Jag gillar förpackningar, jag 
gillar helheter, jag gillar koncept. De gillar massa andra saker. Det är väl okej. Det 
finns så klart massa sätt att se på det här, svårt att säga vad som är rätt eller fel...”  37  

   
Det kan därför vara intressant att titta lite på den undersökning som Patrik Bäckwall 
presenterar i sin magisteruppsats ”Har vi det ni söker eller önskar ni något annat?” där det 
framgår att av sammanlagt 140 tillfrågade ungdomar är det 91 som aldrig lånar musik på 
biblioteket medan 66 av dem aldrig laddar hem musik från Internet. Alltså var det fler som 
laddade hem musik än som lånade. Uppsatsen skrevs 2001, vilket gör att man kan anta att 
antalet som laddar hem musik kan ha ökat något sedan dess. Många angav att de laddade hem 
då de sökte musik som var svår att få tag på samt för att det var smidigt och gratis. 
Anledningen som många angav till att de inte laddade hem var att de inte visste hur man gick 
tillväga samt att de saknade dator med Internetuppkoppling.38 När det gällde lån av skivor 
från bibliotek var det många som var missnöjda med utbudet, dock visar Bäckwalls egen 
undersökning av utbudet att det var bättre än ungdomarna framställde det,39 vilket gör att man 
kan anta att det snarare var kunskap om utbudet som fattades, till exempel var många av de 
nyare skivorna ofta utlånade, vilket gjorde att många trodde att de inte fanns i bibliotekets 
sortiment.40 Däremot håller han med om att det fattas skivor i vissa genrer, exempelvis hip-
hop, house, techno och hårdrock som ungdomarna själva ville se mer av. 
 

4.2 Musikindustrin i en digital omvärld 
 
Ola Wikströms magisteruppsats ”Fallstudie av musikindustrin i en digital omvärld” har tittat 
närmare på hur Internet har skapat nya kanaler för att tillgängliggöra musik, och även tagit 
upp exempel på de sätt som musikindustrin försökt stoppa de olagliga kanalerna. Det han 
kommit fram till är bl.a. att skivförsäljningen visserligen sjunker, men inte i någon snabb takt 

                                                 
36 Talja, Sanna, 2001, s. 48 
37 Holmberg, Mattias, 2003.  
38 Bäckwall, Patrik, 2001, s. 41ff. 
39 Bäckwall, Patrik, 2001, s. 38. 
40 Bäckwall, Patrik, 2001, s. 87. 
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och att intresset samtidigt har ökat för publika framträdanden. 41 Dessutom har nya 
inkomstkällor skapats, exempelvis ringsignaler till mobiltelefoner och värdefulla möjligheter 
till marknadsföring genom fildelningen. Samtidigt har fildelningen medfört att trafiken ökat 
markant vilket leder till ökade inkomster för nätverksoperatörer och leverantörer. Ett av de 
större problemen med den lagliga digitala distributionen som Wikström nämner är det faktum 
att många skivbolag fortsätter att betala ut royalties till artisterna efter samma procentsatser 
som för CD-skivan (detaljisten får 35 %, grossisten 18 %, skivbolaget 27 %, artisten 10 % 
och kompositör/förläggare får 10 %42). Då flera steg i tillverkningsprocessen faller bort borde 
även procentsatsen förändras, anser många. Därför har också ett flertal artister vägrat att tillåta 
att deras material distribueras på digital väg, vilket naturligtvis är olyckligt. Ett skivbolag som 
tagit till sig detta är Universal som beslutat att höja ersättningen till upphovsmännen. 43 
Wikström presenterar också siffror över vilken åldersgrupp som representerar den vanlige 
användaren på p2p-nätverken. Dessa siffror visar att 64 % av de mellan 16 och 17 laddar hem 
musik på nätet, 47 % av de i åldrarna 18-34, samt 33 % av de mellan 35 och 49. Detta betyder 
enligt Wikström att merparten av dem som använder p2p-tjänsterna troligtvis inte ens äger att 
kreditkort, vilket gör det ointressant för dem att använda de lagliga tjänsterna.44  
 

4.3 Användbarhetsfaktorer i digital musikdistribution. 
 
Joakim Landegrens magisteruppsats ”Usability Factors in Digital Music Distribution Services 
and Their Relationships with Established and new Value Chains in the Music Industry” tar 
också upp det faktum att själva trafiken på Internet skapat en ny inkomstkälla för 
teleoperatörerna. Ett sätt att ta igen de pengar som går förlorade via p2p-nätverken vore att 
låta en andel av intäkterna gå till skivbolagen. 45  Av särskilt intresse för mitt arbete är en av 
faktorerna som Landegren tar upp i sin jämförelse mellan p2p-nätverken och de lagliga 
tjänsterna. P2p-nätverken vänder sig ofta till en van IT-användare som redan enkelt kan 
manövrera på Internet och som på egen hand får leta upp det han eller hon är intresserad av. 
De stora betalsajterna, där du kan ladda hem musiken mot betalning, är däremot mer 
användarvänliga även för en ovan Internetanvändare och är mer utformade för att hjälpa 
användaren att hitta fram till det verk han eller hon är intresserad av. 46 En annan intressant sak 
som presenteras är att de regler som finns när det gäller distribution av musik på Internet dels 
är okända för många och dels är temporära, på grund av de snabba teknologiska framstegen. 
Landegren ställer sig här frågan om lagstiftningen någonsin kommer att komma ikapp den 
tekniska utvecklingen på området, och menar i stället att det bästa sättet att få kontroll över 
situationen är att skivbolagen i stället tar fram konkurrenskraftiga tjänster som kan locka 
konsumenterna bort från p2p-nätverken.  
 
Vidare pekar han också på att digital musikdistribution främjar mångfald inom musiken, då 
det inte längre lönar sig på samma sätt att genomföra jättesatsningar på enskilda superstjärnor 
på en mindre kontrollerad marknad. Digitala tjänster är därför främst av intresse för de 
grupper som är intresserade av ett mer varierat musikutbud, och enligt Landegren är det dessa 
grupper man främst skall satsa på med de framtida digitaliserade musiktjänsterna.47 

                                                 
41 Wikström, Ola, 2003, s. 2. 
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5. Resultatredovisning 
 
Resultatredovisningen kommer att bestå av två delar, för att kunna besvara mina 
frågeställningar och min syftesformulering. I den första delen kommer jag att undersöka några 
av de tjänster som finns idag som tillhandahåller lagliga elektroniskt förmedlade musikfiler 
via Internet. Därefter kommer jag att undersöka hur dessa tjänster skulle kunna passa 
biblioteken och dess användare. Resultatredovisningens andra del kommer att redovisa 
resultatet av den enkätundersökning och de intervjuer jag har genomfört.  

5.1 Vilka tjänster finns i dagsläget? 

5.1.1 E-musik på bibliotek - Lunds stadsbibliotek 
 
På Lunds stadsbibliotek håller man just nu på att prova en tjänst där man tillhandahåller 
musik i mp3-format för lyssning och/eller nedladdning. Det är den första tjänsten av det här 
slaget på ett svenskt bibliotek, och erbjuds via bibliotekstjänst som i sin tur samarbetar med e-
classical.com, som är de som bestämmer hur urvalet ser ut.  Ännu så länge tillhandahåller 
man endast klassisk musik och det kommer naturligtvis att bli mycket intressant att se hur den 
fungerar och utvecklas framöver. 48 E-Classical.com är ett svenskt företag som via Internet 
tillhandahåller klassisk musik för försäljning över hela världen. 49 Via företagets hemsida kan 
musiken laddas hem efter betalning som sker genom kreditkort, medan de verk som är 
tillgängliga genom biblioteket kan laddas hem gratis, förutsatt att du har ett lånekort hos dem. 
E-musiktjänsten har endast testats sedan i februari 2004, så ännu så länge är det svårt att säga 
någonting om hur tjänsten tagits emot av användarna och man har ännu inte hunnit bedriva 
någon forskning kring den. 50 Från början erbjöds 362 spår för nedladdning, men man kommer 
under våren att bygga ut tjänsten till ca 1000 spår. En av de stora fördelarna gentemot den 
vanliga utlåningen av skivor är enligt Lunds stadsbiblioteks IT-ansvarige, Ingrid André, att 
den inte är lika arbetskrävande och mycket billig.51 Eftersom den förmedlas via 
bibliotekstjänst hemsida kräver den därför inte heller någon kapacitet från Lunds bibliotek. I 
nuläget får användarna behålla den nedladdade musiken, något som troligtvis kommer att 
förändras i framtiden för att det skall vara intressant för skivbolagen. Tjänsten har lanserats 
till fler bibliotek, som genom att betala en fast summa kan ge sina användare tillgång till den. 
Bibliotekstjänst håller på att förhandla med andra musikbolag för att kunna erbjuda ett större 
utbud, vilket i framtiden kan leda till att användarna kan komma att få betala för 
nedladdningen, allt beroende på hur avtalen kan komma att se ut. 
 

5.1.2 Köpenhamns stadsbibliotek 
 
Även Köpenhamns stadsbibliotek tillhandahåller musik för nedladdning, detta sedan 2 år 
tillbaka. Det har än så länge varit ett pilotprojekt med ca 3000 musikfiler som man kunnat 
ladda ner från bibliotek i Köpenhamn, Odense och Frederiksberg, men från den 1 september 
2004 kommer man att kunna erbjuda tjänsten vid alla folkbibliotek i hela Danmark. I 
Köpenhamn har man i dagsläget ca 3000 användare av tjänsten, och Susanne Buus-Pedersen 
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som är projektledare för Netmusik, som projektet heter, uppger att den feedback de fått från 
användarna har varit mycket positiv. Det är ännu så länge endast dansk musik som erbjuds, 
men man hoppas på att i framtiden också kunna erbjuda utländsk musik.52 Hon uppger dock 
att deras system har vissa begränsningar och att man i framtiden troligtvis kommer att gå över 
till en annan sorts teknologi som bygger på Windows Digital Rights Management Systems, ett 
system som i korta ordalag bygger på att man krypterar audio- och videofiler så att innehållet 
skall skyddas från olagligt bruk när det distribueras över Internet.53 Exempelvis kan man koda 
filen så att den försvinner från användarens dator efter ett bestämt antal lyssningar, eller så 
den blir oanvändbar efter en viss tidsperiod. 
 
Bägge dessa tjänster är begränsade i sitt utbud, i Lund kan man endast få tillgång till klassisk 
musik och i Köpenhamn endast till dansk musik. Anledningen till dessa begränsningar är 
självklart relaterad till upphovsrätt. Som jag kommer att gå in något närmare på längre fram i 
uppsatsen skyddar STIM svenska upphovsrättsinnehavares intressen, något som egentligen 
inte skulle behöva ändras om verken tillhandahölls i digital form. Däremot är det svårare med 
utländska upphovsmän. För att kunna erbjuda ett större utbud skulle man behöva få över de 
stora skivbolagen ”på sin sida”, vilket kanske enklast görs genom att samarbeta med de 
tjänster de själva erbjuder 
 

5.2 Prenumerationstjänster 
 
När Napster tvingades att i princip lägga ner sin verksamhet i juli 2000 innebar inte det att 
den olagliga fildelningen upphörde.54 Nya nätverk skapades, och skivbolagen insåg snart att 
de var tvungna att erbjuda tjänster som kunde konkurrera med p2p-tjänsterna, snarare än att 
försöka få bort dem. En typ av tjänst som skapades var prenumerationstjänsten. 
En prenumerationstjänst innebär att konsumenten betalar löpande medlemsavgift för att kunna 
ladda ned och streama ett visst antal låtar per månad. Delar av det material som laddas ned 
tillåts också att brännas ut på CDr. Detta har kommit att bli skivbolagens legala svar gentemot 
Kazaa och övriga p2p-program. 
Tidigare försök till försäljning över Internet har varit i liten skala och det är först med dessa 
tjänster som skivbolagen har vågat upplåta mycket och, för den breda massan, intressant 
material. 
 
Det finns flera olika prenumerationstjänster för tillfället, var och en uppbackad av olika 
skivbolag. Två av de större är MusicNet som skapats av BMG, EMI and AOL Time Warner, 
och PressPlay, som är ett samarbete mellan Universal och Sony Music. Båda dessa tjänster 
har också flera mindre skivbolag knutna till sig. På grund av deras rikliga utbud har jag valt 
att titta lite närmare på dessa och de tjänster som skulle kunna vara av intresse för biblioteken. 
Jag har också tittat närmare på en rysk tjänst, Allofmp3, som genom Rysslands lagstiftning 
lagligt kan tillhandahålla all musik som släpps i Ryssland, oavsett bolag. 
 
Eftersom jag främst intresserar mig för utbud, användarvänlighet och tillgänglighet är det 
dessa områden jag intresserat mig mest för när jag studerat MusicNet, PressPlay och 
Allofmp3. 
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5.2.1 MusicNet  
 
MusicNet har skapats genom ett samarbete mellan några av major-bolagen, vilket gör att man 
troligtvis kan anta att det är ett brett utbud som kan erbjudas genom de fyra olika partners som 
MusicNet samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster. Låtarna i deras ”bibliotek” 
uppgår till närmare 400 000 och tillhandahålls i wma9 (Windows media audio 9) formatet, ett 
format som enligt MusicNet komprimerar effektivare än mp3 och därför gör det lättare för 
användarna att streama låtarna och förbättrar nedladdningshastigheten. 55 Det skulle dessutom 
innebära att användarna kan lagra dubbelt så mycket material än om man använt mp3.  Vid ett 
besök på deras hemsida hänvisar de till sina olika partners hemsidor för information om hur 
de olika tjänsterna ser ut och vad de kostar.56 Det finns alltså inget sätt att få tillgång till alla 
de titlar som MusicNet har tillgång till utan att köpa flera olika tjänster av flera olika företag. 
Vidare har man endast tillgång till det nedladdade materialet så länge man är medlem, slutar 
man betala försvinner de från ens dator.    
 
När det gäller utbudsproblematiken har alltså MusicNet ett stort problem. Även om det finns 
ett mycket bra utbud är det svårt att få tillgång till allt utan flera medlemskap, som för en 
privatperson kan bli mycket kostsamt. Johan Wikström uppger i sin uppsats att den 
genomsnittliga månadsavgiften för ett medlemskap ligger kring 150 kr. Sökfunktioner och 
kategorisering är det svårt att säga någonting om, då det inte finns någon överblick över vad 
som finns var, och hos vilken av MusicNets partners man skall leta efter det man själv 
intresserar sig för. Möjligen finns det ungefär samma utbud hos samtliga, vilket skulle göra 
indelningen i partners en helt igenom onödig försämring av överblicken. Det man kan tänka 
sig är poängen med partnersystemet är kanske att var och en av de olika ”leverantörerna” 
riktar sig till olika målgrupper, och att man på så sätt blir tydligare i vilka man riktar sig till. 
Då blir tjänsten snarare inbakad i ett större ”livsstilserbjudande” än ett eget erbjudande i sig. 
Kvaliteten på filerna bedöms som bättre än mp3-kvalitet, men det är fortfarande en avsevärd 
skillnad mot CD-kvalitet och har fått en hel del kritik från användarna själva. Dessutom 
innebär formatet att man måste ha mjukvara i sin dator som stödjer just det formatet för att 
kunna spela upp sin musik. Mjukvaran är en Windows-produkt, vilket innebär att Mac-
användare har svårt att utnyttja tjänsten.  
 

5.2.2 PressPlay  
 
PressPlay köptes under 2003 upp av företaget Roxio som även köpt upp Napster. PressPlay 
opererar därför sedan en kort tid tillbaka under namnet Napster, ett av de mest välkända och 
därmed värdefulla namnen i den digitala musikbranschen. 57 Skivbolag som tillhandahåller sitt 
material genom dem är bl.a. Universal, EMI, Sony, Warner och BMG. 58  Även PressPlay har 
tidigare fått kritik av samma anledningar som MusicNet, men tycks ha tagit till sig denna. Via 
Napster skall man nu kunna få tillgång till över 500 000 låtar, antingen genom att betala per 
nedladdad låt eller genom prenumerationstjänster. En prenumerationstjänst kostar                   
$ 9,95/månad och har ingen gräns för hur mycket du får ladda hem. Prenumerationstjänsten 
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innebär också att man får ladda hem ett obegränsat antal låtar till 3 olika datorer per 
medlemskap, att man kan bränna ut upp till 120 låtar per år på skiva (eller fler om man väljer 
att köpa en annan tjänst). Till skillnad från MusicNet är ett mindre antal permanenta 
nedladdningar möjliga, det vill säga material man har kvar på sin dator även efter att ens 
medlemskap upphör. En annan viktig förbättring är att man kan överföra en del av sitt 
nedladdade material till portabla spelare, till skillnad från tidigare då man var tvungen att vara 
uppkopplad hela tiden för att kunna lyssna. Vad gäller format så använder sig Napster precis 
som MusicNet också av ett wma-format. Ett av de större problemen med Napster är att det 
endast stöder Windows XP/2000, vilket utestänger användare med äldre operativsystem. 
 
Utbudet är stort med 500 000 låtar att tillgå. Napster är lättmanövrerat även för en något ovan 
användare med sökfunktioner för såväl låtar som artister, samt efter genre. Man har också 
möjlighet att streama hela låtar innan man bestämmer sig för att köpa dem. Kvaliteten på 
filerna ligger i klass med MusicNet, då samma format används, vilket utestänger mac-
användare, men också PC-användare med äldre operativsystem. Målgruppen tycks vara de 
ungdomar som tidigare använde den olagliga varianten av Napster, vilka man nu hoppas skall 
känna igen namnet och välja den lagliga vägen. 
 

5.2.3 Allofmp3  
 
Allofmp3 är en rysk nedladdningstjänst som liksom MusicNet och Pressplay erbjuder 
prenumerationstjänster till sina användare. En av de större skillnaderna mellan dem är att man 
som användare av Allofmp3 själv kan välja vilket format man vill ha sin musik i. En annan 
viktig skillnad är att tjänsten är tillgänglig även utanför Ryssland. Som användare har man 
möjlighet att provlyssna låtar eller hela skivor innan man gör sin beställning. Man anmäler sig 
som kund och kan sedan börja ladda hem så fort det finns tillräckligt med pengar på ens 
användarkonto. Betalning kan göras månadsvis ($14,99 per månad vilket motsvarar ca 1000 
låtar) eller så väljer man summa att betala in själv, sedan dras pengar från ens inbetalning vid 
varje nedladdning. Priserna är mycket låga, ett helt album kan laddas hem för under en dollar. 
(Zeropaid) Sidan ger tillgång till ca 173 000 nedladdningsbara låtar, utan någon begränsning 
gällande på vilket skivbolag artister ligger på.59 Det finns ingen begränsning för hur många 
låtar man får bränna ut på skiva, och tackvare det valbara nedladdningsformatet kan man 
spela upp musiken oavsett vilket program ens dator har 
 
Nackdelarna med tjänsten är främst att det tar ett tag innan ny musik blir tillgänglig. Det är 
också många som har ifrågasatt om det kan vara lagligt att använda med tanke på de låga 
kostnaderna, men i Ryssland fungerar copyrightlagen för nedladdning av musik ungefär som 
lagarna radion måste följa för att få rätt att spela upp musik. De låga kostnaderna är snarare ett 
resultat av att dollarn är så pass dyr i Ryssland att det egentligen inte är särskilt billigt för 
ryssarna själva.60 När musik släpps i Ryssland får ROMS (Russian Organization for 
Multimedia & Digital Systems) automatiskt kontroll över dess ”intellectual property rights” 
och den part som av ROMS får licens att distribuera musiken vidare måste betala ROMS som 
sedan i sin tur betalar större delen av det beloppet tillbaka till artisterna. Dock är det upp till 
användaren själv att se till så att det inte är olagligt att använda tjänsten i det land man 
befinner sig i, antagligen beroende på att lagarna som reglerar detta i Ryssland skiljer sig 
avsevärt mot hur de ser ut i många andra länder.61  
                                                 
59 Museekster, 2004. 
60 Museekster, 2004.  
61 Allofmp3, 2004. 
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Utbudet är mycket bra, även om det ännu inte kommit upp i Napsters omfång. Det är 
lättåtkomligt på sidan, en enkel guide visar nybörjaren hur man använder tjänsten. Vad gäller 
kvaliteten på materialet är detta något som användaren själv i hög utsträckning kan påverka 
genom möjligheten med valbara format. Detta innebär också att allofmp3 kan erbjuda den 
hösta kvaliteten på sitt material, jämfört med alla andra tjänster, då originaldatan som skall 
komprimeras hämtas direkt från CD-skivan, inte från ett annat redan komprimerat format.62 
Förutom dessa fördelar innebär det också att tjänsten är tillgänglig för alla, oavsett 
operativsystem.  
 

5.3 Digitala skivaffärer 
 
En alternativ väg att gå skulle vara att precis som idag köpa in musiken från skivaffärer. 
Skivhugget i Göteborg är den affär man framförallt använder sig av i dagsläget,63 och 
Skivhugget har även en Internetbutik där man kan handla musikfiler. Där registrerar man sig 
som användare och kan därefter välja att köpa enstaka låtar eller hela album, som man sedan 
betalar med via ett kontokort eller en ”digital plånbok”, exempelvis paypal. Därefter laddas 
låtarna hem till ens dator, tillsammans med licenser som behövs för att kunna spela musiken. 
En enstaka låt kan kosta från under 10 kronor upp till nära 20 kronor.  
Fördelarna med tjänsten är att det är bra och lättmanövrerade sökfunktioner, och att den är 
tillgänglig för svenska användare på ett enklare sätt då alla instruktioner är på svenska. Man 
kan dessutom streama alla låtar innan man bestämmer sig för att köpa dem. Tjänsten är heller 
inte begränsad till kontokortsinnehavare, vilket är bra för de yngre användarna. Däremot är 
den begränsad till Windows användare, vilket utestänger macanvändare, och utbudet är ännu 
inte särskilt övertygande. 10 000-tals titlar är det antal man själv uppger på hemsidan, och 
sökningar på olika låtar visar att det är mycket varierande vad man kan erbjuda och vad som 
inte finns. Även Bengans skivbutik har en Internetaffär där du kan köpa musikfiler. De båda 
tillhandahålls med hjälp av samma företag, InProdicon, och ser därför ut på samma sätt och 
har samma innehåll. Licenserna som medföljer när man laddade hem musiken är kopplade till 
den dator man använde sig av vid nedladdningstillfället, och kan därför inte användas av fler 
datorer. Max antal gånger man kan bränna av musiken till en skiva är tre, vilket kan tyckas 
lite snålt med tanke på vad man faktiskt betalat för att få tillgång till musiken. 
 

5.3.1 iTunes 
 
Den ledande tjänsten när det gäller avgiftsbelagd nedladdning av musik är Apples iTunes som 
i dagsläget har över 25 miljoner användare i USA och som snart planerar att tillgängliggöra 
tjänsten även i Europa. Den fungerar på ungefär samma sätt som en digital musikaffär, genom 
att man betalar per nedladdning och inte genom en prenumeration. iTunes har tillgång till 
musik från samma stora skivbolag som Napster. Förutom sitt stora utbud, 1 miljon låtar, har 
iTunes även andra fördelar som obegränsat antal bränningar till CDr, möjlighet att spela 
nedladdat material på obegränsat antal datorer inom ett mindre nätverk (ex. om man har flera 
datorer sammankopplade i ett internt nätverk hemma), och tjänsten ska fungera för både Mac 
och PC, genom att man laddar hem iTunes programmet som skall fungera för båda 
operativsystemen. Dock fungerar den inte med Windows egen mediaspelare. 

                                                 
62 Museekster, 2004.  
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Målgruppen är den unga ”medvetna” publiken som man satsat stora reklampengar för att nå. 
Att ladda hem en låt går på ca 8 kr, men hela album och även talböcker kan laddas hem. 
Kvaliteten på musiken ligger på samma nivå som hos Napster, fast man använder sig av ett 
annat format som är anpassat till Apples iTunes spelare, iPod.  Barn och ungdomar utan 
kreditkort kan även de använda tjänsten genom att en förälder upprättar ett konto som barnen 
kan använda.64 

5.4 Sammanfattning av de genomgångna tjänsterna 
 
Jag har här ovan gått igenom några av de tjänster som i dagsläget erbjuder nedladdning av 
musik mot betalning. Dessa tjänster kan delas in i två grupper. Den ena gruppen består av så 
kallade prenumerationstjänster, som fungerar så att användaren betalar en viss summa för en 
period och kan under den perioden ladda ner musik från tjänstens hemsida. Jag har tagit upp 
PressPlay, eller Napster som den numera kallas och MusicNet, vilka båda är tjänster som har 
sitt ursprung i USA och drivs av de stora major-bolagen. MusicNet har ingen egen hemsida, 
utan tillhandahåller sitt utbud genom olika partners hemsidor, till skillnad från Napster som 
har hela sitt utbud samlat på en hemsida, vilket underlättar en överblick över hur deras utbud 
faktiskt ser ut. Den tredje prenumerationstjänsten som jag studerat är Allofmp3, en tjänst som 
utvecklats i Ryssland och kan tillhandahålla all musik som släpps i Ryssland tack vare deras 
upphovsrättslagar. Allofmp3 fungerar så att du själv kan välja vilket belopp som du betalar till 
ditt konto och sedan dras det pengar för varje nedladdning, men du kan även välja att betala 
ett månadsbelopp. Du kan också välja i vilket format du vill ladda hem låtarna, till skillnad 
från Napster och MusicNet där alla låtar ligger i wma-format, ett format som endast fungerar i 
PC, inte i Mac. 
 
Den andra typen av tjänster är digitala skivaffärer. Där finns dels traditionella skivaffärer, som 
Skivhugget och Bengans i Göteborg representerade, vilka valt att börja bedriva försäljning av 
musikfiler via Internet som ett komplement till den vanliga fysiska affären, men även en tjänst 
som enbart inriktar sig på filförsäljning, nämligen iTunes. ITunes drivs av Apple och fungerar 
som en skivaffär, det vill säga, du betalar en viss summa för varje låt du laddar hem. Tjänsten 
vänder sig främst till Apple-användare, men kan även användas av PC-användare genom att 
man laddar hem ett särskilt program. ITunes samarbetar med ungefär samma skivbolag som 
Napster och MusicNet, men har i dagsläget ett större utbud än prenumerationstjänsterna. 
 

5.5 Tjänsterna ur ett biblioteks- och användarperspektiv 
 
I denna del kommer jag att undersöka hur de tjänster jag gått igenom ovan skulle kunna 
användas av biblioteken för att skapa en väl fungerande nedladdningstjänst med ett stort, brett 
och aktuellt utbud. Jag kommer även att ta upp hur lagar om ersättning till upphovsmännen 
ser ut och redovisa en del statistik för att få en så komplett bild som möjligt av hur tjänsten 
bäst skulle kunna utformas för att fungera i biblioteket. Detta kommer sedan att hjälpa mig att 
lättare peka ut de områden som skulle komma att förändras mest vid införandet av en 
nedladdningstjänst på biblioteken. 
 
Varken prenumerationstjänsterna eller iTunes skulle i dagsläget kunna användas av ett 
bibliotek i Sverige, då ingen av tjänsterna ännu är tillgänglig här. Dock tycks det främst vara 
en tidsfråga innan de blir tillgängliga här, men frågan är hur de skulle kunna användas av 
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biblioteken. Självklart kan de inte användas rakt av i den form som finns idag, utan 
alternativet blir att biblioteket genom exempelvis bibliotekstjänst sluter ett eget avtal med 
någon av dem och sedan i samarbete utformar en specialdesignad tjänst för biblioteken. Om 
man betänker vad Wikström kom fram till i fråga om p2p-tjänsterna som en form av 
marknadsföring som ny inkomstkälla för skivbolagen, kan man tänka sig att en dylik tjänst 
vore av intresse för både Napster och MusicNet. Genom biblioteken når de ut till den 
kundkrets som tidigare inte använt tjänsterna (tänker här främst på de som enligt Wikström 
utestängdes från tjänsterna genom kravet på kreditkort). Eftersom tjänsten endast skulle 
innebära en tidsbegränsad tillgång till musiken kan man tänka sig att man därefter införskaffar 
skivor med artister man fått upp ögonen för genom tjänsten. Alternativt kanske man väljer att 
skaffa en egen prenumeration för att få permanent tillgång till tjänsten.  
 
Det bästa alternativet vore att skapa ett samarbete med antingen Napster eller MusicNet, då 
dessa samarbetar och till viss del även skapats av skivbolagen själva, och därigenom lättare 
borde kunna skapa en tjänst som dels är laglig och dels kan erbjuda ett bra utbud. Genom att 
använda sig av prenumerationstjänster skulle varje användare genom biblioteket kunna 
upprätta ett användarkonto hos tjänsten. Därigenom skulle man sedan ladda hem låtar som 
försvinner efter en viss tid. Ersättningen skulle kunna betalas ut per användarkonto som 
upprättas. Det alternativet blir svårare att genomföra om man använder sig av iTunes, där man 
inte har något sådant prenumerationssystem. Även om iTunes har fördelar genom sitt stora 
utbud och dess användbarhet, bygger tjänsten på att man betalar per nedladdning, vilket 
kanske kan passa biblioteken lite sämre. Dessutom har redan iTunes en större kundkrets än de 
andra tjänsterna och kanske därför inte heller känner lika stort intresse för marknadsföring den 
vägen. ITunes kretsar också mycket kring att väcka intresse för andra Apple-produkter, 
exempelvis iPoden, och frågan är var biblioteket kommer in i ett sånt förhållande. Att vända 
sig till Allofmp3 blir antagligen svårare då det dels blir upp till biblioteket själva att avgöra 
vad som är lagligt, dels beroende på osäkerheten kring när olika verk kan tänkas bli 
tillgängliga. Dessutom är Allofmp3 redan tillgängligt för yngre användare, genom avtal med 
paypal som gör det möjligt att använda tjänsten utan några kreditkort inblandade, och tack 
vare de låga kostnaderna är det dessutom möjligt att utnyttja tjänsten även om man inte har 
någon större inkomst. Sedan kan man självklart fråga sig om Allofmp3 ens skulle vara 
intresserade av ett dylikt samarbete, då det inte är några skivbolag eller artister inblandade 
som skulle kunna dra nytta av marknadsföringen genom tjänsten.  
 
Svenska artister blir svå rare att täcka genom en tjänst vars leverantörer enbart består av 
utländska skivbolag. Flera av dessa har dock förgreningar ut i andra länder, till exempel 
Sverige, vilka ansvarar både för bolagets svenska satsningar och för den svenska 
distributionen av artister som tillhör bolaget i andra delar av världen. Även om det i dagsläget 
inte finns någon liknande svensk tjänst pekar utvecklingen mot att en sådan är på väg, vilket 
vore en positiv utveckling för ett framtida samarbete mellan en nedladdningstjänst och 
biblioteken. De alternativ som finns inom Sverige, alltså nedladdningstjänster via skivaffärer, 
är en väg att gå för att enklare få tillgång till svensk musik. Dessa tjänster har tillstånd av 
STIM/NCB vilka i sin tur har avtal med liknande organisationer i andra länder. Den som vill 
starta en Internettjänst betalar in en avgift till STIM/NBC som sedan betalas ut till 
upphovsmän och musikförlag i Sverige och andra länder. I ansökan om Internetlicens skall 
den sidansvarige uppge hur musiken skall användas och i vilket sammanhang. 65 Flera svenska 
skivbolag har uttalat sig att digitala musikaffärer är framtiden för musikindustrin.66 
 
                                                 
65 Wande, Maria, 2004.  
66 Svensson, A. & Berg, S. 2004, s. 25. 
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Med tanke på hur mycket det kostar att ladda hem musiken från skivaffärerna och hur relativt 
litet utbud de ännu så länge erbjuder så kan det bli svårt för biblioteken att använda sig av den 
vägen. Om man dessutom betänker att användandet av filerna är så begränsat som det är, ter 
det sig snarare som ett omöjligt samarbete. Då vore det bättre för biblioteken att genom 
bibliotekstjänst exempelvis, göra avtal med STIM/NBC om Internetlicens. Då uppkommer 
dock andra problem som exempelvis var man skall få tag på musiken och vem som skall sköta 
en sådan tjänst. Om man väljer samma samarbetspartner som Skivhugget och Bengans så får 
man troligtvis också samma tunna utbud. 

5.5.1 Datoranvändning 
 
Hur många har då tillgång till dessa tjänster i dagsläget, och vilka grupper kan tänkas vara 
mest intresserade? Jag har här intresserat mig för användningen av datorer och Internet i 
hemmen, då jag tänker mig att det främst är i hemmen som en nedladdningstjänst av det här 
slaget kommer att användas. Den statistik jag tittat på pekar på att det främst är ungdomar 
som använder sig av såväl datorer som Internet. Dock visar den självklart inte vad datorn och 
Internet användes till, men ger åtminstone en liten ide om i vilken del av befolkningen man 
kan tänkas finna den genomsnittlige användaren.  
Enligt statistiska centralbyråns mätningar från 2003 är andelen av befolkningen som använder 
dator hemma minst i åldersgruppen 65 – 74 år. I denna grupp använde ca 25 % dator i 
hemmet medan siffrorna i den största gruppen, 16 – 24 år visar på att ca 85 % använde dator i 
hemmet. När det gäller användande av Internet använder över 85 % i åldrarna 16 – 24 Internet 
varje vecka, medan 80 % i åldersgruppen 65 – 74 år aldrig använde det.67  

 

5.5.2 Biblioteksstatistik 
 
Biblioteksstatistiken har jag tittat på för att se hur intresset för musik på biblioteken sett ut 
sedan några år tillbaka. För att genomföra en så pass stor satsning som en förändring av 
musikavdelningen skulle innebära är det viktig att se om det kan motiveras utifrån 
användarsynpunkt. Hur ser utlåningen av AV-medier, det vill säga talböcker, LP-skivor, 
kassetter, CD-skivor mm, ut jämfört med exempelvis böcker?  
Om man tittar närmare på statistiken kan man se att medan utlåningen av böcker minskat så 
har utlåningen av AV-medier i stället ökat. Fortfarande står böcker dock för större delen av all 
utlåning. Under 2001 ökade utlåningen av AV-medier med 5,8 % medan utlåningen av böcker 
minskade med nästan 3 %.68  Även under 2002 minskade utlåningen av böcker, då med 2,9 %, 
medan utlåning av AV-medier ökade med 6,5 %. Per invånare i Sverige ökade utlåningen av 
AV-medier från 1,16 till 1,23. Siffror för bokutlåningen visar att invånarna i genomsnitt 
lånade 7,9 böcker per person, och den största andelen stod barnböckerna för. AV-utlåningen 
har enligt statistiken från kulturrådet ökat oavbrutet sedan 1976, och den största utlåningen 
finns bland musikfonogrammen, det vill säga CD- och LP-skivor som står för en tredjedel av 
den totala AV-utlåningen. 69   

5.5.3 Biblioteksersättning 
 

                                                 
67 Statistiska centralbyrån, 2004.  
68 Statens kulturråd, 2002.  
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För att få en ide om hur dagens biblioteksersättning skulle förändras för att anpassas till ett 
helt digitalt utlåningssystem är det viktigt att få en ide om hur det ser ut idag.  
1954 beslutade staten att införa ersättning för de verk som finns till utlåning på bibliotek och 
senare även referensexemplar. Författarfonden sköter utbetalningen och hur den skall fördelas 
genom uppgifter om utlåningsstatistik från folk – och skolbiblioteken. Ersättning utbetalas 
dels till upphovsmannen (författarpenning), förutsatt att denne antingen författat verket på 
svenska eller är bosatt i Sverige; och dels till översättare (översättarpenning). För verk med 
fler än en upphovsman/översättare delas ersättningen lika mellan dem. Är de fler än tre 
betalas ingen ersättning ut.70 Idag fördelar sig ersättningen så att författarpenningen är 69 öre 
per hemlån och 276 öre per referens exemplar, medan översättarpenningen är 34 öre per 
hemlån och 138 öre per referensexemplar. Även musikaliska verk omfattas av dessa 
bestämmelser, och utbetalningen av den ersättningen sköts av STIM (Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå) med pengar från kulturdepartementet. Ersättningen baseras på 
stickprov som författarfonden gör över hur frekvent de olika titlarna lånas ut och gäller enbart 
svenska, STIM-anslutna upphovsmän. 
 

5.6 Enkätundersökningen 
 
Jag kommer här dels att redovisa resultaten från enkätundersökningen och dels förklara och 
motivera de frågor som enkäten innehöll. Enkäten genomfördes framförallt för att se om det 
bland användarna fanns något intresse för en bibliotekstjänst med elektroniskt förmedlade 
musikfiler, men även för att se om användarna redan utnyttjade Internet för nedladdning, hur 
många som hade möjlighet att göra det och om man kunde se några tydliga skillnader mellan 
varför man valde att använda sig av biblioteket respektive Internet för att få tillgång till 
musik. 
 
Enkätundersökningen genomfördes under fem dagar på musikavdelningen på Göteborgs 
stadsbibliotek. För att få en uppfattning av hur avdelningen fungerade och hur en 
enkätundersökning skulle tas emot genomförde jag först en observation, samt en 
provutdelning av enkäterna. Min observation bekräftade mycket av det som Grissler uppgett 
gällande hur utbudet i hyllorna ser ut och gav en ungefärlig bild av hur användarna såg ut, 
som även den stämde överens med hur Grissler beskrivit dem. Enkäten togs emot väl, de 
flesta av de tillfrågade fyllde i den och verkade förstå frågorna. Därefter genomförde jag 
undersökningen. Jag valde att genomföra den under en arbetsveckas tid, för att inte riskera att 
samma respondent skulle förekomma flera gånger. På grund av helgdagar blev dock veckan 
uppstyckad vilket gjorde att undersökningen slutligen genomfördes från den 5/4 t.o.m. 8/4 
samt 13/4. Sammanlagt har 50 personer deltagit i undersökningen. Enkäten och alla svar 
respondenterna själva skrivit som alltså inte fanns med som förtryckta alternativ finns bland 
uppsatsens bilagor. 
 
1. Kön:  
 
Denna fråga tog jag främst med dels för att se om urvalet av respondenter var representativt 
för hur musikavdelningens användare ser ut. Även nästa fråga som berörde respondenternas 
ålder är med av denna anledning. Dock anser jag inte att uppgifter om ålder, kön, utbildning, 
klass mm är viktiga att ställa för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar, och har därför 
valt att inte använda den typen av uppgifter utöver de användningsområden jag nämnt ovan. 
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Det är också av värde att inleda en enkät med enkla faktabaserade frågor, som skall kännas 
naturliga och oprovocerande för respondenten att svara på, vilket leder till att fler väljer att 
besvara hela enkäten. 71  
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Diagram nr. 1 
 
Männen är något fler än kvinnorna i undersökningen, vilket även stämmer för hur 
avdelningens användare ser ut. 
 
Ålder: 
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Åldersgruppen 21-25 är den klart vanligast förekommande i min undersökning, vilket 
stämmer överens med hur åldersfördelningen bland användarna ser ut. 
 
3. Har du tillgång till Internet hemma? 
 
Denna fråga är av stort intresse för uppsatsen, då Internetuppkoppling är en förutsättning för 
att man skall kunna använda tjänsten. 
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Diagram nr. 3 
 
En stor majoritet av respondenterna hade tillgång till Internet. 
 
4. Vilken typ av Internetuppkoppling används i ditt hem? 
 
Även denna fråga berör tillgängligheten. Även om det går att ladda hem musik med modem 
så är bredband överlägset, då det annars tar väldigt lång tid och därmed också blir ganska 
kostsamt för användaren. 
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Diagram nr. 4 
 
Här hade en majoritet av de som svarat att de hade tillgång till Internet en 
modemuppkoppling, några med tillägget att de var på väg mot bredband. Dock visar detta att 
tjänsten i nuläget inte skulle kunna nyttjas av en majoritet av användarna. 
 
5. Hur ofta lånar du musik från biblioteket? 
 
Denna fråga syftar till att ge en bild dels av vilken lånefrekvens som är den vanligaste bland 
användarna, och dels till att se om det finns någon skillnad i hur högfrekventa låntagare ställer 
sig gentemot lågfrekventa i frågan om en förändring av avdelningen. Jag kunde valt att 
formulera mig så att frågan i stället rört hur ofta man använde avdelningen, då många väljer 
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att lyssna på skivorna på plats i stället för att låna hem dem, men då blir den sökta funktionen 
något förändrad och inte längre lika lätt att jämföra med nedladdning av musik. Det kan 
visserligen finnas en fara i att förutsätta att respondenten gör något redan i 
frågeformuleringen, men då enkäten genomfördes på musikavdelningen och endast delades ut 
till dem som faktiskt stod och bläddrade bland skivorna, alternativt satt och lyssnade, kändes 
det inte som någon laddad förutsättning.    
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Diagram nr. 5 
 
Svaren på den här frågan blev mycket utspridda, men en liten majoritet av respondenterna 
uppgav att de lånade skivor ungefär en gång per månad. Ett flertal användare valde också att 
ge en egen uppgift över hur ofta de lånade skivor. Bland dessa fanns allt ifrån 2gånger per 
vecka till en gång vart tredje år samt mer vaga tidsangivelser som exempelvis ”sällan”. Ett 
flertal uppgav att de aldrig lånade musik, vilka genom sitt antal här har fått bilda en egen 
stapel, de andra var dock enstaka och har därför inte redovisats i diagrammet. 
 
6. Av vilken anledning lånar du musik? 
 
Denna fråga handlar om vad användaren vill få ut av sitt användande av musikavdelningen, 
jag ville se om man kunde se några tydliga skillnader mellan anledningarna att man använde 
sig av biblioteket respektive Internet som musikförmedlare. Enligt Uses and Gratifications-
teorin väljer användaren mediet efter vad han eller hon förväntar sig att få ut av det, det 
medium som förväntas ge bäst utdelning blir det man väljer att använda. Därmed valde jag 
även att ta med frågorna sju och åtta; om användaren brukar ladda hem musik och i så fall 
varför, för att möjligen få en bild av om dessa två olika vägar kan sägas löpa parallellt, det vill 
säga om bibliotekets musikavdelning och nedladdning av musik på nätet är två sätt att nå 
samma resultat. 
 
Respondenterna kunde välja att uppge ett eller flera av alternativen. Även denna fråga kan 
sägas vara förutsättande i sin karaktär, men jag anser det vara motiverat av samma 
anledningar som jag uppgett ovan. 
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Diagram nr. 6 
 
En minoritet av respondenterna uppgav att syftet med deras användning var att kopiera 
skivorna som intresserar dem.  
 
7. Brukar du ladda hem musik från Internet? 
 
Förutom anledningen jag nämnt ovan är det också av intresse, precis som i fråga 5, att se om 
det kan finnas någon skillnad i hur användare med olika stor erfarenhet av nedladdning ställer  
sig till en sådan tjänst. 
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Diagram nr. 7 
 
En klar majoritet av respondenterna visade sig här inte ha någon erfarenhet av 
musiknedladdning, samtidigt som den näst största gruppen laddar hem så ofta som någon 
gång per vecka. Dock kan man se att skillnaden mellan de som laddar hem så pass ofta och de 
som laddat hem någon enstaka gång inte är särskilt stor, vilket visar att en överväldigande 
majoritet är mycket ovan vid den typen av musikanskaffning. 
 
8. Av vilken anledning laddar du hem musik? 
 
Denna fråga innebar ett visst bortfall, då många av de respondenter som inte hade tillgång till 
Internet valde att inte besvara den.  
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Diagram nr. 8 
 
 
Även här uppgavs huvudändamålet med musikanskaffningen vara att få omväxlande lyssning 
utan att behöva lägga mycket pengar på det, men skillnaden mellan de två andra alternativen 
var mindre än då frågan gällde bibliotekets skivor. 
 
9. Om biblioteket erbjöd en tjänst där du gratis kunde ladda hem musik från Internet 
till din hemdator under en begränsad tid, skulle du vilja använda den? 
 
Jag ville här undersöka det faktiska intresset för en sådan tjänst. Jag valde att formulera frågan 
”skulle du vilja använda den”, för att få svar på hur intresset såg ut snarare än hur 
användningen faktiskt skulle se ut.  Risken skulle annars vara stor att många av 
modemanvändarna samt självklart de utan Internetuppkoppling skulle svara nej på grund av 
att de i dagsläget saknar förutsättningarna att använda tjänsten. Här var det dock intresset jag 
var ute efter, fråga 3 och 4 har redan gett mig information om hur stor del av användarna som 
i dagsläget skulle kunna använda sig av tjänsten. 
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Diagram nr. 9 
 
En stor majoritet var positiv till att använda en sådan tjänst. Samtidigt valde många att svara 
med egna funderingar, där olika varianter på ”vet ej” var den klart vanligaste kommentaren, 
och därför fick en egen stapel. Andra kommentarer var att det berodde på utbudet, att det inte 
behövdes eftersom det redan finns musik att ladda ner gratis från Internet, att man var 
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intresserad förutsatt att det inte är för omständligt, samt en respondent som inte visste hur man 
gjorde.  
 
10. Anser du att en sådan tjänst skulle kunna ersätta bibliotekets nuvarande samling 
förutsatt att den är likvärdig eller bättre än den nuvarande samlingen i sitt utbud? 
 
Tanken här var att få reda på hur användarna ställer sig till en total förändring av 
musikavdelningen. Det var även intressant att se om åsikterna kring digitaliseringen av 
tjänsten går isär beroende på användningsfrekvensen dels gällande musikavdelningen, men 
även av nedladdningstjänster.  
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Diagram nr. 10 
 
Här var en majoritet negativ till en fullständig förändring, och fem av respondenterna föreslog 
också att de båda ”avdelningarna” skulle komplettera varandra snarare än att den digitala helt 
skulle kunna ersätta den fysiska. Denna fråga fick överväldigande flest kommentarer, många 
kände sig manade att motivera sin ståndpunkt i frågan. Bland annat tyckte många att fodralen 
är viktiga när man letar efter ny musik, och några pekade på problemen med att vissa 
användare då skulle utestängas från tjänsten då alla inte har tillgång till Internet hemma. 
Någon uppgav också att den speciella känslan med att vara på ett bibliotek är viktig.  
 
Jag gick sedan vidare och jämförde skillnaden i förhållningssätt mellan olika grupper av 
respondenter. Först sorterade jag ut de respondenter som lånar musik från biblioteket en gång 
per månad, eller mer ofta. Dessa valde jag att kalla högfrekventa låntagare. Därefter sorterade 
jag ut de som laddade hem musik en gång per månad eller mer ofta, vilka jag kallar 
högfrekventa nedladdare. Först ville jag se i hur hög utsträckning dessa båda grupper förekom 
på varandras domän, det vill säga hur ofta använder sig de som är högfrekventa nedladdare av 
biblioteket för att få tillgång till musik och hur ofta använder sig de högfrekventa låntagarna 
av Internet i samma syfte. De högfrekventa nedladdarna utgör 27 % av hela gruppen, och de 
högfrekventa låntagarna utgör 49 % av hela gruppen 
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Användning av bibliotekets musiksamling bland högfrekventa nedladdare: 
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Diagram nr. 11 
 
I denna grupp var det så pass många som uppgav att de lånade musik från biblioteket mer 
sällan än en gång om året att dessa fick bilda en egen stapel, 21 %. Största delen av dem, 36 
% valde dock alternativet en gång per år, därefter kom alternativet en gång varannan vecka 
med 21 %, 14 % svarade en gång per månad, 7% en gång varannan månad och 7% svarade att 
de lånade musik mer ofta än en gång per vecka. Jämfört med hela respondentgruppen kan 
man se att det är en tydlig skillnad i den klara övervikt bland de högfrekventa nedladdarna till 
de alternativ som innebär att man lånar musik mycket sällan. I hela gruppen är det också 
större spridning av respondenterna mellan de olika svarsalternativen, men detta kan självklart 
bero på att det helt enkelt var fler deltagande där.  
 
Därefter ville jag alltså även se hur det omvända förhållandet såg ut, det vill säga hur vanligt 
det var bland de högfrekventa låntagarna att ladda hem musik från Internet. 
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Nedladdning av musik bland högfrekventa låntagare: 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Brukar du ladda hem musik
från internet?

nej, aldrig
ngn enstaka gång
1ggr/år

1ggr/månad
1ggr/vecka

 
Diagram nr. 12 
 
50 % av de högfrekventa låntagarna svarade att de aldrig laddat hem musik, 23 % svarade att 
de gjort det någon enstaka gång, 5 % en gång per år och 23 % svarade att de laddade hem 
musik en gång per vecka.  
Jämfört med gruppen som helhet var det inte så stor skillnad mellan dem och de högfrekventa 
låntagarna. En något större andel av de högfrekventa låntagarna uppgav att de aldrig prövat 
nedladdning och något färre kunde sägas vara högfrekventa nedladdare. 
 
Därefter tittade jag på om intresset för att använda tjänsten (fråga 9) skiljde sig åt mellan 
dessa grupper för att få en aning om huruvida större erfarenhet av nedladdningstjänster gör att 
man blir mer positivt inställd till att använda dem eller ej. 
 
Om biblioteket erbjöd en tjänst där du gratis kunde ladda ner musik från Internet till 
din hemdator under en begränsad tid, skulle du vilja använda den? 
 
Intresse för tjänsten bland   Intresse för tjänsten bland 
högfrekventa låntagare   högfrekventa nedladdare  
 

                              
 
Diagram nr. 13    Diagram nr. 14 

 
Ja          Nej         Vet ej 
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När det gällde de högfrekventa låntagarna var 50% positiva till att använda en sådan tjänst, 
23% var negativa och 27% var osäkra. Bland de högfrekventa nedladdarna var 67% positiva, 
7% negativa och även här var 27% osäkra. Detta visar att de högfrekventa nedladdarna var 
något mer positivt inställda till att använda tjänsten än de högfrekventa låntagarna. Jämfört 
med hela gruppen var de högfrekventa låntagarna något mer negativt inställda till att använda 
tjänsten, i hela gruppen var 11 % av respondenterna negativt inställda till att använda en sådan 
tjänst och 60 % var positiva. Båda grupperna tycks också vara något mer osäkra än gruppen 
som helhet, där endast 9 % svarade vet ej.  
 
Därefter använde jag samma grupper för att se om deras inställning till en total förändring av 
musikavdelningen (fråga 10) skiljde sig åt. 
 
Anser du att en sådan tjänst skulle kunna ersätta bibliotekets nuvarande 
musikavdelning, förutsatt att den är likvärdig eller bättre än den nuvarande samlingen i 
sitt utbud? 
 
Inställning till förändring av avdelningen Inställning till förändring av  
Bland högfrekventa låntagare  avdelningen bland högfrekventa 

nedladdare  

                                             
  
 Diagram nr. 14    Diagram nr. 15 
 
 
          Ja            Nej            Vet ej 
 
I gruppen med de högfrekventa låntagarna var 14% positiva, 77% negativa och 9% osäkra. I 
gruppen med nedladdarna svarade 27% positivt, 60% negativt och 13% var osäkra. Även här 
kan man se att de högfrekventa nedladdarna som grupp var något mer positivt inställda, men 
en stor majoritet är inte beredda att helt gå över till en sådan form av musikutlåning på 
biblioteken. Jämfört med hela gruppen var både de högfrekventa nedladdarna och de 
högfrekventa låntagarna mer säkra i sin inställning, 20 % av hela gruppen svarade ”vet ej”,  
13 % var positiva och 67 % var negativa.  
 
Förutom att titta närmare på de grupper av användare som intresserar mig och hur deras 
uppfattning kring olika frågor kan skilja sig åt så var jag även intresserad av att se vilka syften 
användningen av bibliotekets musikavdelning och Internet som musikförmedlare tjänar för 
användarna. Framförallt ville jag se om syftet med användningen skiljer sig åt mellan de båda 
anskaffningsvägarna. För att få reda på det jämförde jag hela gruppens svar på fråga 6 och 
fråga 8. 
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 Av vilken anledning lånar du/ laddar du hem musik? 
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Diagram nr. 16 
 
Det man kan se är att omväxlande lyssning utan att behöva spendera mycket pengar på det är 
klart viktigast när det gällde lån, och även var i majoritet när det gällde nedladdning, dock 
med skillnaden att det var mindre avstånd mellan de andra alternativen när frågan gällde 
nedladdning än när den gällde lån. 
 
Är det då någon skillnad på av vilken anledning man använder biblioteket och Internet mellan 
de två grupper jag tittat närmare på ovan? Jag har här tittat på vilken anledning man uppger 
för användandet av det medium man främst använder, alltså biblioteket för de högfrekventa 
låntagarna och Internet för de högfrekventa nedladdarna, och jämfört fördelningen av deras 
svar med hela gruppens. Därefter jämförde jag också svaren på frågorna 6 och 8 inom 
grupperna om man kan säga att exempelvis de högfrekventa låntagarna medvetet föredrar 
biblioteket för att det för dem tjänar ett annat syfte än musiknedladdning på Internet 
 
Först gjorde jag alltså en jämförelse av gruppernas svar gentemot hela gruppen. Fördelningen 
av svaren inom gruppen av högfrekventa nedladdare jämförs här med fördelningen inom hela 
gruppen, för att se om den mindre gruppen kan sägas vara avvikande gällande vilket resultat 
de söker med sin användning.  
 
Av vilken anledning laddar du hem musik via Internet? 
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Diagram nr. 17 
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Fördelningen liknar den som fanns även i gruppen som helhet, med alternativ c, ”omväxlande 
lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det” i topp med skillnaden att alternativ b, 
”kopierar skivor jag är intresserad av” var det näst mest populära valet bland de högfrekventa 
nedladdarna, men kom på sista plats, dock med mycket liten marginal, hos gruppen som 
helhet.  
 
Jämförelsen av de högfrekventa låntagarnas syn på varför de lånar musik från biblioteket med 
den som fanns hos gruppen som helhet gav följande resultat. 
 
Av vilken anledning lånar du musik från biblioteket? 
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Diagram nr. 18 
 
Fördelningen bland de högfrekventa låntagarna liknar den som fanns i gruppen som helhet, 
med omväxlande lyssning som det mest populära alternativet, därefter provlyssning innan köp 
och den minst populära anledningen att låna skivor var för att kopiera dem. 
 
För att få reda på om förväntningarna inom grupperna skiljde sig åt mellan biblioteket som 
musikförmedlare och Internet som musikförmedlare, har jag också tittat på anledningarna 
man inom de båda grupperna uppgett för sitt användande av de båda medierna, fråga 6 och 
fråga 8. Min tanke här var att det inom en grupp med så klar övervikt åt det ena 
anskaffningssättet kunde finnas tydliga skillnader när det gällde vad man förväntade sig att få 
ut av sitt val. Dock visade det sig att de högfrekventa låntagarna hade ungefär samma 
fördelning mellan alternativen vare sig det gällde lån eller nedladdning, och detsamma kunde 
sägas om de högfrekventa nedladdarna.   
 

5.6.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 
 
Resultaten från enkäten visar att majoriteten av låntagarna på musikavdelningen var män och 
den vanligaste åldersgruppen var 21-25 åringarna. Majoriteten av respondenterna hade 
tillgång till Internet i sitt hem, något fler genom en modemuppkoppling än genom bredband. 
Flertalet av respondenterna var ganska flitiga låntagare av musik, större delen av dem uppgav 
att de lånade skivor varannan månad, varje månad eller varannan vecka. Det var inte många 
som uppgav att de lånade skivor för att kunna kopiera dem, utan de flesta ville ha omväxlande 
lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det, alternativt provlyssna innan ett 
eventuellt köp. En stor majoritet av respondenterna hade aldrig laddat hem musik via Internet, 
alternativt prövat det någon enstaka gång, men det fanns även de som laddade hem så ofta 
som varje vecka. Även här använde sig de flesta av nedladdning som ett sätt att få tillgång till 
omväxlande lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det, medan alternativet att ladda 
hem musiken för att kopiera skivor var minst populärt, dock på ett något mindre avstånd från 
de andra alternativen än när frågan gällde lån från biblioteket. De flesta var positiva till att 
använda en tjänst från biblioteket som innebar gratis nedladdning, men en stor majoritet 



 37 

svarade nej på frågan om en sådan tjänst skulle kunna ersätta dagens fysiska musikavdelning 
på biblioteket. 
 
Genom att dela in respondenterna i två grupper baserat på hur ofta de laddade hem musik från 
Internet och hur ofta de lånade musik från biblioteket gick jag sedan vidare och jämförde 
deras resultat dels med varandra och dels med hela gruppens. Det som framkom var att de 
som laddade hem musik ofta hade en högre andel som lånade musik en gång per år eller mer 
sällan än gruppen som helhet. De som lånade musik ofta hade å sin sida en något högre andel 
som aldrig eller enbart någon enstaka gång laddat hem musik från Internet, samtidigt som de 
också hade en något högre andel som laddade hem så ofta som en gång per vecka.  
 
De högfrekventa nedladdarna var mer positiva till att använda sig av en nedladdningstjänst 
från biblioteket än de högfrekventa låntagarna, de var även något mer positiva till en helt 
digitaliserad avdelning än de högfrekventa låntagarna, men majoriteten av båda grupperna var 
negativa till en sådan förändring. För att se om de respondenter som var högfrekventa 
användare av nedladdning hade en annan inställning till varför de valt att använda sig av 
Internet än gruppen som helhet jämförde jag deras resultat på fråga 8. Den stora skillnaden 
var att de högfrekventa nedladdarna var något mer positiva till att kopiera skivor från Internet 
än gruppen som helhet. När jag sedan gjorde samma jämförelse gällande de högfrekventa 
låntagarnas anledningar till att använda sig av biblioteket jämfört med hela gruppens visade 
denna att fördelningen mellan alternativen var ungefär densamma för de båda grupperna. 
Därefter provade jag att jämföra svaren på fråga 6 och fråga 8, alltså av vilken anledning men 
lånar respektive laddar hem musik, inom grupperna. Denna jämförelse kunde dock inte 
uppvisa några skillnader som kunde ge några ledtrådar till varför man valt att använda sig 
främst av den ena anskaffningsvägen eller den andra, då fördelningen var ungefär densamma 
mellan alternativen inom grupperna. 
 
Det är svårt att genom en enkät få fram uppgifter om människors känslor kring olika ämnen, 
då frågorna blir svåra att ställa så att alla uppfattar dem på samma sätt. Detta var jag medveten 
om redan från början och ville använda enkäten främst för att se om man kunde se några 
uppenbara skillnader mellan hur olika grupper såg på de olika sätten att tillhandahålla musik. 
Det var också självklart intressant att se att användandet av Internet som musikmedium 
förekom bland bibliotekets låntagare, att de båda vägarna redan kombinerades. 
Dock gav jämförelsen alltså inga ledtrådar till vad som kan tänkas motivera användarna till att 
välja de anskaffningsvägar de valt, eller varför de ställer sig positiva alternativt negativa till 
en digitaliserad musiktjänst. För att få veta mer om respondenternas inställning till 
nedladdning och lån och varför de valt den väg de valt valde jag att gå vidare med att göra 
intervjuer.  Jag ville dessutom inte enbart grunda mina antaganden på enkäten, då det trots allt 
är ett relativt litet antal deltagande i den. Som sista fråga i enkäten tillfrågades respondenterna 
om de kunde tänka sig att ställa upp på en kortare muntlig intervju och ombads i sådana fall 
att uppge sin e-mail adress. 
 

5.7 Redovisning av intervjuerna 
 
Jag valde bland de som lämnat sin e-mailadress ut två representanter från varje grupp, alltså 
två högfrekventa nedladdare, två högfrekventa låntagare samt två ”neutrala” respondenter, 
som jag mejlade och frågade om de fortfarande kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
Av dessa fick jag sedan svar från fyra personer, två av dessa var både högfrekventa 
nedladdare och högfrekventa låntagare, och två var från gruppen högfrekventa låntagare som 
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uppgett att de aldrig laddat hem musik från Internet. Jag fick inget svar från någon i den 
neutrala gruppen, alltså de som varken laddade hem ofta eller lånade särskilt ofta, och det var 
även ytterst få av dessa som valde att lämna sin e-mailadress från början. Detta hade kanske 
att göra med att man som högfrekvent användare av biblioteket känner sig mer delaktig och är 
mer intresserad av hur tjänsten kan utvecklas vilket skulle kunna göra det mer intressant att 
delta.  
 
Därefter skrev jag ner de frågor jag ville få besvarade genom intervjuerna och bestämde mig 
för att använda dessa som stöd, men att inte följa någon bestämd ordning för att ge mer 
utrymme för ett samtal med respondenten. För att göra materialet mer lättgenomträngligt 
kommer jag inte att redovisa alla svar på alla frågor som ställdes, utan jag har här fokuserat på 
och sammanställt svaren på de frågor som jag bedömt som viktigast för uppsatsens syfte. 
Intervjuerna redovisas var och en i uppsatsens bilagor. 
 
Jag inledde intervjuerna med att be intervjupersonen själv förklara varför han eller hon 
använde sig av bibliotekets musikavdelning. Denna fråga ställdes för att bidra till att få en bild 
av vad användarna är ute efter när de lånar musik från biblioteket, och kan sägas vara en 
fortsättning på enkätens fråga 6;  ”Av vilken anledning lånar du musik?”.  
 
Det var framförallt viljan att hitta något nytt som framhölls av intervjupersonerna. Dels för att 
de ville kunna lyssna igenom musik de läst om, men även att bara gå dit och plocka på sig de 
skivor som verkade intressanta. Möjligheten att hitta något okänt som man kanske inte skulle 
våga lägga pengar på om man såg det i en skivaffär, men som man kan prova på gratis på 
biblioteket, att kanske bara bläddra bland skivorna och hitta något som verkar intressant. 
 
Därefter bad jag de intervjupersoner som använde sig av Internet för att få tillgång till musik 
att förklara varför, som en förlängning av enkätens fråga 8; ”Av vilken anledning laddar du 
hem musik från Internet?”. 
 
Intervjupersonerna menade att Internets stora utbud var en av anledningarna, och att man även 
kunde hitta musik som inte blivit utgiven av något skivbolag. Däremot använde man inte 
Internet för att hitta okänd musik, utan man visste oftast vad man letade efter redan från 
början. Anledningen till att man inte använde Internet för att prova på helt okänd musik var 
att man där inte hade omslag eller dylikt att bli intresserad av.  

 
”Om jag är ute på Internet och letar efter nåt, så har jag oftast läst om             
gruppen i en musiktidning. Jag klickar ju inte slumpmässigt på saker                 
och laddar hem dem som man ju kan göra här.”72 
 

Internet var också användbart för provlyssning, dels av musik man hade läst om, men även 
artister man ville höra mer av innan man bestämde sig för om man skulle köpa en skiva med 
artisten. 
 
Jag var även intresserad av hur de såg på biblioteket respektive Internet som resurs i 
allmänhet, för att se vilka skillnader eller likheter som kan finnas i användarnas sätt att se på 
de båda informationsvägarna. På de frågor jag ställde gällande Internet som resurs framhölls 
det som ett bra medium för att snabbt och smidigt få tillgång till information, även om 
intervjupersonerna framhöll att man inte skulle lita alltför mycket på all information man 
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kunde hitta där. Alla intervjupersonerna använde sig mycket av Internet och såg sig som vana 
Internetanvändare. De använde även Internet för annat än enbart informationssökning, man 
genomförde bokningar, lyssnade på radio och chattade bland annat.  
 
När jag ställde frågor om biblioteket som resurs tryckte intervjupersonerna på vikten av 
biblioteket som plats. Dels som mötesplats, ett fritt offentligt rum, och dels bara känslan av att 
vara på biblioteket. Biblioteket användes förutom för att låna musik till att kontrollera 
information man hittat på Internet, söka information och för att låna tidskrifter, kassettböcker 
och skönlitteratur. Två av intervjupersonerna brukade även ge inköpsförslag och göra 
reservationer via bibliotekets hemsida, medan de två andra aldrig använt sig av hemsidan.  
 
Jag var även intresserad av vad användarna själva helst ville förändra, för att på så sätt få en 
bild av vad som kan tänkas  kännas viktigt för användarna när de lånar musik. Jag frågade 
därför vilken förändring de själva ville föreslå. Inköp var det som framhölls mest, dels att man 
ville ha större delaktighet i inköpen och dels helt enkelt ett större utbud. En av 
intervjupersonerna tyckte också att sökfunktionerna kunde förbättras, och att organiseringen 
av skivorna skulle göras tydligare. 

 

5.7.1 Sammanfattning av intervjuerna 
 
Intervjuerna har hjälpt mig att få en bättre bild av hur användarna ser på elektroniskt 
förmedlade musikfiler på Internet och Internet som resurs, respektive biblioteket som 
förmedlare av musik och biblioteket som resurs. Anledningen att jag även intresserat mig för 
Internet och biblioteket ur ett större perspektiv än enbart som musikförmedlare är att jag velat 
förbättra min bild av hur användarna ser på dessa två informationsresurser. Min tanke har 
varit att användarnas åsikter om och känsla inför dessa resurser i stort även kan ge en viktig 
bild av vilka förväntningar som kan styra användarnas val. Även om jag inte genomfört något 
större antal intervjuer, vilket inte heller varit min avsikt, så har dessa få gett mig en något 
bättre bild av de skillnader och likheter som användarna ser mellan biblioteket och Internet. 
Mycket av det som sades i intervjuerna bekräftade sådant jag uppmärksammat när jag 
sammanställde enkäterna. Musikavdelningen på biblioteket och Internets 
nedladdningsmöjligheter är två vägar att gå för att få tillgång till musik utan att behöva betala 
för det, men dessa vägar tycks inte representera samma sak för användarna. De skillnader 
som lyfts fram i intervjuerna är framförallt den att Internet används för att få tillgång till 
någonting man på förhand vet att man vill ha. Biblioteket används dels till det, men även till 
att hitta nya skivor, grupper och stilar som man inte visste fanns när man steg in i biblioteket. 
På biblioteket kan man använda sig av bläddrandet som sökmetod, en möjlighet som man 
däremot inte tycker sig ha på Internet. Internet är också ett redskap på ett annat sätt än 
biblioteket, som fortfarande på många sätt har betydelse som plats. Användarna använder sig 
av biblioteket och Internet på olika sätt och har olika förväntningar på vad de skall få ut av 
dem. Ur denna synvinkel skulle en övergång till elektroniskt förmedlade filer innebära en 
stor förändring, även om utbudet skulle vara exakt detsamma, då stora delar av utbudet 
kanske inte skulle användas, då användarna aldrig skulle upptäcka det.  
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6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att utifrån min valda teori Uses and Gratifications försöka se vilka 
behov som kan ligga bakom användarnas val av och inställning till biblioteket respektive 
Internet som media för att få tillgång till musik. Detta ställer jag mot den information jag har 
fått fram om hur en nedladdningstjänst skulle kunna se ut och vad den kan innebära. På så sätt 
hoppas jag kunna uppfylla uppsatsens syfte, att diskutera möjligheten till, och intresset för, 
elektroniskt förmedlade musikfiler på biblioteken.    

6.1 Biblioteket som rum och det digitala samhället 
 
Det som förvånade mig mest under min undersökning var att människor fortfarande fokuserar 
en hel del på den betydelse biblioteket har som rum. En av de vanligare kommentarerna i 
enkäten var att man hellre ser att en digital tjänst och en fysisk tjänst kan samverka än att den 
digitala tjänsten skulle ersätta den fysiska. Det man självklart undrar är om inställningen är 
något av en vanesak, det vill säga om resultaten hade blivit annorlunda om jag genomfört 
undersökningen efter att en elektronisk tjänst redan hade funnits under några år, eller om det 
fysiska rummet faktiskt är viktigare för människor än man ger utrymme för i jakten på det 
”digitala samhället”.   
 
Även om den stora majoriteten av de teknologiska landvinningar som gjorts inom såväl 
biblioteksvärlden som i samhället i stort under de senaste åren upplevts som positiva och 
praktiska för människor, så finns det även satsningar som gått andra öden till mötes. Ta till 
exempel satsningen på interaktiv TV för några år sedan. Tanken var att människor själva 
skulle få påverka handlingen i ett program genom att rösta på olika alternativ. Man visade 
först en inledning och därefter fick man rösta om antingen själva slutet, eller också 
handlingen i flera steg. Om du inte minns den så är det inte så konstigt, idén fick inget större 
genomslag och programmet lades snart ner. Om man anknyter till Uses and Gratifications för 
att förklara varför det interaktiva TVprogrammet inte fick bättre respons kan man tänka sig att 
människor helt enkelt inte vill ha TV för det ändamålet. Att se på ett program och bli 
engagerad i handlingen är inte samma sak som att vilja vara med och faktiskt skriva 
handlingen.  Om målet är att sitta ner och bli underhållen av en berättelse men den faktiska 
upplevelsen blir att själv vara tvungen att stå för berättelsen så kommer man antagligen att 
välja en annan väg. För att teknologi skall fungera krävs att människor använder den, annars 
utför den inte sin uppgift och fungerar alltså inte. För att människor skall vilja använda 
teknologin måste de vara motiverade att göra det, antingen genom att man skapar något de i 
längden inte klarar sig utan, eller genom att man gör det attraktivt för människor att använda 
teknologin av andra skäl. En av mina intervjupersoner drog en parallell till införandet av 
digital-TV och att helt ersätta den fysiska musikavdelningen med en digital. Det har visat sig 
vara ganska svårt att få människor att själva bli motiverade att skaffa sig en digital-TV-box, 
men genom att successivt stänga av de analoga sändningarna tvingas människor att göra det 
ändå om de vill ha kvar möjligheten att se på TV. Man vet att TVn har blivit en så viktig del 
av människors liv att det inte är någon risk att förlora några större delar av publiken genom 
förändringen. Man vet också att människor inte upplever att några större fördelar skulle finnas 
för dem som privatpersoner att genomföra övergången. Under slutet av år 2003 hade ca en 
fjärdedel av Sveriges befolkning skaffat mottagarutrustning för digital TV. Den förste februari 
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år 2008 skall alla analoga sändningar upphöra. Beslutet fattades 1997, och sändningarna 
startade 1999. 73  
 
Även om rädslan för att förlora biblioteket som rum och mötesplast uttrycktes i enkäten får 
man tänka på att den här tjänsten enbart berör bibliotekets musiksamlingar. Musikavdelningen 
på Göteborgs stadsbibliotek utgör en mycket liten del av bibliotekets fysiska yta. Om den i 
framtiden försvinner och ersätts av en digital tjänst betyder det inte att hela biblioteket 
försvinner. Mer troligt är i sådana fall att den ytan snabbt kommer att tas över av böcker och 
magasin. Biblioteket som mötesplats lever på så sätt vidare, dock med en fysisk avdelning 
mindre. När intervjupersonerna tog upp biblioteket som mötesplats var det inte heller 
musikavdelningen i sig som framhölls, utan biblioteket i allmänhet. 
 

6.2 Användarnas inställning till den digitala tjänsten 
 
Om människor väljer det medium de tror skall ge störst belöning i form av resultat är det 
resultatet användarna av bibliotekets musikavdelning är ute efter som blir avgörande för hur 
intresset för en digitaliserad musiktjänst ser ut. Därför bad jag de fyra personer jag 
genomförde intervjuer med att själva ge förslag på hur musikavdelningen kunde förbättras för 
att se var deras fokus låg. Enligt de amerikanska medieforskarna Williams, Friedman Philips 
och Lum är de viktigaste nyheterna som nya medier för med sig ökad möjlighet till tillgång 
och interaktivitet,74 vilket också skulle vara den stora fördelen med en digital tjänst i nuläget, 
åtminstone vad gäller tillgängligheten. Genom bibliotekets hemsida kan man när som helst på 
dygnet gå in och låna den musik man är intresserad av, även om den samtidigt är utlånad till 
någon annan. Köer och väntetider skulle i princip försvinna. I andra hand skulle även utbudet 
kunna förbättras, men detta skulle även kunna sägas om den fysiska avdelningen. 
 
Ingen av de fyra fokuserade dock på tillgängligheten när de själva ombads ge förslag till 
förbättringar. Istället valde de att ta upp inköp och sökmöjligheter som förbättringsområden, 
inköp för att bredda sortimentet och sökmöjligheter för att lättare kunna se vad som faktiskt 
fanns i sortimentet. Bibliotekets användare skulle själva göras mer delaktiga i 
inköpsprocessen än den möjlighet att ge inköpsförslag som finns idag. Samtidigt var en av de 
stora anledningarna som människor framhöll till varför de använde bibliotekets 
musikavdelning möjligheten att hitta något de inte skulle ha hittat ”på egen hand”, att bland 
hyllorna upptäcka något band de inte kände till sedan innan.  En balans mellan det okända och 
det populära, men frågan är ju vem som skall känna till allt det där okända som skall köpas in 
om användarna själva skall bestämma utbudet. Det här kan återkopplas till de tre sätt att se på 
vilken roll biblioteket skall ha som musikförmedlare som Talja presenterade. Bland de 
användare som deltagit i min undersökning finns dels gruppen som tycker att biblioteket skall 
främst vara en serviceinstitution som skall tillgodose användarnas önskemål och de som 
tycker att biblioteket skall vara en väg att hitta alternativ musik. Önskan att biblioteket skulle 
ha bredd i sin samling och inte exkludera någon kan anas i användarnas önskan om att 
tjänsterna skulle finnas parallellt och inte ersätta varandra.  
 
I enkäten framgick att många var positiva till en digital tjänst, men samtidigt ville de inte att 
den skulle komma till på bekostnad av den fysiska avdelningen. Även under intervjuerna 
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framkom denna uppfattning. Att så många var positiva till att prova att använda sig av en 
digital tjänst tyder samtidigt på att ett intresse faktiskt finns för tjänsten. 60 % ville använda 
en sådan tjänst, samtidigt som endast 30% hade förutsättningarna för att kunna göra det på ett 
bra sätt, det vill säga via bredband. Att ha möjlighet att prova något innan man bestämmer sig 
för om man har användning för det är helt logiskt. Att de som aldrig provat på att ladda hem 
musik från Internet var mer skeptiska till tjänsten än de som var vana nedladdare är även det 
logiskt. Om man inte är säker på hur en tjänst skall kunna fylla en funktion i ens liv finns det 
inte heller något övertygande argument för att använda den. Man kan kanske tänka sig att 
tillgänglighet är en större fråga på glesbygden, där det kanske är långa avstånd till biblioteket 
och utbud och öppettider lämnar mycket övrigt att önska. Ironiskt nog är det inte glesbygden 
som i första hand fått tillgång till bredband, utan storstäderna där man redan har relativt nära 
till service av olika slag. 
 

6.3 Sökfunktioner 
 
En av de stora fördelarna med en fysisk tjänst jämfört med en digital tjänst som framkom 
såväl i enkätundersökningen som i intervjuerna var bläddrandet bland skivorna som ett sätt att 
söka upp ny musik. Människor är inte inne på biblioteket för att söka upp det dom vill ha, 
utan för att söka upp det de skulle kunna vilja ha. Att se på tjänsten endast som förmedlande 
blir på så sätt fel, den är även inspirerande. Musik är här en jakt på en känsla, inte ett sökande 
efter information, och blir därför svår att endast förmedla som information. Även om 
intervjuperson 2 knappt utnyttjat Internet som musiktillgång så har han uppfattningen att de 
som använder sig av fildelningsnätverken redan från början är medvetna om vad de är ute 
efter, något som både intervjuperson 1 och intervjuperson 3 bekräftar. Deras uppfattningar 
bekräftas även i Landegrens arbete som visat att p2p-nätverken oftast vänder sig till en van 
användare som har lätt för att manövrera på Internet och lätt för att hitta det han eller hon är 
ute efter. Intervjuperson 4 nämner att den stora fördelen med att använda bibliotekets 
musikavdelning är att det är ett stort utbud som samtidigt är begränsat, att någon annan gjort 
ett aktivt val för att köpa in just den musiken blir som en sorts kvalitetssäkring. Med det 
enorma utbud av musik som finns på Internet måste man själv göra alla val och det finns inga 
garantier för om det man får hem till sin dator är ens i närheten av ens smak, om man inte 
laddar hem sånt man redan känner till. Att det enligt enkäten var något vanligare bland de 
högfrekventa nedladdarna att man kopierade den musik man laddade hem kan kanske bero på 
att det är en mycket målmedveten jakt som pågår på Internet, där man redan från början vet 
dels vad man vill ha, men även att man säkert vill ha det.  
 
Om man i ljuset av Uses and Gratifications samtidigt tittar på resultaten från enkäten visar det 
att även om man förväntar sig att få samma resultat; varierad musik till en minimal kostnad, 
så finns det en annan typ av resultat som blir avgörande för vilket tillvägagångssätt man 
väljer. Resultaten man är ute efter vid användandet av bibliotekets musikavdelning är att råka 
på ny musik via en intressant framsida eller ett roligt bandnamn. Den möjligheten är mer 
begränsad på Internet där man snarare är ute efter ett resultat man redan har i fokus när man 
börjar leta. Då blir det också lättare att förstå att det finns ett intresse för tjänsten men man 
upplever inte ett behov av den, då man inte ser biblioteket som den typen av förmedlare. Om 
man som användare är van att gå till biblioteket för att bläddra bland skivorna och kanske 
råka på något som man innan inte visste fanns lika väl som att få tag på en speciell skiva är 
det lätt att förstå att man inte känner ett behov av att få en ny tjänst där den möjligheten till 
den sortens nya bekantskaper försvinner. En utveckling mot en helt digital förmedling 
kommer att ta tid, inte bara av teknologiska skäl, men även för att vänja folk vid tanken. Kan 
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man på något sätt ordna så att den fysiska avdelningens sökegenskaper såsom bläddring bland 
omslag och provlyssning kan integreras i en digital tjänst tror jag att man har mycket att 
vinna. Kanske kan man i söktjänsten dels ha med skivornas omslag samtidigt som man kan ha 
möjlighet att klicka sig fram till recensioner, liknande musik och artister med kopplingar till 
det verket. Intervjuperson 2 var inne på detta när han efterlyste ett mer utvecklat sökverktyg 
till dagens fysiska avdelning. Genom detta erbjuder man fler sätt att hitta intressant musik än 
att från början veta vad man söker efter. 
 
Sedan beror det på i slutändan på hur hög ens personliga tröskel är som man måste ta sig över 
för att kunna prova tjänsten. Hur viktig skivan som artefakt och biblioteket som rum är ställs 
mot nyfikenheten att prova en ny och okänd kana l. Williams, Friedman Philips och Lum  
menar att nya medietekniker egentligen inte upplevs som något nytt för dess användare, 
istället är dessa en förlängning av instrument som redan är kända för användaren. 75 Genom att 
erbjuda en ny och okänd tjänst (nedladdning) via en gammal kanal (biblioteket) kanske 
tröskeln kan minskas för dem som tidigare inte använt sig av nedladdning som ett sätt att få 
tillgång till musik. Osäkerheten gällande det nya mediet kan minskas genom igenkännandet 
av det gamla.  
 

6.4 Bibliotekens ansvar och de tekniska hindren 
 
Självklart finns det även mer uppenbara hinder, såsom nedladdningshastighet, att ta i 
beaktning genom hela det här resonemanget. Även om den större delen av musikavdelningens 
användare befann sig i samma åldersgrupp som de som är de största användarna av Internet i 
hemmen så är det inte bara de som skall få tillgång till bibliotekets resurser.  Majoriteten av 
användarna som svarade på enkäten har fortfarande modemuppkopplingar, att ladda hem 
musik för dem är knappast en snabb och bekväm lösning till en låg kostnad, utan snarare en 
grov försämring av tillgängligheten om den fysiska avdelningen helt skulle försvinna. 
Därigenom skulle övergången till en digital tjänst i nuläget även vara vansklig för biblioteken. 
Om deras mål är att så många som möjligt skall ha tillgång till de tjänster och den information 
som finns i bibliotekets samlingar blir det svårt att berättiga en total övergång till en digital 
tjänst i dagsläget. 
 
Att däremot starta upp digitala tjänster som ett komplement blir då en bättre väg att gå, där 
såväl användare som bibliotek får tid på sig att vänja sig vid och utveckla de digitala 
tjänsterna tills det kan kännas motiverat med en övergång. Utvecklingen mot ökade 
valmöjligheter av medier har enligt en del kritiker lett till klassklyftor, på grund av de 
skillnader som uppkommit i medieanvändningen. De som hänger med i utvecklingen och har 
lätt för att ta till sig de nya medier som växer fram får ett enormt försprång genom sina 
kunskaper när vi går in i informationssamhället. De med positiva åsikter i frågan pekar på 
valfriheten med att dagens och framtidens användare har möjlighet att ta del av just den 
information och medieform som passar honom eller henne. Det är sant att det är en enorm 
fördel att man som användare kan välja det medium som bäst passar för ändamålet, men det 
gäller endast dem som har de tekniska möjligheterna att göra det. För den som inte har råd 
med Internetanslutning hemma är informationssökning på Internet ett långt mer omständligt 
företag än för den som har bredband, och detsamma gäller nedladdning av musik. Om man 
inte har möjligheten har man inte heller valfriheten, vare sig vi lever i ett 
informationssamhälle eller ej. 
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Vad gäller de användare som i dagsläget använder Internet men inte biblioteket som 
musikkälla finns det en annan problematik. Jesper Falkheimer, forskare och doktorand i 
kommunikationsvetenskap, menar att typiska drag för det senmoderna 
kommunikationssamhället är den ökade selektiviteten och den ökade polariseringen. Den 
forna masspubliken har ersatts av små segment som tar del av det utbud som intresserar dem 
mest, samtidigt som den tekniska utvecklingen blivit allt mer individuellt anpassad vilket 
skapat större skillnader mellan människors medieval.76

 Alltså måste bib lioteken dels kunna 
erbjuda ett lika bra eller bättre utbud, samtidigt som de måste kunna erbjuda tydliga fördelar 
som skulle kunna locka de som är vana att använda p2p-nätverken. Biblioteken kunde här 
profilera sig främst genom att erbjuda en högre kvalitet än de musikfiler man annars finner på 
nätet, samt ett sökverktyg som ger möjligheter att söka på ett annat sätt än det målmedvetna 
sökandet som annars är önskvärt i nätverken. Det troligaste är väl dock att de snarare 
använder en bibliotekstjänst som komplement, då det torde vara omöjligt att på allvar matcha 
p2p-nätverkens utbud på laglig väg.  
 

6.5 Utbudsproblematiken 
 
Just att kunna ge tillgång till ett tillräckligt bra utbud är ett stort problem. I Lund samarbetar 
man med ett företag som erbjuder klassisk musik för gratis nedladdning via biblioteket, detta 
för att komma runt problemen med upphovsrätt. Men för att kunna erbjuda musik vars 
upphovsmän inte är döda sedan 70 år tillbaka krävs ett samarbete med skivbolagen och deras 
tjänster. Kanske är det även här vänta och se som gäller tills skivbolagen själva kommit 
underfund med hur de vill hantera det faktum att musik via Internet är en ny viktig 
distributionskanal. Om man följer Danmarks exempel kunde man kanske börja med svenska 
artister tillsammans med den klassiska musiken för att ge både skivbolag och användare en 
konkret bild av hur en tjänst faktiskt skulle kunna fungera. Svenska upphovsmän får ju som 
jag tidigare nämnt ersättning från författarfonden via STIM för utlåningen av deras alster på 
biblioteken, och en liknande lösning borde inte vara särskilt svår att använda när det gäller 
digital utlåning. Har man därefter konkreta siffror att peka på blir överenskommelser med de 
internationella skivbolagen lättare att genomföra, förutsatt att systemet fungerat på ett bra sätt.  
 
Det kan även finnas svårigheter för biblioteken att kontrollera hur samlingarna används. I 
Danmark nämnde man att man var på väg at börja använda en teknologi som var säkrare än 
den de använde sig av i dagsläget, just gällande spridning av innehållet och olagligt nyttjande 
som exempelvis piratkopiering. Dock kan man även ta i beaktning att det egentligen bara 
finns två stora skillnader mellan hur en digital tjänst skulle kunna utnyttjas gentemot en fysisk 
vad gäller olaglig kopiering och spridning. Den första skillnaden skulle vara att fler användare 
än tidigare skulle kunna få tillgång till musiken, eftersom ett verk skulle kunna lånas ut till 
flera personer samtidigt vilket då ger fler tillfällen för olagligt användande. Den andra 
skillnaden ligger i att ett steg i processen med att sprida musiken eller piratkopiera den 
försvinner då musiken redan från början är i digital form. Annars är det inte särskilt mycket 
svårare att lägga upp bibliotekets skivor på Internet eller bränna av dem som det skulle vara 
att lägga upp musikfilerna eller bränna av dessa på skivor. 
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Fördelarna för biblioteken ligger i att de i framtiden skulle kunna erbjuda fler människor ett 
större utbud. Inköpen kommer inte längre att kretsa kring vilka skivor som behöver köpas in i 
flera exemplar för att möta utlåningstrycket och vilka skivor som då får stå tillbaka. Om ett 
exemplar kan lånas ut till flera användare samtidigt kan man i stället koncentrera sig på att 
försöka tillgodose de tre olika förhållningssätten som Talja pekat på.  Inköpsförslag från 
användarna själva kan ges mer uppmärksamhet vilket kan främja dels bibliotekets roll som 
serviceinstitution och även möjligheten att få en samling med både djup och bredd, genom att 
ge användarna möjlighet att påverka vilka artister eller genrer man vill se mer av. Den 
klassiska musiken är idag den enda musik de svenska biblioteken tillhandahåller elektroniskt, 
och den klassiska musikens viktiga roll på biblioteken kan ännu sägas vara stark. Om 
biblioteken skulle starta en tjänst genom samarbete med de stora bolagens betaltjänster blir 
det dock oklart hur stor roll den klassiska musiken kan ges. Möjligtvis kan man behålla 
samarbetet med de tjänster som tillhandahåller klassisk musik på elektronisk väg idag och 
skapa en egen avdelning för den musiken.    
 
Att inte behöva befinna sig i det fysiska biblioteket för att låna musiken skulle innebära både 
för- och nackdelar. Fördelen blir att man oavsett var man befinner sig kan få tillgång till ett 
stort utbud. En tjänst som inte är bunden till en fysisk plats gör att det inte spelar någon roll 
om man befinner sig ute på landsbygden eller mitt i en storstad, man har ändå tillgång till 
samma utbud. Och när det inte längre finns pengar till biblioteken för att finansiera 
exempelvis bokbussar blir en digital tjänst ett billigt alternativ för att ändå kunna ge service 
till de användare som har längre till biblioteket än andra. Om man har svårt att ta sig ut på 
grund av fysiska eller psykiska problem så behöver inte det betyda att man inte får tillgång till 
bibliotekets tjänster. Nackdelen blir att biblioteket som rum går förlorat, en rädsla som många 
av respondenterna uttryckte när de besvarade enkäten. Lånar man musik via sin   hemdator 
kan man inte gå några meter bort till informationsdisken och få hjälp av en bibliotekarie som 
står där.  
 
En fördel för biblioteken med en digital tjänst blir att skivan som fysiskt och stöldbegärligt 
objekt försvinner. Även om det inte rör sig om något stort svinn blir det ändå en besparing för 
biblioteken. Om man sedan betänker det som Wikström tar upp i sitt arbete, att kostnaderna 
för en digital fil inte kan ligga på samma nivåer som kostnaden för en skiva, då flera steg i 
tillverkningsprocessen faktiskt inte finns med när man talar om digitala filer så borde det 
innebära att det blir billigare att köpa in filer än att köpa in skivor.77 Detta förutsatt att 
skivbolagen inser att de inte kan ta betalt för tillverkningssteg som inte finns.  Ersättningen 
som utgår till artisterna kan fortsätta att skötas på samma sätt som tidigare, genom en form av 
författarpenning som utgår via STIM, med skillnaden att man skulle få större kontroll över 
hur ersättningen till utländska artister ser ut. Alternativt skulle ersättningen helt skötas av 
skivbolagen, eftersom de får en direkt kontroll över vilka artister som laddas hem mest och 
dylikt, om tjänsten utformas som ett samarbete mellan biblioteken och skivbolagens egna 
tjänster.  
 

6.6 Biblioteken och kommersialismen 
 
Talja hävdade att användarna ofta grundar sina utgångspunkter i att biblioteket skall vara en 
demokratisk institution. Det var bland annat därför man var beredd att sätta bredd i samlingen 
före en fördjupning av den egna favoritgenren.  Reaktionerna på enkäten där man inte ville 
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utesluta någon genom att skapa en tjänst som inte alla kan använda visar att man ser på 
biblioteket som en resurs för alla. I intervjuerna framgick även att man ansåg att biblioteket 
som plats var viktig och något man ville skydda. Frågan är vad som händer med det om man 
startar ett samarbete med kommersiella tjänster. 
  
En stor risk som skulle medföras vid ett samarbete med skivbolagen är ju självklart att dessa 
drivs av ett vinstintresse. Biblioteket som portal till en kommersiell tjänst är problematiskt, 
med tanke på de hot om nedskärning som hänger över biblioteken. Därför är det mycket 
viktigt hur eventuella avtal utformas om biblioteken skall kunna upprätthållas som icke 
vinstdrivande institutioner. Därför kan det vara extra viktigt att genomföra projekt i mindre 
skala på biblioteken först innan man ger sig in i eventuella förhandlingar. Konkreta resultat att 
peka på kan ge biblioteken det kött på benen som behövs för att kunna skapa den ur en 
demokratisk synpunkt bästa avgiftsfria nedladdningstjänsten.  
 
Utlåningen av skivor vid biblioteken har ökat konstant de senaste åren. Samtidigt har Internet 
skapat nya möjligheter att få gratis tillgång till musik, om än inte alltid på laglig väg. I takt 
med att CD-försäljningen sjunkit har skivbolagen svarat med att höja priserna och skylla på 
nedladdning. Kritiker har menat att en bättre väg att gå för skivbolagen vore att i stället för att 
försöka skrämma dess användare till lydnad, ta till sig den nya teknologin och använda sig av 
den, vilket man nu börjat göra. Kanske är nästa steg i processen att använda sig av biblioteken 
och deras förmåga att nå ut till olika grupper i samhället.  
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7. Slutsats 
 
Jag kommer här att redogöra för hur syftet med min uppsats uppfyllts, det vill säga vad jag 
kommit fram till vad gäller möjligheten till och intresset för elektroniskt förmedlade 
musikfiler på biblioteken.  
 
Om vi börjar med att se till vilket intresse som finns bland användarna för en digital tjänst var 
det enligt den enkät jag genomfört helt klart så att ett intresse fanns för att prova en sådan 
tjänst. Detta trots att majoriteten av respondenterna i enkäten i dagsläget inte skulle ha någon 
möjlighet att på ett bra och effektivt sätt utnyttja en nedladdningstjänst med tanke på att deras 
uppkopplingar inte var snabba nog. Dock var en majoritet emot en total övergång till en 
digital tjänst, vilket kan förklaras med att det resultat man förväntar sig att få ut från 
bibliotekets musikavdelning skiljer sig åt från det resultat man förväntar sig få av att använda 
en nedladdningstjänst. Den viktigaste skillnaden som jag tycker mig ha sett var att man 
genom biblioteket förväntade sig att hitta nya skivor genom att bläddra igenom samlingarna, 
medan man i användandet av en nedladdningstjänst förväntade sig att hitta alster man redan 
visste om. Att känna till vad man var ute efter var alltså av största vikt vid användandet av en 
nedladdningstjänst, men av mindre vikt när man använde sig av bibliotekets avdelning. 
 
En viktig skillnad som en nedladdningstjänst skulle innebära gentemot bibliotekets 
traditionella musikavdelning för användarna är tillgänglighet. Oavsett var man befinner sig 
skulle man kunna få tillgång till bibliotekets musikutbud. Man skulle inte behöva stå i kö för 
att få låna en särskilt populär skiva då samma fil kan lånas ut till flera användare samtidigt. 
Dock var inte tillgänglighet det som användarna prioriterade mest, utan utbud.  
 
Att vistas i det fysiska biblioteket var en annan sak som användarna tyckte var viktig. Denna 
möjlighet försvinner vid införandet av en nedladdningstjänst som kan användas hemifrån. Å 
andra sidan kommer biblioteket som plats antagligen att finnas kvar ändå, dock utan skivor, 
vilket innebär att möjligheten att få vistas på ett bibliotek inte kommer att försvinna.  
Möjligheten att få hjälp av en bibliotekarie är ett annat område som skulle påverkas. 
Möjligheten att få hjälp av bibliotekarier online finns redan. Skillnaden mellan det och att 
fråga en bibliotekarie på plats i biblioteket blir kanske mest en fråga om tid, man kan få vänta 
längre på svar online, å andra sidan kan det finnas färdiga svar på de vanligaste frågorna 
vilket kan innebära kortare tid.   
 
Skulle en total övergång ske i dagsläget skulle majoriteten av användarna utestängas från 
bibliotekets musiksamlingar på grund av brister i kunskap och teknologi, och utbudet skulle 
drastiskt försämras då man ännu inte kan ge tillgång till internationell populärmusik på digital 
väg.  
 
För biblioteken skulle införandet av en nedladdningstjänst innebära att man kan ge service till 
användare oavsett var dom befinner sig utan att behöva lägga pengar på biblioteksbussar och 
liknande. Det blir också en besparing rent inköpsmässigt då man inte behöver köpa in samma 
verk i flera exemplar för att möta efterfrågan och inte behöver oroa sig för att skivorna skall 
bli stulna. Verken borde också bli billigare att köpa in som digitala filer jämfört med fysiska 
skivor då flera steg i tillverkningsprocessen faller bort.  
 
Att införa en digital musiktjänst i stället för dagens fysiska skulle i dagsläget vara 
genomförbart, men det skulle samtidigt innebära en försämring vad gäller utbud och 
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tillgänglighet. Att däremot inleda utvecklingen med mindre tjänster är en bra idé då både 
bibliotek och användare får möjlighet att vänja sig vid tjänsten och även utnyttja den. Därefter 
kan man kanske enklare fatta beslut i frågan när man har mer erfarenhet av vad tjänsten 
faktiskt innebär. Det blir i sådana fall av stor vikt för biblioteken att se till så att samarbeten 
med kommersiella tjänster inte får för stort inflytande över bibliotekets verksamhet. För mig 
känns det också viktigt att ha i åtanke den sökfunktion som går förlorad om man tar bort den 
fysiska avdelningen. En lösning på det problemet vore en viktig bit i pusslet om man vill 
skapa en fullgod digital tjänst som kan ta den fysiska avdelningens plats i biblioteket.  
 
Slutligen kommer jag nu att i punktform redovisa de största förändringarna som en digital 
tjänst skulle medföra. 

 

• Lättare för personer med handikapp eller på annat sätt nedsatt rörlighet att få tillgång 
till bibliotekets utbud. 

• Enklare för människor i glesbygd att få tillgång till ett lika stort utbud som de i tätorter 
kan åtnjuta. 

• Exkluderar i princip de användare som inte har tillgång till Internetuppkoppling via 
bredband. 

• Förändrade sökmetoder, vilket kan leda till att viss smalare musik aldrig ”upptäcks”, 
vilket i sin tur kan innebära att ett större utbud ändå kan innebära större likriktning. 

• Bibliotekets funktion som plats minskas. 

• Den fysiska kontakten med bibliotekarien vid lån av musik försvinner.  

• Inga väntetider till den populäraste musiken. 

• Möjlighet att köpa in ett bredare material då man inte behöver köpa in flera exemplar 
av samma skiva. 

• Möjligheten att nå ut till fler användare än tidigare. 

• Minskade kostnader per exemplar. 

• Ökad risk för att kommersiella krafter tar sig in i biblioteket då man kan bli tvungen 
att samarbeta med skivbolagens tjänster. 

• Minskade förluster genom svinn då skivan som ting försvinner. 
 

Möjligheten till att starta en tjänst med elektroniskt förmedlade musikfiler finns och utnyttjas 
alltså redan av vissa bibliotek. Dock kommer det nog att dröja ett tag innan man kan erbjuda 
ett så bra utbud att tjänsten skulle innebära ett realistiskt alternativ till vare sig bibliotekens 
fysiska musikavdelningar eller de fildelningsnätverk som erbjuder musik på olaglig väg via 
Internet. Den tid som det kan komma att ta att förhandla fram hållbara avtal mellan 
biblioteken och musikbranschen kanske motsvarar den tid det kommer att ta att ge hela 
befolkningen möjlighet att ta del av en sådan tjänst. Under den tiden kan man passa på att ta 
sig tid att utforma sökvägar, hjälpfunktioner och kopieringsskydd för att passa såväl bibliotek, 
användare och lagstiftning. 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att diskutera möjligheten till och intresset för elektroniskt 
förmedlade musikfiler på biblioteken, mot bakgrund av intresset som det kommer till uttryck 
bland en musikavdelnings användare, och de förutsättningar som finns för en sådan tjänst 
idag. Dessa tankar föddes efter att ha följt debatten om sambanden mellan nedladdning och 
vikande skivförsäljning, samt som en tanke att biblioteken kunde skapa en möjlighet att ge 
både upphovsmän och användare en alternativ väg att gå när nedladdning kan komma att bli 
olagligt genom ett nytt lagförslag. 
 
Jag har valt att ställa följande frågor som uppsatsen arbetat med att besvara: 
 

• Vilket intresse finns hos användarna för en sådan tjänst? 
• Vilka förändringar skulle tjänsten kunna medföra för biblioteken?  
• Vilka förändringar skulle tjänsten kunna medföra för användarna? 
  

För att besvara dessa frågor har jag valt att dels undersöka de nedladdningstjänster som finns 
idag, samt genomföra en enkätundersökning på musikavdelningen på Göteborgs 
stadsbibliotek och att därefter göra ett fåtal intervjuer med några av dem som deltagit i 
enkätundersökningen. För att kunna skapa mig en bild av människors val av medium har jag 
använt mig av en medieteori som heter Uses and gratifications, eller på svenska 
”användarmodellen”. Denna teori bildades på 1970-talet och går framförallt ut på att man 
utgår från att människor väljer ett visst medium utifrån vad han eller hon förväntar sig att få ut 
av det, ett medvetet eller omedvetet val. Enkätundersökningen genomfördes för att ge mig ett 
kvantitativt material för att jag därigenom skulle kunna göra generella uttalanden, och 
intervjuerna syftade till att ge mig ett mer kvalitativt material som skulle ge mig en något 
djupare inblick i vilka förväntningar som ligger bakom valet mellan en fysisk eller en digital 
tjänst. För att få en bra uppfattning av hur bibliotekets musiktjänst fungerar idag har jag dels 
genomfört en intervju med Håkan Grissler som är ansvarig för musikavdelningen samt en 
observation på musikavdelningen.  
 
Jag har studerat dels de tjänster som finns idag på stadsbiblioteket i Lund och Köpenhamns 
stadsbibliotek och dels de så kallade prenumerationstjänster och digitala musikaffärer och hur 
dessa skulle kunna anpassas till biblioteket. Jag har studerat tre prenumerationstjänster, varav 
två, MusicNet och PressPlay är tjänster som erbjuds genom skivbolagens egna organisationer 
och en, Allofmp3, är en tjänst som är oberoende av skivbolag och har sitt säte i Ryssland där 
deras upphovsrättslagar gör det möjligt att använda musiken på ett friare sätt. Jag tittade på 
tjänsterna utifrån utbud, tillgänglighet och användbarhet. De digitala musikaffärer jag 
undersökt var ITunes, en nedladdningstjänst från Apple och Skivhugget.se, en digital version 
av en fysisk förlaga. 
 
För biblioteken vore det omöjligt att använda någon av tjänsterna rakt av, istället kan 
biblioteken skapa egna avtal med specialutformade tjänster. Genom att samarbeta med 
exempelvis Napster blir det möjligt att erbjuda en stor mängd musik på en väg som är laglig 
och sanktionerad av skivbolagen själva. Genom att se på hur statistiken såg ut för vilka som 
skulle ha tillgång till sådana tjänster idag, det vill säga datoranvändning, fick jag information 
gällande hur många och vilka grupper som använder sig av och har tillgång till Internet och 
nedladdningstjänster idag. Samma grupp som använde sig mest av datorer och Internet var 
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även samma grupp som enligt observationen och enkäten utnyttjade bibliotekets 
musikavdelning mest.   
 
Enkätundersökningen sammanställdes i diagram och jag gick sedan vidare med att göra 
jämförelser mellan olika gruppers inställningar till lån av musik, nedladdning, 
nedladdningstjänst via biblioteket mm. De viktigaste sakerna som framkom genom enkäten 
var att de flesta som lånade musik aldrig eller mycket sällan hade laddat hem musik från 
Internet, men att majoriteten var positiva till att prova en nedladdningstjänst via biblioteket. 
Den vanligaste anledningen både till att man lånade skivor och att man laddade hem musik 
var att man ville ha omväxlande lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det. Bland 
dem som laddade hem musik ofta var det något vanligare att man gjorde det för att kopiera 
musiken till egna skivor. Denna grupp var även mer positiv till att prova en 
nedladdningstjänst från biblioteket än gruppen som helhet. 
 
Därefter genomförde jag intervjuer med fyra personer. Två genomfördes muntligt och två via 
e-mail. I intervjuerna framkom att man använde sig av bibliotekets musikavdelning 
framförallt för möjligheten att hitta något nytt och okänt. Däremot tyckte de sig inte ha den 
möjligheten vid nedladdning från Internet då man snarare skulle veta på förhand vad man var 
ute efter. De själva fokuserade framförallt på utbudet när det gällde vad som borde förändras 
på bibliotekets musikavdelning. 
 
Resultatet av mina undersökningar visar att det i nuläget inte skulle gå att ersätta den fysiska 
tjänsten med en digitalt förmedlad. Detta då många av användarna skulle utestängas från 
bibliotekets utbud då de inte har de tekniska förutsättningarna att ta del av det. Det finns idag 
inte heller något bra sätt att ge tillgång till ett bra utbud på digital väg, men genom att starta 
upp tjänster i mindre skala kan man arbeta fram en bra lösning i samarbete med skivbolagens 
egna tjänster. Dock bör man i sådana fall tänka på att biblioteket och Internet inte helt tycks 
fylla samma funktion för användarna, vilket gör att en eventuell digital tjänst borde utformas 
så att sökvägarna blir fler och kan motsvara sökandet genom bläddring som många använde 
sig av. För biblioteken kan man tänka sig ekonomiska fördelar såsom inköpskostnader och 
utrymmesrelaterade kostnader, men även risker med att samarbeta med kommersiella bolag.  
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Bilagor 

 

1. Enkäten 
 
Mitt namn är Ulrika Mild och jag studerar vid bibliotekshögskolan i Borås. Just nu arbetar jag 
med en magisteruppsats som undersöker hur en framtida förändring av bibliotekets 
musikavdelningar skulle kunna se ut. Denna enkät har som syfte att se hur du som användare 
ser på musikavdelningen idag och vad förändringen skulle kunna innebära för dig.  
 
1. Kön: a)Kvinna  
 b)Man 
  
2. Ålder: 
 
 
3. Har du tillgång till Internet hemma? 
 a)Ja 
 b)Nej 

c)Annat: 
 

 
4. Vilken typ av Internetuppkoppling används i ditt hem? 
 a)Modem 
 b)Bredband 

c)Vet ej 
d)Annat:  

 
 
5. Hur ofta lånar du musik från biblioteket? 

a)En gång per år 
 b)En gång per halvår  
 c)En gång varannan månad 

d)En gång per månad 
e)En gång varannan vecka 
f)En gång per vecka 

 g)Annat: 
 
 
6. Av vilken anledning lånar du musik? 
 a)Provlyssning innan eventuellt köp 
 b)Kopierar skivor jag är intresserad av 
 c)Vill ha omväxlande lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det 
 d)Annan: 
 
 
7. Brukar du ladda hem musik från Internet? 

a)Nej, aldrig  
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b)Har gjort det någon enstaka gång 
c)Laddar hem någon gång per år 
d)Laddar hem någon gång per månad 
e)Laddar hem någon gång per vecka 
f)Annat: 

 
 
8. Av vilken anledning laddar du hem musik? 
 a)Provlyssning innan eventuellt köp 
 b)Laddar hem och kopierar skivor jag är intresserad av 
 c)Vill ha omväxlande lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det 
 d)Annan: 
 
9. Om biblioteket erbjöd en tjänst där du gratis kunde ladda ner musik från Internet till din 
hemdator under en begränsad tid, skulle du vilja använda den? 

a)Ja 
b)Nej 
c)Annat: 
 

 
10. Anser du att en sådan tjänst skulle kunna ersätta bibliotekets nuvarande musikavdelning, 
förutsatt att den är likvärdig eller bättre än den nuvarande samlingen i sitt utbud? 

a)Ja 
b)Nej 
c)Annat: 

  
 
 
Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en kortare muntlig intervju? I så fall skriv ner din 
e-postadress här: 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 57 

2. Alternativa enkätsvar. 
 
Här följer de svar som respondenterna själva lagt till och som alltså inte fanns med som  
förutskrivna alternativ.Fråga 1 och fråga 2 finns inte med då det inte förekom några 
avvikelser där. 
 
Fråga 3 

• Inte för tillfället. 
• På arbetet och i skolan. För tillfället inget hemma. 

Fråga 4 
• Påväg mot bredband 
• Om jag hade en dator skulle det vara modemuppkoppling. 

Fråga 5 
• Flera gånger per vecka. 

Fråga 6 
• Forskning 
• Letar efter nya musikupplevelser. Biblioteket är ett bra ställe jämte musiktidningar, 

kompisar och Internet. 
• För att lära mig mer om musik 
• I arbetet. 
• Repertoirkunskap. 

Fråga 7 
• Flera gånger per dag. 
• När jag har haft tillgång mycket ofta/dagligen 
• Funkar inte så bra med modem. 
• Ofta förut, men inte nu längre. 
• Nej, jag har lejt min kamrat. 

Fråga 8 
• Jag vill inte slita mina vinyler 
• Ej utgiven musik 
• Att vidga sina vyer/musikaliska kännedom 
• Gör det inte längre. 

Fråga 9 
• Nej, jag använder redan ett gratisprogram. 
• Ja, om de utökade sortimentet. 
• Beror på utbudet 
• Vet faktiskt inte. 
• Beror på funktion och utbud. 
• Ja. Som det är nu finns det PtP program så ev. skulle denna tjänst vara överflödig. 

ALLT FINNS JU REDAN MED INGEN BEGRÄNSNING  
• Det kan hända att jag vill. 
• Mycket möjligt, förutsatt att det inte är för omständligt. 
• Kanske 
• Vet inte hur man gör. 

Fråga 10 
• Vill ha skivorna, fodralen etc., så nej. 
• Ja, ifall man har tillgång till Internet, det blir däremot svårt att lyssna på skivorna 

någon annanstans än hemma 
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• Nej det är en speciell känsla att vara på biblioteket. Samtidigt kan det på ett sätt bli 
bättre om det innebär att utbudet blir större. 

• Nej, ibland vill man se skivomslag för att hitta nya grejer. 
• Ja. Dock skulle den i nuläget vara selekterande – kunskap – data – uppkoppling etc. 
• Om den är bättre... 
• Både och är önskvärt. När man bläddrar mellan CD-skivor behöver man liksom inte 

veta vad man söker utan testar nya grejjer på basis av gruppnamn, omslag el. dyl. 
• Snarare ett komplement. 
• Kanske 
• Man kan ha både och eftersom alla inte har tillgång till Internet hemma. 
• Inte ersätta helt och hållet, kanske samverka parallellt? 
• Båda kan finnas och komplettera varandra. 
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3. E-mail från Susanne Buus-Pedersen 
 
Kære Ulrika! 
Vi har kørt projektet Netmus (nu hedder det Netmusik) i 2 år. Det er et lille 
pilotprojekt med ca. 3000 musikfiler. Vi er nu tre biblioteker i landet, der 
tilbyder denne service: 
København 
Frederiksberg 
Odense 
URL'en til websitet er: www.netmusik.dk 
Vi har 3000 brugere i København. De brugere, vi får henvendelser fra, er meget 
glade for muligheden. 
Vores system har imidlertid nogle begrænsninger, der gør, at vi formodentlig på 
længere sigt overgår til en anden teknologi, der er bygget på Windows Digital 
Rights Management System. Den 1.september vil alle danske biblioteker kunne 
tilbyde danske musikfiler til deres brugere på "Bibliotekernes Netmusik." 
Forhåbentlig vil der med tiden også komme udenlandsk musik med. 
Du skal vide, at der i øjeblikket pågår et forsøg i Sverige med udlån af gratis 
online musik. Det drejer sig om ca. 700 klassiske filer, som Internet-udbyderen 
eClassical har stillet til rådighed for Lunds Stadsbibliotek. Du kan læse noget 
mere om det på: 
http://www.folkbibliotek.lund.se/ 
 
Venlig hilsen 
Susanne Buus-Pedersen 
Projektleder på Netmusik 
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4. E-mail från Elisabeth Holmberg 
 
Hej Ulrika! 
Tjänsten med nedladdningsbara musikfiler för låntagarna vid Lunds stadsbibliotek är så pass 
ny att ingen har hunnit forska om detta än! 
Men om du vill ha mer information om t.ex. hur många som utnyttjar tjänsten kan du vända 
dig till Ingrid André som är dataansvarig vid Lunds stadsbibliotek. Hennes adress är 
Ingrid.Andre@lund.se  
Vänliga hälsningar, 
Elsbeth Holmberg, bibliotekarie 
Lunds stadsbibliotek, konst- & musikavdelningen och BIVIL-lärare på deltid. 
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5. Redovisning av intervjuerna 
 
Intervjuperson 1 
Man, 28 år, bredband hemma, lånar en gång varannan vecka för provlyssning och 
kopiering, laddar hem flera gånger per vecka, främst för provlyssning, vill använda 
tjänsten och tror att den skulle kunna ersätta den nuvarande. Ser sig som van 
Internetanvändare. 
 
Varför använder du dig av bibliotekets musikavdelning? 
Man kan ju hitta en hel del nytt som man kanske inte köper, laddar hem eller lånar av 
kompisar. Man kanske plockar på sig en tio tjugo skivor och lyssnar igenom, så kanske det är 
något som fastnar som man köper. Dels det, och sedan så finns det ju en möjlighet att ge 
inköpsförslag, vissa saker som skulle vara alldeles för dyrt att specialbeställa från skivhugget. 
Om man har tur kan man då få tillgång till den musiken också, musik som man då inte hittar 
på Internet, som är för obskyr. 
Nu är det lite annorlunda när jag jobbar, men annars är det väl i princip så att jag är inne varje 
gång man går förbi. Här är sån rotation på utlåning, så man hittar alltid nånting. Vissa skivor 
kan det vara 7 personer i kö på, men om man har lite tur och bara går in så kan dom stå där 
ändå, så att man hittar nästan alltid nånting. 
 
Varför använder du dig av Internet för att få tillgång till musik? 
Internet använder jag mig bara av för att provlyssna musik, lyssna på vad det är, inte för att 
ladda hem och bränna av. Jag använder det varje dag. Om jag är ute på Internet och letar efter 
nåt, så har jag oftast läst om gruppen i en musiktidning. Jag klickar ju inte slumpmässigt på 
saker och laddar hem dem som man ju kan göra här.  
 
Tror du man blir mer positiv till ett visst anskaffningssätt ju mer erfarenhet man har av 
det, eller kan erfarenheten göra en mer negativ? 
Jag är ändå inte så positiv till det, trots att jag använder det så mycket. Skulle man ladda hem 
från någon av dom kommersiella sajterna där det är bra kvalité på grejerna eller om man rör 
sig i vissa grupper som communities, så kanske det vore annorlunda. Men jag tycker 
fortfarande att det är för dålig kvalité. Jag gillar det inte särskilt mycket, men som smakprov 
är det bra. 
 
Ser du Internet som en viktig resurs?  
Svårt att säga om det är viktigt, mor och far klarar sig ju bra utan det, så det finns både för- 
och nackdelar, men det är klart att det är ju ett smidigt sätt att få information snabbt. Det 
kanske inte alltid är det bästa sättet att få rätt information, men det är en väg att gå helt klart. 
Sedan kanske man kollar vidare i litteratur här, så man verkligen får bra information. 
 
Använder du dig ofta av biblioteket för andra ändamål, exempelvis låna böcker, söka 
information el. dylikt? 
Lånar böcker, letar litteratur. Inte till mitt jobb direkt, men mest för eget intresse. 
 
Använder du dig ofta av bibliotekets hemsida? 
Ja, väldigt ofta, bokar framför allt och skriver inköpsförslag, jag har skrivit säkert ett 
hundratal. Jag är väl en av dem tyvärr som får räknas till gruppen som satt i system att 
beställa lånar och bränner av.  
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Har inte direkt märkt någon förändring varken till det bättre eller till det sämre under de sex 
åren jag använt biblioteket, det känns väl mer en slump när något köps in som man tycker är 
bra. 
 
Hur tror du själv att biblioteket skulle kunna utveckla sin musikavdelning för att 
förbättra för er låntagare? 
Inköp är väldigt viktigt faktiskt, men det är väl en demokratifråga i grund och botten. Är det 
hundra personer som vill ha Britney Spears senaste så måste dom väl få det antar jag. Men 
jag förstår inte riktigt hur inköpsprocessen går till, exempelvis varför dom köper in så mycket 
konstigt som ingen känner till. Jag har ändå ett grymt stort musikintresse, men varför måste 
dom köpa in varenda skiva med vissa band? 
 
Tycker du att det finns ett behov av en förbättring/utveckling av musikavdelningen? 
Det skulle ju vara ett komplement i alla fall. Själva iden med ett bibliotek, så som det är nu, 
det kanske inte är en mötesplats, men det är ju rätt trevligt att gå på ett bibliotek. Det har ju en 
annan funktion än att bara få tag på det man söker, åtminstone för vissa. Folk vet ju inte heller 
oftast exakt vad dom är ute efter, då skulle man få ha en interaktiv bibliotekarie också.  
  
Tror du nu om det blir ett bra utbud med bra kvalité att folk skulle kunna tänka sig att 
hellre använda det än p2p-tjänster?  
Ja det tror jag absolut. 
Jag skulle klart använda mig av en nedladdningstjänst, absolut, men jag vet inte hur dom här 
kommersiella sajterna ser ut, om dom kan innehålla booklets t.ex., men det skulle dom ju 
kunna ha. Det vore perfekt på ett sätt. 
Men då måste man ju vara rätt säker på vad man söker efter, nu kan man ju gå hit och det 
kanske räcker med att man tycker det är ett schysst omslag exempelvis. Kanske ett coolt 
bandnamn eller en speciell musikgenre som man gillar så kanske man kör på med tjugo skivor 
så kanske man hittar två man vill låna. Det skulle ju kanske möjligtvis försvinna. Men 
utvecklingen kommer ju komma, nån gång kommer det ju att finnas helt klart.  
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Intervjuperson 2 
Man, 25 år. Har Internet hemma via bredband. Lånar musik ca en gång varannan 
vecka, framförallt för att få omväxlande lyssning utan att behöva lägga mycket pengar 
på det. Har aldrig laddat hem musik från Internet, men skulle kunna tänka sig att 
använda en nedladdningstjänst från biblioteket. Tror inte att den skulle kunna ersätta 
dagens fysiska avdelning. Ser sig som van Internetanvändare. 
 
Varför använder du dig av bibliotekets musikavdelning? 
Jag vill upptäcka nya artister eller ny musik som jag pga en begränsad budget inte kan köpa. 
Det blir lite att man läser nånting om det och så kan man gå och låna det här och ibland så 
bara man kommer hit för att se vad som står i hyllan och tar lite på måfå, för att hitta det där 
oväntade som man inte hittar själv när man handlar skivor. Det mer okända. 
 
Varför använder du dig inte av Internet för att få tillgång till musik? 
Jag tror att jag har laddat hem från lagliga hemsidor någon enstaka gång, men aldrig från 
fildelningstjänster, så egentligen har jag ju provat på det. Visst är det ganska smidigt, men jag 
tycker att det är ganska trevligt att ha just de fysiska, läsa allt, så då får man ju ha pdf filer 
antar jag för att få med omslag och sånt, det känns lite tunt på nåt sätt. Men viss musik kan 
man ju tänka sig, t.ex. klassisk musik där kan det ju passa ganska bra, men med ny musik, 
te.x. nya Cardigans, det känns ju mer att man vill ha skivan.  
 
Tror du man blir mer positiv till ett visst anskaffningssätt ju mer erfarenhet man har av 
det, eller kan erfarenheten göra en mer negativ?  
Ja, det skulle jag väl tro, förutsatt att det funkar så att man inte får en massa virus i datorn, då 
blir man väl kanske lite avigt inställd. Men det är väl som när man lånar böcker att då kanske 
man vill låna nåt mer av samma författare så fortsätter det så. 
 
Hur ser din erfarenhet av Internetanvändning ut? 
Jag läser mycket tidningar, jag har ju bredband där jag bor, och jag har ingen tv så att tv-
användandet övergår till Internetanvändande i stället. Man kollar när bussen går och kollar 
vädret, lite sånt diverse. Om jag vill ha tag på information så brukar jag väl börja på google, 
det mesta hittar man ju där, med vissa begränsningar.  
Om jag vill ha reda på vad någon heter i någon utredning, alltså inom jobbet, så brukar det 
funka bra att leta upp den på Internet om den är relativt ny. Sen kan det ju vara om man sitter 
hemma och läser en tidningsartikel så kanske man läser något intressant där, och sedan går 
man vidare och läser mer någon annanstans och så rullar det på så.  
 
Ser du Internet som en viktig resurs?  
Ja, på många olika sätt, det kan ju vara en social grej, t.ex. nu i morse under frukosten så satt 
jag och pratade med någon över Internet, banala saker, men även andra saker, t.ex. inför val så 
kan man ju kolla upp vad som känns vettigt att rösta på. Det finns ju hela spektrat. Jag 
använder det till väldigt mycket skulle jag vilja säga. Jag tror inte att det är så mycket en 
generationsfråga. Kanske när det gäller de riktigt gamla, men om man tar min 
föräldrageneration så är det andra saker som spelar in. Exempelvis vad dom har för jobb och 
deras situation på jobbet, om barnen använder datorer mycket osv. 
 
Använder du dig ofta av biblioteket för andra ändamål, exempelvis låna böcker, söka 
information el. dylikt? 
Både detta och även UB, där är det ju färre låntagare på många böcker, så då kan man ju ha 
böckerna mycket längre 
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Använder du dig ofta av bibliotekets hemsida? 
För att söka i kataloger så gör jag ju det. När dom införde avgifter så slutade jag köa på 
skivor. Om jag hittade något speciellt så kunde jag ställa upp mig på det, men det har jag 
slutat med. Jag har gett en del inköpsförslag, och det har lönat sig. 
 
Hur tror du själv att biblioteket skulle kunna utveckla sin musikavdelning för att 
förbättra för er låntagare? 
Sökfunktionen skulle kunna förbättras, t.ex. så hörde jag på P2 härom veckan en portugisisk 
fados-sångerska, som jag blev intresserad av. Jag antog att det fanns ämnesklassificeringar, 
så att man skulle kunna söka på fados, men det fanns det inte. Så där kände jag att 
sökfunktionen kunde bli mycket bättre, kanske någon sorts LIBRIS standardisering eller 
någon SAB-beteckning på skivorna.  Men då finns ju förstås alltid frågan om det är Jass eller 
Elektronika, och vem som skall bestämma det, det finns ju alltid såna. Eller att man skulle 
kunna söka i GOTLIB och få upp en post med artisten där beteckningen är klickbar, så kan 
man få upp en lista med allt inom den genren. Det skulle nog innebära att man utnyttjar 
tjänsten mer. Dom har ju börjat ha med en del skivomslag,  och nästa steg skulle ju kunna 
vara att dom kunde länka till recensioner, då får man veta lite innan man behöver ge sig dit 
och låna själva skivan.  
 
Tycker du att det finns ett behov av en digitalisering av musikavdelningen? 
Ja, det kan det nog finnas, det blir enklare, och på nåt sätt så är ju ett biblioteks uppgift att 
förmedla så mycket som möjligt till så många som möjligt. Men det får ju inte bli så att den 
digitala tjänsten har bättre sökmöjligheter mm än den fysiska. Det är ju å andra sidan ett sätt 
att tvinga oss att lära oss att använda tjänsten, på samma sätt som dom ska tvinga oss att 
använda digitalradio. Jag tror ju kanske inte att så många 60-70 åringar skulle utnyttja det, 
men man skulle ju säkert nå andra grupper i en annan ålderskategori. Om man väntar till 
ungdomarna idag är 60-70 kommer det nog att kännas som en naturlig utveckling. Det är ju 
dessutom lite kopplat till hur väl man kan kopieringsskydda det. 
 
Tycker du att biblioteket som plats känns viktig? 
Ja, det får ju defenitivt inte bli nån slags kommersialisering eller utförsäljning, för det är ju 
ändå någon slags neutral offentlig plats. Många sitter väl inte här och umgås på det sättet, men 
om man går ner och sätter sig i tidningsrummet så känns det som att det är många som går ner 
och sätter sig och läser några tidningar och pratar med sina vänner som också sitter där, så att 
på det sättet så på det sättet fyller det ju många funktioner. Ute på stan så är det ju mest 
köpcentrum som är våra offentliga platser, och det är ju ganska trist. 
 
Tror du att man kunde få de som använder fildelningsnätverken att gå över till 
bibliotekets tjänst om den blir tillräckligt bra så att man samtidigt kommer åt det 
problemet? 
Jag tror det är lite olika kategorier, dom som använder dom nätverken är ju oftast ganska 
medvetna, tror jag, om vad dom vill ha och vet man vad man vill ha så kan man ju hitta det 
mesta på nätet. Det skulle kanske vara lättare att hitta det här, men.. Det finns ju alltid den 
kategorin som jag själv tillhör, som egentligen skulle kunna tänka sig att göra det olagligt men 
som på nåt sätt har bestämt sig för att jag tycker det är ganska bra att artisterna får betalt för 
det dom gör, och om man ser att det finns ett lagligt alternativ så använder man det i stället.  
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Intervjuperson 3. Kvinna, 20 år, har tillgång till Internet hemma via bredband, lånar 
musik en gång per månad från biblioteket för att få omväxlande lyssning utan att 
behöva lägga mycket pengar på det. Laddar hem musik någon gång per vecka, även där 
för att få omväxlande lyssning utan att behöva lägga mycket pengar på det. Är positiv 
till att använda en digitaliserad tjänst om de då även utökade sortimentet, men vill inte 
att den fysiska avdelningen skulle ersättas helt av en digital tjänst, då det är intressant 
att se skivomslagen när man söker ny musik.  
Intervjun genomfördes via e-mail. 
 
Varför använder du dig av bibliotekets musikavdelning? 
Hur står den sig gentemot:  
 -    skivaffärer 
- radio  
Jag lyssnar endast på internet radio och då inte pga musiken. 
- tv  
Jag ser aldrig på TV och har aldrig gjort det för musikens skull 
- Internet  
Internet är betydligt mkt bättre på många sätt. Därigenom har jag hittat nästan all musik jag 
lyssnar på. Det är smidigt att skapa egna playlists jämfört med att sätta på skivor som man 
måste hålla på och byta eller ändra låt på. 

  
Varför använder du dig av Internet för att få tillgång till musik? 
Hur står det sig gentemot:                                              
-bibliotekets musikavdelning                    
Otroligt mkt bättre utbud. Enda problemet är att man måste veta vad man letar efter. På 
bibliotekets musik avdelning kan man inspireras av omslagen eller provlyssna något som 
verkar intressant på ett helt annat sätt. Jag har "råkat på" en massa musik på biblioteket som 
jag gillat och lånat, som jag inte skulle ha hittat utan vidare på Internet, men som jag senare 
kanske laddat ner mer av från Internet.                        
-radio                     
Som sagt finns ju massa Internetradio och det kan vara ganska spännande ibland, fast oftast 
vill jag ändå veta vad jag sätter på, så att det passar sinnesstämningar och medlyssnare.           
–tv                                    
Använder som sagt inte TV.                                              
-skivaffärer                       
Det är alldeles för dyrt att köpa skivor, så jag har aldrig någon anledning att befinna mig i 
någon skivaffär. Förr provlyssnade jag en massa musik på tex: Bengans, men nu känns det 
inte aktuellt längre. Att gå in i en skivaffär och bara lyssna är inte roligt när man vet att man 
inte har råd med någon av skivorna. Möjligtvis att jag ibland besöker secondhand skivbutiker, 
men ganska sällan.  
 

Hur ser din erfarenhet av Internetanvändning ut? 

 -   Till vad använder du det? 
 -   När, var? (i hemmet, på jobbet, när du har tid över,) 
 -   Hur använder du det? (fokuserat letande, tillbakalutat surfande, etc) 
Jag använder internet nästan varje dag i hemmet. Kollar mail, gör bankärenden, kollar 
busstider, surfar på internet och lyssnar på radio och musik. Jag har tidigare använt det för att 
skriva skoluppgifter och leta reda på information. Jag sitter sällan planlöst vid datorn, utan går 
dit för att göra något speciellt. Sen händer det ibland att man fastnar i något ett tag, men jag 
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sitter helst så lite som möjligt framför skärmen.  
 
Ser du Internet som en viktig resurs?  
- i allmänhet  
Ja absolut, allting går väldigt smidigt och man kan göra det vilken tidpunkt som helst, jämfört 
med de normala systemens telefontider, besökstider osv. 
- för dig personligen  
Ja, jag kan få tillgång till en väldig massa saker och dessutom spara massa tid genom att göra 
saker via Internet.  
- för att leta information  
Ja på sätt och vis, utbudet är stort, men det finns problem med att verifiera all informations 
trovärdighet. Dessutom hamnar man ibland i en djungel av information där det är svårt att 
hitta det man söker. (Alltså när man söker efter något på en söksajt.) 
- för att få tillgång till musik  
Ja, absolut! 
 
Använder du dig ofta av biblioteket för andra ändamål, exempelvis låna böcker, söka 
information el. dylikt?  
Jag lånar ofta böcker, kassettböcker på olika språk och letar även information på biblioteket. 
Jag tycker mycket bra om biblioteket som "ställe" att befinna sig på. 
Använder du dig ofta av bibliotekets hemsida? 
Tyvärr måste jag erkänna att jag ännu inte använt Internetsajten, även om jag tänkt på det 
många gånger eftersom det verkar vara jättesmidigt att kunna låna om böcker hemifrån och 
slippa dessa eviga förseningsavgifter. Jag har tänkt skaffa ett sånt där lösenord alla de senaste 
gångerna jag besökt biblioteket, men alltid haft bråttom eller glömt det. Men jag kommer 
absolut att göra det.  
 
Hur tror du själv att biblioteket skulle kunna utveckla sin musikavdelning för att 
förbättra för er låntagare? 
 
Jag vet inte om allting alltid är utlånat eller om sortimentet är dåligt, men jag tycker helt klart 
att det finns brister inom de genrer som ungdomar först och främst lyssnar på. Min 
upplevelse är att både biblioteket i Lerum och biblioteket i Alingsås har bättre utbud än er på 
detta område. Men det kan naturligtvis bero på lånetrycket, men då kan man ju exempelvis 
inhandla fler ex av skivor som alltid är utlånade. Det låter som en bra ide att ge sig in på 
Internet, lycka till! 
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Intervjuperson 4. Kvinna 40 år som har tillgång till Internet hemma via modem. Brukar 
låna musik från biblioteket ca en gång per månad för att provlyssna innan köp och för 
att lära sig mer om musik.  Laddar aldrig hem musik via Internet och vill inte använda 
biblioteket för att göra det. Ställer sig negativ till att en digital tjänst skulle ersätta 
dagens fysiska. 
Intervjun genomfördes via e-mail. 
 
Varför använder du dig av bibliotekets musikavdelning? 
Hur tycker du att den står sig gentemot  
 -    skivaffärer 
- radio 
- tv 
- Internet 
Jag använder mig av musikavdelningen för att den ger mig ett brett men ändå begränsat urval 
av musik. Jag uppskattar att andra har gjort ett aktivt val för inköp av en viss musik. Vill ta 
del av det valet. Naturligtvis slår Internetutbudet allt. TV har inte så mycket att erbjuda mig 
vad gäller musik. Några dokumentärer kanske.  
 
Använder du dig ofta av biblioteket för andra ändamål, exempelvis låna böcker, söka 
information el. dylikt?  
Ja, böcker och tidskrifter. 
 
Använder du dig ofta av bibliotekets hemsida? 
Aldrig. Ingen har uppmanat mig och dessutom gillar jag att gå till biblioteket. Gillar alla 
människorna som söker något. Det är något magiskt över det. 
 
Har du övervägt att använda dig av Internet för att få tillgång till musik? 
Ja, det gör jag redan. Ganska mycket till och med. 
 
Känner du att du har lätt för att använda dig av Internet? 
Ja, mycket lätt. 
 
Hur ser din erfarenhet av Internetanvändning ut? 
 -   Till vad använder du det?  
Söka information 
 -   När, var? (i hemmet, på jobbet, när du har tid över,) 
 Framförallt i jobbet och ibland hemma.  
- Hur använder du det? (fokuserat sökande, tillbakalutat surfande, etc.)  
Nästan alltid aktivt letande. Slappar aldrig framför datorn. 
 
Ser du Internet som en viktig resurs?  
Ja, eftersom det är snabbt och enkelt sätt att få information. 
 
Hur tror du själv att biblioteket skulle kunna utveckla sin musikavdelning för att förbättra 
för er låntagare?  
Låta personer, framförallt unga, komma till tals när de skall köpa in ny musik. Varför inte 
låta några personer delta i inköpen direkt? Anordna en inköps- och samtalscirkel. 
 
Tycker du att det finns ett behov av en förbättring/utveckling av musikavdelningen? 
Ja, det finns alltid behov av förändring. Framförallt att få människor delaktiga. 


