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1. Inledning. 
 
1.1. Inledning och bakgrund. 
”Ingenting är så osexigt som ett avslutat EU-projekt” 

-Marcus Brännström, visarkivarie, Musikbiblioteket. 
 

Den här uppsatsen är grundad på tankar kring två spuriöst relaterade fenomen: Svenska 
avfolkningsorters försök att marknadsföra sig i konkurrenssyfte, och den stadigt fortskridande 
nedläggningen av filialbibliotek.     
 
I globaliseringens kölvatten förändras de ekonomiska och demografiska villkoren för svenska 
regioner och kommuner snabbt. Som komplement till en krympande industrisektor med 
klassisk tillverkningsindustri som kärna har många små- och medelstora kommuner i ökad 
utsträckning hamnat i en situation där man tvingas konkurrera om nya sorters resurser, 
inkomstkällor och välfärdsgrundande skatteunderlag: Ökad turism och stärkt förmåga att 
locka till sig nya företag, för att inte tala om behovet att genom inflyttning vända vikande 
demografiska kurvor, är målsättning för otaliga kommunala initiativ. I ett postindustriellt 
samhälle blir därför själva orten eller regionen ett marknadsföringsbart varumärke som måste 
definieras, konceptualiseras och säljas in till kapitalstarka och kreativa aktörer. Inom turism- 
och marknadsföringsforskningen omtalas denna process som city branding eller place 
marketing1.  
 
De lokala bibliotekens eventuella bidrag till framgångsrik svensk city branding är oklara, även 
om fenomenet inte är okänt: två typiska exempel är Svenskt Rockarkiv i Hultsfred och 
Designarkivet i Pukeberg. Att placera sig själv på kartan som ”X-staden” eller ”Y:s hemvist” 
har given prioritet i många kommuner, och även om bibliotek inte allt för ofta nämns i samma 
mening som ”ekonomiskt mervärde” har bl.a. Anna Kåring Wagman (för Svensk 
Biblioteksförenings räkning) och Svanhild Aabø pekat på att biblioteksinstitutioner inte 
enbart genererar mervärde i termer av ”tillgång till information”, ”rikare fritid” eller som 
”mötesplats”, utan även på ett konkret sätt kan bidra till ökat företagande, ökad turism och 
ökat kundflöde i den direkta närheten2. Det är alltså ingen orimlig tanke att ett 
”profilbibliotek” skulle kunna fungera både som manifestation av en lokal ”anda”, ”själ” eller 
”identitet”, som informationsförsörjare och som medproducent av ekonomiska mervärden.  
 
Den globala finanskrisens effekter sipprar långsamt ner till svensk kommunal nivå, vilket fått 
omfattande konsekvenser över hela biblioteksspektrat. I en enkät utskickad av 
Biblioteksbladet konstaterar 87 % av de svarande biblioteken kämpar med indragna tjänster, 
minskade medieanslag och bortrationaliserade bokbussar3. I nedskärningarnas tecken är även 
det sjunkande antalet biblioteksfilialer är ett faktum. Mellan 1995 och 2010 minskade antalet 
från 1251 stycken till 929 vilket, trots alternativ i form av t.ex. obemannade serviceställen, 
cirkulerande bokkassar eller tillfälliga bestånd på arbetsplatser, bensinmackar, turistbyråer 
och äldreboenden, kan antas få konsekvenser på små orter, både i form av minskad tillgång 

                                                 
1 Moilanen, Teemu & Rainisto, Seppo (2009). How to brand nations, cities and destinations: a planning book 
for place branding, s. 77. 
2 Svensk Biblioteksförening (2007). Bibliotekens förtjänst. En forskningsöversikt om den samhällsekonomiska 
nyttan av bibliotek, s. 29. 
Aabø, Svanhild (2005). The value of public libraries: a methodological discussion and empirical study applying 
the contingent valuation method, s. 28.  
3 Ekström, Åsa, ”9 av 10 måste skära ner”. Biblioteksbladet 2009:10, s. 4. 
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till information och förströelse, men även som symbol för ett avbräck i relationerna 
medborgare-samhälle och stad-landsbygd4.  
 
I skärningspunkten mellan dessa tankar finns smålandsorten Västervik, som under ett och ett 
halvt decennium utgått från den etablerade, årligt återkommande Visfestivalen för att 
marknadsföra sig som VisStaden. Sedan länge har lokala vissamlingar varit en integrerad del 
av varumärket VisStaden, en ambition som från första början tagits emot väl av Svenskt 
Visarkiv i Stockholm. Visionen var att genom insamling och arkivering av folkvisor, svensk 
jazz samt ”trubadurinriktad och litterär visa” utgöra ett komplement till Svenskt Visarkiv. 
Sedan invigningen 2003 har projektet bland annat tagit formen av ett från det lokala 
folkbiblioteket separat visbibliotek med tillhörande arkiv, båda öppna för allmänheten. Under 
de första åren finansierades projektet VisStaden med medel tillskjutna från EU, medel som 
syftade till att: 
 
"Skapa ett nationellt kompetenscentrum kring det nationella kulturarvet den svenska visan. Inrätta 
nationellt Visarkiv för den litterära visan, nationellt visbibliotek, tjänst som visbibliotekarie.  
 
Skapa branschcentra för yrken med visanknytning, yrkesinriktat forskningscentrum och forum för 
pedagogikutveckling baserad på visan.  
 
Långsiktigt mål att säkra, stärka och utveckla visans position som en viktig del i Sveriges kulturarv 
och tillgängliggöra den svenska visskatten samt utveckla, bredda och tydliggöra visbranschen och 
vismarknaden för fler."  
 
Dessutom erhölls ekonomiska tillskott från regionalt och kommunalt håll, men då 
verksamheten bedrevs i projektet VisStadens regi var de ekonomiska förutsättningarna över 
tid oklara. När projektet var genomfört blev återkommande nedläggningshot överhängande. 
2009 införlivades verksamheten med Västerviks folkbiblioteks. Sedan årsskiftet 2011/12 
uppbär inte Visbiblioteket, sedan mars 2010 under namnet Musikbiblioteket, med tillhörande 
arkiv några riktade offentliga medel alls, och en intensiv lokal debatt har i omgångar förts 
kring bibliotekets fortlevnad, dess existensberättigande och dess roll för Västerviks 
självuppfattning som ”Visans stad”.    
 
1.2. Problemformulering. 
Ida Anderssons och Hillevi Andreassons magisteruppsats Rör inte mitt bibliotek! – om 
nedläggningshotade filialbibliotek i den lokala tidningsdebatten presenterar forskning på ett 
antal nedläggningshotade filialbibliotek och visar på likheter mellan olika lokala offentliga 
debatter. Dessa debatter har dock handlat om bibliotek som sedan länge varit det traditionella, 
offentliga folkbibliotekets förlängda armar i små orter och ofta förknippats med trygghet, 
tillgänglighet och demokratisering av informationstillgång och kulturupplevelser i svensk 
glesbygd, vilket kan vara orsak till de ofta hetsiga lokala offentliga samtal forskarna 
undersökt5. I fallet Musikbiblioteket rör det sig dock om en relativt ny, komplementär 
specialsamling utan förmodad dragningskraft på de breda folklager som utgör 
besöksunderlaget på vanliga folkbibliotek, och som är förlagd till Västerviks Stadsbiblioteks 
centralt belägna lokaler. Musikbiblioteket är dessutom dels tydligt ett delresultat av ett 
långvarigt arbete för att profilera Västerviks kommun på en hårdnande turist-, näringslivs- och 
befolkningsmarknad, dels ett ideellt initiativ för att sprida, bevara och utveckla den svenska 
                                                 
4 Kungliga Biblioteket (2010). Bibliotek 2010, s. 11.  
5 Anderson, Ida & Andreasson, Hillevi (2005). Rör inte mitt bibliotek! - om nedläggningshotade filialbibliotek i 
den lokala dagstidningsdebatten, s. 48. 
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vistraditionen. Denna tänkta dikotomi, och hur den uppfattas, är högintressant. 
Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) garanterar tillgången till folkbibliotek för alla svenska 
medborgare, och synen på folkbiblioteken är tvivelsutan positiv. Men hur motiverar allmänhet 
och politiker verksamheten på bibliotek och i arkiv i ett fall där offentligheten inte är ålagd i 
lag att garantera den?   
 
1.2. Syfte och forskningsfrågor. 
Då Visbiblioteket tillhör en grupp unika arkiv vars dubbla roller, funktioner och sviktande 
försörjning inte uppmärksammats nämnvärt i svensk biblioteksforskning trots att dessas öden 
väcker starka känslor och mycket debattlystnad, är det intressant att fördjupa sig i fallet6. 
Varför engagerar Musikbiblioteket så många? Vad symboliserar det i anhängarnas, 
belackarnas, politikernas och de anställdas ögon? Jag finner dessa frågor intressanta, inte 
minst på grund av bristen på forskning kring fenomenet.  
 
Uppsatsens syfte är därför att undersöka vilken syn på det nedläggningshotade 
Musikbiblioteket med tillhörande arkiv som kommit till uttryck i den lokala debatten sedan 
2008. Detta försöker uppsatsen klargöra genom undersöka vilka argument för 
Musikbibliotekets fortsatta verksamhet, eller nedläggning, som kan upptäckas i 
Västervikstidningens insändare och nätkommentarer. Uppsatsen syftar dessutom till att sätta 
argumentationen i relation till tidigare forskning på kulturpolitiska idealtyper och 
folkbiblioteksroller för att undersöka Musikbibliotekets roll i Västerviks kommuns 
profileringsarbete. För att uppfylla syftet söker jag svar på följande forskningsfrågor: 
 
* Vilka ståndpunkter och argument för Musikbiblioteket kommer till uttryck i 
nedläggningsdebatten i Västerviks Tidningen mellan 2008 och 2012? 
 
* Vilka ståndpunkter och argument emot Musikbiblioteket kommer till uttryck i 
nedläggningsdebatten i Västerviks Tidningen mellan 2008 och 2012? 
 
1.3. Avgränsningar och urval. 
Jag har av tids- och utrymmesskäl avgränsat uppsatsens forskningsområde och empiriska 
material. Forskning liknande den jämförande studien om filialbiblioteksdebatterna, men 
rörande nedläggningshotade lokala specialbibliotek, hade kunnat sprida ljus över denna typ av 
biblioteks speciella roll och bjuda in till fruktbara generaliseringar, men för att minska antalet 
empiriska källor och kunna fördjupa studien har jag valt att enbart fokusera på Visbiblioteket, 
som jag är relativt bekant med.  
 
Vad beträffar empirin har jag valt att inte undersöka det rent kommunpolitiska spelet kring 
Musikbiblioteket i form av debatter i nämnder och fullmäktige, och jag har av utrymmesskäl 
inte heller inkluderat debattarenor och debattinitiativ som tagits utanför lokalpressen, även om 
demonstrationer, lobbygrupper för Musikbibliotekets bevarande och dylikt har förekommit, 
både på Facebook och på gatunivå. Debattinlägg publicerade i Västerviks Tidningens 
hemsidas kommentarsfält har däremot ingått i det empiriska materialet. Ur tidsaspekt har jag 
begränsat materialet till ett urval av de debattartiklar och kommentarer som publicerats mellan 

                                                 
6 Några andra exempel:  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=5203591[Tillgänglig 2013-05-24] 
http://www.svd.se/kultur/nedlaggning-hotar-grammofonarkivet_7785800.svd [Tillgänglig 2013-04-13] 
http://hd.se/angelholm/2011/10/29/yrvaket-intresse-for-hotat-arkiv/ [Tillgänglig 2013-04-13] 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=5203591
http://www.svd.se/kultur/nedlaggning-hotar-grammofonarkivet_7785800.svd
http://hd.se/angelholm/2011/10/29/yrvaket-intresse-for-hotat-arkiv/
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2008 och 2012. Jag bedömde spannet som rimligt då projektet Visarkiv, där Musikbiblioteket 
ingick, avslutades vid årsskiftet 2008/2009, med följd att verksamheten helt stod på egna ben.  
 
1.5. Disposition. 
Upprinnelsen till valet av uppsatsämne samt uppsatsens syfte, forskningsfrågor och 
avgränsningar beskrivs ovan, och följs av en genomgång av både den forskningslitteratur och 
den teoretiska bakgrund som utgör grunden för analys och diskussion. Därpå följer en 
presentation av, och diskussion kring, metod för insamling och organisation av det empiriska 
materialet, dvs. insändarna och nätkommentarerna. Resultaten av analysen presenteras sedan i 
form av argumentationsanalytiska pro et contra-scheman, vilka därefter analyseras i relation 
till studiens syfte och teoretiska raster7. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring de 
slutsatser jag drar.  
 
2. Litteraturgenomgång och teori. 
Här tecknar jag en bild av den tidigare forskning och de teoretiska ramverk som ligger till 
grund för studien. Litteraturunderlaget består dels av den forskning på debatter kring 
nedläggningshotade filialbibliotek som ligger den här uppsatsen närmast i syfte och utförande, 
dels det kulturpolitiska teoretiska stoff och den egenhändigt skapade modell jag använt för att 
nyansera den undersökta debatten och tydligare ringa in den syn på Musikbiblioteket och dess 
verksamhet som kommer i dagen i det empiriska materialets argument.   
 
2.1. Biblioteksnedläggningar och påföljande debatter. 
Den forskning som finns på lokala nedläggningsdebatter är sammantaget liten, men utgör en 
given utgångspunkt i den här studien. Även om merparten av forskningen har bredare 
empiriska ramar än denna uppsats, inte sällan i form av jämförelser mellan olika likartade 
debatter, är de oundgängliga för att bättre kunna generalisera utifrån studiens resultat, vilka 
presenteras i kapitel 4 och diskuteras i kapitel 5. 
 
I den problemformulering som ligger till grund för Ida Anderssons och Hillevi Andreassons 
magisteruppsats Rör inte mitt bibliotek!- om nedläggningshotade filialbibliotek i den lokala 
dagstidningsdebatten beskrivs nedläggningen av ett filialbibliotek som mer än 
bortrationalisering av en arbetsplats: 
 
”Vi har valt att titta närmare på det lokala filialbiblioteket när det hotas av nedläggning. 
När annan service, som skolor, affär och vårdcentraler lagts ned, är det vår uppfattning 
att biblioteket får representera medborgarnas krav på att vara en del av ett levande 
samhälle. 
 
Vår uppfattning är att debatten kring filialbiblioteken är något som starkt engagerar dem 
som drabbas av en eventuell nedläggning. Kommunpolitikerna presenterar beslut och 
argument som möts av starka reaktioner och ifrågasättanden. De övergripande frågor vi 
ställer oss är: Varför engagerar debatten om filialbiblioteket i lokalsamhället så starkt, 
och vad är det som engagerar?”8 

                                                                                                      
Anderssons och Andreassons empiri utgörs av artiklar och insändare publicerade i 
dagspressen i Örnsköldsvik, Ludvika, Karlskrona, Ronneby och Ystad, samt ett antal artiklar 
                                                 
7 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, s. 91. 
8 Andersson & Andreasson (2005), s. 9. 



5 
 

från branschpublikationerna Biblioteksbladet, BiS och Public Library Quarterly9. Man har 
tillämpat kvalitativ textanalys för att visa på de temata som tydligast framträder. Man 
framhåller t.ex. hur både biblioteksanvändare och icke-användare engageras i 
nedläggningsdebatterna, som ofta kopplas samman med andra lokala frågor. Återkommande i 
alla de undersökta lokaltidningarna är diskussioner kring tillgängligheten för gamla och barn, 
relationen mellan stad och landsbygd och minskande service i lokalsamhället10.  
Representanter för den lokala biblioteksorganisationen deltar också i debatten och intar, 
genom att ha mer kunskap och vidare perspektiv än brukarna, en position mellan allmänheten 
och de debattörer som verkar i branschpressen.  En intressant iakttagelse är att de mest 
engagerade identifierade debattörerna är personer med aktivt intresse i bygdens överlevnad 
och relaterade politiska frågor, inte sällan fritidspolitiskt aktiva11.    
 
Fia Söderbergs studie Nedläggning – Hot eller möjlighet? tar upp exempel på processer kring 
nedläggningar och omvandlingar av bibliotek, och konstaterar att biblioteksforskningen oftast 
uppehållit sig kring folkbibliotekens uppkomst, inte deras avveckling. Enligt Söderberg pekar 
dessutom den lilla forskning som finns på att biblioteksnedläggningar och debatter kring 
dessa ofta blir infekterade ärenden, där det frånvarande lokalbiblioteket ses som en symbol för 
utanförskap och mer generell servicenedläggning12. Studien visar även på hur ekonomiska 
argument dominerar från politiskt håll när förslag om nedläggning skall genomdrivas och, 
liksom hos Andersson & Andreasson, hur de involverade i den lokala debatten oftast är 
föreningsaktiva med politiskt engagemang eller erfarenhet13. De ekonomiska 
nedläggningsmotiven framhålls som vanliga även i Maria Rosengrens magisteruppsats 
Nedläggningar och nyetableringar av bibliotek14. 
 
2.2. Folkbibliotekens roller. 
Det har skrivits och forskats mycket kring folkbibliotekens plats i samhället. Diskurser 
kommer och går, och många är överens om att vi befinner oss i en diskursiv brytpunkt där en 
traditionell syn på vad folkbiblioteken är, eller bör vara, håller på att förändras. Den här 
uppsatsens studieobjekt är inte ett regelrätt folkbibliotek, men viss forskning är ändå 
användbar för att se i vilken mån den lokala debatten tecknar en bild av Musikbiblioteket som 
ligger inom ramarna för folkbiblioteksspektrat, inte minst då Musikbiblioteket sedan årsskiftet 
2011/12 utgör en del av Västerviks kommunbiblioteks ansvarsområde. 
   
Folkbibliotekets många roller och betydelser i lokalsamhället och den danska kulturpolitiken 
undersöks av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen i Det lokale bibliotek- afvikling 
eller udvikling. Studiens syfte, att undersöka förhållandet mellan folkbiblioteken och den 
kommunala kulturproduktionen och – politiken, sker genom fallstudier av tre danska 
folkbibliotek, alla med olika geografisk, kommunpolitisk och demografisk position. Sedan 
ändringarna i den danska bibliotekslagen under tidigt 1980-tal har folkbiblioteken i ökad 
utsträckning blivit en kommunal angelägenhet, vilket inneburit såväl minskad nationell 
samordning, som ökad frihet att lokalt utforma verksamheten. Uppenbara svårigheter är dock 
förknippade med önskan att vara ”allt för alla”. Det dilemma Andersson och Skot-Hansen 
lyfter fram är bibliotekens ofrånkomliga val när det gäller profilering visavi lokalsamhället 

                                                 
9 Ibid., s. 13.  
10 Ibid., s. 48. 
11 Ibid., s. 49. 
12 Söderberg, Fia (2011). Nedläggning – hot eller möjlighet?, s. 19. 
13 Ibid., s. 61. 
14 Rosengren, Maria (2003). Nedläggningar och nyetableringar av bibliotek, s. 58.  
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man är en del av. Författarna skissar upp fyra olika profiler, eller roller, som biblioteken mer 
eller mindre tvingas välja mellan: 
 
Kulturcentrat. 
Biblioteket som ramverk för kulturella och konstnärliga upplevelser och uttryck, inklusive 
arrangemang, utställningar, workshops, möteslokaler, replokaler, etc. 
 
Kunskapscentrat. 
Biblioteket som ramverk för utbildning och upplysning, inklusive studielokaler, målinriktad 
biblioteksorientering och – sökning, etc. 
 
Informationscentrat. 
Biblioteket som ramverk för information åt såväl allmänheten i stort som brukarmålgrupper, 
inklusive referensverksamhet, samhällsinformation, yrkes- och turistservice, etc. 
 
Samhällscentrat. 
Biblioteket som ramverk för vardagens social- och samhällsliv, inklusive 
fritidsgårdfunktioner, rådgivning, uppsökande verksamhet riktad mot utsatta grupper, utlån av 
ljud och talböcker, etc. 
 
Profilerna är inte skrivna i sten, utan överlappar varandra. Författarna poängterar t.ex. att det 
inte endast är företag eller formella utbildningar som använder biblioteket som informations 
respektive – kunskapscentrum15. Andersson & Skot-Hansen understryker bibliotekariens roll 
som resursperson i lokalsamhället. Man beskriver även hur många bibliotekarier upplever sig 
vara dränerade på energi och entusiasm av orimliga arbetsvillkor, men ändå förväntas brinna 
för sina arbetsuppgifter, sina låntagare och sin omgivning. Personalen på ett av de undersökta 
folkbiblioteken svarade på frågan om bibliotekarier bör vara idealistiska eldsjälar med ”Nej, 
men det hjälper”16.    
 
Lokalhistoria, särprägel och kulturyttringar är enligt Andersson & Skot-Hansen alla viktiga 
för den platsidentitet som skapas i ett lokalsamhälle, en identitet som med fördel kan 
användas för att marknadsföra kommuner genom city branding. Författarna understryker att 
biblioteken bör hitta en balans mellan att förvalta denna lokala identitet och samtidigt vara ett 
fönster mot omvärlden, men menar att frågan inte har ett entydigt svar17. I Visbibliotekets fall 
rör det sig om ett bibliotek som uttryckligen tillkommit som ett led i ett försök att konstruera 
en lokal identitet brukbart som varumärke.  
 
Anderssons & Skot-Hansens modell över de fyra biblioteksprofilerna ser jag som användbar 
för att hjälpa till att ringa in Musikbibliotekets värde och funktion i de lokala debattörernas 
ögon. I debatten förekommer många åsikter, hållningar och sätt att se på verksamheten, så 
någon entydig fixerad plats i fyrfältaren är svår att lokalisera. I diskussionskapitlet kommer 
jag därför ge olika generaliserade ståndpunkter och argument placeringar inom modellens 
spännvidd.     
 

                                                 
15 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvlikling eller udvikling, s. 19. 
16 Ibid., s. 255-56. 
17 Ibid., s. 252-54. 
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Figur 1: Modell över det lokala bibliotekets profiler (Andersson & Skot-Hansen, 1994) 

I modellen visas de fyra biblioteksprofiler författarna delat in de danska folkbiblioteken i samt 
profilernas respektive kärnvärden, dimension av tillvaron man huvudsakligen riktar sig till, 
samt verksamhetens högst syftande ideal. Fritid, folkupplysning, förvärvsutbildning och 
arbete står som generella gemensamma riktningar eller poler mot vilka olika profiler strävar.    
 
Åse Hedemarks doktorsavhandling Det föreställda folkbiblioteket är en diskursanalys med 
fokus på biblioteksdebatter i svenska medier mellan 1970 och 2006. Hon utgår från att 
folkbiblioteksväsendets tillkomst i början på förra århundradet var en del av det moderna 
projektet, och att folkbiblioteken länge haft en förhållandevis tydlig roll som bildare och 
förmedlare av upplysning, fakta och demokratiska värderingar. Vad biblioteket är, och bör 
vara, har dock komplicerats i det senmoderna samhället: Ökad press att konkurrera under 
marknadsekonomiska former, ökat fokus på underhållning och en tilltagande instrumentell 
syn på biblioteken hos politiker bidrar till förvirringen kring folkbibliotekens uppgifter18.   
 
De två biblioteksdiskurser som dominerat sedan millennieskiftet benämns den bokliga 
respektive den informationsförmedlande diskursen. Den förstnämnda diskursen har existerat i 
någon form under hela 1900-talet och knyts till begrepp som kvalitetslitteratur, böcker, 
läsning, biblioteket som bevarare av minne och historia, biblioteket som motvikt till 
marknadskrafterna samt som fostrare. Barn, unga och socioekonomiskt eftersatta grupper 
framhålls som särskilt betjänta av bibliotekets resurser i denna diskurs, som inte sällan 
tangerar ett förmyndarförhållande mellan professionen och låntagarna. Diskursen är tydligt 
centrerad kring litteratur och kring bibliotekariens roll som litteraturförmedlare, läsinspiratör 
och bildningsexpert19. Under 1970-talet kan även en relaterad allaktivitetsdiskurs skönjas i 
debatterna, i vilken man talar om biblioteket som arena för andra aktiviteter än 
litteraturförmedling. Biblioteket bör här vara en aktiv kulturförmedlare med lokaler som 
upplåts till teater, utställningar, politiska möten och diskussioner eller diskotek. 
Bildningstempel, men även fritidsgård, intimteater och ”speakers corner”20.  
 
Den informationsförmedlande diskurs som varit underordnad under 1980- och 90-talen är av 
Hedemark nu betraktad som jämbördig med den bokliga diskursen. Förmedling och 
bibliotekets förmedlarroll intar här en central roll. Låntagarens individuella, instrumentella 
                                                 
18 Hedemark, Åse (2009). Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i 
svenska medier 1970-2006 , s. 21-24. 
19 Ibid., s. 149-51. 
20 Ibid., s. 151. 
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begagnande av bibliotekets objektivt tillhandahållna informationsresurser är idealet i denna 
diskurs, som enligt Hedemark främst kommer till uttryck hos politiker, bibliotekarier och 
forskare inom B & I-fältet21. Hedemark menar att den senare diskursen vinner mark på den 
förras bekostnad. Synen på bokliga diskursen som dominant, elitistisk, förmyndande och 
kontrollbenägen har vunnit ökat gehör i senare års debatter kring bibliotekets verksamhet och 
raison d’être, även om yrkespraktiken sannolikt speglar kompromisser mellan 
handlingsmönster betingade av de bägge diskurserna22.   
 
2.3. Politisk-filosofiska perspektiv på kulturen. 
Synen på samhällets kulturskapande, -bevarande och – förmedlande aktörer, och relationerna 
till dess politiska och ekonomiska dimensioner utgör en viktig del i förståelsen av 
Musikbibliotekets roll i lokalsamhället. Kulturpolitiska hållningar är inte attityder isolerade 
till plenisalar och utskottsmöten, utan kan ta sig uttryck, hos såväl politiker som allmänhet, i 
idealtypiska föreställningar om vad som är god kulturpolitik. Kapitlet Analys syftar genom att 
använda en modell delvis till att åskådliggöra vilka kulturpolitiska idealtyper som kan sägas 
prägla pro- respektive contraargumentationen. Kapitlet tar även upp några exempel på hur 
debatten kan belysas av Roger Blomgrens kulturpolitiska ståndpunkter.  
 
Roger Blomgren försöker i avhandlingen Staten och filmen teckna en bild av hur abstrakta, 
politisk-filosofiska diskussioner kan kopplas till konkreta exempel, i hans fall svensk 
filmpolitik. De föreställningar, positioner och normerande argument som kommer till uttryck i 
debatten om Musikbiblioteket kan även de ses som uttryck för principiella ståndpunkter 
angående det offentligas förhållande till kulturen och kulturproduktionen23. Blomgren nämner 
tre ståndpunkter:     
 
Synen på det offentligas neutralitet i kulturfrågor är del i en vidare, liberal diskurs som talar 
om det ”goda” eller ”önskvärda” som något som definieras på individnivå av enskilda, 
rationella subjekt. Då alla har olika preferenser bör staten, vars huvudsakliga uppgift är att 
maximera medborgarnas inflytande över sina liv, inte ta ställning till eller bedriva politik 
riktad mot, ”god kultur”. Alla har rätt till sin egen smak, och ett statligt (eller kommunalt) 
beslut att premiera viss kultur gör automatiskt andra kulturyttringar blir eftersatta, vilket 
innebär att vissa medborgares rätt till kultur inskränks. Sålunda bör offentligheten ta sin hand 
från kulturpolitiken i sin helhet. Blomgren kallar denna ståndpunkt passivt neutral24.   
En annan, relaterad, ståndpunkt innebär att offentligheten fortfarande har individuella 
medborgare rätt till val av kulturkonsumtion, vilket dock inte utesluter existensen av objektivt 
”god” kultur. I individuella medborgares rättigheter ingår dock rätten att välja bort sådan 
kultur, och offentligheten har ett ansvar att tillhandahålla ett brett spektrum av kulturyttringar, 
utan att för den sakens skull förespråka vissa över andra. Här kan vi tala om en aktivt neutral 
ståndpunkt, där lika möjligheter till kulturkonsumtion trumfar eventuella lika utfall av 
medborgarnas val, och endast offentlighetens aktiva handlande kan säkerställa 
förutsättningarna för fri kulturkonsumtion25.   
 
Till skillnad från de två första ståndpunkterna, som båda söker värna det fria valet, framhåller 
den perfektionistiska ståndpunkten existensen av ett objektivt ”rätt” sätt att leva och 

                                                 
21 Hedemark (2009), s. 152.  
22 Ibid., s. 154. 
23 Blomgren, Roger (1998). Staten och filmen: Svensk filmpolitik 1909-1993, s. 17. 
24 Ibid., s. 12-13.  
25 Blomgren (1998), s. 13-14.  
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önskvärda eller ”goda” kulturyttringar, vilka bör framhållas av offentligheten. För att uppnå 
”goda” kulturpolitiska mål kan det offentliga använda olika åtgärder, Blomgren talar främst 
om icke-tvingande sådana, t.ex. subventionerade biljettpriser, och man kan dra paralleller till 
bibliotekens verksamhet som kulturförmedlare26. Hedemarks boklighetsdiskurs talar t.ex. om 
biblioteken som aktiva garanter för tillgången till ”god”, ”nyttig” eller ”uppbygglig” litteratur.   
 

2.3.1. Modell över positionering i förhållande till Musikbiblioteket. 
 
I kapitlet Resultat och analys använder jag en fyrfältsmodell för att sätta de båda 
generaliserade argumentativa ståndpunkterna i relation till de fyra polerna positiv, negativ, 
instrumentell/ekonomisk och intrinsikal/kulturcentrerad.  Innebörden av termerna positiv och 
negativ skall, då debatten är mångfacetterad och ett antal debattinlägg är mångtydiga och 
rymmer både för- och motargument, här inte förstås i absoluta termer utan ses som generella, 
ibland implicita, tendenser i uppfattningen av det Musikbibliotekets verksamhet. De grunder 
på vilka den negativa eller positiva tendensen står rör sig mellan å ena sidan en 
instrumentell/ekonomisk sida, och å den andra en intrinsikal/kulturcentrerad:  
 
Med instrumentell/ekonomisk menas i detta fall en argumentation som lägger tonvikten på 
kulturen, i det här fallet Musikbiblioteket, som verktyg för att åstadkomma positiva effekter på 
ekonomi, turism, näringsliv, arbetsmarknad eller stadsprofilering. Denna pol korresponderar 
mot Skot-Hansens instrumentella kulturpolitiska modell, vilken beskrivs i Sven Nilssons 
Kulturens nya vägar som varande en marknadsanpassad syn på kulturpolitiken, där: 
 
”Konsten och kulturen blir mer och mer ett medel för att skapa ekonomisk utveckling. Framgång mäts 
med synlighet. Kulturen är en symbol för kreativitet och innovation. Marknaden och marknadens 
språkbruk tränger in i kulturpolitiken; ordet kulturstöd ersätts med kulturinvestering och sponsorer 
skall ersätta minskande offentligt stöd. […] De prestigefyllda projekten står i centrum för 
uppmärksamheten som flaggskepp som bjuder underhållning och upplevelser i glansfull omgivning.”27 
 
Den intrinsikala/kulturcentrerade polen signalerar en syn på kulturen som i sig själv värdefull 
och undantagen krav på ekonomisk mervärdesproduktion. Skot-Hansens humanistiska 
kulturpolitiska modell ligger nära denna pol. Hennes tankar sammanfattas av Nilsson: 
 
”Den politiska och ekonomiska jämlikheten ska utvidgas till kulturområdet genom en breddning av 
tillgången till kod konst. Alla skall få del av den nationella enhetskulturen, och de lokala 
kulturinstitutionerna ska utgöra ramen för förmedling och fördjupning, för konsten kräver förklaring, 
pedagogik och skylting för att nå fram. Kulturförmedlarna är engagerade bibliotekarier som skall 
överbrygga den klyfta som skiljer den breda befolkningen från konsten.”28 
 
               

                                                 
26 Ibid., s. 16-17. 
27 Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar, s. 449. 
28 Nilsson (2003), s. 448. 
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          Figur 2: Modell över argumentativa ståndpunkter (Steiner, 2013) 

 
3. Metod och material. 
Uppsatsens metodologi är utformad för att kunna besvara forskningsfrågorna med både de 
lokala debattörernas perspektiv i åtanke. För detta ändamål används argumentationsanlytiska 
schematiseringar, vilka syftar till att tydligt åskådliggöra de argument som använts i debatten 
om Musikbiblioteket. Det finns så väl brister som styrkor med metodvalet. Till nackdelarna 
hör att argumentationsanalysen endast fokuserar på de logiska, inbördes förhållandena mellan 
debattens olika argument, teser och premisser, vilket får till följd att en del 
meningsbyggnader, språkliga särdrag och kontextualiserande formuleringar som inte är 
regelrätta argument får stå tillbaka. Detta kan minska förståelsen för debattens villkor och 
bakomliggande motiv, men i enighet med uppsatsens frågeställningar lämpar sig den 
deskriptiva argumentationsanalysens pro et contravariant väl för ändamålet att presentera ett 
textmässigt relativt stort och spretigt empiriskt material i kategorierna för- och motargument.     
 
3.1. Argumentationsanalys. 
Bergström och Boréus beskriver i Textens mening och makt de olika textanalytiska syften som 
ryms inom begreppet argumentationsanalys: 
 
”[…]från befintliga sammanhang där argumentationen förekommit söker man rekonstruera 
argumentationen. Att detta är en uppgift i sig beror på att en argumentation, i den bemärkelse som 
argumentationsanalysen intresserar sig för, inte förkommer isolerad. Argumentationen är ett inslag i 
texter som inte alls bara består av skäl för eller emot bestämda uppfattningar. Argumentationen i en 
text måste `hittas` på liknande sätt som idéer är det som skall hittas i idéanalysen. Detta gäller även i 
specifikt argumenterande sammanhang som debattinlägg i tidningar, politiska partiers valprogram 
eller riksdagsdebatter.” 29   

                                                                                                        
Ett för studien användbart sätt att beskriva argumentationer är så kallad Pro et contra-analys, 
som syftar till att strukturera en argumentation genom att ta fasta på vilka påståenden, teser 
och satser som konstituerar argumentationen. Argumentation definieras i detta fall som ett 
retoriskt försök att övertyga människor om riktigheten i en handlingsriktning, värdering eller 
verklighetsbeskrivning30. Vid Pro et contra-analys söker man deskriptivt kartlägga 
förhållandet mellan en eller flera teser (T) och de för- (P) eller motargument (C) som stödjer 
eller avvisar dessa. Om flera argument finns för eller emot samma tes noteras dessa med 

                                                 
29 Bergström & Boréus (2012), s. 92-93. 
30 Ibid., s. 91. 
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nedsänkta siffror (P3, C2). Argument kan dessutom ges för att underbygga andra argument, 
och noteras då som i följande enkla exempel: 
 
”1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när människorna bröt upp och drog 
österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: "Kom, så slår vi 
tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de 
sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett 
namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”  
 
(T) Vi bygger en stad åt oss, och ett torn som har spetsen uppe i himlen. (Tes) 
(P1) Detta skulle göra oss världsberömda och profilera vår stad. (Pro-argument) 
(p1P1) Vilket gör att vi inte sprids över hela jorden. (Stödargument för P1) 
 
Utöver dessa begrepp återfinner vi dessutom premisser (Φ), påståenden som inte är pro- eller 
contraargument utan tänkta att öka bäringen av ett argument gentemot en tes31. Premisserna är 
inte alltid uttalade i texten. I exemplet ovan skulle en outtalad premiss kunna vara: 
 
(ΦP1) Det är något häpnadsväckande och unikt med torn som har spetsen uppe i himlen.   
 
Bergström och Boréus använder dessutom termerna påstående och sats. Ett påstående är det 
idé- eller tankeinnehåll ett fixerat språkligt stycke, eller sats, bär på. En sats kan avtvingas 
olika påståenden beroende på vilken kontext den ingår i: Beakta satsen ”Det ser mörkt ut på 
Kameruns avbytarbänk”. Ett påstående kan dessutom formaliseras på många olika sätt och 
språk. T.ex. kan satserna ”Jag längtar efter dig”, ”Jag saknar dig” och ”I miss you” sägas 
vara uttryck för samma påstående, ”Jag önskar att du vore här”, även om Bergström och 
Boréus medger att detta inte är ett komplett eller självklart sätt att se på relationen tanke-
språkdräkt32.   
 
De teser som den deskriptiva argumentationsanalysen utgår ifrån kan vara av normativt, 
preskriptivt eller faktuellt slag, men är aldrig i sig ett pro- eller contraargument. Exempel på 
normativa teser är ”Vinstintressen i vården urholkar välfärden” och ”Gärna medalj, men 
först en rejäl pension”, det vill säga värderingshävdande teser. Exempel på preskriptiva, eller 
uppmanande, teser är ”Vi bör ge vårt godkännande till skapandet av en judisk stat” eller 
”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”. Faktuella teser är värderingsfria, t.ex. 
”Jorden kretsar kring solen” eller ”Valdeltagandet har ökat sedan 1993”33.  
 
I analysen sker ingen värdering av argumentationens styrkor, svagheter eller logiska bärkraft, 
då detta ligger utanför studiens syfte. Däremot är argumenten uppmärkta som antingen 
normativa (N) eller faktuella (F) för att ge en bild av vilken typ av argument som dominerar, 
och se huruvida det föreligger någon skillnad mellan pro- och contraargumentationen.    
 
3.2. Arbetsprocessen och det empiriska materialet. 
Tidigt i uppsatsarbetet fanns ambitionen att endast studera Musikbiblioteket utifrån, genom att 
undersöka vad som sagts om verksamheten i lokalpressens ledare, på insändarsidor och i 
krönikor, men även i politiska dokument som mötesprotokoll från Västerviks 
kommunfullmäktige och nämnder. Det stod dock tidigt klart att uppsatsens syfte och 
frågeställningar inte intresserade sig för de strikt politiska eller journalistiska 
                                                 
31 Ibid., s. 103. 
32 Bergström & Boréus (2012), s. 94-95. 
33 Ibid., s. 95. 
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överläggningarna, rapporterna och prioriteringarna rörande Musikbibliotekets verksamhet, 
utan fokuserade på verksamhetens förmåga att väcka engagemang hos allmänheten. På grund 
av dessa skäl, och de som angetts i avsnittet Avgränsningar och urval, består uppsatsens 
slutgiltiga empiriska källmaterial av ett urval texter i form av inlägg rörande Musikbiblioteket 
som publicerats i Västerviks Tidningens (framgent förkortat VT) insändarsidor Ordet Fritt och 
Torget, på ledar- och debattplats, samt på VT:s hemsida mellan 1/1 2008 och 31/12 2012. Det 
är min uppfattning att VT, som når 22 000 läsare (av 35 892 kommuninvånare) varje dag, är 
kommunens största forum för lokal offentlig debatt och att artiklarna därför ger en god, 
representativ och bred bild av de uppfattningar om Musikbiblioteket jag avser att analysera34. 
Åtkomsten till materialet möjliggjordes av Kurs- och tidningsbiblioteket i Göteborg och 
Norrköpings Tidningars digitala tidningsarkiv.  
 
Efter att ha läst igenom de insändarsidor och nätkommentarer som varit aktuella valdes ett 
mindre antal ut som material till argumentationsscheman på grund av att de uttryckte vanligt 
förekommande argument på ett tydligt sätt. Jag närläste dessa debattinlägg två gånger var för 
att kategorisera argumenten och få en bra bild av det sammanhang de förekom i, detta som ett 
sätt att minimera den risk för brist på kontext som tas upp på sidan 11. 
Argumentationsscheman sammanställdes sedan, varefter ännu en läsning av textmaterialet 
lade grunden för kapitel 4:as analysdel. I Närhet och distans nämns att uppsatsens validitet är 
avhängig i vilken utsträckning man lyckas mäta det man föresatt sig att mäta, vilket i denna 
uppsats fall är argumentationen i VT 2008-201235. Ur validitetssynpunkt anser jag att empiri, 
metod och analys väl mäter det jag sökt formulera i forskningsfrågorna, som uttryckligen rör 
en specifik debatt i en dito lokaltidning.  
    
4. Resultat och analys. 
Studiens empiriska material utgörs av debattinlägg rörande Musikbiblioteket som publicerats i 
VT mellan 2008-01-01 och 2012-12-31, och av de c:a 40 inlägg rörande frågan som 
publicerades under dessa år har 22 stycken använts för att konstruera 
argumentationsschemata. Variationen mellan inläggen vad beträffar längd, tydlig tes och 
argumentation, språklig komplexitet och avsändare är stor, och jag har i de fall en tes varit 
återkommande exemplifierat med inlägg där tesen uttryckts mest nyanserat och tydligt. I 
enighet med forskningsfrågorna och metoden redovisas resultaten i delarna för och emot 
Musikbibliotekets nedläggning. En del för och emot-argument härrör från de tre mer 
resonerande, neutrala insändare jag använt.  Jag har, för att i någon mån illustrera i vilken 
anda debatten förts, valt att märka upp argumenten som antingen huvudsakligen faktuella (F) 
eller normativa (N). Dessutom har argumenten av första ordningen har kursiverats för ökad 
läsbarhet. I den nästföljande analysdelen tas enskilda argument och tydliga tendenser i 
respektive argumentation upp närmare.  
 
4.1. Argumentation för Musikbibliotekets fortsatta verksamhet. 
Av debattinläggen i frågan är en övervägande del, 12 stycken, mer eller mindre uttalat 
positiva till Musikbiblioteket och till projektet VisStaden. Den minsta gemensamma 
nämnaren är att avsändarna driver tesen att Musikbibliotekets verksamhet bör fortlöpa, även 
om ett par contraargument finns listade. Dessa ha förkommit i den övervägande positiva 
argumentationen i form av uppgivna medgivanden och krassa konstateranden, snarare än 

                                                 
34 http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=6317612 [Tillgänglig 2013-05-24] 
35 Repstad, Pål (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 151. 

http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=6317612
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regelrätta tesunderstöd. Dessutom är två av de tre neutrala inläggen övervägande positiva till 
Musikbiblioteket, och inkluderade nedanför. Argumentationsschemat ser ut som följer:  
 
T                                     Musikbibliotekets verksamhet bör fortgå. 
P1                                                     Dess dagliga verksamhet är mycket viktig. (N) 
p1P1                                 Genom dess samlingar.(N) 
p2P1                                                Dess service.(N) 
p1p2P1                            Dess service till forskare.(N) 
(Φp1p2P1) Många forskningsinstitutioner använder 

Musikbibliotekets samlingar.(F) 
p1p2P1                            Dess service till företag.(N) 
p2p2P1                             Dess service till medier.(N) 
p3p2P1   Dess service till Kommunala Musikskolan.(N) 
p3P1                                På grund av personalens unika kompetens.(N) 
p4P1                                Verksamheten är nödvändig för Visskolans elever.(F)       
p1p4P1                             Eleverna är där varje dag och förkovrar sig.(N)    
p5P1                                Omfattande utställningar ingår i verksamheten.(F) 
p1p5P1                          Utställningarna vänder sig till alla åldrar och rör alla 

möjliga musikgenrer.(F)     
p6P1 Man utför ett viktigt uppdrag för Svenskt Visarkivs 

räkning.(F) 
p7P1 Musikbiblioteket har gett Västerviks Stadsbibliotek 

en egen, unik profil.(N) 
P2                                                                         Arkivet utgör ett viktigt kulturarv.(N) 
(ΦP2)                            Västervik har ett speciellt ansvar att förvalta detta 

kulturarv, och kommunen bör vara stolt över 
detta.(N) 

p1P2                               Kulturarvet är unikt i landet, och en nationell 
angelägenhet.(N) 

p2P2                                               Verksamheten är känd i hela landet.(N) 
p3P2   Arkivet bidrar till decentralisering av kulturen.(N) 
p1p3P2 Arkivet betyder mycket även för Kalmar läns 

kulturella profil.(N) 
p4P2 Arkiv består även när andra verksamheter, t.ex. 

Visfestivalen, hotas av nedläggning.(N) 
(Φp4P2) Delar av arkivmaterialet är enligt EU-regler 

dessutom förbjudna att flytta från kommunen.  
P3                                  Om verksamheten läggs ned försvinner även dess 

lokaler.(F) 
(ΦP3)                             Vilket är dåligt…(N) 
(p1ΦP3)                         Då viscaféet är viktigt och sprider glädje bland 

otaliga människor. Det är alltid överfullt.(N) 
p1P3                               Lokalerna är en central och naturlig 

samlingspunkt.(F) 
P4                                  Verksamheten bidrar med material och teknik vid 

musikuppträdanden.(F)   
P5                                                    En nedläggning vore en skam för Västervik.(N) 
p1P5                                             Detta då så mycket tid och pengar satsats på 

verksamheten.(N) 
p2P5                                              Och för att samlingarna skingras för vinden.(N) 
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(Φp2P5) Vilket kan jämföras med rivningen av Gamla Klara i 
Stockholm.(N) 

p1p2P5                           Vilket är oansvarigt mot engagerade donatorer…(N) 
p2p2P5                                         Mot alla som sorterat och arkiverat…(N) 
p3p2P5                           Och mot alla som i framtiden vill upptäcka svenska 

visor.(N) 
p1p3p2P5 Man måste tänka längre än nästa budget!(N) 
P6                                   300 personer har skrivit på protestlistor.(F) 
(ΦP6)                               Det finns därför en bred opinion mot 

nedläggning.(N) 
c1P6 Många förväxlar dock affären med den infekterade 

debatten om Visans Hus.(N) 
P7 Musikbiblioteket är en viktig kugge när det gäller att 

profilera Västervik som VisStaden.(F) 
(ΦP7) Det finns en statistiskt belagd associativ koppling 

mellan Västervik och visor.(F) 
p1P7 Projektet har varit lyckat såtillvida att uppfyllt 

projektmålen.(F) 
p2P7 Visidentiteten är inarbetad och det är inopportunt att 

inte utnyttja dess dragningskraft.(N) 
p3P7 Visfestivalens varumärke stärks av Musikbibliotekets 

verksamhet.(N) 
p4P7 VisStaden, inklusive Musikbiblioteket, har skapat 

sammanlagt 114 arbetstillfällen.(F) 
  
Normativa: 32. 
Faktuella: 10.                                                              
 
4.2. Analys av pro-argumentationen. 
Insändarna som argumenterar för Musikbibliotekets verksamhet är, som tidigare nämnts, fler 
än de som argumenterar emot. Detta förhållande gäller även om man tar samtliga debattinlägg 
under den aktuella perioden i beaktande, vilket skulle kunna vara ett utslag av ett upplevt 
starkare patos, där uppgiften att ”rädda” Musikbiblioteket engagerar fler skribenter än de som 
är missnöjda med verksamheten. Vilka argument används då av pro-sidan? Går det att se 
några mönster? Jag har valt att strukturera analysen enligt tre tydliga teman, under vilka de 
vanligaste pro-argumenten sorterar: Musikbibliotekets verksamhet, Musikbibliotekets 
samlingar som kulturarv samt Musikbiblioteket och visstaden Västervik. 

4.2.1. Musikbibliotekets verksamhet.    
 
”Samarbetet med arkivet är oerhört vitalt för vår utbildning. Genom arkivets ovärderliga tillgångar 
och dess suveräna tillgänglighet, service och kompetens för [sic] vi elever möjlighet att omsätta vår 
svenska visskatt i möten med människor dagligen.” 
                                  Insändare i VT 08/05/31   
 
”Här finns en omfattande service till forskare och allmänheten, till utbildningar, medier och företag.” 

                 
                              Insändare i VT 08/06/13  
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”Där finns allt vi behöver i form av litteratur, musik, fonogram och inte att förglömma en oerhört 
kompetent personal.” 
 
                                Insändare i VT 10/12/09 
 
”Och förutom att god kompetens och tillit till god service gett en naturlig samlingsplats ger arkivet 
även möjlighet till omfattande utställnings- och programverksamhet för alla genrer och åldrar.”    
                      

                              Insändare i VT 08/06/13 
 

”Jag var i tisdags kväll och njöt av en mycket behaglig julvise-konsert på Visbiblioteket med 
visskolans elever. Lokalen var som vanligt överfull.” 
 
                                  Insändare i VT 10/12/17 
 
 
Många debattörer poängterar det viktiga i Musikbibliotekets högst konkreta, dagliga 
verksamhet. Man framhåller gärna att verksamheten är mångfacetterad och vänder sig till 
långt fler brukarkategorier än en musikintresserad allmänhet, t.ex. Visskolans elever, den 
kommunala musikskolan, akademien, media och näringslivet. 
 
Musikbiblioteket som kunskapscenter kommer i förgrunden i denna typ av argument, och de 
resurser biblioteket förmedlar i termer av material och personalkompetens ses som en stor del 
av verksamhetens identitet36. 
 
”[…] en ytterst kunnig yrkesperson, en lojal och omtyckt medarbetare och en stor personlighet.” 
 
                                  Insändare i VT 10/12/14 
 
Personalen ses som resurspersoner av unik vikt för lokalsamhället, som kunniga, trevliga och 
ibland nästan som inkarnationer av Musikbibliotekets verksamhet. Musikbiblioteket spelar i 
argumentationen även rollen som kulturcenter, främst genom de arrangemang, t.ex. visaftnar 
och utställningar, för vilka man upplåter lokaler. I likhet med de landsbygdsbibliotek som 
beskrivs av Andersson & Andreasson ses Musikbiblioteket av pro-debattörerna som en viktig 
social mötesplats, även om entusiasterna sällan nämner den renodlade, mysiga 
bibliotekslokalen eller ”strosande” bland hyllor som den miljö i vilken möten sker37. I 
argumentationen är snarare förenande kulturupplevelser, såsom konserter i samband med 
vilka man möter andra visintresserade, det sociala rum man önskar framhålla. I debatten 
framhålls ofta Musikbibliotekets konsertverksamhet som viktig av debattörer relaterade till 
Visskolan, t.ex. elever, före detta elever eller medlemmar ur lärarkåren, vilket tecknar en bild 
av verksamheten som liggande på gränsen mellan kultur- och kunskapscenter. Talet om vikten 
av lokaler för social samvaro och kulturupplevelser är i linje med den allaktivitetsdiskurs som 
Åse Hedemark beskriver, men även drag av den bokliga diskursen återfinns i pro-
argumentationen kring Musikbibliotekets verksamhet, främst i talet om kulturarv, 
kulturskatter, bevarande och bibliotekariens bildningsexpertis38.  
 
 

                                                 
36 Andersson & Skot-Hansen (1994), s. 19. 
37 Andersson & Andreasson (2005), s. 43. 
38 Hedemark (2009), s. 149-51. 
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4.2.2. Musikbibliotekets samlingar som kulturarv. 
 
”Utöver våra privata argument tycker vi allmänt att det vore en skam för Västervik om man efter att 
ha satsat på att bygga upp ett sådant fint arkiv plötsligt lägger ner allt och låter kulturarvet skingras 
för vinden.” 
                                  Insändare i VT 08/05/31  
 
”Genom Visarkivet kan vi levandegöra den kulturskatt som finns där.” 
                  
                                  Insändare i VT 08/06/05 
 
”Vi har fått donationer från många olika håll av unikt vismaterial som böcker och noter och 
intressanta föremål, som grammofonskivor och instrument. Arkivuppdraget innebär därför ett ansvar 
och en stor respekt. Ett ansvar att ta hand om det man fått. Respekt både för materialet och för de 
människor som skänkt detsamma.” 
                                  Insändare i VT 10/12/13  
 
”[…] en självskriven grundstomme för bevarandet av vår svenska visskatt och således även av svensk 
kulturhistoria. Att arkivet nu hotas av nedläggning är ett hårt slag för visstaden Västervik och bör i 
det närmaste beskrivas som en kulturskandal!” 
                                  Insändare i VT 08/06/24  
 
”[…] en nationell angelägenhet placerad mitt i knäet, ett nationellt behov som skapat en 
mångfacetterad verksamhet som är vida känd.” 
                                  Insändare i VT 08/06/13
    
Innehållet i Musikbibliotekets samlingar utgör i sig självt ett vanligt argument i debatten. 
Flera inlägg är tydliga med att författarna betraktar samlingarna som någonting av stor 
kulturell vikt, inte sällan ett nationellt kulturarv. Samlingarnas unicitet, det stora engagemang 
och förtroende som ligger bakom bibliotekets donationer och det ansvar som följer på 
arkivuppdraget är återkommande punkter i argumentationen. Att just Västerviks kommun 
förfogar över vissamlingarna ses här som ett privilegium eller ett hedersuppdrag kopplat till 
stadens visprofil och en nedläggning av verksamheten beskrivs i starka ordalag som ”en 
skam” eller ”en kulturkatastrof”. I en del argument kopplas även det kulturarvsbevarande 
uppdraget och ansvaret gentemot Svenskt Visarkiv ihop med argumentationen till stöd för 
Västerviks visvarumärke, och man uppfattar det som att en nedläggning av Musikbiblioteket, 
förutom att utgöra en kulturell förlust, försätter profileringsarbetet i fara. Den syn på kulturen 
som kommer till uttryck i Skot-Hansens humanistiska kulturpolitiska modell har stort 
genomslag i denna typ av argumentation, t.ex. i talet om decentralisering om av det nationella 
kulturarvet till förmån för lokala kulturinstitutioner: 
 
”Västervik skall istället för att låta verksamheten rinna ut i sanden ta vara på och vara stolt över den 
decentralisering som Visarkivet skapar, att kommunen besitter en välutnyttjad verksamhet som 
intresserar hela Sverige.” 
 
                                Insändare i VT 08/06/13  
 
Den av Åse Hedemark beskrivna boklighetsdiskursen talar om biblioteksinstitutionerna som 
bevarare av kulturella och samhälleliga minnen för att säkra sam- och framtidens 
självförståelse, en uppgift som också förs fram som typisk för musikbiblioteket39:    
 
                                                 
39 Hedemark (2009), s. 150. 
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”Tänk om de gamla kvarteren i Klara bevarats, tagits omhand och varit möjliga att besöka idag. Hade 
det inte varit underbart att få ta del av den tiden och den känsla som fanns där?” 
 
                                                         Insändare i VT 08/06/13  
 
”Vi tänker på […] alla de som i framtiden vill få reda på vilken visa deras farmor en gång sjöng för 
dem när de skulle sova.” 
 
                                  Insändare i VT 08/05/31 
 
Även om det inte uttryckligen sägs i argumentationen kan man förmoda att det är 
Musikbibliotekets arkiv som anses utgöra lejonparten av kulturskatten. En komplicerande 
faktor vad beträffar Musikbibliotekets framtid är att de delar av arkivmaterialet som 
införskaffats med EU-medel inte får lämna kommunen i vilken EU-projektet genomförts. Inte 
heller detta nämns explicit i argumentationen.    
 

4.2.3. Musikbiblioteket och visstaden Västervik. 
 
”Vi ansökte om EU-bidrag och fick det och tillsammans med regionförbundet satte vi upp 
gemensamma mål att tillvarata omvärldens kännedom om Visfestivalen till gagn för Västerviks 
innevånare, företag och föreningar, att säkerställa Visfestivalens fortlevnad, göra Västervik till en 
mötesplats för den svenska visans framförande, bevarande och utveckling samt skapa ett kvalitativt 
besöksmål och en mötesplats för visan med 100 000 gäster på år samt minst sju nya småföretag.” 
                
                                                                                                                             Insändare i VT 08/06/24 
 
”Kommunens allmänna bedömning är att det är positivt att Visfestivalen fortsätter, vidare tror vi att 
Visfestivalen stärks med en koppling till visskolan, visbiblioteket och visarkivet.” 
                        
                                                                                                                             Insändare i VT 08/09/15 
 
 
”Det är tråkigt att Västerviks kommun inte värderar vår verksamhet högre än vad de gör. Vi har ju en 
speciell profil med vårt visarkiv och musikbibliotek.” 
 
                                  Insändare i VT 12/12/18 
 
”Gränna och polkagrisar. Byt ut polkagrisarna mot engelsk lakritskonfekt. Vem besöker Gränna 
sedan?” 
                                  Insändare i VT 10/12/17 
 
Talet om Västervik som ”visans stad” är utbrett i argumentationen och det finns, efter vad 
som kan utläsas i debatten, både hos politiker och hos allmänheten en uppfattning om att 
varumärket är positivt och bör utnyttjas eller bevaras. Från kommunpolitiskt håll trycks det i 
antal debattinlägg på att önskan att utnyttja och utveckla ett etablerat varumärke var en 
huvudanledning till att projekt som VisStaden startade. I denna del av argumentationen 
sammanfaller de humanistiska och de instrumentella legitimeringsgrunderna för 
Musikbiblioteket, och både värnandet av vistraditionen genom arkivet och ambitionen att 
profilera kommunen kan ses i debatten.  
 
Från politiskt håll åberopas undersökningar som pekar på en statistiskt stark koppling mellan 
Västerviks kommun, Visfestivalen och dess återkommande artister, ett samband man anser 
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stärkt av Musikbibliotekets verksamhet. Politiker konstaterar dock att man endast lagt 
grunden för fortsatt utveckling, och att man för fortsatt arbete krävs engagemang från annat 
håll än det kommunala, som efter uteblivna driftskostnadsgarantier från EU-projekt och 
Regionförbundet inte anser sig kunna bära hela den ekonomiska bördan för Musikbiblioteket. 
Dock begränsas inte synen på Musikbiblioteket som varumärkesstärkare till Västerviks 
kommun, bland annat argumenterar Kalmar läns Arkivförbund för att Musikbibliotekets 
verksamhet, tillsammans med t.ex. Svenskt Rockarkiv i Hultsfred, hjälper till att ge hela 
närområdet en musikprofil.     

4.2.4. Sammanfattning. 
 
Debatten för Musikbibliotekets fortlevnad har pågått i omgångar sedan starten 2003, med 
periodvisa ökningar i intensitet, ofta efter att lokala media rapporterat om hot mot 
verksamheten. Kring våren och sommaren 2008, efter att försörjningen från EU-medel 
avslutats, trappas debatten upp och ett antal debattartiklar och upprop publiceras samtidigt 
som VT rapporterar om stödmanifestationer för att uppmärksamma frågan. Även vintrarna 
2010 och 2012 märks ökad debatt, sannolikt på grund av att nya ekonomiska trångmål hotat.  
 
Pro-argumentationen förs i relativt stor utsträckning av personer med bakgrund i 
kulturskapande eller -bevarande verksamheter, t.ex. artister, bibliotekarier anställda på 
Musikbiblioteket och Västerviks Stadsbibliotek samt lärare och elever på Gamleby 
folkhögskolas visutbildning. Andersson & Andreasson beskriver hur såväl användare som 
ickeanvändare, journalister och samhällsdebattörer deltar i debatterna kring filialbibliotekens 
nedläggning, något som inte sker i samma utsträckning i debatten om Musikbiblioteket, där 
pro-argumentationen i stor utsträckning förs av debattörer med koppling till, och uppenbar 
passion för, en speciell kulturyttring, visan. Att förhållandena skiljer sig har ett antal 
tänkvärda förklaringar. Först och främst kretsar debatten kring ett specialbibliotek med 
tillhörande arkiv, en verksamhet som trots namnbytet till det bredare ”Musikbiblioteket” har 
sitt ursprung i, och huvudsakligen associeras med, svensk vistradition. Att en 
folkbiblioteksfilial står för förmedling av bredare kultur, och därmed engagerar ett bredare 
utbud av debattörer, är givet. En annan förklaring finns sannolikt i det faktum att 
Musikbibliotekets verksamhet inte är jämförbar med ett folkbiblioteks i rent juridisk mening. 
Pro-debattörerna har ingen möjlighet att stödja sig på bibliotekslagen, vilket är fallet i 
filialbiblioteksdebatterna, där biblioteksprofessionen har varit tongivande deltagare40. Istället 
bottnar argumentationen för verksamheten dels i att man finner Musikbibliotekets service och 
samlingar viktiga ur olika aspekter, dels i att själva den vistillvända profilen är viktig för 
Västerviks varumärke.         
 
I debatten skildras Musikbiblioteket både som kultur- och kunskapscenter, beroende på vilka 
debattörer som är vid pennan. De debattörer som kan identifieras som artister eller 
visskoleelever framhåller ofta verksamheten som viktig, både som utbildnings- och 
professionsresurs, medan debattörer som kan räknas till allmänheten vill teckna en bild av en 
uppskattad och välbesökt social och kulturell mötesplats41. Musikbiblioteket som viktig 
tillhandahållare av unikt vismaterial, och vikten av fortsatt tillgång till samlingarna (både i 
egenskap av kulturarv och som utbildningsmaterial) utgör vanliga argument som kan relateras 
till Blomgrens aktivt neutrala kulturpolitiska ståndpunkt, där offentligheten bör garantera 
tillgång till ett brett utbud av kultur oaktat dess popularitet och användning42.            

                                                 
40 Andersson & Andreasson (2005), s. 40-41. 
41 Andersson & Skot-Hansen (1994), s. 19.  
42 Blomgren (1998), s. 13. 
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I pro-argumentationen återfinns även en tydlig syn på Musikbiblioteket som bevarare av ett 
kulturarv av nationell vikt, och i många debattinlägg beskrivs nedläggningshoten mot 
verksamheten som ett hårt slag mot den svenska visskatten. Västerviks kommun har i och 
med Visarkivets instiftande ett särskilt ansvar att vårda samlingarna, och många debattörer 
befarar att arbetet med kommunens visprofilering kommer skadas, eller ”minska i värde”, av 
en nedläggning. Argumenten kan ses som uttryck för den boklighetsdiskurs som beskrivs av 
Hedemark, i vilken biblioteken ses som garanter för kulturminnesskydd och bevarande av 
kollektiva minnen43. Den del av argumentationen som rör Västerviks kommuns varumärke, 
”VisStaden”, återfinns både hos allmänheten och hos kommunpolitikerna. Hos båda typerna 
av debattörer finns åsikten att Musikbiblioteket är en del i ett större arbete för att sätta 
kommunen på kartan, ett arbete där Musikbiblioteket jämte Gamleby folkhögskolas 
visutbildning (med start 2002) framhålls som lyckade jämfört med det likaledes 
omdebatterade projektet Visans Hus. Från politiskt håll nämns dock inte specifikt 
nedläggningshoten eller Musikbiblioteket som sådant i debatten. Istället fokuserar denna typ 
av inlägg på bemötande av kritik mot profileringsarbetet och projektet VisStaden, i vars regi 
verksamheten startade. Nästan uteslutande refereras Musikbiblioteket till som en viktig, 
varumärkesstärkande byggsten vars verksamhet inte uttryckligen relateras till de besökssiffror 
eller arbetstillfällen man redovisar som bevis på VisStadens legitimitet.  
 
I den politiska pro-argumentationen, med sitt fokus på projekterande och ekonomiska 
mervärden, finns drag av Skot-Hansens instrumentella modell. Den ovan beskrivna, i 
allmänheten bottnande argumentation som lägger vikt vid Musikbibliotekets service och 
ansvar för unika samlingar bär drag av både en instrumentell (i bemärkelsen viktig 
utbildningsresurs, social mötesplats och symbol för Västerviks vistradition) och en intrinsikal 
(i bemärkelsen i sig självt värdefullt kulturarv) syn på verksamheten44. Den intrinsikala synen 
på Musikbiblioteket är dock mer framträdande än den instrumentella i de av pro-
argumenterande inläggen som inte signerats av politiker. 10 av de 12 debattinlägg som utgör 
pro-argumentationsschemat talar verksamheten i termer som ”kulturskatt”, ”kulturarv” eller 
”unikt material”, vilket sammantaget placerar den pro-argumenterande debatten närmare den 
intrinsikala polen än mitten. Då 2 av de 3 neutrala, men övervägande positiva inläggen inte 
specifikt argumenterar för Musikbiblioteket, placeras argumentationen något längre ner på 
axeln positiv-negativ än vad som hade varit fallet annars. Argumentationen är huvudsakligen 
normativ, med c:a en tredjedel av utsagorna kategoriserade som faktuella. Detta är ett utslag 
av att pro-debattörerna gärna talar om verksamheten i preskriptiva, värderande termer för att 
beskriva Musikbibliotekets fördelar.    
 

                                                 
43 Hedemark (2009), s. 149-51. 
44 Nilsson (2003), s. 448-49. 
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        Figur 3: Modell över pro-argumentationens ståndpunkt. 

 

4.3. Argumentation mot Musikbibliotekets fortsatta verksamhet. 
Av de utvalda insändarna var 6 stycken tydliga i sitt avståndstagande mot Musikbiblioteket. 
En neutral insändare var övervägande negativ, liksom samtliga av de nätkommentarer som 
utgjort det empiriska materialet.    
       
 
 
T   Musikbibliotekets verksamhet bör inte fortgå. 
C1 Stora delar av samlingarna är inte tillgängliga för 

allmänheten.(N)  
C2                                                      (Tyvärr) är det pengarna som styr.(N) 
(ΦC2)                               Och då hamnar kulturen sist…(N) 
(P1ΦC2)                           … eftersom det är svårt att kortsiktigt få återbäring 

från kultur.(N) 
(Φ2C2) Det finns helt enkelt inga pengar. Projektet har 

saknat långsiktig finansieringsplan från dag ett.(N) 
p1C2 Musikbiblioteket är bara i ropet för att ingen vill 

betala notan. Innan brydde sig ingen.(N) 
C3 Man kan lika gärna vända sig till Svenskt Visarkiv i 

Stockholm.(F) 
C4 Visskolans elever använder inte alls 

Musikbiblioteket.(N) 
p1C4 Detta är tydligt om man har varit en del av 

verksamheten.(N) 
C5 Företag och forskningsinstitut använder inte alls 

Musikarkivet.(N) 
C6 Man ser aldrig några besökare på Musikbiblioteket. 
C7 Det finns andra som kan hantera donationer, t.ex. 

Västerviks museum eller Visskolan.(N) 
p1C7 Donationerna har förvarats i t.ex. skokartonger och 

sopsäckar.(F) 
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C8 Musikbibliotekets verksamhet har inte lockat en 
bråkdel av de besökare man trodde, och har inte 
bidragit till några företagsetableringar. (N) 

C9 Det finns ingen marknad för Visprojektet, detta är en 
fantasi skapad av politiker.(N) 

p1C9 Alla vet vem Björn Ulvaeus är, detta betyder inte att 
Västervik har patent på visor. (F) 

p2C9 Det finns ingen bred uppslutning kring 
Musikbiblioteket, endast en liten klick visivrare.(N) 

(Φp2C9) Verksamheten bör lyda under marknadens lagar. (N) 
p1p2C9 Låt dem betala för verksamheten. (N) 
C10 Inga nya bestående jobb har skapats.(F)  
C11 Verksamheten är slöseri med skattepengar.(N) 
p1C11 Äldreomsorgen behöver pengarna bättre.(N)

  
Normativa: 17. 
Faktuella: 4. 
 
4.4. Analys av contra-argumentationen. 
Argumentationen mot Musikbiblioteket skiljer sig från pro-argumentationen inte bara vad 
beträffar åsikter och kulturpolitiska positioneringar, utan även genom att mycket få av 
debattörerna direkt argumenterar mot verksamheten som sådan. Inlägg signerade med 
personnamn var ovanliga bland motdebattörerna, vilket gör det svårt att göra sig en bild av 
vilka som debatterar. Contra-argumentationens relativa litenhet i termer av stödargument, 
upprop eller manifestationer beror säkerligen till viss del på att man inte är i en position 
liknande pro-sidan, där försvar av en institution vars framtid är osäker förenar debattörerna. 
Snarare än att debattera mot Musikbiblioteket som sådant vänder sig större delen av contra-
argumentationen emot vad man uppfattar som illa skött ekonomisk planering eller specifika 
aspekter av Musikbibliotekets verksamhet. 

4.4.1. Kritik av Musikbibliotekets service och verksamhet.  
 
”Tanken på en nedläggning av arkivet kan knappast ha kommit som någon överraskning, om man 
känner till verksamheten. […] Beträffande donationerna som alla är så oroliga för, kan de knappast 
hanteras värre eller mer respektlöst hos någon annan. Vi som arbetat inom projektet har kunnat 
bevittna hur ömtåliga donationer knölats ner i sopsäckar. […] Exemplen på den undermåliga 
hanteringen är otaliga.” 
 
            Insändare i VT 08/06/14 
 
”Det är hög tid att påtala skillnaden mellan arkiv och bibliotek. Det är i bibliotekets lokaler som 
arkivet har inhysts, kostnadsfritt. Det material som allmänheten lånar tillhör biblioteket. Det mesta av 
arkivets material har inte ens funnits i lokalen vid Spötorget. […] Vidare blir vi som arbetat i arkivet 
och biblioteket något förvånade över påståendet att eleverna på Visskolan skulle utnyttja arkivet varje 
dag.” 
 
            Insändare i VT 08/06/26 
 
”Känner någon förresten till hur många/vilka företag och forskningsinstitutioner som nyttjar 
Visarkivet? Någon som vet?!” 
  
                Artikel i VT 08/06/24 
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Många av inläggen i contra-argumentationen vill göra gällande att Musikbiblioteket, och då 
främst visarkviet, inte sysslar med någon meningsfull verksamhet. Kritik riktas mot pro-
argumentationens tal om ansvar för donationer och mot donatorer genom att man påtalar att 
Musikbibliotekets personal hanterar donerat arkivmaterial på ett ovarsamt och klandervärt 
sätt, och en stor del av motargumentationen syftar till att ifrågasätta nyttan med 
Musikbibliotekets verksamhet. Att donationerna i lag är knutna till Västerviks kommun är 
inget problem enligt debattörerna: 
 
”Det finns andra som kan ta hand om donationerna om man inte kan återlämna objekten – Kultur och 
Fritid som har finansierat en del av samlingen, Västerviks Museum eller ni på Visskolan. Allt som 
behövs för att förvara en donation är antingen en skolåda eller en svart sopsäck, ett trångt, ruggigt 
och fuktigt kyffe och ett kreativt, men oorganiserat sätt att rangera donationerna på. 
Handikapptoaletten på biblioteket är ett bra förråd…” 
 
            Insändare i VT 08/06/26 
 
”Min lilla iakttagelse är att trots läget och att det är gratis att låna och öppettiderna är generösa så 
ser man så gott som aldrig några besökare på Visbiblioteket.”   
 
            Artikel i VT 08/06/24 
 
Man menar att det saknas tydliga indikationer på att verksamheten utnyttjas av 
folkhögskoleelever, företag, forskare och (i allra högsta grad) allmänheten, vilket minskar 
Musikbibliotekets legitimeringsgrund. Det är tydligt att Musikbiblioteket inte betraktas som 
ett folkbibliotek. En del debattörer ger uttryck för att man betalar kommunalskatt som 
spenderas på en verksamhet som inte utnyttjas, eller endast intresserar ett fåtal, vilket förs på 
tal i raljanta ordalag: 
 
”Man skulle ju kunna göra ett museum över den klurige smålänningen Åsa-Nisse. Med ett 
projektbidrag på en miljon kronor kan jag strax börja projektera”. 
 
 
 
”Varför inte skapa en gubbarnas hus [sic] med snusning som dragplåster?”  
 
         Bägge citaten från artikel i VT 08/06/24  
 
”Om nu visarkivet drar så mycket folk varför kan man inte delfinansiera sin egen verksamhet genom 
att de som är där på konserter osv betala en entré. Om detta kom på tal skulle 2/3 av publiken 
försvinna därför i Västervik är det bra ”gratis” som drar folk [sic]. ” 
 
           Nätkommentar till VT-artikel 10/12/17  
 
”Istället för att tvinga alla kommuninvånare att genom skatt betala för att arkivera visor, låt de som 
vill ha kvar visorna betala för arkivet…[sic]” 
 
           Nätkommentar till VT-artikel 10/12/13 
 
”Tror inte folk har lust att betala dyrt för detta, det är nog inte sista ordet sagt om detta. Jag har 
ingen lust att bistå skattemedel för detta, lägger hellre mina pengar på äldreomsorgen.” 
 
           Nätkommentar till VT-artikel 10/12/16 
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Talet om Musikbiblioteket som dyrt i drift men använt endast av ett fåtal, är ett uttryck för 
den kulturpolitiska ståndpunkt Blomgren kallar passivt neutral45. Den uttrycker ingen explicit 
önskan om att Musikbiblioteket skall läggas ner, men inte heller att en föga utnyttjad 
verksamhet skall finansieras med offentliga medel. En insändare talar om att ingen ”marknad” 
finns för Musikbiblioteket, vilket ytterligare inskärper bilden av verksamheten som ett projekt 
skiljt från offentliga biblioteksinstitutioner, och oviljan att bidra till finansieringen av ett 
projekt präglat av vad man uppfattar som slarv, och som dessutom inte kommer de icke 
visintresserade till gagn utgör grundfundamentet i denna del av contra-argumentationen, 
vilket kan relateras till en instrumentell syn på kulturpolitiken46. 

4.4.2. Kritik av politiker och visprofil. 
 
”I den här diskussionen är det också viktigt att reda ut begreppen, att vara uppmärksam och inte 
blanda ihop Visarkivets verksamhet med det omtalade Visans Hus.” 
 
     Insändare i VT 08/06/13 
 
”Målet som politikerna fastställde var att visan skulle dra 100 000 gäster per år samt minst sju nya 
företag. Inget av målen har uppnåtts, eller har visskolan, visarkivet och visbiblioteket förmått dra till 
sig 100 000 gäster eller att ett enda företag startats i kommunen?” 
 
     Insändare i VT 08/07/02 
 
”Vinstmotiv och kultursatsningar gå har en tendens att sällan stämma överens. Någon får helt enkelt 
för sig att satsa pengar och i det här fallet var det framför allt kommunen som tyckte det lät 
intressant.” 
   
                Artikel i VT 08/06/24 
 
”Politiker över alla linjer hade svårt att säga nej, då var man kulturfientlig. Men det här blev aldrig 
den där grejen man trodde det skulle bli.” 
     
                Artikel i VT 08/06/11 
 
Musikbiblioteket var under verksamhetens start och första år en del i projektet Visstaden 
Västervik, lanserat som en del av Upplevelseregionen Östra Kalmar, och fortsätter trots att 
kommunen nu är verksamhetens huvudman att förekomma i debatten om Västervik som 
”visans hemvist”. I contra-argumentationen riktas viss kritik mot Musikbiblioteket i samband 
med att kommunens profileringsprojekt kommit på skam, där vissa debattörer inkluderar 
verksamheten i listan över visprojektens upplevda misslyckanden, t.ex. att 
profileringsprojekten inte skapat några bestående arbetstillfällen47.  
Liksom i den ovanstående analysen är det inte Musikbibliotekets verksamhet per se som 
kritiseras, utan den kostnad för kommunen de upplevt ogenomtänkta projekten innebär, vilket 
vittnar om en instrumentell kulturpolitisk ståndpunkt vad beträffar visprofilen i stort. Ett 
bärande argument är åter att kultursektorn inte bör vara undantagen marknadslogiken, dvs. 
bekostas av offentliga medel48.   
 

                                                 
45 Blomgren (1998), s. 17. 
46 Nilsson (2003), s. 449. 
47 Västerviks Tidningen 2008-06-11, s. 4. 
48 Nilsson (2003), s. 449. 
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”Visst visan äer [sic] ett viktigt kulturarv som jag tror att alla vi medborgare vill bevara. Västervik 
har ett problem. Visan skull vara ett varumärke för Västervik och det har inte gett den utdelning 
politikerna vill se. Bygg inte upp visarkivet som ett varumärke för Västervik utan låt kulturarvet visan 
leva på sina egna meriter som just ett kulturarv.”  
 
           Nätkommentar till VT-artikel 10/12/13     
 
Delar av argumentationen menar dock att profileringsförsöken med hjälp av bl.a. 
Musikbiblioteket är forcerade idéer från politiskt håll, utan bäring i verkligheten. 
 
”Det går inte att få fram en utveckling från ett kommunfullmäktigebeslut. Det går inte att få fram en 
utveckling med aldrig så mycket pengar. […] Alla känner kanske Björn Ulvéus [sic] men få känner till 
visstaden Västervik. För några år sedan var Västervik en slutstation i programmet ”På spåret”. Ingen 
av de tävlande kände till Västervik som visstaden, om jag minns rätt. Under sommaren framförs visor 
inte bara i Västervik utan på många platser runt om i Sverige. Vistemat är inte unikt för Västervik.” 
 
            Insändare i VT 08/06/02  

4.4.3. Sammanfattning. 
 
Argumentationen mot Musikbiblioteket kommer huvudsakligen från allmänheten, även om 
bristen på med namn undertecknade inlagor gör detta svårt att bedöma. I den mån politiker 
varit delaktiga i den offentliga debatten har det, liksom i pro-argumentationen, skett i 
samband med intervjuer i artikelform, inte genom regelrätta insändare. Contra-
argumentationen förs på två olika plan: Dels riktas udden mot Musikbibliotekets verksamhet, 
där man ifrågasätter huruvida den fungerar tillfredsställande nog för att finansieras via 
skattesedel. Här förkommer påståenden om att verksamheten inte utnyttjas i forsknings- eller 
utbildningssyfte, att Musikbiblioteket saknar legitimerande besökarantal (eller besökare 
överhuvudtaget), att donationer likaväl kan tas om hand av andra institutioner samt att arkivet 
endast är av vikt för ett insatt fåtal. Kraven på att Musikbiblioteket skall ”gå plus”, i 
bemärkelsen locka besökare och i högre grad utnyttjas av näringsliv och forskare, pekar på en 
förståelse av verksamheten såsom underställd krav som vanligtvis inte åläggs folkbiblioteken. 
Verksamheten betraktas av contra-debattörerna från en kulturpolitiskt passivt neutral 
ståndpunkt49. Contra-argumentationens premisser klingar, då den inte talar om värdet av 
kulturbevarande, även av den informationsförmedlande diskurs som omnämns av 
Hedemark50. Kritikens tal om visans brist på marknads- och mervärde samt oviljan att 
skattefinansiera verksamheten liknar den beskrivning av Skot-Hansens instrumentella 
kulturpolitiska legitimitetsgrund som Nilsson beskriver i Kulturens nya vägar51. 
 
Indirekt kritik av Musikbiblioteket sker även via debatten kring Västerviks kommuns 
decennielånga försök att profilera sig som ”Visstaden”. I debatten om profileringens 
förtjänster och misslyckanden tas Musikbiblioteket upp som ett, förvisso avslutat, delresultat 
av ogenomtänkt planering och politisk toppstyrning. Profileringens själva grundtes, att 
Västervik i visan har ett unikt varumärke, ifrågasätts eller ses på ur ett instrumentellt 
perspektiv: Hur, i absoluta tal, har visan hjälpt Västervik i termer av turister, 
företagsetableringar och arbetstillfällen? I denna del av argumentationen är politikerna mest 
framträdande, och många är kritiska till de satsningar som gjorts och de bevekelsegrunder på 
vilka de inleddes.  

                                                 
49 Blomgren (1998), s. 12-13. 
50 Hedemark (2009), s. 152-54. 
51 Nilsson (2003), s. 449. 
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Negativiteten mot Musikbiblioteket bottnar i en instrumentell syn på verksamheten där man 
inte anser sig fått ut det man betalat för. Vissa debattörer ser på Musikbibliotekets verksamhet 
som en utgiftspost vars drivmedel kunde, och borde, ha gått till andra kommunala 
verksamheter. Kulturarvsargumentationen har liten eller ingen bäring, och kostnadsfrågan är 
tongivande även om få inlägg talar om Musikbiblioteket som dåligt oavsett driftsform. 
Sammantaget placerar detta contra-argumentationen något närmare mitten av axeln negativ-
positiv än vad som varit fallet annars. Förvånande nog är den ekonomiskt betonade contra-
argumentationen övervägande normativ, endast en dryg fjärdedel av argumenten är strikt 
faktuella. En enkel förklaring kan vara att man inte känner ett behov av att redovisa siffror 
eftersom detta ligger på politikernas bord. Majoriteten av debattörerna nöjer sig istället med 
att generellt kritisera verksamheten i svepande ordalag. 
 

 
            Figur 3: Modell över contra-argumentationens ståndpunkt. 

 
 

5. Diskussion och slutsatser. 
I kapitel 1 ställdes två forskningsfrågor i syfte att undersöka vilka argument som förts fram i 
debatten kring Musikbiblioteket, och hur dessa argument kan relateras till den tänkta 
dikotomin profilering-ideell kultursatsning. Pro och contra-argumentationerna belystes i 
kapitlet ovan. Uppsatsens sista kapitel diskuterar och resonerar kring de tendenser som syns i 
det empiriska materialet och söker tolka argumentationens olika innebörder.  
 
5.1. Vem debatterar? 
I den debatt som förts framträder tre kategorier av deltagare. För det första en engagerad, 
ljudlig och välformulerad grupp bestående av kulturarbetare både ”inifrån” Folk- och 
Musikbiblioteken, i form av bibliotekarier, och ”utifrån” i form av skribenter från Visskolan 
och välkända lokala kulturprofiler. Det är med anmärkningsvärd iver Musikbibliotekets egen 
personal deltar i debatten, inte sällan till den grad att man i artiklar om verksamheten får 
personifiera Musikbiblioteket på ett sätt vars motsvarighet jag inte sett exempel på i 
folkbibliotekssammanhang, vilket pekar mot ett infriande av de förväntningar på eldsjälarna 
Andersson och Skot-Hansen talar om52. I gruppen ”utifrån”-debattörer förekommer periodvis 
även kulturarbetare som är aktiva i ett regionalt eller nationellt sammanhang, t.ex. Kalmar 
                                                 
52 Andersson & Skot-Hansen (1994), s. 225-26. 
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läns Arkivförbund, en kulturchef på en känd tankesmedja och en uppsjö namnkunniga 
musiker. Man kan anta att Musikbiblioteket är en naturlig del i de sociala, yrkes- eller 
intressemässiga sammanhang dessa debattörer ingår i, och att det därför har rollen som både 
utbildningsresurs, symbol för kultur och kulturarv och mötesplats för musikintresserade. 
Många debattinlägg vill poängtera att konserter och utställningar drar stora skaror, påståenden 
som motsägs av contra-argumentationen. Det är inte orimligt att Musikbiblioteket i den första 
debattörskategorins vardag fungerar som en mötesplats och ett socialt rum för Västerviks 
kulturintresserade, men att det finns ett glapp i synen på verksamhetens betydelse mellan 
denna grupp och övriga debattörer. Kategorins syn på Musikbibliotekets kulturarvsvärnande 
och kulturskapande egenskaper liknar den syn som biblioteksanvändare med högt kulturellt 
kapital uttrycker i Gør biblioteket en forskel?53.  
 
Den andra kategorin utgörs av debattörer som saknar anknytning till kultursektorn eller 
politiken. Denna grupp är mindre, skriver kortare inlägg, saknar ”stora namn” och skriver mer 
sällan under inlagorna med namn. Jag betraktar dessa debattörer som representanter för en 
bredare allmänhet utan den första gruppens personliga, sociala och yrkesmässiga koppling till 
visan. Även om gruppens numerär vad beträffar antalet skrivna rader är liten, drar jag inte 
slutsatsen att åsikterna saknar bred förankring. En opinionsundersökning på VT:s hemsida 
från tiden då debatten var som intensivast visar att 92 % av 681 svarande ansåg att Västerviks 
många visprojekt var ”Dåligt, pengarna borde gått till annat”54. Även om det är vanskligt att 
dra för stora växlar på en webundersökning med frivilligt deltagande, och Musikbiblioteket 
inte specifikt är undersökningens fokus, ger siffrorna en fingervisning om läsarnas åsikter. 
Den här gruppens argumentation tar sig ofta uttryck i ekonomiska rationaliseringar av typen 
”Arg skattebetalare”, där man ser Musikbiblioteket som en ovärdig mottagare av offentliga 
medel vilka kunde, och borde, gått till allmännyttigare ting.  
 
Den sista och minsta kategorin är de folkvalda politikerna. Under den tidsperiod som inramar 
det empiriska materialet tar få, om någon, politiker aktivt ställning för eller emot 
Musikbiblioteket. Man framhåller verksamheten som en positiv effekt av ett i ekonomiskt 
hänseende stort sett improduktivt visprojekt. Ibland kontrasteras turerna kring Visans Hus 
med positiva omdömen om Musikbiblioteket, men frågor om dess ekonomi eller planering 
inför framtiden berörs inte utöver enstaka konstateranden om att man inte har möjlighet att stå 
som ensam huvudman för den verksamhet som finansierades med medel från EU och 
Regionförbundet. I denna mening liknar beslutsfattarnas argument de som nämnts både av 
Söderberg och Rosengren55.     
 
5.2. Vad representerar Musikbiblioteket? 
I uppsatsens problemformulering nämner jag att Musikbibliotekets verksamhet kan sägas vara 
en korsbefruktning eller ett resultat av två sammanfallande idéer: Idén om Visstaden 
Västervik och idén om en visbevarande, visspridande och visskapande institution. Här lyftes 
även frågan om hur dessa båda motiv betraktades av allmänheten. Debatten tecknar en bild av 
två olika sätt att legitimera Musikbibliotekets verksamhet. Dessa sätt korresponderar endast 
delvis med en positiv eller negativ syn på verksamheten. 
  

                                                 
53 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper (2000). Gør biblioteket en forskel?, s. 130-32. 
54 http://www.vt.se/omrostning/Default.aspx?PollID=3788149 [Tillgänglig 2013-05-25] 
55 Söderberg (2011), s. 61. 
Rosengren (2003), s. 58. 

http://www.vt.se/omrostning/Default.aspx?PollID=3788149
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Den instrumentella synen på Musikbiblioteket innebär att verksamheten syftar, eller borde 
syfta, till någonting mer än att utgöra ett viktigt kulturarv, en kulturskatt eller en hjälp till 
personlig visförkovran. Biblioteket och dess arkiv legitimeras av många debattörer genom de 
positiva effekter på Västerviks varumärke, utbildningar, musik och folklivsforskning eller 
arbetsmarknaden dess verksamhet ger. Enligt samma logik betraktas verksamheten som 
onyttig eller oförtjänt av riktade kommunala ekonomiska medel då den inte upplevs kunna 
presentera tillräckliga besökarantal, arbetstillfällen, forskningsbidrag eller konkreta effekter 
till kommunens invånares gagn. En del debattörer påtalar att ”gratis är gott” och att 
verksamheten inte orsakade någon debatt eller större allmänt intresse så länge den 
huvudsakligen finansierades med stöd från EU eller Regionförbundet, men att man inte är 
intresserade att delta i finansieringen själva. Här skiljer sig debatten om Musikbiblioteket 
tydligt från de debatter som undersökts av Andersson & Andreasson. Debatterna om 
filialbiblioteken präglas i mycket större utsträckning av en syn på filialbiblioteket som symbol 
för landsbygdens inkludering i samhället, vars existens inte uttryckligen garanteras av 
bibliotekslagen, men i som nedläggningssammanhang kopplas ihop med avfolkning och 
minskande lokal tillgång till vård, skola, affärer och övrig samhällsservice. I fallet 
Musikbiblioteket kopplas aldrig frågan uttryckligen till folkbiblioteksverksamheten i 
Västervik, istället liknar den polariseringen den som syns i debatter om t.ex. Kungliga 
Operan, där en ”smal” kulturinstitutions ekonomiska bidrag ifrågasätts. Ur ett instrumentellt 
perspektiv omtalas sålunda Musikbiblioteket både i negativa och positiva ordalag. Denna 
syngrundsyn på Musikbiblioteket återfinns i samtliga negativa debattinlägg och utgör, ofta 
implicit, en del i många av de positiva. Västerviks sökande efter en lokal identitet i just visan 
kan problematiseras i många hänseenden, då det är svårt att mäta kultursektorns 
instrumentella förtjänster. Man kan bara spekulera i om debatten skulle varit densamma om 
profilering och projektering kretsat kring en ekonomiskt ”hårdare” självbild som ”Västervik, 
lyxyachternas stad” eller ”Västervik, värdstad för Facebooks servrar”.           
 
Den andra synen på Musikbiblioteket och dess arkiv betonar att institutionen, i egenskap av 
förvaringsplats för vissamlingar, i sig själv har ett värde. Till skillnad från Musikbibliotekets 
instrumentella värden, som anförs av både pro- och contraargumentationen, är det bara pro-
argumentationen som talar om intrinsikala värden, oftast i en språkdräkt som kan kopplas 
ihop med en humanistisk kulturpolitisk rational, en boklig biblioteksdiskurs, en syn på 
biblioteket som kulturcenter samt en aktivt neutral kulturpolitisk ståndpunkt56. Man skulle 
kunna hävda att det finns implicita drag åt en instrumentell syn i talet om det ”ansvar” just 
Västervik har för visan, och den ”skam” stad och politiker borde känna inför en knägående 
verksamhet, då detta tyder på att Musikbiblioteket även här fyller en viss viktig profilerande 
roll. Dock ser jag detta som oklart, och tyngden i den del av pro-argumentationen som för 
fram intrinsikala argument ligger inte på uttryckt oro för devalvering av Västerviks varumärke 
utan på ansvaret man uppfattar att visarkivet har gentemot donatorer, kulturproducenter och 
framtida visälskare.     
 
5.4. Slutsats och slutord. 
I det första kapitlet nämns att jag närmat mig uppsatsens grundtanke genom tankar kring både 
city branding och biblioteksnedläggningar på landsbygden. Dessa båda spår korsade varandra 
i Västervik, där debatten kring en lokal biblioteksinstitution med tydliga kopplingar till 

                                                 
56 Nilsson (2003), s. 448. 
Hedemark (2009), s. 149-51. 
Andersson & Skot-Hansen (1994), s. 19.   
Blomgren (1998), s. 13-14. 
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kommunens varumärke fördes på lokaltidningens insändarsidor. Uppsatsen sökte svar på vilka 
argument som användes, och hur dessa kunde användas för att teckna en bild av hur 
biblioteket uppfattades. Resultaten pekar på hur debatten, både i termer av argument och i 
synen på den omtvistade verksamheten, skiljer sig från de debatter om filialbibliotek som 
utgjorde empirin i tidigare biblioteksforskning. Istället för en entydig tvist mellan politiker 
med ekonomiska bevekelsegrunder och en allmänhet som ser sig berövad en viktig social 
välfärdsfunktion, utgörs lokaltidningsdebatten kring Musikbiblioteket främst av delar av 
allmänheten, som på mestadels instrumentella grunder sökt motivera eller avfärda bibliotekets 
verksamhet. Av de positiva debattörerna ses verksamheten som viktig ur en rad aspekter, t.ex. 
som stöd för forskning och utbildningar, som mötesplats och som värd för kulturevenemang. 
Dessutom stärker Musikbiblioteket identiteten ”visstaden” och bidrar till en positiv syn på 
kommunen. Den negativa sidan accepterar i mångt och mycket premissen att 
Musikbiblioteket är bra för bilden av Västervik, men inte tillräckligt bra och inte för 
tillräckligt många, och man vill följaktligen inte betala för ett projekt man uppfattar som 
misslyckat. I debatten finns även uppfattningen om en kulturskatt som bör vara undantagen 
krav på avkasting oavsett valuta. Jag förvånades dock av den utsträckning i vilken biblioteket 
sågs som ”mervärdesgenererande” även av de positiva debattörerna. Att tendensen att tala om 
kultursektorn i marknadsekonomiska termer ökar är sedan länge fastslaget av forskare, men 
på frågan i vilken mån den präglat, och präglar, lokala biblioteksinitiativ utanför 
bibliotekslagens råmärken, har uppsatsen lämnat början på ett svar.                  
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