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Abstract: The aim of this thesis is to investigate what information needs arise from the
interest in music, which sources are preferred, how this information is sought
and what part does the public library play in providing music materials.

Brenda Dervin`s Sense-Making theory is what serves as a theoretic framework
for this study. A qualitative approach was undertaken in the investigation and
nine interviews were conducted with people interested in music. Findings
indicate that different ways of acquiring information are used depending on the
situation in which the information is needed and also what kinds of music
people prefer.

The main findings of this study suggest that people interested in music are keen
to constantly discover new music to perform or listen to. Information seeking
seems to be mainly performed by monitoring known dependable sources and
information providers used include newspapers, magazines, radio, TV and the
Internet. Information to try helping decide whether certain music is worth
exploring further is often sought by browsing musicrecordings or taking advice
from friends, family and other trusted sources. Very highly appreciated sources
overall are family, friends and other persons known to have expertise
knowledge. Internet seems to be used both as a news provider and for searching
reference information. When needing specialised knowledge or reference
information, dictionaries, websites or people with known specialknowledge are
often preferred. Barriers experienced are of financial and cognitive nature and
also caused by an interest in music of less well-known genres. Libraries seemed
to be used mainly for borrowing sheet music or lyrics and not so much for their
record collections.

Nyckelord: Musik, musikmedier, informationsbehov, informationsanskaffning, bibliotek
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1. INLEDNING
Vi är båda musikintresserade på så sätt att vi lyssnar mycket på skivor och går på konserter.
Vårt intresse för musik innebär en ständig nyfikenhet att ta reda på mer om den musik som vi
gillar. Denna nyfikenhet kan yttra sig på många olika sätt. Till exempel kan det hända att vi
vill veta mer om en artists hela produktion eller ta reda på vilka konserter som är i antågande.
Vi väljer att söka den information vi behöver på lite olika sätt. Vårt eget musikintresse har
väckt olika funderingar kring vad musikintresse innebär för andra människor. Vad känns
viktigt för dem i deras musikintresse och var väljer de att söka den information som deras
intresse för med sig? Uppsatsens titel, ”Det är mesigt att läsa om musik”, är ett citat från en av
våra respondenter som tydligt visar att musikintresserade ofta har en ganska bestämd
uppfattning om detta.

Vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning på
användarperspektivet, tillsammans med vårt eget intresse för musik, har gjort att vi vid flera
tillfällen valt att studera musik på bibliotek ur olika vinklar. Till exempel ägnade vi vår B-
uppsats1 åt att studera ett biblioteks musikavdelning och vi har även deltagit i kursen Musik på
bibliotek. Den här gången har vi valt att studera de behov av information som uppstår ur ett
intresse för musik. Våra personliga erfarenheter, dels från tidigare studier men också från
besök på olika folkbibliotek, har gett oss intrycket att arbete med musik inte alltid är speciellt
prioriterat eller genomtänkt. Vi ser därför magisteruppsatsen som ett lysande tillfälle att
fördjupa oss ytterligare i detta ämne.

Även nedslag i den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen visar att musiken
oftast har en undanskymd roll. Exempel på ett sådant kan man se i Karin Andrèassons
användarundersökning vid några bibliotek i Malmö. Det enda som konstateras är att utbudet
av skivor fick godkänt vid Malmö Stadsbibliotek medan filialerna fick underkänt.2 Ofta slås
utbudet av cd och video samman då man undersöker människors uppfattningar om musik på
bibliotek, något som inte direkt indikerar att vare sig musik, (eller film), anses vara speciellt
viktigt.3 Då ämnet musik och bibliotek förekommer i svenska facktidskrifter såsom
Biblioteksbladet, DIK-Forum och liknande tycks det ofta handla om musik-cd som ett sätt att
locka ungdomar, höja lånestatistiken eller som ett lockbete som ska leda vidare till ”finare”
kulturella upplevelser.4 Vi får en känsla av att musiken inte alltid tas på allvar och att den
mest fungerar som en ”publikdragare”. Vilket kan tyckas aningen märkligt då musik trots allt
är en vitt spridd kulturyttring. En av få studier som behandlar enbart musik på biblioteket är
Sanna Taljas studie Music, Culture, and the Library: An analysis of Discourses. I studien
undersöker Sanna Talja hur människor ser på bibliotekets musikavdelning, vilket dess
uppdrag är och vilken slags musik som bör finnas i utbudet.5

Vi fick stöd i våra funderingar i Musik och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av
folkbibliotekens musikverksamhet från 1983. I rapporten görs ett försök att inventera
musikverksamheten på svenska folkbibliotek. Enkäter skickades ut till 155 av de svenska
folkbiblioteken med avsikt att täcka in områdena fonogramverksamhet6, konsertverksamhet,
musiksamarbete, noter, musiktidskrifter och musiklitteratur.7 Den bild som ges av
                                                
1 Nilsson & Nilsson 2002.
2 Andrèasson 1999, sid 39
3 Höglund & Johansson 2001, sid. 347
4 Se exempelvis Paulson 1995, sid. 258-259, Schönberg 2002, sid. 4-5 & Ward 1995, sid 19
5 Talja 2001.
6 Fonogram är detsamma ljudinspelningar och i vårt fall blir det synonymt med musikinspelningar.
7 Musik och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet, 1983, sid 7-8
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folkbibliotekens musikverksamhet kan sammanfattningsvis sägas vara något splittrad. I sina
slutord konstaterar rapportförfattaren att musik på biblioteken behövs, inte minst för att
invånare på många mindre orter saknar tillgång till bland annat fonogram och noter, då det
ofta saknas musikhandel, och menar att detta är ett kulturpolitiskt problem. Författaren menar
också att svårigheten i bibliotekens verksamhet ofta kan hänföras till att det faktiskt inte finns
ett, utan flera lokala musikliv med olika behov och krav på service. Rapportförfattarens
uppmaning att diskussionen om musik på folkbibliotek bör ta sin utgångspunkt inte i
biblioteket, utan i musiken,8 håller vi med om. Det är också talande att det inte står att finna
någon liknande kartläggning av senare datum.

Den uppmärksamhet musik på bibliotek fått i litteraturen har ofta ägnats åt att undersöka hur
människor ser på musikavdelningen och vilken slags musik som skall tillhandahållas.9 Ett
undantag som presenteras i kapitel två är Linda Andreassons undersökning. Denna handlar
inte bara om musikhögskolestudenternas syn på sitt bibliotek utan också om deras
informationsbehov. Vi tycker det är lika befogat att undersöka hur människor upplever och
använder musik i sin vardag och försöka upptäcka vilka informationsvanor detta ger upphov
till. Vi menar att det är först då vi har förståelse för vilka behov av information olika slags
musikintresse för med sig som vi kan vi se vilken roll biblioteket skulle kunna ha som
förmedlare av musikinformation.10

1.1 PROBLEMFORMULERING

Musik på biblioteket diskuteras ofta utifrån bibliotekets perspektiv. I de
användarundersökningar vi hittat så berörs ämnet musik nästan uteslutande utifrån vad
människor tycker om ett specifikt biblioteks utbud. Vi vill vända på perspektivet och istället
låta utgångspunkten vara de musikintresserades behov av musikinformation. Enligt
bibliotekslagen är folkbibliotekets uppdrag att förmedla såväl information som kultur.11

Musik och information om denna kulturyttring borde därför ha en given plats på biblioteket.
Musik på bibliotek är dock inget som fått någon större uppmärksamhet inom biblioteks- och
informationsvetenskapsområdet. Då vi arbetade med vår B-uppsats och då vi gick kursen
Musik på Bibliotek kunde vi konstatera att det inte finns mycket skrivet om folkbibliotekens
arbete med att köpa in och förmedla musik. Vi tycker att det saknas framför allt studier som
utforskar vilken information de musikintresserade användarna är i behov av, hur och var de
söker denna information och vilka barriärer de upplever.

Musik är ett område som innehåller information i en mängd olika format och med olika
innehåll. Det kan handla om dels musikinspelningar, dels om nottryck, texter, musiklexikon,
musiktidskrifter och musikfilm med mera. Vår utgångspunkt är att människors behov av
musik och information om musik borde ligga till grund för hur man på bästa sätt utformar en
bra musikavdelning. Vi vill därför bidra till en ökad förståelse för musikintresserade
människors informationsvanor.

Vi förväntar oss att vår studie ger en bild av hur musikintresse ger upphov till olika situationer
där människor behöver musikinformation. På detta sätt hoppas vi få en större förståelse för
musikintresserades människors informationsvanor vilket kan hjälpa biblioteken i arbetet med
att förmedla musikinformation.

                                                
8 Musik och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet, 1983, sid 97-101
9 De vi stött på redovisas i kapitel 2.5
10 Begreppet musikinformation förklaras i 1.4.
11 Bibliotekslagen  (SFS 1996 : 1596)
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med uppsatsen är att erhålla en ökad förståelse för musikintresserade människors
informationsvanor och vilken roll biblioteket eventuellt spelar i deras anskaffning av
musikinformation. Med detta sagt kan vi presentera de frågeställningar vi arbetat med för att
kunna uppfylla uppsatsens syfte:

• Vilka behov av musikinformation upplever de musikintresserade?
• Hur anskaffar de denna information?
• Vilka eventuella barriärer upplever de i sin informationsanskaffning?
• Hur ser de på biblioteket som förmedlare av musikinformation?

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Vi studerar musiken som den förekommer i de musikintresserades vardagsliv och utesluter
professionella musiker eller andra personer med musik som heltidsyrke. Vardagsliv innebär i
uppsatsen den del av vardagen som utgörs av fritid och inte studie- eller yrkesrelaterad
verksamhet. Vi vill också understryka att vår undersökning inte har för avsikt att kartlägga
musikinformation med avseende på vilka olika genrer eller musikstilar människor har behov
av.  Respondenternas intresse för olika genrer och musikstilar kommer endast att tas upp då
de kan inverka på exempelvis hur lätt det är att skaffa information. Gillar man en väldigt
”smal” genre kan det självklart påverka hur svårt det blir att anskaffa information om denna.
Vi har också i uppsatsen lämnat barnen och deras musikanvändning därhän.

1.4 BEGREPP

I följande avsnitt introduceras ett antal för uppsatsen centrala begrepp. Vi väljer sedan att föra
ett mer utvecklat resonemang kring ett par av begreppen i kapitel två och tre. Anledningen till
detta är att vi tycker att dessa resonemang har en mer naturlig plats i samband med
genomgång av tidigare forskning om informationsanskaffning och teori om
informationsvanor.

Musik är ett begrepp som vi inte ger oss på att definiera. Musik kan diskuteras ur olika
perspektiv och vad som möjligen skulle vara intressant i vår uppsats är den diskussion som
ofta förs om skillnaden mellan olika former av musik eller vad som ibland kallas genrer. Ofta
delas musiken upp i klassisk musik och populärmusik. Men båda dessa beteckningar döljer
stora variationer i musiken. Resonerar man i dessa termer skulle möjligen vår uppsats
respondenter till största delen sägas ägna sig åt populärmusik. Vi anser dock inte denna
uppdelning vara relevant och vi nöjer oss med att konstatera att musik i vår uppsats kan
innebära såväl körsång, heavy metal som klezmer musik. Detta innebär i vår undersökning att
skillnaden mellan olika musikformer inte är intressant, däremot kan utbredningen av en viss
musikform påverka hur lätt eller svårt det är att skaffa information om den.

Musikintresserade har vi valt att kalla våra respondenter.12 Ett annat alternativ hade varit
musikanvändare men det tror vi hade kunnat uppfattas som att vi avsett användare av
folkbibliotekens musikavdelning. Detta har inte varit ett urvalskriterium och därför valdes
”musikintresserad” som beteckning. Termen definieras i korthet som en person som ser musik
som ett av sina intressen. Musikintresse innebär dock olika saker för olika människor. Till
exempel kan man lyssna mycket på musik, köpa skivor, läsa om musik, spela själv, arrangera

                                                
12 Urvalsprinciperna återges i kapitel 4.2
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musikevenemang med mera. Termen antyder också att vi ägnar oss åt människor som utövar
musik på amatörnivå. Vi utesluter därmed människor som utövar musik på yrkesmässig nivå.

Informationsvanor används i vår uppsats för att beskriva de behov de musikintresserade har
av musikinformation, hur de anskaffar denna information samt de eventuella barriärer som
hindrar dem i informationsanskaffningen.

Musikinformation är i vår uppsats ett tämligen vitt begrepp. Brenda Dervin talar i sin Sense-
Making teori13  om information som den speciella mening eller meningsfullhet som
människor skapar i ett speciellt ögonblick.14 Dervin har utvecklat resonemanget och definierar
då information som ”information as defined by the expert” och experten i det här fallet är
individen som är i behov av information.15  Dervins definition är den som vi valt att använda
oss av i uppsatsen då den innebär att vi tillåts vara flexibla med begreppet information. I
enlighet med det teoretiska resonemang som ligger till grund för uppsatsen kan vi inte på
förhand ha mer än en viss förförståelse för vad musikinformation innebär för våra
respondenter. Det innebär att den information som de musikintresserade säger sig behöva i
samband med sitt musikintresse blir det som definieras som musikinformation. Vad som
betraktas som musikinformation av en individ i en viss situation behöver inte ses som
musikinformation av en annan i samma situation.

Informationsbehov är synonymt med behov av sådan musikinformation som definierats ovan.
Då vi definierar informationsbehov påminner vi oss om Tom D Wilsons tankar om hur man
bör betrakta behovet av information. Ofta tycks informationsbehov, enligt Wilson, betraktas
som ett grundläggande mänskligt behov, vilket det knappast är. Wilson påpekar att behovet av
information påverkas av en mängd faktorer.16 Sense-Making teorin innebär att människors
behov av information kan förklaras beroende på vilken situation som uppstår och kan därför
se olika ut. Sense-Makings syn på informationsbehov är den vi tar fasta på i uppsatsen.17

Informationsanskaffning används i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för olika sätt att skaffa
information. Det kan röra sig om bevakning, browsing eller direkta sökningar.18

Barriärer är synonymt med de hinder och problem som den musikintresserade upplever i
anskaffningen av musikinformationen. Michael Bucklands resonemang om barriärer innebär i
korta drag att barriärerna kan vara av följande karaktär; svårt att identifiera källor, bristande
tillgänglighet, höga kostnader, bristande förståelse av källor och källornas trovärdighet.19

Wilson kompletterar Bucklands bild av barriärer genom att även peka på barriärer av
sociokulturell karaktär. Han menar att den sociala miljön man befinner sig i påverkar vilka
möjligheter man har att söka information. Etablerade vanor och mönster kan verka
begränsande i informationssökningen.20 Sense-Making har en något annorlunda syn på
barriärer, teorin förnekar inte att det finns barriärer av strukturellt slag men menar att de måste
pekas ut och beskrivas av individen i varje enskild situation för att kunna betraktas som
barriärer.21 Sense-Makings syn innebär alltså en öppenhet som låter individen bestämma vilka
                                                
13 Ett mer utvecklat resonemang kring Sense-Makings syn på begreppet information återfinns i avsnitt 3.1.1
14 Dervin 1992, sid. 63
15 Dervin 1999, sid. 738
16 Wilson 1981, sid. 7
17 Ett mer utvecklat resonemang om Sense-Makings syn på informationsbehov återfinns i avsnitt 3.1.1
18 Ett mer utvecklat resonemang om de olika anskaffningsmetoderna finns i avsnitt 2.1
19 Buckland 1991, sid. 78-79
20 Wilson 1997, sid. 44
21 Dervin 1999, sid. 740
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barriärer som finns i olika situationer och det är denna syn på barriärer som vi tar fasta på i
uppsatsen.22

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION

Uppsatsen inleds i kapitel ett med en problemformulering varefter syfte, frågeställningar och
avgränsningar klargörs, därefter förtydligar och resonerar vi om en del begrepp vi använder i
uppsatsen. Nästa kapitel innehåller en genomgång av litteratur med anknytning till vårt ämne,
därefter följer, i kapitel tre, en genomgång av uppsatsens teoretiska utgångspunkt och i kapitel
fyra redovisas den metod vi använt. I kapitel fem presenteras de intervjuer vi gjort och i
kapitel sex analyserar vi vårt material. Diskussionen i kapitel sju följs av en sammanfattning i
kapitel åtta, varefter uppsatsen avrundas med litteraturförteckning och bilaga.

                                                
22 Ett mer utvecklat resonemang om Sense-Makings syn på barriärer återfinns i avsnitt 3.1.2
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2. MUSIK, INFORMATION OCH BIBLIOTEK
Informationsvanor, behov och informationssökning har undersökts med många olika
infallsvinklar och ur olika perspektiv. Vårt arbete syftar till att undersöka de
musikintresserades informationsvanor. Därför begränsar vi genomgången av tidigare
forskning till att omfatta forskning om informationsanskaffning i vardagen, eftersom vår egen
undersökning ägnas åt vardagslivet. Vårt fokus ligger inte på att undersöka användares
uppfattningar om ett specifikt bibliotek, men vi har ändå valt att presentera ett par tidigare
användarundersökningar som behandlar olika biblioteks musikutbud. Anledningen till detta är
att de delvis berör behov och sökningar av det vi kallar musikinformation och dessutom ger
de en fingervisning om hur biblioteket uppfattas då det gäller förmedling av
musikinformation. Vi inkluderar också lite statistiskt material som innehåller vissa relevanta
uppgifter om hur människor införskaffar information och ett avsnitt om bibliotekens
musikresurser. Det senare för att ge en bakgrund åt de resultat som vår undersökning ger om
anskaffning av musikinformation på biblioteket.

2.1 INFORMATIONSANSKAFFNING I VARDAGEN

Studier av informationssökning i vardagslivet är ett område som spänner över ett tämligen
stort område. Det kan innefatta såväl undersökningar av en större populations
informationsbehov såväl som en mindre grupps. Det kan undersökas med utgångspunkt i
skillnader mellan olika demografiska grupper, hur användningen av en speciell
informationskanal ser ut eller hur människor umgås med massmedier av olika slag. Vi har inte
hittat någon undersökning som direkt undersöker ”vårt” område, nämligen behov och sökning
av musikinformation i vardagslivet. Därför tar vi upp forskning av något mer generell
karaktär som innehåller resultat som vi bedömer är relevanta för vårt eget arbete. Vi kan i den
litteratur vi tagit del av se hur det finns ett tydligt mönster vad det gäller vardagens
informationsanskaffning. Det handlar om att bevaka för att hålla sig ajour. Denna bevakning
kan övergå till browsing för att se om informationen är något man vill ta vidare del av men
det förekommer också mer aktiva sökningar då det gäller att skaffa sig mer specifik
information. Därför presenteras resultatet av litteraturgenomgången med utgångspunkt i de
olika anskaffningsmetoderna, bevaka, browsa23 och söka.

2.1.1 Bevaka
Bevakning skriver Wilson är något som människor ägnar sig åt dagligen för att hålla sig
informerade om vad som händer i världen.24 Reijo Savolainens artikel Everyday Life
Information Seeking: Approaching Information seeking in the Context of “Way of life” är ett
exempel på en studie som undersöker informationsanskaffning i vardagen. Inledningsvis
konstaterar Savolainen att studier av Everyday Life Information Seeking (förkortas ELIS) ofta
överskuggats av studier av informationssökning relaterat till arbetsliv eller studier. Savolainen
menar dock att ELIS är värd lika mycket uppmärksamhet och understryker vikten av att även
studera informationsvanor i vardagslivet då mycket information behövs och söks i samband
med hobbies och fritidsaktiviteter.25 Brenda Dervins teorier ligger till grund för Savolainens
arbete, men också Pierre Bourdieus habitusbegrepp har bäring på Savolainens studie.

                                                
23 Browsa är en försvenskad variant av det engelska verbet browse som kan översättas med: botanisera bland,
ögna igenom, gå runt och titta, bläddra, genomsöka. Vi väljer att i uppsatsen använda denna försvenskade
verbform då den förefaller vara accepterad inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och har en allmänt
känd betydelse i detta sammanhang.
24 Wilson, P 1977, sid. 36
25 Savolainen 1995, sid. 259
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Savolainen utför en studie som jämför två grupper, lärare och industriarbetare, och
undersökningen sker i två dimensioner, sökandet efter information som innebär löpande
bevakning av händelser och nyheter och information som rör specifika problemsituationer.26

Resultatet visar tydligt att mycket information inhämtas genom daglig omedveten bevakning
av omvärlden medan man ibland företar mer aktiva sökningar då det behövs information för
att avhjälpa ett visst specifikt behov.27

Savolainens undersökning ger oss viktiga insikter vad det gäller informationssökning i
vardagen. En stor del av den information man upplever sig behöva i samband med
fritidsintressen anskaffas genom ett mer eller mindre medvetet bevakande av olika välkända
informationskällor.28 Det rör sig framför allt om radio, TV och tidningar. Patrick Wilson
skriver 1977 i Public knowledge, Private Ignorance också om hur människor i stor
utsträckning samlar den information de behöver till vardags genom att bevaka vissa
informationskällor i ett så kallat bevakningssystem. Wilson menar att detta system består
såväl av de observationer som människor gör dagligen i sitt umgänge med massmedier men
också av den personliga kommunikation man har med exempelvis vänner, bekanta och
kollegor. Det är dessa som till stor del försörjer människor med den information de upplever
sig behöva för att hålla sig ajour inom områden som intresserar dem.29 I Nordicoms statistik
Mediesverige 2001/2002: Statistik och analys ser vi att de källor som ges högst betyg då det
gäller att skaffa sig, vad undersökningen kallar Nyheter, är; TV, lokaltidning, riksradio och
lokalradio. Ser vi till det område vår undersökning berör, nämligen musik, torde en hel del
information finnas i, vad undersökningen kallar, Nöje och Underhållning. I denna kategori
rankas TV, böcker, radio och dagstidning med högst betyg. Genomgående är Internet det som
rankas med lägst betyg.30 I Nordicoms Mediebarometer 2001 ser vi att 28 % av befolkningen
tittat på underhållnings/musikprogram en genomsnittlig dag 2001.31 Hur stor del av de här
programmen som ägnas åt musik är inte lätt att avgöra och huruvida TV är ett medium som
musikintresserade använder mycket i avsikt att söka musikinformation går egentligen inte att
utläsa. I Internetbarometer 2001 ser vi också att hälften av Internetanvändare 9-79 år
använder Internet för att söka information en genomsnittlig dag medan bara 13 % läst
tidningar eller tidskrifter. Endast 12 % har tagit del av nyhetstjänster.32 Det förefaller som
Internet i högre grad används för aktiva sökningar av en viss typ av information medan
bevakning av nyheter sker på annat sätt. Lars Höglund och Olle Person skriver att bevakning
för att hålla sig ajour är vad de kallar ett regelbundet behov och de tillägger också att
stimulans för att få nya uppslag och idéer är ett regelbundet behov som människor använder
olika slags information för. De skriver vidare att personliga informationskällor är av mycket
stor betydelse i denna bevakning.33

Anders Hektors avhandling What´s the use? Internet and Information Behaviour in Everyday
Life, handlar också om informationssökning i vardagen. Hektors avhandling har ett dubbelt
syfte. Dels vill han finna lämpliga termer för att beskriva de informationsaktiviteter som
utförs i vardagen, dels vill han se vilken funktion olika informationssystem har i vår vardag.
Hektor är ute efter att kartlägga enskilda individers informationsbeteende för att utifrån dessa
iakttagelser skapa en generell modell över informationsaktiviteter i vardagen. De personer han
                                                
26 Savolainen 1995, sid. 270
27 Savolainen 1995, sid. 273
28 Savolainen 1995, sid. 274
29 Wilson, P 1977, sid. 36-37
30 Findahl 2002, sid. 239-240
31 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 2001, 2002, sid. 52
32 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, sid 34
33 Höglund & Persson 1985, sid. 44-46
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intervjuat för studien fick också skriva ”informationsanvändningsdagböcker” under en
vecka.34

Hektor identifierar ett antal informationsaktiviteter och de berör såväl informationssökning
som informationsanvändning. Vi ser även här denna bevakande aktivitet som Hektor kallar
bevakning. Bevakning beskriver Hektor som en aktivitet som människor utför då de bevakar
informationskällor som de är välbekanta med och som de tar del av på regelbunden basis för
att hålla sig up-to-date. Denna informationsaktivitet utförs utan att de reflekterar över det.
Exempel på bevakning kan vara att de varje morgon skummar igenom dagstidningen
samtidigt som de med ett öra lyssnar på morgonnyheterna på radion. Bevakning kan ske dels
på individuell basis, till exempel då människor skummar igenom sin morgontidning, men det
finns också en så kallad social bevakning. Hektor konstaterar, liksom Wilson, en social
bevakning som yttrar sig genom att människor utför bevakande aktiviteter åt varandra. Detta
kan till exempel ske genom att någon i din omgivning tipsar dig om ett tv-program som de
tror att du skulle vara intresserad av eller att du i din tur tipsar om något som du tror en vän
skulle vilja ta del av.35 Bevakningen, menar Hektor, styrs ofta av vad individen upplever som
intressant, men det finns också en koppling till tid och plats, till exempel då man varje
morgon vid frukostbordet bläddrar igenom dagstidningen.36 Även Wilson menar att
bevakningssystemets utseende är beroende av vilket ämne människor vill bevaka, olika
informationskällor bevakas med olika frekvens beroende på vilket ämne de vill orientera sig
om. De läser kanske vissa saker i dagstidningen dagligen medan de nöjer sig med att bevaka
andra ämnen en gång i veckan.37 Bevakning, skriver Hektor vidare, kan även ske genom att
läsa e-post eller olika webbplatser.38 Bevakningsaktiviteten gränsar till browsing då det är
vanligt att bevakning allt som oftast övergår till browsing i samma källor som bevakats.39

Försöker vi få en uppfattning av hur musik och musikinformation bevakas ser vi exempelvis
att ett ganska renodlat musikmedium som cd används av 39 % av befolkningen 9-79 år en
genomsnittlig dag 2001. I denna siffra ingår också lyssnande till grammofonskiva och annat
användande av cd utöver musiklyssnande.40 Bland dem som är lyssnare uppgår tiden för
lyssnande till 68 minuter dagligen och det konstateras att ungdomar och yngre medelålders
lyssnar något mer än andra. 41 Det finns inte många direkta specialtidskrifter för musik i
Sverige. Enligt MedieSverige 2000/2001 finns endast 2,5 % av de TS-registrerade42

specialtidningarna inom kategorin Musik och Resor43 vilket inte direkt antyder en lysande
marknad för den som önskar skaffa sig musikinformation den vägen. Vid en titt på försäljning
av utländska tidskrifter visar det sig att 7 %, en femte plats på listan, av sålda tidskrifter var
musiktidskrifter.44

                                                
34 Hektor 2001, sid. 57
35 Hektor 2001, sid. 163- 166
36 Hektor 2001, sid. 158-159
37 Wilson, P 1977, sid. 37
38 Hektor 2001, sid. 166
39 Hektor 2001, sid. 163
40 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 2001, 2002, sid. 38
41 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 2001, 2002, sid. 40
42 Tidningsstatistik (TS) är ett företag vars syfte är att ge marknaden opartisk statistik om  bland annat utgivning
och upplagor. Dock bör det noteras att alla tidningar inte är anslutna till Tidningsstatistik.
Företaget.http://www.tsrs.se/Home/HTML/foretaget.htm 2003-05-08
43 Hafstrand 2002, sid. 119
44 Hafstrand 2002, sid. 128
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Att gå på konsert är ett annat sätt att ta del av och bevaka musikområdet och vi ser i
Kulturbarometern 2000 att 57% har varit på konsert år 2000.45 De som bevistat opera, operett
eller musikalföreställning finns i kategorin Teater/musikteater och hela denna besökarskara
uppgår till 47 %.46

Bevakning tycks alltså stå för en stor del av den vardagliga informationsanskaffningen.
Massmedier som TV och radio används flitigt men personliga kontakter och daglig
kommunikation med vänner, familj och kollegor står även den för en viktig del då det gäller
att hålla sig ajour med sådant som är intressant. Det förefaller som att Internet inte används i
någon högre utsträckning för den här typen av daglig bevakning, även om e-post och liknande
kan sägas vara en del av denna dagliga bevakning. Vi konstaterar också att det inte finns
något större utbud av renodlade svenska musiktidningar men att det konsumeras en del
utländska sådana.

2.1.2 Browsa
Browsing, skriver Hektor, utförs i en begränsad miljö där informationssökaren upplever en
möjlighet att hitta något intressant. Denna miljö kan vara såväl ett bibliotek, en webbplats
eller en bok. Browsing används dels i syfte att tillfredsställa ett vagt upplevt behov av någon
form av information. Browsing kan också handla om att bekanta sig med en ny
informationsmiljö och utförs då främst för att orientera sig i denna miljö. Även om denna typ
av browsing utförs utan avsikt att hitta specifik information så kan det dock hända att något
intressant dyker upp. Browsing som vi tidigare sett, är också en aktivitet som ofta följer på
bevakning. Då någon intressant information dyker upp i bevakningen följer ett browsande
som ofta syftar till besvara frågan; ”… do I want to take part in this?”.47

En liknande form av informationsanskaffning skriver Sanda Erdelez om. Hon menar att den
typ av slumpmässig upptäckt av information som är så vanlig i vardagslivet ofta förknippas
med browsing eller bevakning, men att det inte är samma sak som det hon kallar slumpmässig
upptäckt av information. Hennes artikel Information Encountering: A Conceptual Framework
for Accidental Information Discovery redovisar en undersökning som hon genomfört för att
visa på denna typ av informationsanskaffning som hon menar är ytterst vanlig. Hon skriver att
informationsvanor endast delvis kan förklaras så länge man använder modeller som enbart
ramar in aktiva, specifika och direkta sökningar efter information. Författaren menar att även
om detta är en viktig del kan man inte bortse från det upptäckande av information som sker
när man minst anar det. I avsaknad av empiriskt stöd för en sådan tanke genomför Erdelez en
studie. I studien genomför Erdelez dels en surveyundersökning och dels djupintervjuer med
ett antal studenter där hon frågar om de kan dra sig till minnes att de ”snubblat över”
information som de upplever som relevant i vardagslivet. Resultaten visar att slumpmässig
upptäckt ofta sker i miljöer såsom bibliotek och andra informationsmiljöer men också ofta i
miljöer som inte alls avsetts som informationsförmedlande.48 Erdelez vill poängtera att det
specifika med denna slumpmässiga upptäckt av information är att det kan ske i situationer där
individen normalt sett inte räknar med att stöta på information som anses värdefull.49 Detta är,
som vi ser det, en viktig skillnad mot browsing som ofta sker mer eller mindre medvetet i
miljöer där information finns. Informationssystem, bibliotek och liknande, menar Erdelez, bör

                                                
45 Kulturbarometern 2000, 2001, sid. 14
46 Kulturbarometern 2000, 2001, sid. 12
47 Hektor 2001, sid. 155-158
48 Erdelez 1997, sid. 415
49 Erdelez 1997, sid. 412-414



13

utformas så att slumpmässig upptäckt av information möjliggörs. Att väcka nyfikenhet och
upptäckarlust måste vara möjligt i biblioteket.50

Browsing tycks vara en naturlig följd av bevakningen av dagliga händelser och detta förefaller
vara ett sätt att ytterligare närma sig information som dyker upp i den dagliga bevakningen av
omvärlden. Det som Erdelez kallar slumpmässig upptäckt av information tycks också vara
värt att beakta som ett viktigt sätt att upptäcka information som inte riktigt kan kallas vare sig
browsing eller bevakning med tanke på att den ofta sker då ingen aktiv informationssökning
sker. I vårt fall kan man ju tänka sig att detta är väldigt vanligt, musiken finns överallt och det
är fullt tänkbart att snappa upp väldigt viktig musikinformation från radion då man egentligen
avser att lyssna på nyheter. Musik borde vara ett område där ”encountering” är viktigt då
musiken dyker upp i många sammanhang.

2.1.3 Söka
Sökning utförs då en viss specifik typ av information behövs.51 Sökning, skriver Hektor, är
den aktivitet som används främst för att söka referensinformation eller marknadsinformation.
Referensinformation kännetecknas av att den står sig relativt oförändrad från en tid till en
annan och att den inte skiftar i någon större utsträckning mellan olika källor.
Marknadsinformation, å andra sidan, förändras ständigt både över tid och från källa till källa.
Hektors resultat visar att referensinformation söks av människor då de upplever att de behöver
överbygga en särskild kunskapsklyfta, medan marknadsinformation söks för att orientera sig
inför inköp av något slag. Sökning efter referensinformation sker ofta i lexikon i tryckt eller
elektronisk form, medan marknadsinformationen ofta söks i kataloger, broschyrer eller på
webbplatser.52 Savolainens undersökning visar att då det gäller aktiva sökningar för mer
specifika behov, görs oftast valet av källor och medier med avseende på tillgänglighet, hur
användbara de bedöms vara och hur lättanvända de är. Vid denna typ av sökningar noterar vi
också att resultaten visar på att informella källor, sociala nätverk av vänner och bekanta,
används i mycket hög grad.53  Wilson pekar också på att de personliga och välkända
informationskällorna ofta används för vad han kallar rådgivning. Även om mer formella
källor såsom tidningar och böcker exempelvis kan fungera som rådgivande, menar Wilson att
den personliga kontakten ofta föredras därför att den ger respons. Det går att fråga saker
direkt och inte bara ta del av de svar som redan finns nedskrivna.54 Även Höglund och
Persson menar att personkontakter ofta föredras, ibland helt enkelt beroende på att det som
söks inte alltid finns i tryckt form.55 Wilson skriver också att vi ofta tar rådgivande
information från människor vi litar på, som vi anser har gott omdöme och som vi anser har
mer expertis på ett område där vi själva känner oss begränsade.56

Även statistiken i Mediesverige 2001/2002: Statistik och analys visar att då människor vill
skaffa vad undersökningen kallar Kunskap och Information, ges vänner, familj och
arbetskamrater högst betyg.57 Som vi sett tidigare används Internet mer för direkta sökningar
efter information än för exempelvis bevakning och de olika typer av information som sökts
består till 16 % av Allmän information, 12 % av Samhällsinformation och Kultur/nöje/fritid

                                                
50 Erdelez 1997, sid. 415-420
51 Hektor 2001, sid. 82
52 Hektor 2001, sid. 152-153
53 Savolainen 1995, sid. 282
54 Wilson, P 1977, sid. 38
55 Höglund & Persson 1985, sid. 44
56 Wilson, P 1977, sid. 39
57 Findahl 2002, sid. 239-240
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utgör 6 %.58 Det föreligger i statistiken också uppgifter om Internetanvändningens samband
med användning av andra medier, och här ser vi att de som använder Internet använder cd i
betydligt högre grad än de som inte använder Internet. En genomsnittlig dag 2001 har 50 % av
Internetanvändarna använt cd, jämfört med endast 33 % av dem som inte använder Internet.59

Detta samband tolkas i statistiken som att det är de unga som använder Internet och cd mest.60

En reflektion vi själva gör är att det möjligen kan vara så att de som är musikintresserade
använder mycket cd och också i högre grad använder Internet för att söka musikinformation.
Statistiken visar också att endast 3 % har använt Internet för att söka och ladda ner musik.61

Det förefaller som att sökning av information sker då den dagliga bevakningen inte räcker till.
Vi ser att Internet används i högre grad vid sökning än vid bevakning, troligen med
funktionen av ett uppslagsverk. Väldigt viktiga är också informella och personliga kontakter
som uppskattas därför att de möjliggör ett utbyte där man får respons. Personliga kontakter
verkar också användas mycket då det gäller att få rådgivning. De är ofta sådana som befunnits
vara pålitliga och kända för sin expertis.

2.2 ANVÄNDARUNDERSÖKNINGAR- MUSIK OCH BIBLIOTEK

I följande avsnitt tar vi upp ett par studier som huvudsakligen ägnats åt att undersöka
användares syn på musikutbudet på biblioteken. Anledningen är att de har relevans för vår del
då de bitvis innehåller resultat som behandlar informationsbehov och informationssökning i
anknytning till musik. En del ger också en bild av hur musikinformation på bibliotek uppfattas
av biblioteksanvändare.

Patrik Bäckwall fokuserar i sin magisteruppsats Har vi det ni söker eller önskar ni något
annat? på ungdomars musik- och filmintresse och deras syn på om biblioteket möter deras
behov på detta område. Undersökningen kan snarast betraktas som en användarundersökning i
avsikt att utvärdera de två undersökta bibliotekens musik- och filmverksamhet.
Undersökningen som Bäckwall gjort då det gäller ungdomarnas intressen är av kvantitativ
karaktär. Enkäter delades ut till 140 ungdomar på biblioteken i fråga.62 Bäckwall har inte
specifikt vänt sig till ungdomar som utnyttjat musik- och filmutbudet, utan riktar sig till
ungdomar i allmänhet. Bäckwall undersöker skillnader i film- och musiksmak beroende på
demografiska faktorer. De huvudsakliga frågeställningarna berör huruvida ungdomar mellan
15 och 25 år är nöjda med bibliotekets film- och musikutbud och i vilken mån biblioteket är
medvetna om ungdomarnas önskemål.63 Vidare tittar Bäckwall på hur skillnaderna mellan
män och kvinnor ser ut i de två städer han har undersökt.

I uppsatsen frågar Bäckwall bland annat ungdomarna om vad som får dem att köpa skivor.
Övervägande delen menar att det som avgör är i första hand om de hört artisten förut, därefter
anges radio och tv som informationskällor och tips från kompisar spelar också roll. Ett relativt
litet antal anger att de får tips om skivor via läsning.64 Det förefaller som att få råd av någon
betrodd person är det som först och främst hjälper till med skivtips. Detta tycks också stämma
med vad Wilson skriver om rådgivning.65 När det gäller radiolyssnande konstaterar Bäckwall

                                                
58 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, sid. 35
59 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, sid.45
60 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, sid. 9
61 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, sid. 34
62 Bäckwall 2001, sid. 7
63 Bäckwall 2001, sid. 6
64 Bäckwall 2001, sid. 33
65 Wilson P 1977, sid. 39
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att bilden av radiolyssnande är ganska splittrad. En fjärdedel säger sig lyssna väldigt ofta,
medan det i övrigt verkar ligga på en medelnivå där de säger sig lyssna ibland.66 Bäckwall
finner också att av de tillfrågade är det mer än hälften som aldrig laddar ner musik från
Internet.67 Något som också visar sig i statistiken där endast 3 % laddade ner musik från
Internet.68

Då det gäller hur de undersökta ungdomarna ser på bibliotekets musikutbud visar det sig att
den övervägande delen faktiskt inte har någon uppfattning i frågan. De flesta menar att det är
”rätt bra”, väldigt få i Bäckwalls undersökning har uttryckt att utbudet är ”mycket dåligt” eller
”mycket bra”.69  Huvudsakligen gäller detta, som vi förstått det, utbudet med avseende på
skivor inom olika musikgenrer. Intressant för vår del är att ta del av den inventering som
Bäckwall gjort av bibliotekets utbud. Detta moment i undersökningen har syftat till att se om
den musik som ungdomarna saknar verkligen inte finns på biblioteket. Visserligen saknas
skivor i en del av de genrer som ungdomarna uppgett, men Bäckwalls genomgång av utbudet
visar att det som inte ungdomarna tror finns till stor del faktiskt ändå finns. Problemet är
snarare att de ofta är utlånade eller att biblioteket ifråga tvingats hålla nya skivor bakom
disken på grund av stölder.70 Wilson skriver också att det som ofta begränsar
informationssökningen är att människor ofta bara letar efter det som de tror finns.71 En
anmärkningsvärd detalj är att det ena biblioteket tillhandahåller en pärm med förteckning av
bibliotekets skivbestånd, men bibliotekarien tror inte att ungdomarna är medvetna om att
denna förteckning existerar.72 Ungdomarna verkar helt enkelt inte veta att musiken de vill ha
faktiskt finns på biblioteket.

Dessa resultat är viktiga eftersom de antyder att biblioteken kanske främst brister då det gäller
förmedlandet av musik. Ett attraktivt utbud av skivor eller musik i allmänhet löper stor risk att
inte utnyttjas om ingen vet att det finns. Vi menar att resultaten ytterligare pekar på vikten av
att inte enbart kartlägga vilken slags musik som biblioteken skall tillhandahålla utan även hur
de som är intresserade av musik skaffar den musikinformation de upplever sig behöva.
Överlag ger Bäckwalls undersökning oss intrycket att de tillfrågade ungdomarna knappast
betraktar biblioteket som ett ställe med bra service på musikområdet. Detta är ett i högsta grad
viktigt resultat för vår del, då det faktiskt antyder att fenomenet musik på biblioteket förtjänar
att ytterligare undersökas.

I sin magisteruppsats Music for a while- En studie om musikhögskolestudenters
informationsvanor har Linda Andreasson en annan angreppspunkt för att undersöka musik
och bibliotek. Även här står ett specifikt bibliotek i centrum, nämligen det som finns inrymt i
Artisten i Göteborg.73 Urvalet informanter består i undersökningen av både musikerstudenter
och musiklärarstudenter. Utgångspunkten är att undersöka hur musikinformation söks av
människor i rollen som studenter och skillnader och likheter mellan musikerstuderande och

                                                
66 Bäckwall 2001, sid. 43-44
67 Bäckwall 2001, sid. 41-42
68 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, sid. 34
69 Bäckwall 2001, sid. 35-36
70 Bäckwall 2001, sid. 87
71 Wilson, P 1977, sid. 47
72 Bäckwall 2001, sid. 68
73 Artisten är ett konstnärligt, pedagogiskt och vetenskapligt utbildningscentrum med lokaler för
Musikhögskolan, Högskolan för teater, opera –och musikal. Här finns också Göteborgs universitets musik- och
teaterbibliotek.
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musiklärarstudenter.74 Metoden för undersökningen är både av kvantitativ art, i form av
enkäter, och kvalitativ, i form av tio intervjuer med studenter.75

Studenterna behöver öva sina tekniska färdigheter och utvecklas i sitt musicerande.76

Författaren ser att studenterna därför behöver mycket information i form av noter och
musikinspelningar.77 Då de söker efter noter sker detta ofta i biblioteket men de flesta föredrar
att köpa noter för att bygga upp ett eget referensbibliotek hemma. De poängterar också vikten
av att få rätt utgåva på noterna och använder därför gärna sig av kunniga nothandlare.78 De
uttrycker också ett behov av att inspireras i sitt utövande. Denna inspiration upplever
studenterna att de får dels genom att lyssna på inspelningar eller konserter, men även genom
musikfilmer eller musikaler.79 Detta känner vi igen från vad Höglund och Persson kallar
stimulansbehov, något som de menar tillhör de regelbundna behoven.80 Bland studenterna i
Andreassons undersökning förefaller detta behov av inspiration vara något som är väldigt
starkt och den kan skaffas på en mängd olika sätt. Oftast kan inte studenterna sätta fingret på
exakt vilken slags information som ger denna inspiration.81 Som vi ser kan den komma från
såväl information i form av musikinspelningar eller livemusik. Dessutom nämner studenterna
att samtal med studiekamrater eller att bläddra bland bibliotekets noter kan ge tips på nya
inspirerande stycken att spela.82 Det som Erdelez kallar slumpmässigt
informationsupptäckande, ser vi även hos dessa studenter som menar att sådant som ger
inspiration ofta bara ramlar över en utan att man haft en medveten strategi för att söka upp
det.83 Inspiration fås också genom att lyssna på sina förebilder och då man upptäcker ”gamla”
artister som man inte känt till tidigare.84

Den något mer medvetna strategi som Hektor kallar browsing, ser vi också att studenterna
ofta använder. De browsar såväl i bibliotekets notsamling som i skivutbudet och det
förekommer även att de går igenom vänner och bekantas not- och skivsamlingar för att hitta
ny musik85 och på så sätt få inspiration.86 Det förekommer också att de använder browsing
såtillvida att de lånar noter för att gå igenom dem och se om det är något de vill köpa. Detta är
något som också Hektor konstaterat. Browsing används då man vill gå igenom något i avsikt
att avgöra om det är något man gillar och vill ”ta del av”87, eller i det här fallet, köpa. Det
förefaller också som om den typ av personliga kontakter som Wilson kallar rådgivande
används i mycket stor utsträckning bland studenterna. Som vi sett används de för att få
inspiration men även då det gäller att söka annan information, föredras ofta denna typ av
informella förmedlare. Studenterna nämner att de ofta har ett antal vänner och bekanta som de
vet är bra på olika saker och de vet ofta var de skall vända sig för att få hjälp. Dessa personer
används ofta som rådgivare och experter på sina speciella områden.88 Då det gäller att söka

                                                
74 Andreasson 1998, sid. 2
75 Andreasson 1998, sid. 3
76 Andreasson 1998, sid. 61
77 Andreasson 1998, sid. 51
78 Andreasson 1998, sid. 84
79 Andreasson 1998, sid.37-38
80 Höglund & Persson 1985, sid. 44
81 Andreasson 1998, sid. 62
82 Andreasson 1998, sid. 69
83 Andreasson 1998, sid. 73
84 Andreasson 1998, sid.73
85 Uttrycket ny musik avser i uppsatsen nyutkommen eller för individen hittills okänd musik och inte, som det
ibland gör, nykomponerad musik.
86 Andreasson 1998, sid. 83
87 Hektor 2001, sid. 155-158
88 Andreasson 1998, sid. 67
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reda på fakta, det kan exempelvis röra handlingar och sammanhang i operor eller hjälp med
översättning av texter, använder sig studenterna av lexikon och uppslagsverk.89 Detta är
snarast att betrakta som referensinformation. Även Hektor konstaterar i sin undersökning att
lexikon och liknande används i sådana fall.90

Studenterna uttrycker också ett behov av att hålla sig ajour inom musikområdet och då
bevakas, i likhet med vad vi kan se i statistik och i Savolainens studie, massmedier såsom
radio, TV och musiksidor i dagstidningar.91 Även här spelar informella personliga kontakter
såsom lärare, andra elever eller yrkesverksamma musiker en stor roll då de hjälper till med
tips och bevakning av tidskrifter. Detta kan snarast jämföras med vad Hektor kallar social
bevakning.92

Då det gäller synen på bibliotekets service noterar vi att det som uppskattas mest är
bibliotekariens kunnighet och villighet att hjälpa till. Studenterna frågar hellre än letar själv i
samlingarna. En del av musikerstudenterna upplever också svårigheter att söka i
bibliotekskatalogen. Troligen beror det på att det saknas undervisning i detta. De som är
musiklärarstudenter klarar i högre grad av egna sökningar, vilket också tycks medföra att de
oftare stöter på sån information som ”de inte visste att de behövde.93

Vi ser i studien att en stor del av informationssökningen sker i avsikt att hitta inspiration, men
också givetvis instruktion för musikutövandet. Slumpmässigt informationsupptäckande och
browsing spelar en stor roll i detta informationsanskaffande. Att musikintresset ofta innebär
ett behov av att upptäcka ny musik och överraskas av det oväntade verkar stå helt klart. Det är
rimligt att anta att även musikintresserade som inte är musikstudenter upplever detta behov.
Att informella kontakter spelar en stor roll i detta såväl som att hjälpa till med bevakning är
tydligt. Det som förvånar något är att Internet inte förefaller användas i någon högre
utsträckning, men detta hänger troligen samman med att undersökningen är några år gammal.

En användarundersökning utfördes under år 2000 vid Statens Musikbibliotek. Resultatet
rapporteras i magisteruppsatsen Användarundersökningar på bibliotek: från studie till
genomförande skriven av Carin Axelsson och Susanne Haglund inom ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Undersökningen är en kvantitativ studie och
av ganska omfattande storlek. Till stor del har den tillkommit som ett ”beställningsuppdrag”
från Statens Musikbibliotek med syfte att få en bild av vem som använder biblioteket, hur
biblioteket används och vad användarna tycker om servicen. Resultatet från undersökningen
är tänkt som underlag för att kunna förbättra bibliotekets service. Undersökningen utformades
med hjälp av personal från Statens Musikbibliotek som bistod med att utforma
undersökningen för att få svar på det man ansåg sig behöva veta om användarna för att kunna
förbättra servicen ytterligare.94

Om användarna framkom det att den gemensamma nämnaren var intresset för musik.95 Till
största delen var det fråga om musiker, såväl professionella som amatörer. Dessa stod för 60
% av besökarskaran, därnäst i storlek var den grupp som sysslade med forskning av något

                                                
89 Andreasson 1998, sid. 83
90 Hektor 2001, sid. 152-153
91 Andreasson 1998, sid. 72
92 Hektor 2001, sid. 163- 166
93 Andreasson 1998, sid. 97-98
94 Axelsson & Haglund 2000, sid.56-57
95 Axelsson & Haglund 2000, sid. 80
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slag, för privat intresse eller i yrkesrollen. De som ”privatforskade” stod för 10 % procent av
besökarskaran.96 Det går ur undersökningen inte direkt att utläsa något om informationsbehov
hos användarna men vi noterar att de tillfrågade tyckte att informationen på bibliotekets
hemsida och i telefonkatalogen är otydlig och borde förbättras. I övrigt kan man i
undersökningsresultaten notera att de som använder biblioteket till stor del är nöjda, och
ibland nästintill överväldigade av resurserna och personalens kompetens. De kritiska
kommentarerna handlar om att det skulle behövas mer instruktioner och vägledning i hur man
använder och kommer åt allt det material som finns i databaser och kataloger och man
efterlyser utökade öppettider.97 Folk som snubblat över Statens Musikbiblioteks existens
menar att en sådan musikresurs skulle de vilja ha tillgång till tidigare. Vi ser också att
kännedom om bibliotekets existens till övervägande del spridits genom informella kanaler
såsom vänner och bekanta eller så har man ”alltid vetat” att de finns.98

Det som vi anser vara värt att notera är att man kan se att användarna kommer till biblioteket i
egenskap av utövare eller såsom forskare, antingen privat eller som yrkesperson. Detta
antyder att musikbibliotek och musikinformation används och efterfrågas i olika syften. Även
om undersökningen inte på något sätt redovisar vem som egentligen använder vilka tjänster
eller varför, är det inte helt orimligt att anta att det faktiskt är frågan om olika behov beroende
på i vilken relation man står till musiken. Likaså är det värt att notera att där det tycks brista är
i informationen om bibliotekets existens och hur resurserna på biblioteket bäst kan utnyttjas.99

Vi tror att bättre kunskaper om musikintresserade människors olika typer av behov och sätt att
anskaffa musikinformation kan vara något som kan komplettera bilden och göra biblioteken
än mer kapabla att erbjuda den information som musikintresserade upplever sig behöva samt
tillgängliggöra den på ett bra sätt.

Jeanette Casey och Kathryn Taylor konstaterar i artikeln, Music Library users: Who Are
These People And What Do They Want From Us, att biblioteket kan betraktas som en
serviceinrättning vars främsta mål är att ge den service på musikområdet som användarna har
behov av.100 De gör sig ingen föreställning om att deras undersökning kan ersätta en regelrätt
studie av vad musikanvändarna förväntar sig av sitt musikbibliotek, men hoppas med en
historisk återblick kunna ge en antydan om vad som kan ske framöver. De menar att lära
känna sina användares behov är nyckeln till god musikservice.101  Artikelförfattarna genomför
en historisk studie av musikbiblioteksrelaterad litteratur och tittar samtidigt på ett antal
samhälleliga förändringar. Demografiska och tekniska förändringar är exempel på faktorer
som har påverkat musikbibliotekens service.102 Det visar sig bland annat att en stor förändring
har skett i kraven på bibliotekens service i samband med den allt större rörligheten i
människors liv. Som ett exempel på detta pekar de på den stora inflyttning av nya etniska
grupper som skedde till Chicago under 1980-talet. Denna inflyttning medförde att biblioteken
drastiskt fick se över sitt utbud av dessa nya gruppers musik. Författarna har sett flera
liknande exempel och menar att detta kan vara värt att notera som en viktig faktor som ger
upphov till förändringar i bland annat bibliotekens beståndsutveckling.103 En annan
förändringsfaktor som påverkat biblioteken är den tekniska utveckling som skett då det gäller
formatet som musikinspelningar förmedlas i. Författarna konstaterar att stora förändringar
                                                
96 Axelsson & Haglund 2000, sid. 63
97 Axelsson & Haglund 2000, sid. 78-79
98 Axelsson & Haglund 2000, sid. 81
99 Axelsson & Haglund 2000, sid. 81
100 Casey & Taylor 1995, sid. 3
101 Casey & Taylor 1995, sid. 4
102 Casey & Taylor 1995, sid. 3
103 Casey & Taylor 1995, sid. 5
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skedde då cd: n introducerades och menar att biblioteken framöver hela tiden måste ligga i fas
med de nya formaten som introduceras på marknaden. Tv och film är medier som påverkar
musikintresset i hög grad och bör tas i beaktande. En tredje viktig faktor är utvecklingen av
datorer och allt vad detta för med sig i form av nya möjligheter och förväntningar hos
användarna.104 Sammanfattningsvis konstaterar författarna att biblioteket måste ge den service
folk förväntar sig såväl som att förutse framtida behov och även vara den som kan upplysa
användarna om nyheter som är på väg. Detta, menar man, uppnås genom kontakt med
användarna samt medvetenhet om sociala, ekonomiska, demografiska och tekniska
utvecklingstrender.105

Artikeln är viktig för oss i vårt arbete då den verkligen pekar på vikten av att låta behovet av
musik och musikinformation ligga till grund för arbetet med musik på biblioteket. Möjligen
kan vi inte dra några växlar på resultaten då de, som sagt, inte gör anspråk på att vara
vetenskapligt framtagna. Vi menar dock att artikeln ändå är relevant i vårt arbete då den, om
inte annat, verkligen tydliggör vikten av att ha kunskaper om informationsbehov och
informationsvanor på musikområdet som bas i biblioteksarbetet med musik. Att exempelvis
veta vilka medieformer som gäller för musikinformation är viktigt för att kunna erbjuda
musikinformation i den form som användarna föredrar. Inte minst är det viktigt idag då
medieformerna blir allt fler och det inte är helt självklart i vilken form musikinformationen
skall förmedlas. Resultaten antyder också att skillnader finns mellan olika etniska grupper,
vilket knappast kan ses som förvånande. Att människor som kommer från andra länder kan ha
ett behov av att lyssna på musik från sina hemländer kan förstås innebära en barriär för dessa
människor då det kanske inte alltid är musik som distribueras utanför landet ifråga. Att
undersöka behov av olika stilar och genrer är som sagt inte vårt fokus, ändå noterar vi det och
konstaterar att det absolut är något som ett musikförmedlande bibliotek bör ha i åtanke.

En sammanfattande återblick på den redovisade forskningen som berör musik, bibliotek och
användare har givit oss en del resultat att ta med oss och beakta i vårt eget uppsatsarbete. Vi
kan se hur det ofta tycks brista då det gäller förmedlandet av musik, både vad det gäller olika
genrer och stilar, men också i sättet att organisera och presentera samlingarna. Exempelvis
visade Bäckwalls undersökning att det fanns musik som användarna inte var medvetna om
eftersom den förtecknats i en pärm vars existens var helt okänd för användarna! Även i
undersökningen vid Statens Musikbibliotek ser vi att det brast i tillgången till
musikinformation då användarna ofta inte förstod hur bibliotekets resurser skall användas. Vi
får därför intrycket att bibliotekens musikförmedling tycks brista då det gäller att
tillgängliggöra musik och musikinformation. Andreassons studenter skiljer sig dock från våra
respondenter, eftersom de är knutna till en skolmiljö, medan vi främst intresserar oss för
vardagsanvändningen. Vi menar dock att undersökningens fokus på musik givit viktiga
insikter om vilken slags information som musikintresserade behöver och hur de skaffar den.
Undersökningen vid Statens Musikbibliotek visar att det är människor med olika
förhållningssätt till musik; musiker, forskare eller allmänt musikintresserade, som
frekventerar biblioteket. Det finns inget i undersökningen som explicit visar skillnaderna men
vi tror inte det är orimligt att anta att musikern kan ha andra informationsbehov än den som
bedriver musikhistorisk forskning. En undersökning som vår, som tar utgångspunkt i musiken
och inte i biblioteket, är ett nytt sätt att komma åt kunskaper som kan ligga till grund för
bibliotekens arbete med musik. Att undersöka vardagslivets informationsvanor i anknytning
till musikområdet borde ge en förståelse, dels för vilken information som söks och dels hur
den söks.
                                                
104 Casey & Taylor 1995, sid. 8-9
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2.3 MUSIK OCH MUSIKINFORMATION PÅ BIBLIOTEKEN

Musikbeståndet på folkbiblioteken är svårt att överblicka. I Folkbiblioteken 2001, som är
kulturrådets årliga statistik över folkbibliotekens verksamhet, kan vi utläsa att utlåningen av
AV- medier ökade något under 2001 medan boklånen minskade. Av AV-medierna är det
musikfonogram som lånas mest. Under 2001 uppgick musikfonogrammen till 33 % av
nyförvärven av AV-medier.106 Det finns i statistiken inte någon möjlighet att se
folkbibliotekens bestånd vad gäller noter eller hur mycket musiktidskrifter som finns.
Däremot kan vi konstatera att folkbiblioteken har tämligen stora resurser att låna in
musiklitteratur, noter och annat musikmaterial från Statens Musikbibliotek. Statens
Musikbibliotek ingår i Statens Musiksamlingar som också innefattar institutionerna Svenskt
Visarkiv och Musikmuseet vars samlingar det går att ta del av.

Statens Musiksamlingar är en central myndighet vars uppgift är att dokumentera, samla in,
vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv. Detta för att hjälpa till att
”främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden”.107

Samlingarna består av Statens Musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv samt en
administrativ avdelning.108 Statens Musikbibliotek tar hand om hela biblioteksverksamheten
åt Statens musiksamlingar, det vill säga allt som rör noter, musiklitteratur och bibliografering,
samt nationell arkiv- och bilddokumentation på musikområdet.109 Statens Musikbibliotek
fungerar dels som ett forskningsbibliotek med bland annat en omfattande samling äldre
musiktryck från 1600 - 1800-talet, musikhandskrifter och de mesta som går att finna inom
ramen för musikvetenskaplig litteratur. Men Statens musikbibliotek är samtidigt ett allmänt
musikbibliotek med en stor samling noter i alla genrer, musiklitteratur, kompletta orkesterverk
och videokassetter. Statens musikbibliotek är beläget i Stockholm men alla folkbibliotek runt
om i landet kan söka material via LIBRIS och fjärrlåna hem det till sina låntagare.110

Bibliotekets material är avsett för utlån och låntagarna är professionella musiker, orkestrar
och ensembler, forskare, musikstuderande, pedagoger och allmänt musikintresserade. Vid
slutet av 2002 uppgick bestånden till bland annat 50 200 böcker, 380 tidskrifter och årsböcker
samt 378 100 noter.111 Statens Musikbibliotek ligger också bakom Svensk Musikhistorisk
Bibliografi som är sökbar via LIBRIS. Svensk musikhistorisk bibliografi är en årlig
förteckning och databas över vetenskaplig och populär svensk litteratur om musik. Här ingår
allt från böcker, artiklar från alla svenska musiktidskrifter, utom fanzines112, musikartiklar i
andra tidskrifter, bidrag i samlingsverk, utförligare skivkommentarer, dokument på Internet,
recensioner med mera.113

Svenskt Visarkiv bevarar och samlar in vetenskapligt bearbetat material som sedan görs
sökbart. Här återfinns inspelningar och noter av främst visor och jazzmusik, men också
information om folklig musik, jazz och angränsande ämnen.114 Musikmuseet utför de
uppgifter inom myndigheten som rör insamling och vård av musikinstrument, utställningar,
musikpedagogiska aktiviteter och annan museiverksamhet. Musikmuseet har landets största
musikarkiv med ett rikt material som behandlar framför allt svenska personer och institutioner

                                                
106 Folkbiblioteken 2001, 2002, sid. 5-7
107 Statens Musiksamlingar – The Swedish  National Collections of Music, 2002-01-31,  http://www.smus.se/
108 Statens Musiksamlingar – The Swedish  National Collections of Music, 2002-01-31,  http://www.smus.se/
109 Statens Musiksamlingar – The Swedish  National Collections of Music, 2002-01-31,  http://www.smus.se/
110 Statens Musikbibliotek, 2003-04-02,  http://www.muslib.se/
111 Samlingar, 2003-04-05, http://www.muslib.se/saml.html
112 Fanzines är musiktidningar helt producerade och utgivna av fans.
113 Svensk Musikhistorisk bibliografi, 2003-03-12, http://www.muslib.se/sma/smhb.html 2003-03-26
114 Vad gör svenskt Visarkiv, http://www.visarkiv.se/sva_om.htm
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inom musik och teater. Bland annat finns omfattande samlingar om våra största sångerskor,
Jenny Lind och Kristina Nilsson. Folkmusikavdelningen innehåller brev och urklipp kring
svenska spelmän, spelmansböcker från 1700- och 1800-talen, 20 000 låtuppteckningar,
däribland originalmaterialet till utgåvan Svenska Låtar.115 Vidare finns omfattande
klippsamlingar. Ansvaret för arkivmaterialet övergick från och med den 1 januari 2003 till
Svenskt visarkiv och Statens musikbibliotek.116

Biblioteken har som vi ser ganska stora resurser då det gäller musikinformation i form av
noter, musiklitteratur och tidskrifter att fjärrlåna från Statens Musikbibliotek. Då det gäller
skivinköp står biblioteken fria att köpa skivor där de finner det bäst. Bibliotekstjänst erbjuder
varje år i sitt sortiment cirka 850 titlar på cd och kassett.117 Den totala skivutgivningen i
Sverige uppgick år 2002 till knappa 11 000 titlar118 vilket gör att bibliotek som enbart köper
skivor från Bibliotekstjänst missar en stor del av utgivningen.

                                                
115 Svenska Låtar är samlingsverk med folkmusik från alla svenska landskap.
116 Musikmuseet – Allmän information på svenska, http://stockholm.music.museum/infosve.html
117 Isaksson 2001, sid. 19
118 Svenska och internationella produkter: Total utgivning per genre 1988-2002,
http://www.ifpi.se/02.images/01.top/02.subnav_pdf/02.statistik/pdf/Antal%20svenska%20utgivningar%201988
%20-%202002.pdf
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3. SENSE-MAKING TEORIN
Inledningsvis i detta kapitel ges först en kort bakgrund till Sense-Making119 teorin och hur
denna vuxit fram. Därefter går vi närmare in på Sense-Makings syn på information och
informationsbehov samt informationsanskaffning och barriärer.

3.1 TEORINS BAKGRUND OCH KARAKTÄR

Sense-Making teorin är utvecklad till största delen av Brenda Dervin och hennes kollegor.
Den började utvecklas redan 1972 men namnet Sense-Making introducerades först 1983.120

Dervin har sin bakgrund inom kommunikationsvetenskapen och det är inom denna disciplin
som Sense-Making teorin till stor del vuxit fram. Dock har teorin använts en hel del inom
biblioteks- och informationsvetenskap och då framför allt vid studier av informationsbehov,
informationssökning och informationsanvändning.121 År 1986 konstaterar Brenda Dervin och
Michel Nilan i artikeln Information Needs and Uses ett, vad de kallar, paradigmskifte i sättet
att se på människors informationsvanor. De menar att inom det traditionella paradigmet så har
informationsvanor ofta undersökts med utgångspunkt i biblioteket eller något annat
informationssystem. Undersökningar har oftast syftat till att undersöka vad och hur mycket av
bibliotekets resurser som människor använt. Utgångspunkterna har ofta varit hur exempelvis
demografiska eller sociala faktorer styr användningen av olika informationssystem.
Människors behov av information har inte förståtts som vad de behöver, utan vad av
systemets utbud de behöver och använder. Konstanta faktorer som demografi och sociala
förhållande antogs i alla lägen bestämma över människors behov och anskaffning av
information.122 Det som Dervin och Nilan kallar det alternativa paradigmet tar däremot sin
utgångspunkt i användaren och undersöker förutsättningslöst vad det är denne upplever sig
behöva utan att se till vad systemet kan erbjuda. Sense-Making teorin har växt fram i denna
alternativa tradition och har ursprungligen använts i undersökningar som gällt människors
vardagliga behov av information. Ofta har de inte ett bibliotek eller informationssystem som
utgångspunkt utan syftar till att upptäcka och beskriva vardagens informationsvanor.123 I
motsats till det traditionella paradigmet, är utgångspunkten inte att se till vilka konstanta
faktorer som avgör informationsvanor. I artikeln From the Mind’s Eye of the User skriver
Dervin att människors användning av information och informationssystem bestäms av
situationella förhållande som definieras av individen själv.124 Sanna Talja skriver också i
artikeln Constituting ”Information” and ”User” as Research Objects: A theory of Knowledge
Formations as an Alternative to the Information Man –Theory att Sense-Making inte förklarar
olikheter i informationsvanor med skillnader mellan grupper eller individer, utan snarare
skillnader i situationer, ämnesområden eller olika intressen.125 Sense-Making har använts,
enligt Dervin och Nilan, för att beskriva behov och användning av information hos människor
i diverse olika sammanhang.126 Sense-Making kan sägas ha en något deskriptiv karaktär vilket
gör den lämplig för vår undersökning då vi vill försöka beskriva de musikintresserades
informationsvanor.

                                                
119 I litteraturen om Sense-Making har vi funnit varierande stavningar på ordet Sense-Making men den variant vi
använder tycks vara den mest vedertagna.
120 Dervin 1999, sid. 728
121 Savolainen 1993, sid. 15
122 Dervin & Nilan 1986, sid. 14-17
123 Dervin & Nilan 1986, sid. 22
124 Dervin 1992, sid. 66
125 Talja 1997, sid. 74-75
126 Dervin & Nilan 1986, sid. 20
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Vi avser att undersöka hur människor som är intresserade av musik skaffar den information de
behöver i samband med sitt musikintresse. Därför menar vi att Sense-Making är ett lämpligt
verktyg för oss då musikintresse kan ta sig olika uttryck vilket också leder till flera olika
situationer där musikinformation behövs. Troligen har det också betydelse vilken slags musik
man intresserar sig för då det gäller att skaffa sig information om denna. Vi tycker att Sense-
Making teorin passar oss då den sätter användaren i fokus och låter dennes berättelser vara i
centrum utan att ta utgångspunkt i ett visst informationssystem.

3.2 INFORMATION OCH INFORMATIONSBEHOV

Donald O Case konstaterar i sin forskningsöversikt, Looking for Information: A Survey of
Research on Information Seeking, Needs, and Behaviour, att det finns teorier som ser
informationsbehov som relativt statiska och att de uppstår för att lösa ett speciellt problem. I
motsats till detta står teorier som menar att informationsbehov uppkommer ur en vag känsla
av osäkerhet eller för att göra olika situationer begripliga. Informationsbehov betraktas då
som mer dynamiska, i olika situationer är behoven av olika karaktär. Sense-Making är ett
exempel på en teori med detta synsätt. 127  Traditionellt, skriver Sanna Talja, har forskning om
informationsbehov utgått från att behov av information uppstår då människor behöver hjälp
med att lösa problematiska situationer. Det vore lika naturligt att utgå från att behov av
information kan uppstå ur speciella intressen likväl som att behov uppstår enbart beroende på
bristande kunskaper.128 Vi menar att Sense-Makings syn på informationsbehov är lämplig för
vår del då vi delar synen på informationsbehov som dynamiska och olika beroende på
situationen.

Utgångspunkten för Dervin är alltså att betrakta information som den speciella mening som
skapas i ett speciellt ögonblick i tid och rum.129 Information betraktas alltså inte som något
som existerar oberoende av tid och rum utan är den mening som människor skapar i en viss
situation. Sense-Making använder en metafor för åskådliggöra sin syn på informationsbehov
och hur dessa uppstår. Metaforen kallas ”the triangle of situation-gap-uses/helps” och
förklaras enligt följande. Situation är det ögonblick i tid och rum där meningsskapandet sker,
gap är den klyfta som uppstått i medvetandet och uses/helps är den hjälp som individen
genom olika aktiviteter söker nå.130 En central tanke i Sense-Making är att individen ställs
inför situationer där hon måste skapa mening i tillvaron för att komma vidare. Hon måste
klargöra vad det är som behövs för att skapa mening och identifiera var hon skall få tag i det
och sedan hur hon skall få tag i det. Då individen behöver skapa ny mening kan man säga att
en situation uppstår där individen behöver informera sig.

Information kan innebära olika saker i olika situationer Dervin skriver: ” … as in information
need, what is suggested is a gap that can be filled with what the needing person calls
information”.131 I artikeln On Studying Information Seeking Methodologically: the
Implications of Connecting Metatheory to Method skriver Dervin att information bör
beskrivas med tillägget att information är det som definieras som information av experten.132

Experten är individen som i ett ögonblick av meningsskapande gör klart för sig vad hon
behöver. Hon betraktas som expert på vad det är hon behöver för att skapa mening i sin
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tillvaro, såväl i sin fritid som på sitt arbete.133 Dervin menar att man måste se egna
erfarenheter och känslor som informativa likväl som information som sökts på Internet eller
på andra sätt.134

3.3 INFORMATIONSANSKAFFNING OCH BARRIÄRER

Som vi ser så har Sense-Making en syn på information som innebär att det vi kallar
informationsanskaffning kan ske på många olika sätt. Dervin skriver att Sense-Making
studerar situationer: ” … where humans reached out for something they called information”.
Det kan både handla om att söka sig till externa informationskällor men också att dra nytta av
sina egna tidigare erfarenheter.135 Det viktiga är, menar Dervin, att förstå att individer i olika
situationer använder olika taktiker för att skaffa information. Då det gäller valet av
informationskälla skriver Dervin att olika informationskällor värderas olika beroende på
situation men att det också kan skilja sig åt mellan individer.136

Trots att teorin sätter individen och dennes upplevelser i centrum förnekas inte strukturella
faktorers inverkan. Teorin kan här tyckas vackla något vad det gäller förklaringar med
avseende på strukturella och situationella faktorer. Dervin menar dock att Sense-Making
befinner sig mitt emellan struktur och situation då teorin kan hantera problemet med
förklaringar såväl med avseende på strukturella som situationella faktorer. Angående detta så
skriver Dervin att: ”Instead of choosing all or one, Sense-Making focuses on some, assuming
all potential explanations might hold under some conditions”.137 Skillnader i
informationsvanor måste därför förklaras med hänsyn tagen till både situationella och
strukturella faktorer. Detta tacklar Sense-Making genom att anta att strukturella barriärer
enbart kan sägas vara de som individen upplever i ett ögonblick i tid och rum.138 Dervin
skriver:

What is important here is not that Sense-Making denies across time-space
characterisations of human beings (e.g. culture, demography, structural routine) but
rather that Sense-Making mandates empirical attention to the conditions which foster
flexibility, fluidity, and change as well as those that foster rigidity, stability, and
inflexibility. In Sense-Making, it cannot be assumed in advance that across time-space
characteristics are what account for human individual and/or collective. Nor can it be
assumed that any manifestation of human  (e.g. knowledge, learning) remain static.139

Det innebär att exempelvis ekonomiska, demografiska eller sociokulturella faktorer enbart
kan betraktas som strukturella barriärer då de upplevs som sådana i ett ögonblick av
meningsskapande. Forskaren ska inte på förhand ha en utgångspunkt som syftar till att
undersöka hur informationsanskaffning påverkas av barriärer som existerar oavsett situation.
Sense-Making har som utgångspunkt att det är aktören, det vill säga den individ som är
inbegripen i meningsskapande, som pekar ut de strukturella faktorer denne ser som
påverkande och hindrande. Dervin skriver att ”Sense-Making ... does not name the world for
the actor but rather mandates the actor to name the world for herself”.140
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3.4 KONSEKVENSER AV TEORIVAL

Sammantaget menar vi att Sense-Making teorin kan fungera bra för oss som teoretiskt verktyg
då vårt forskningsproblem består av att erhålla större förståelse för de musikintresserades
informationsvanor. Sense-Making teorin ger även vägledning då det gäller utformning av den
metodstrategi vi använder. Dervin påpekar att det fram till 1999 inte finns någon forskning
som fullt ut realiserat Sense-Making som teori eller som explicit metod men hon finner att det
råder ökande konvergens angående hur forskare låtit Sense-Making guida sin forskning.141

Även om inte vår studie kan göra anspråk på att vara en fullt utvecklad och ”renlärig” Sense-
Making studie så har den inspirerat oss vid vårt metodval och vid utformningen av
intervjuerna. Detta förklaras lite närmare i kapitel fyra.

                                                
141 Dervin 1999, sid. 737
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4. METOD

4.1 VAL AV METOD

Pål Repstad skriver att den kvalitativa metodens styrka är att den ger nyanserade
beskrivningar av fenomen och företeelser. Metoden beskriver fenomen som de är utan att tala
om hur vanliga de är, eller hur ofta de förekommer.142 En användarstudie av kvalitativ
karaktär är därför lämplig då vi strävar efter att få insikter och kunskaper om
musikintresserades informationsvanor. Som bakgrund och inspiration för vårt val av metod
ligger Sense-Making teorin som tidigare presenterats. Sense-Making har, som vi nämner i
kapitel tre, en deskriptiv karaktär och anknyter väl till kvalitativa metoder. Sense-Making
teorin poängterar att den som intervjuas måste ges möjlighet att beskriva och förklara sin
situation och hur man går tillväga i en situation där man upplever sig behöva information.143

Den kvalitativa intervjun ger respondenterna denna möjlighet att beskriva dels vad de
upplever som viktig information, hur de skaffade den och vidare också vilka eventuella
problem och svårigheter de upplever i sin informationsanskaffning. Utgångspunkten för vår
studie är inte att skriva människor på näsan utan snarare låta dem vara ”experterna” på
musikinformation och tala om hur denna bäst anskaffas. Att låta människor själva vara
experter på sina liv och följaktligen också veta vilken information de är i behov av, är centralt
i Sense-Making teorins syn på hur informationsvanor bör undersökas.144 Vi håller med Steinar
Kvale när han skriver att intervjuer ger goda möjligheter att få kunskaper om hur den
intervjuades upplevelser och verklighet ser ut.145 Eftersom vi vill ta reda på så många olika
upplevelser av musik och information som möjligt, tycker vi det är bättre att använda oss av
kvalitativa intervjuer än exempelvis enkäter.

4.2 URVAL AV DELTAGARE

Om urvalet av respondenter skriver Repstad att det kan göras på olika sätt och det gäller att
anpassa det efter vad som undersöks. Ett huvudkriterium är dock att personerna bedöms ha
mycket information att ge om det som undersöks och att de bör vara så olika som möjligt för
att få en så bred bild av det undersökta som möjligt.146 En bra utgångspunkt, tycker vi,
eftersom vi vill fånga in så många olika aspekter som möjligt på upplevelser av musik och
information. Därför är det viktigt att i urvalet försöka få med personer som vi tror kan ge så
mycket, och gärna så olika data som möjligt, om det vi undersöker. När vi gjorde vårt urval
försökte vi hitta personer med olika förhållningssätt till musik. Vi började med att dela in vårt
tänkta urval i två grupper beroende på om respondenterna själva är musikutövare eller inte. En
indelning som är något flytande och det visade sig snabbt att de flesta faktiskt utövar musik,
om än i något varierande omfattning.  I dessa två grupper försökte vi därefter finfördela
ytterligare genom att i utövargruppen till exempel finna någon som spelar i ett band och en
annan som kanske är medlem i en kör. Vi lyckades få en tillräcklig bredd i urvalet och bland
respondenterna återfinns också två personer som har en mer ledande och arrangerande roll, en
person som leder en kör och en som är en drivande kraft i en folkmusikgrupp. I den mån det
gick försökte vi finna respondenter av olika kön och olika åldrar och med olika slags
musikaliska preferenser vad det gäller genre och stilar. Vi ställde inte något krav på
respondenterna att de skulle vara ”extremt” musikintresserade, utan försökte hitta individer
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med olika grad av musikintresse. Vi har dock medvetet valt bort den som inte är
musikintresserade. För att få tag i lämpliga personer att intervjua gick vi tillväga på lite olika
sätt, men huvudsakligen vände vi oss till folk i vår omgivning, till exempel gamla
arbetskamrater, eftersom vi hade en uppfattning om att de kunde känna någon person som
skulle kunna passa in i undersökningen. Vi vill dock poängtera att ingen av respondenterna är
tagna ur vår vänkrets eller närmaste omgivning. Detta för att helt eliminera risken att
respondenterna är alltför lika oss eller varandra.

4.3 GENOMFÖRANDE

Ur den tidigare nämnda metaforen om situation-gap-uses/helps, skriver Savolainen, kan två
olika intervjutekniker härledas. I en så kallad time-line interview beskrivs en situation steg för
steg och forskaren kan sedan gå vidare med att skärskåda varje delmoment i situationen med
avseende på metaforens olika dimensioner. Neutral questioning handlar om att förstå och lära
från den intervjuade för att förstå vad som är viktigt för denne att få veta och vilken hjälp
denne behöver. Avsikten är att få en inblick i den intervjuades värld för att förstå vilken slags
information som är viktig för denna person. Som vi tidigare nämnt har det hittills aldrig gjorts
någon helt ”renlärig” Sense-Making studie.147 Vi använder oss inte heller fullt ut av
ovanstående intervjutekniker. Då vi diskuterade intervjuerna och hur vi skulle lägga upp
frågorna bestämde vi oss för att inte använda en teknik där vi frågade efter specifika
situationer. Vi uppfattade i inledande pilotintervjuer då vi testade denna metod att
respondenterna fann det svårt att erinra sig en viss specifik situation då de sökt
musikinformation. Vi beslöt därför att justera frågorna och ge dem en något mer öppen
karaktär. Det viktigaste var att låta respondenten själv berätta vad han eller hon upplever för
behov av musikinformation och vad denna musikinformation består av i olika sammanhang.
Vi försökte dock undvika att använda ordet information i möjligaste mån eftersom vi tror att
det hade kunnat försvåra förståelsen av frågorna för respondenten. Risken med att använda
begreppet information, tror vi, är att respondenten blir tveksam och undrar över vilken slags
information vi avser.

Våra intervjuer fick en semistrukturerad karaktär vilket innebär att vi i vår intervjumanual
hade tämligen öppna frågor. Vi inledde intervjuerna med att be respondenterna beskriva sitt
musikintresse och följde upp svaren med att till exempel fråga vad de känner att de behöver
veta i samband med sitt musikutövande eller lyssnande. De frågor som finns i den bilagda
intervjumanualen är inte nödvändigtvis exakt så som de ställdes, utan samtalet hade en något
friare struktur. Beroende på arten av respondentens musikintresse, har intervjuerna fått lite
olika gång och struktur. Vid några av intervjuerna behövdes fler följdfrågor för att förtydliga
berättelserna, medan andra var mer talföra och gav svar på vissa frågor innan de ställts.
Respondenternas uppfattning om musikinformation på biblioteket har inte varit det
huvudsakliga målet för vår undersökning och eftersom vi inte ville ge det intrycket placerades
de frågorna sist i intervjun. Det visade sig dock att biblioteket i ett par fall kom upp spontant i
samtalet redan tidigt då respondenterna berättade om hur de skaffar musikinformation. Detta
kan delvis bero på de associationer som respondenterna säkerligen fått redan då vi presenterar
oss som studenter vid Bibliotekshögskolan och känner därför ett behov av att föra in det i
diskussionen. I de fall biblioteket inte kom upp spontant, närmade vi oss ämnet i slutet med
tanken att även ickeanvändare kan ha något viktigt att säga om biblioteket.

Tre pilotintervjuer utfördes och några justeringar gjordes i den intervjumanualen vi använde.
Kontakten med respondenterna togs på lite olika sätt, ibland via e-post och ibland via
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telefonkontakter. Vi informerade om undersökningens karaktär och syfte, samt upplysningar
om anonymitet och att vi ville spela in intervjun på band. Vi frågade också om respondenterna
ville kontrollera de utskrifter vi gjort av intervjuerna. Efter att ha fått denna information
samtyckte alla till att delta i undersökningen. Vi påpekade också att endast vi författare skulle
ta del av intervjumaterialet. Rent praktiskt utfördes intervjuerna på lite olika platser, ibland på
respondentens arbetsplats eller hemmiljö. Det var dock alltid fråga om ostörda miljöer där
samtal kunde ske obehindrat och på ett avslappnat sätt. Det var alltid endast en av oss som
intervjuade och inga andra personer närvarade. Risken att vi skulle få marginella skillnader i
sättet att fråga bedömdes som bättre än att utsätta respondenten för en situation med två
intervjuare. Detta tror vi kunde ha påverkat resultaten mer negativt då respondenten möjligen
kunde känna sig utsatt och i underläge. En av intervjuerna utfördes per telefon på grund av att
det avtalade intervjutillfället fick avlysas i sista stund då respondenten blev sjuk. Vi hade
ingen möjlighet att återigen åka för att träffa denna respondent på hans hemort men vi ville
gärna ha med intervjun. Respondenten ville också gärna delta och därför valde vi att utföra
intervjun via telefon. Intervjuerna varade i mellan 30 och 45 minuter. Alla intervjuerna, utom
den per telefon, skrevs ut av oss gemensamt för att säkerställa att detta skedde på samma sätt
med alla intervjuer. Vi hade ingen möjlighet att banda telefonintervjun, så vi antecknade vid
detta tillfälle. Sammanlagt utfördes nio intervjuer. Detta antal var inte bestämt på förhand utan
det visade sig efter intervju nummer nio att det inte tycktes framkomma mycket nya data.
Detta sätt att avgöra antalet intervjuer är inspirerat av tillvägagångssättet vid Grounded
Theory forskning. Man talar då om mättnad i datamaterialet148 vilket också är det sätt på
vilket vi avgjort när intervjuandet kunde avslutas. Vi tycker också att de nio respondenterna
gav den bredd mellan utövande, lyssnande och olika musikstilar som vi var ute efter.

4.4 ANALYSFÖRFARANDE

Vid analyserna av datamaterialet har vi givit respondenterna fingerade namn för att bevara
deras anonymitet och dessa namn använder vi oss också av i resultatredovisningen i kapitel
fem. Med Sense-Making som utgångspunkt har vi i analysen identifierat ett antal olika, vad vi
kallar, behovssituationer. Dessa har sedan kopplats till musiklyssnande eller musikutövande
som visade sig vara den naturliga uppdelningen mellan olika musikintressen. Vi kunde inte se
några situationer som inte hörde till antingen musikutövande eller lyssnande. Dessa
behovssituationer har sedan undersökts med avseende på vilken typ av musikinformation som
de ger upphov till samt hur de olika respondenterna anskaffar denna information. Dessa
situationer presenteras i en tabell och därefter går vi närmare in på varje behovssituation och
vad som kännetecknar denna ifråga om musikinformation och anskaffning. Dessa utvecklade
analytiska kommentarer redovisar också vad det tycks vara som gör att en viss typ av
informationskälla används i en viss behovssituation. I analysen har vi också identifierat de
barriärer som respondenterna säger sig uppleva. Här är det också Sense-Making som guidat
analysen i det att vi enbart försöker se till barriärer som de intervjuade personerna upplever
som barriärer. Analysen redovisar också de musikintresserades syn på biblioteket och här
föreligger endast en fara som vi ser det i analysarbetet. Vi får försöka att inte läsa in saker i
resultaten som inte finns där. Risken att vi som biblioteksstudenter vill se biblioteket i en
alltför fördelaktig dager.
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5. PRESENTATION AV INTERVJUER
I vår uppsats vill vi närma oss en ökad förståelse för musikintresserades informationsvanor.
Detta gör vi genom att låta våra respondenter tala om musik och berätta hur deras
musikintresse tar sig uttryck. Respondenternas berättelser om sitt musiklyssnande, utövande
och övriga sätt att ägna sig åt musik är centrala då de också ger en bild av vilka
informationsbehov de upplever, vilka olika informationskällor och förmedlare de använder
och varför de väljer som de gör. I den följande redogörelsen av de intervjuer vi gjort känns det
viktigt att låta dessa berättelser komma fram. Respondenternas berättelser tillåts därför ta
relativt stor plats, då vi menar att det är viktigt att ta del av dessa för att följa med i analysen.
Genom att förstå respondenternas situation får vi också förståelse för vilken slags information
som de upplever behov av. Följande redovisning av intervjuerna använder sig av de fingerade
namn som respondenterna tillskrevs under arbetet med intervjumaterialet. Eftersom vår
ambition är att återge, i möjligaste mån, intervjuerna med respondenternas egna ord har vi inte
tagit bort vare sig svordomar eller vardagliga uttryck varken i citat eller i den löpande texten.
Ett exempel på ett vardagligt uttryck som används i uppsatsen är replokal, det vill säga
repetitionslokal.

5.1 ANNA

Anna är en kvinna på sextiotvå år som bor i en medelstor svensk stad. Redan som barn
väcktes hennes intresse för musik. Anna säger: ”Alltid, alltid har jag sjungit i olika
sammanhang under min uppväxt” och då hon ansågs ha en bra röst blev hon uppmuntrad till
att uppträda inför publik på olika tillställningar. Att sjunga inför publik höll hon på med fram
till dess att hon slutade realskolan. Under sin skoltid sjöng hon, förutom i skolkören, även i
kyrkokören och tog pianolektioner. Skolkören och pianolektionerna slutade hon med när hon
gick ut realskolan men att sjunga inom kyrkan har hon fortsatt med hela sitt liv. Hennes
numera avlidne make var kyrkoherde och musiken var en del av hans arbete som fick
inverkan på hela familjen. Det hände ofta att de hade gäster och då sjöng och musicerades det
till prästgårdens flygel. Anna säger att alla i familjen alltid varit mycket musikintresserade.
Såväl maken som barnen hade/har bra sångröster och det musicerades mycket med de två
barnen under deras uppväxt.

Numera är Anna utbildad socionom och arbetar som diakon i en närbelägen mindre stad. Ett
arbete som hon tycker ger henne en bra möjlighet att kombinera sitt musikaliska fritidsintresse
med arbetet, bland annat för att det i jobbet ingår en del andakter. Oftast arbetar Anna med
olika musiker inom kyrkan, vilket hon tycker är mycket berikande. Utöver det obligatoriska
musicerandet på arbetet har Anna, på eget initiativ, startat en liten sånggrupp för dementa
eftersom hon upptäckt att dementa oftast kommer ihåg gamla skolsånger, psalmer och Alice
Tegnér visor från barndomen. Sången fungerar då som ett sätt att nå fram till de dementa. På
sin fritid sjunger Anna numera i två olika körer, dels i kyrkokören, men även, sedan cirka ett
halvår tillbaka, i en mindre damkör. De noter som de använder sig av inom kören får hon
uteslutande av sin körledare och sedan övar hon på dem hemma inför varje träff. För att ta ut
sin stämma har Anna lånat en synt som hon spelar på med högra handen. Helst hade Anna
velat ha ett piano men säger sig inte ha plats.

Anna lyssnar också mycket på musik. ”Alltid när jag kommer hem brukar jag sätta på en cd.”
Valet av skiva speglar den sinnestämning hon befinner sig i. Anna säger att musiken ger
henne både ”tröst och glädje och avkoppling”. När Anna till exempel är trött spelar hon oftast
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någon Naxos skiva med klassisk musik. Speciellt förtjust är hon i Naxos färgtimmar-skivor.149

Anna säger sig gå ner i varv med de blå skivorna och sätter på de röda när hon känner för
något mer romantiskt. När Anna inte lyssnar på instrumental klassisk musik lyssnar hon
framförallt på sången, det vill säga hur stämman låter i musiken. Men hon betonar att
framförandet också är viktigt. Svenska musiker ligger Anna varmt om hjärtat. Hon nämner
ABBA, Benny Andersson och Helen Sjöholm som exempel på svenska favoriter som hon
uppskattar.

Anna tycker att det finns vissa tillfällen då hon måste ha musik på. Ett sådant tillfälle är när
hon skriver föredrag, vilket hon ofta gör. Ett annat tillfälle är när hon pendlar till jobbet, då
radion alltid är på. Anna betonar dock att lyssnandet i bilen är mera kombinerat med praktiska
skäl eftersom hon väljer den radiokanal som kan ge bäst information om olyckor på vägen till
jobbet och inte den som hon anser spelar bäst musik. Oftast blir det P4 i bilen medan hon i
hemmet föredrar P2 eller P1. Om Anna har fest eller några vänner över tycker hon det är kul
att ha musik på i bakgrunden, dels när hon gör förberedelser, för att komma igång, men också
när hon får besök. Hon betonar dock att det då är viktigt att anpassa musikvalet efter dem som
är på besök.

Cirka en gång i månaden går Anna på konsert. Främst blir det olika varianter av körmusik till
exempel manskörer, blandade körer eller konserthuskören. Men ibland går Anna också på
instrumentala konserter med till exempel symfoniorkestern eller konserter med fokus på ett
särskilt instrument. Information om konserterna får hon genom att läsa den lokala
dagstidningen, som hon tycker har en väldigt bra och vidsträckt bevakning på konserter i
området, eller genom konsertprogramblad som hon hämtar på turistbyrån. Utöver ”live”
framförda konserter ser Anna också en del konserter på tv som hon menar ger henne mycket
inspiration. ”… Ska det vara för min egen utveckling eller inspiration kan jag säga att
proffsen på TV ger mig det.” Anna intresserar sig både för nya artister och artister som hon
känner till sedan tidigare. Hon brukar följa olika tv-program som till exempel Kultursöndag
som inte är ett renodlat musikprogram men som innehåller inslag av musik. Kulturnyheterna
ser hon också varje dag för att hålla sig ajour med olika nyheter inom ramen för sitt
musikintresse. Kulturnyheterna tycker hon är bra främst för att hon får viktig information om
svensk musik, till exempel om svenska sångare eller operasångare som är bosatta utomlands
släppt någon ny skiva, information som hon menar är svår att få tag i på annat sätt. ”Jag går
kanske inte omedelbart och köper det, men jag försöker erinra mig det på något sätt när det
blir tillfälle någon gång att kanske köpa någonting.”  Anna tycker inte själv att hon köper
speciellt mycket skivor. Köper hon något blir det främst på cd-rean. Utöver det brukar hon
önska sig skivor i födelsedagspresent. På frågan om det finns någon musik inom ramen för
hennes musikintresse som hon tycker är svår att få tag i svarar hon: ”… så speciell, om jag får
uttrycka mig med citationstecken, är jag inte". Jag är inte just en sådan specialist”. De skivor
hon vill ha köper hon uteslutande i skivhandeln.

Annas son fungerar, i mångt och mycket, som en inspirationskälla vad det gäller att upptäcka
ny musik. Hon tycker att han har väldigt speciell smak men att den också många gånger
sammanfaller med hennes egen. Anna säger att beroende på i vilket sammanhang hon är i
behov av musik, vänder hon sig till olika källor. Förutom sonens tips ger musiken på TV
henne mycket på ett personligt plan, medan om det gäller musik inom jobbet försöker hon
tänka bort sig själv för att istället se till vad som kan tänkas intressera hennes åskådare. Anna

                                                
149 Naxos har gett ut en serie med skivor som är tänkt att spegla olika känslolägen och döpt dem efter olika färger
där varje färg representerar en viss sinnesstämning.
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förklarar det på följande sätt ”… du har en åhörarskara och då måste man tänka det är ju inte
jag, det är ju dem jag ska ge någonting". Kanske lite nytt, lite annorlunda, men ändå får det
inte ligga på en för hög nivå.” För att hitta sådant material vänder sig Anna främst till kollegor
där ett ständigt utbyte av sånger sker. När Anna väljer musik till de dementa har hon andra
urvalskriterier eftersom det viktigaste då är att de dementa kan komma ihåg sångerna.

Anna använder inte Internet i någon större grad som en resurs inom ramen för sitt
musikintresse, främst för att hon säger sig inte behärska tekniken. Anna är dock intresserad av
att lära sig mera och planerar att göra det när hon införskaffat sig en ny dator. Hittills har
Anna bara använt sig av Internet någon enstaka gång för att få information om någon
kompositör eller artist, men hon tycker att resultatet varit tillfredsställande.

Anna besöker inte biblioteket så ofta och har inte heller utnyttjat det i något
musiksammanhang. Hon är dock positivt inställd till biblioteket och tror att bibliotekets
musikavdelning kan fungera som ett bra sätt att bli uppdaterad inom musik.

5.2 BENGT

Bengt är en ung man på sjutton år. Han bor på en mindre ort, men går i gymnasiet i en
medelstor stad. Bengt har ett stort musikintresse som yttrar sig i att han ”lyssnar på skivor, går
på konserter och spelar själv”. Han lägger ner mycket tid på sitt musikintresse, både i skolan
och på fritiden. I skolan har han valt en tillvalskurs med musikalisk inriktning där han
praktiserar musik ett par gånger i veckan. Där spelar han främst gitarr, som han behärskar
bäst, men det blir även lite piano. Utöver den musikinriktade tillvalskursen spelar han också
på fritiden i ett band med inriktning på hårdrock/metal musik. Bengt säger att han uppskattar
att spela hårdrock/metal musik men kan även tänka sig att spela i ett band med en annan typ
av musik på repertoaren. På fritiden lyssnas det också mycket på musik, ofta väljer Bengt
skiva efter den sinnestämning han befinner sig i. Om han, ”… kanske är lite nere då finns det
viss musik som kanske får en att må lite bättre”, säger Bengt. Bengt har i stort sett alltid
musik på, vad han än gör, och urskiljer inga speciella tillfällen som är viktigare än andra.
Förutom att spela skivor lyssnar Bengt mycket på radio. Det behöver inte vara någon speciell
kanal, utan han lyssnar på det som står på. Den TV-sända musikkanalen MTV har han också
på ibland. Bengt har inget emot någon genre, utan säger sig själv vara något av en allätare vad
det gäller musik.

Bengt upplever inga större problem att få tag i det han vill ha. Han säger sig nog ha ett par
favoritartister, men inga som det innebär svårigheter att få tag i musik av.  ”Om det är något
speciellt man vill ha så är det klart man ser efter det”, men ofta händer det att han bara hör
något som han tycker är bra. När han hör något som han tycker är så pass bra att han vill köpa
skivan sker det oftast i hemmet eller hemma hos någon kompis. Skivor köper han sedan
uteslutande i olika skivaffärer. Bengt säger att han inte föredrar något sätt att upptäcka ny
musik framför ett annat men tycker att det absolut lättaste sättet att upptäcka nya låtar är
genom kompisar. Det som är så bra med att bli tipsad av kompisar är att de delar hans
musikintresse så de vet vad han gillar och vice versa.

Så ofta som han kan och har råd går Bengt på konserter, oftast blir det med lokala band som
spelar på lite olika mindre ställen i stan. Att gå på konserter med lokala band tycker Bengt är
ett annat bra sätt att upptäcka ny musik eftersom de nya banden är osignade150. Hör han sedan
något som han tycker är bra vill han gärna göra en uppföljning för att se hur de utvecklats.

                                                
150 Band eller artister utan skivkontrakt kallas osignade.
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Bandet The Sounds, som idag slagit igenom på riksnivå, upptäckte han på det sättet. Han
säger sig till och med ha växt upp med The Sounds eftersom han följt dem ända från början.
Eftersom Bengt själv spelar i ett band tycker han därmed att han fått en viss koll på den lokala
scenen eftersom hans band ofta spelar på samma mindre ställen som andra lokala band.

Bengt läser inte musiktidningar eller recensioner i dagstidningar i någon större utsträckning,
men säger att det händer. Den främsta anledningen till att han inte läser om musik är att det
helt enkelt inte intresserar honom. ”Vill jag gå på en konsert så gör jag det och skapar mig en
egen uppfattning.” Det händer dock att han kollar i olika tidningar för att få information om
olika konserter men oftast använder han sig av olika Internettjänster för att se vilka konserter
som är på gång. Bengt säger sig även använda Internet på andra sätt för att tillgodose sitt
musikbehov eftersom han tycker att Internet är en bra källa med ett rikligt utbud av musik i
olika former. Till exempel laddar han hem musikfiler och tabulatur151 som han är i behov av
när han själv spelar något instrument. Vad det gäller tabulatur använder han sig också mycket
av olika böcker som han lånar på biblioteket. Möjligheten att låna tabulatur och även noter på
biblioteket tycker Bengt är ”mycket bra” och han lånar en hel del. Den främsta anledningen
till att han tycker det är så bra är för att han tycker biblioteket är ”rätt väl uppdaterade på
tabulatur och noter”. Kanske har de inte med det allra nyaste men där finns mycket som är rätt
så nytt som intresserar honom. I övrigt använder inte Bengt bibliotekets musikavdelning i
någon större utsträckning. ”De har inte så mycket. Inte när det gäller cd-skivor… Det är
noterna man vill komma åt”, säger Bengt. Det övriga musikutbudet intresserar honom inte.

5.3 HANS

Hans är 42 år, han har ett skiftesarbete inom industrin och bor på landsbygden cirka två mil
utanför närmaste tätort. För Hans innebär den stora glädjen med musik ett ständigt lyssnande
och upptäckande av ny musik och nya artister. Han säger:

Jag lyssnar på musik ständigt, i princip oavsett vad jag gör. Sitter jag ute på verandan är
det bärbar stereo, hugger jag ved är det cd-freestyle. På jobbet har vi också senaste året
fått ett nytt system. Vi kan lyssna på radio eller cd i våra hörselskydd vilket har varit
jättebra för mig eftersom jag fått ännu större utrymme att lyssna på mina nya skivor.

Hans beskriver sitt musikintresse som allt mer ökande i omfattning: ”Ju fler skivor man köper,
och fler grupper och artister som kommer fram, desto mer har man att hålla koll på … det blir
i stort sett bara större och större.” Hans säger att han lyssnar på det mesta med undantag av
klassik musik och inte heller så mycket jazz, mest är det pop och rock med ”förgreningar åt
alla håll”. Eftersom han köper väldigt mycket skivor har han ständigt nya skivor som han vill
lyssna på. Lyssnandet bestäms mycket av hur han känner sig. Till fest blir det en viss typ av
musik medan det blir annat om han känner sig lite nere. Hans har ett väldigt stort intresse för,
inte bara att lyssna på musik, utan säger sig också vilja veta ”allt om musik”.

Hör jag en låt på radion, i en skivaffär eller hemma hos nån så måste jag veta vad det är
… jag kanske inte ens tycker det är speciellt bra men känner jag inte igen det och vet vad
det är så måste jag ha reda på det.

Ibland händer det att han hör någon låt någonstans som han tycker är mycket bra och när han
sedan tagit reda på artisten eller gruppen bakom låten så visar det sig att det var med någon

                                                
151 Tabulatur är en typ av notskrift som visar fingersättningar på instrumentet.
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som han redan tidigare har avfärdat och inte tänkt köpa någonting av. Hans säger att han
noterar alla skivor han köpt, när de köptes och vad de kostade. Efter att han lyssnat på en
skiva tillräckligt mycket för att kunna ge ett omdöme kompletteras denna notering med hans
egna betyg och omdöme. Det visar sig ibland att en skiva, som trots att han läst och hört
mycket om den faktiskt inte alls var så bra som han förväntat sig, och att det ibland kan bli
tvärtom, att den var mycket bättre än han hade trott.

Med detta stora intresse för musiklyssnande följer för Hans också ett väldigt stort intresse av
att läsa om musik, att se på musikfilm och att gå på konserter. Hans läser inte bara recensioner
av skivor utan är lika road och intresserad av att läsa biografiska och historiska texter om
musik och artister. Eftersom han köper väldigt mycket skivor och skulle vilja köpa ännu fler,
är det viktigt för honom att få veta så mycket som möjligt om vilka skivor som kommer ut,
hur de låter, vad de kostar och var han kan införskaffa dem. Detta medför att han varje vecka
köper två kvällstidningar på fredagar när de innehåller skivrecensioner. Tidningarna sparar
han sedan, vilket medfört att han under åren samlat på sig en ansenlig mängd. Han skriver
också upp samtliga skivor som recenserats och vilka omdömen de fått. Samtidigt noterar han
vilka som verkar intressanta för hans del. På senare år har han också fått tillgång till Internet
vilket inneburit att han numera lätt kan komma åt flera dagstidningars skivrecensioner. Via
Internet bevakar Hans varje vecka fem dagstidningars nätversioner och även från dessa bokför
han vilka skivor som verkar intressanta och vilka omdömen de fått. Hans använder även
Internet för nyhetsbevakning och som lexikon. Han beskriver det på följande vis:

Om man hör nån artist man gillar och inte vet vad de gjort för skivor tidigare, vilka de
spelat med eller vilka låtar de spelat in, så är Internet bra. Det har blivit som ett lexikon.
Jag har märkt att mina gamla rocklexikon inte fyller samma funktion som de gjorde för
några år sedan men det kan ju ändå vara lite nostalgiskt och trevligt ibland att läsa i
bokform och inte på Internet.

Hans tycker att nästan allt finns på Internet, både i form av sidor med recensioner, artisters
egna hemsidor och mer lexikonliknande sidor som till exempel All Music Guide. Han nämner
att Internet även har en stor funktion för honom då det gäller att få reda på vilka artister som
är i antågande för konserter och han prenumererar på nyhetsbrev som kommer via e-post från
ett antal arrangörer och biljettförsäljningsställen. Något som Hans också uppskattar med
Internet är att det är ständigt tillgängligt, vare sig han är hemma eller på jobbet finns Internet
alltid till hands. Internet passar också Hans extra bra med tanke på att han inte har någon
skivaffär i närheten där han kan gå in och fråga när han har några funderingar. Hans beställer
också mycket böcker och skivor via Internet. Tidigare handlade han mycket genom
postorderförsäljning så han tycker inte att handla via Internet känns som någonting nytt då
Internet egentligen bara är ett nytt sätt att presentera sin katalog. När det gäller
postorderföretaget Ginza Musik får han fortfarande deras papperskatalog och använder den
som underlag då han beställer skivor men tycker också att deras hemsida är bra då den ger
mer aktuell information. Ibland när det är många skivor som Hans vill köpa så händer det att
han får rangordna skivorna och de som inte känns så akuta får han vänta med att införskaffa
tills de gått ner i pris. Detta innebär att han hela tiden letar i katalogen efter priser på de skivor
som står på hans väntelista för att köpa dem då fått ett mer fördelaktigt pris. Största fördelen
med Internet som informationsförmedlare tycker Hans är att det alltid uppdateras samt att det
finns så mycket. Med tiden har han också lärt sig var han skall leta och han tycker inte det är
något problem att hitta det han letar efter.
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Om man är på jobbet och kommer på nånting, om man är hemma hos nån så kan man
bara direkt gå in och kolla på Internet. Är jag hemma så har jag ju de lexikonen jag har
och kan titta där också.

Det som kan bli problem är inte att hitta information om musik, utan istället att hitta vissa
specifika skivor. Detta problem löser sig oftast ändå för Hans eftersom han har kontakter som
bor i USA som handlar åt honom samt även en person som åker på inköpsresor ett par gånger
om året. Hans tycker det är bra eftersom han på så sätt kan köpa skivor inte bara till ett
betydligt lägre pris men också för att många skivor han söker, inte alltid släpps och
distribueras i Sverige. Han beskriver en situation nyligen där han letat efter en viss skiva:

Jag skulle ha Dwight Yoakam, fyra-cd-boxen som är släppt vet jag, åtminstone i USA,
och jag har sökt på svenska näthandlar. Jag söker titt som tätt både på Bengans, CDON,
Ginza och Skivhugget och överallt men … den finns inte ... finns inte nånstans. Men jag
vet att den finns i USA.

Ända sedan 1981, då musiktidskriften Schlager började komma ut, har Hans prenumererat på
de svenska musiktidningar som finns. Musiktidningarna kommer och går men han hänger
med och prenumererar på dem som finns för tillfället. Dessa musiktidningar och de tidigare
nämnda dagstidningarnas recensioner förser Hans med mycket av den information han
behöver för att välja de skivor han vill införskaffa och han läser alltid så många recensioner
som möjligt av varje skiva. Hans menar också att han med åren lärt känna vissa recensenter
och tycker att efter att ha läst deras recensioner ha en ganska klar bild av hur skivan låter och
om den är något för honom. Han tycker att han kan lita på dessa recensenter eftersom det visat
sig att de uppskattar ungefär samma saker i musiken. Det händer att Hans även läser
recensioner skrivna av andra recensenter, även om han vet att de inte delar hans smak. Men
dessa recensenter läser han främst eftersom han tycker att de skriver bra och roligt. De
musiktidskrifterna han prenumererar på läser han i stort sett ”från pärm till pärm … det kan
vara till och med en tolvsidors Kentartikel eller Ed Harcourt eller något som är väldigt
intressant”. Förr när Hans var yngre och gick i skolan i stan hängde han mycket på biblioteket
och läste engelska musiktidningar eftersom de då var den enda bevakning som fanns av nya
skivor som han kunde ta del av. Nu när han har Internet hemma menar han att det inte finns
någon anledning att åka två mil till biblioteket för att ta reda på någonting.

Hans vänder sig också i ganska hög grad till vänner och bekanta för att höra vad de tycker.
Han vet ofta, eller vill åtminstone veta, vad de köper för skivor. Vet han att hans kompisar
köpt något han är intresserad av frågar han hur skivan låter och om de tror det är någonting
för honom. Han vet ungefär vad kompisarna gillar och han känner att han kan lita på deras
omdömen. Det händer också allt som oftast att han får e-post eller samtal från kompisar som
säger: ”Har du köpt den och den skivan? Den här måste du köpa”. Hans har också en
arbetskamrat som laddar ner en hel del skivor. Skivorna tar han sedan ofta med sig till jobbet
och där brukar Hans lyssna på dem. Även här händer det att han upptäcker något som han
gillar och bestämmer sig för att köpa. Hans tillägger att vissa artister köper han dock allt av
oavsett hur det låter eftersom vissa artister måste han bara ha allt med. Förutom skivor köper
han också en hel del böcker om musik men tyvärr har han inte alltid tid att läsa dem i den
utsträckning han skulle vilja: ”Man kan säga att de böcker som köps borde läsas också.”
Engelskspråkiga böcker bryr han sig inte om eftersom han inte anser sig behärska engelska till
den grad att han kan få fullt utbyte av böckerna.
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Radio är inget som Hans lyssnar speciellt mycket på. Det finns förvisso något program som
han gillar men han tar inte del av det på regelbunden basis. Till skillnad mot radiolyssnandet
försöker Hans följa musikjournalistiken på Sveriges Television som han tycker har både blivit
bredare och djupare på senare år.

5.4 ERIKA

Erika är tjugosju år och bor i en storstad där hon jobbar som socialsekreterare. Erikas
musikintresse består dels av lyssning på musik och dels av eget utövande då hon sjunger i
Studieförbundet Vuxenskolans kör. Kören gick hon med i för cirka tre år sedan när hon
flyttade till den stad där hon idag bor. Då hade hon inte sjungit i kör sedan högstadiets
skolkör, så det blev ett relativt stort tidsmässigt hopp innan hon började sjunga i kör på nytt.
Erika säger att inträdet i kören är:

… något av det bästa jag har gjort, … en sådan grej som det känns bra att jag tog tag i…
för jag hade tänkt på det länge… Jag tycker det är kul att sjunga. Sen tycker jag inte själv
att jag har en fantastisk röst, men jag tycker att det är himla roligt, jätteroligt.

Erika upplever inte sin kör som så professionell, utan betonar att den viktigaste anledningen
till att hon gått med i kören är för att hon tycker det är kul. Kören träffas en gång i veckan och
då får körmedlemmarna tilldelat sig noter av körledaren. Några andra noter behöver inte Erika
för körens vidkommande men det händer ibland att hon tar fram sin ”lilla sångbok” eller
gamla körnoter då hon sjunger för sig själv i hemmet.

Hemma lyssnar Erika också mycket på skivor. Hon säger sig sätta på en skiva så fort hon
kommer hem, det vill säga om hon inte väljer att sätta på TV:n istället. Erika bevakar ingen
speciell musikgenre utan säger sig ha en rätt blandad musiksmak. För tillfället har det blivit
mycket svensk musik, singer/songwriter152 och amerikansk rockmusik. Erika tycker också
mycket om svensk visa och nämner namn som Cornelis Vreeswijk och Evert Taube men är
även förtjust i nyare artister som Lars Winnerbäck. Svensk folkmusik är också en musikgenre
som ligger Erika varmt om hjärtat.

Svensk folkmusik tycker jag hemskt mycket om. Tyvärr har jag inte så mycket här. Men
jag skulle gärna vilja ha mer. Jag har några skivor sådär. Det är någonting som har vuxit
mer och mer ju äldre jag har blivit.

Erika säger att hon inte brukar gå så ofta på konsert men att hon har försökt att göra det mer
den senaste tiden. I genomsnitt har det blivit cirka en konsert i månaden plus en och annan
musikal eller liknande. Konserterna är av blandad art, givetvis delvis beroende av månadens
utbud, men på senaste tiden har det blivit en hel del inom pop/rock genren. Erika tycker också
mycket om att gå och lyssna på konsert i kyrkan. Ibland händer det även att hon själv
uppträder i kyrkan tillsammans med sin kör.

Något större behov av att läsa om musik har inte Erika men eftersom hon prenumererar på en
dagstidning läser hon lite artiklar om musik där när det står något som fångar hennes intresse.
”Det blir nog tyvärr så att jag mest läser om det jag redan känner till, kanske, eller som jag har
hört talas om.” Utöver det brukar hon även ögna igenom skivrecensionerna. Ibland när Erika
är på jobbet händer det även att hon läser skivrecensioner i olika dagstidningar online,

                                                
152 Singer/songwriter kallas de artister som såväl skriver, som framför sina egna låtar ensamma.
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framförallt i Aftonbladet, eller att hon går in på någon artists hemsida. Men då hon inte har
Internet i hemmet laddar hon aldrig ner musik eller köper något via Internet.

Det känslomässiga tillståndet Erika befinner sig avgör i stor utsträckning vilken skiva hon
väljer att spela vid olika tillfälle. Erika säger om musiken:

Det tillståndet jag befinner mig i tror jag att det hänger mycket på. Känner man sig lätt
till sinnes sätter jag gärna på något som är lite gladare kanske och så där. ... det tror jag
också förstärker de känslorna eller det tillståndet man har. Det gör det kanske ännu
starkare.

Erika fortsätter med att säga att ”det ju inte alltid är så, [att man väljer skiva efter
sinnestämning], ibland sätter man bara på någonting för att bara ha någonting”. Ett exempel
på när sinnestämningen inte spelar någon roll för valet av musik, är när Erika till exempel
städar eller lagar mat. Musiken är inte mindre viktig vid dessa tillfällen men valet är inte lika
styrt av den sinnestämning hon befinner sig i. Erika tycker absolut att det finns vissa tillfällen
då musik är ett måste. Fest är ett exempel på ett sådant tillfälle då Erika inte vill vara utan
musik.

Det finns ju inget roligare än att sitta när man har fest till exempel, eller var man sitter,
och spela en massa bra musik. Det är ju det bästa som finns. Bara att sätta på, ja,
favoritlåtar… Jag tycket att musik är ett måste när man har fest.

Erika tycker att det är rätt kul med nyhetsbevakning inom ramen för hennes musikintresse.
Det hon främst brukar se efter är vilka konserter som är i antågande och vilka skivor som
kommer att släppas inom det närmaste. En bra skivrecension är dock ingen garanti för att
Erika ska köpa skivan.

Det kanske inte är så att jag köper en skiva enbart efter att ha läst om den utan då är det
nog för att jag har hört talas om den någonstans. Att någon har pratat om den… Det är ju
inte alltid man har läst recensionen innan man köpt skivan utan oftast är det väl kanske
utifrån vad man hört runtomkring från olika håll.

Kanske har någon kompis spelat skivan för henne eller också bara pratat sig varm inför en
speciell skiva eller artist. Erika tycker generellt att tips från vänner väger tyngre än
skivrecensioner, speciellt om det är någon hon känner väl som rekommenderar skivan i fråga.
Hon säger ”man känner sina kompisar, familj och sådär, man vet vad de tycker om, att man
kanske har samma smak”. Hittills tycker hon att då det gäller att upptäcka nya artister och
band har det varit lättast att göra det genom kompisar. När det gäller nya skivsläpp med
artister och band som Erika redan känner till säger hon att hon kanske köper skivan utan att
vare sig prata med kompisar eller läsa om den eftersom hon redan är bekant med
artisten/bandet i fråga. Ibland händer det också att Erika får nys om ny musik när hon är i
skivbutiken, lyssnar på radio eller ser på något av TVs musikprogram. Erika följer dock inga
musikprogram utan hon tittar lite då och då när programmen innehåller något som hon är
speciellt intresserad av.

Erika köper uteslutande skivor i skivhandeln där hon tycker att det mesta går att få tag i bara
man vet vad man vill ha. För det mesta letar Erika i skivbutiken efter något speciellt men vad
det gäller hennes intresse för svensk folkmusik upplever hon ett problem då hon inte alla
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gånger vet vad hon vill ha. Erika beskriver det följande: ”när man inte har så mycket kunskap
är det svårt att veta riktigt vad man ska välja som är bra” och därmed värt att köpa.

Erika använder inte bibliotekets musikavdelning i någon större utsträckning. Hon brukade
låna skivor förr, när hon bodde på en mindre ort och det var nytt med skivutlåning på
biblioteket. Anledningen till att hon inte gör det idag beror på att hon helst vill äga de skivor
som hon tycker om. Erika säger:

Jag tror det handlar mycket om att är det en skiva som jag vill lyssna på då vill jag köpa
den. Jag vill ha den. Det som det här med att bränna skivor, det vill jag inte heller. Jag
vill ha texthäftet och så där.

Erika lånar inte heller något annat från bibliotekets musikavdelning, men det händer att hon
tittar i musiktidskrifter när hon ändå är på biblioteket. Hon framhåller dock att hon tror att
biblioteken kan vara jättebra om man vill lyssna på någonting nytt.

Erika tycker att musiken fyller en viktig funktion i hennes liv och att musiken alltid varit en
del av henne. Även om hon säger att hon inte alltid har gått på en massa konserter och köpt
dussinvis med skivor har hon alltid lyssnat väldigt mycket på musik. När hon var yngre
spelade hon till exempel in mycket band från radion.

5.5 FILIP

Filip är strax över 60 år och bor i en mindre ort där han jobbar i skolledningen på ortens
grundskola. Filip har varit aktivt utövande musiker sedan unga år. Redan i folkskolan började
han att spela blockflöjt, blev uppmanad att gå vidare och tog sedermera klarinettlektioner.
Intresset för klaviaturinstrument tog snart överhand och han började gå i lära hos hemortens
kantor, vilket också ledde till att han så småningom fick ett allt större intresse för kyrkomusik.
Efter avslutad skolgång var Filip anställd inom skolan och hade samtidigt en kantorstjänst
inom Svenska kyrkan, men sökte så småningom in till en ämneslärarutbildning i musik.
Musikläraryrket utövade han under sex till sju år, men arbetar sedan dryga tio år tillbaka inom
skolledningen. Sedan mitten av sjuttiotalet har han varit körledare på hemorten, först för en
manskör som sedermera uppgick i en blandad kör, vilken han fortfarande leder. Han har också
varit ständig vikarie som kyrkomusiker under alla år. På sin nuvarande hemort har han dock
aldrig innehaft en heltidstjänst som kyrkomusiker.

Filip säger att hans musikintresse till största delen tar sig uttryck i det egna utövandet. Hans
arbete med kören innebär, förutom att sjunga och ackompanjera, att han är den som väljer ut
och föreslår kören nya stycken att framföra. Det förekommer också ibland önskemål från
körmedlemmarna, men det är alltid Filip som bedömer ifall kören kan tänkas klara av stycket
eller inte. Kören är ansluten till Riksförbundet Svensk Körsång som också är en förmedlare av
många av de stycken som väljs ut för körens räkning. Varje år kommer det fyra utskick från
förbundet som innehåller ett antal stycken och tillsammans med Riksförbundet Svensk
Körsångs katalog över noter säger Filip: ”räcker det länge till mig”. Medlemskapet i
förbundet innebär också att han får information om olika körträffar och konserttillfällen som
kören kan vara intresserade av att delta i.

Ibland förekommer det att Filip är i behov av att finna ett speciellt stycke som han inte själv
har eller som inte finns i förbundets katalog. Då kontaktar han alltid direkt någon nothandlare.
Filip berättar att förr fanns det ett antal sådana i städerna i närheten men att de alla numera är
borta. Därför vänder han sig idag oftast direkt till förre detta Eriks Nothandel i Stockholm
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som fortfarande finns kvar. Filip säger att då han ringer till Eriks så vet han att han får tag i
det han behöver, såvida det finns utgivet. Han beskriver kontakten med nothandlaren följande:

På Eriks svarade alltid en tant, som jag pratat med tusen gånger men aldrig sett, och hon
kunde allt! Hon kunde säga ’jaha, du menar det, nä det har aldrig getts ut, ja det har jag i
en samling ’ eller ’oh, det är gammalt men jag skall se om vi har det’... och ofta hade de
det. Det var en sån gammal affär som det säkert luktade noter i och den finns kvar
fortfarande. Man hittar den i telefonkatalogen. Den finns i alla delar av katalogen om
man slår på  noter.

Ett problem Filip nämner i samband med anskaffandet av noter är att de är väldigt dyra. Att
köpa en uppsättning till kören är därför inte något han kan göra så ofta som han skulle vilja.
Det har hänt att Filip lånat delar av större samlingsverk på kommunens bibliotek men han
säger att han förstår om biblioteket inte kan tillhandahålla alltför mycket noter då de är så
dyra att köpa in.

Eftersom Filip fortfarande ibland arbetar som kyrkomusiker i kommunen behöver han ha
tillgång till noter även för detta ändamål. De mesta av dessa noter tillhandahåller kyrkan
antingen genom att de redan finns i kyrkans ägo eller köper de in det som behövs. Till
skillnad mot Filips roll inom kören är det inte han som väljer vilka stycken som ska framföras
i kyrkan, bland annat eftersom vissa speciella stycken hör samman med vissa gudstjänster.
När det gäller förrättningar som exempelvis bröllop och begravningar kan det ibland komma
speciella önskemål om musikstycken. Dessa stycken har Filip oftast inte några problem att
skaffa fram material till. Det finns som sagt en hel del noter i kyrkans ägo, men han har också
en egen, tämligen diger, samling efter alla år som musikaliskt aktiv. Filip kan dock dra sig till
minnes ett tillfälle när han faktiskt gått bet på att lyckas skaffa fram den musik som
efterfrågades. Anledningen var då att han inte kunde förstå vilket stycke det var som personen
frågade efter. För det mesta har det dock inte varit några sådana problem med anskaffningen
av material. Det som istället kan orsaka problem är texterna till musikstyckena. Filip säger:
”Texter kan vara svårt, musiken sitter ofta i fingrarna och här [pekar på huvudet].” Han menar
att efter att ha sysslat med musik i fyrtio år så har han samlat på sig en hel del melodier i
huvudet som han oftast kan plocka fram om de efterfrågas.

Filip berättar att hans dotter uppmanat honom att använda Internet för att skaffa fram material.
Hon tror det skulle vara någonting för honom, men Filip säger att han inte är så bra på datorer
och Internet är därför inget han använder sig av. Han tror sig inte heller ha ett behov av det.

Det egna musiklyssnandet beskriver på följande sätt:

Det blir ju väldigt mycket utav utövande men när det gäller att lyssna på musik så… jag
har inget stort diskotek hemma ... men jag kan lyssna på all sort musik. Vad jag sen
tycker om det är ju en annan sak. Egentligen tycker jag om det mesta. Jag har fått lära
mig det under tiden som musiklärare… När jag lyssnar på musik så kan jag sätta mig ner
och lyssna. Sen är det ju så att radion står på för att man skall höra nyheter och då varvas
ju det med musik. Sen kan ju radion stå på även när man dammsuger och det tycker jag
är åt helvete, men så är det ju.

Filip köper inte speciellt mycket skivor, men det händer, och då har han aldrig några problem
att hitta det han söker. Han tittar ibland på konsertprogram på TV eller lyssnar på konserter på
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radion. Men som han säger: ”Jag bedriver ingen aktiv forskning i programbilagor i syfte att
hitta något intressant.” Filip går också en del på konserter i städerna i närheten och dessa är
det inte heller något problem att hitta information om. De finns bevakade i lokaltidningen och
det kommer ofta programblad i posten med upplysande information.

5.6 DAVID

David är tjugofyra år och bor för närvarande på en mindre ort där han studerar på
folkhögskola. Han beskriver sitt musikintresse som ”stort och brett”, men understryker att han
aldrig skulle säga sig vara en ”musikalisk allätare som folk i allmänhet brukar göra” eftersom
han egentligen inte tycker om så där värst mycket. Det lilla han tycker om kommer istället
från många olika genrer. David spelar också i en, vad han själv kallar, poporkester som träffas
ett par gånger i veckan för att ”repa”. När bandet träffas gör de allt från att komponera text
och melodi, öva in nya låtar, till att spela in tillsammans. Bandet använder sig aldrig av några
noter, utan de repar in en låt tills den låter bra. Sedan spelar de in den på band så att de vid ett
senare tillfälle kan lyssna på bandet om de glömt någon passage. Poporkestern har bara
existerat i cirka fem månader, men de har redan hunnit med att spela ”live” ungefär lika
många gånger. David själv går också mycket på konserter. Om man slår ihop alla olika ställen
han går till med de ställen där han spelar med bandet, blir det minst ett par gånger i månaden.
David säger att:

Jag går gärna på konsert tillsammans med mina kamrater för att dels lyssna på band som
jag vet att jag tycker om, men också för att lyssna på band som mina kompisar säger är
bra eller som en social grej… Det är trevligt att gå någonstans där det finns livemusik för
då kan det vara många olika sorters musik, pop och rock och även lite mer jazz, kanske,
eller någonting med blås, kanske.

David lyssnar mycket och gärna på radio om han är hemma, men det blir tyvärr inte så
mycket nuförtiden eftersom han så sällan är hemma. Främst blir det radiokanalerna P3 och
P4, men David påpekar att han inte har några som helst fördomar mot några radiokanaler utan
lyssnar även en del på de kommersiella kanalerna. Det enda problemet han har med de
kommersiella radiokanalerna är att han brukar tröttna på dem fortare än på P3 och P4. Men då
David är förtjust i att ”zappa” mellan olika kanaler är det problemet lätt löst. David har en
egen teori om varför radio är så bra:

Det som är befriande med radio är att det är så mycket som är dåligt… det är det som gör
att man kan lyssna på radio när man pluggar. Jag kan inte lyssna på en skiva när jag
pluggar för då tänker jag alldeles för mycket på musiken… När jag lyssnar på radio
tycker jag inte att det är så märkvärdigt bra det mesta. Det är bara någon gång då och då
det är något som är så bra att man måste lyssna på det.

David tittar inte mycket på TV och följer inte heller några musikprogram fast säger att det har
hänt att han tittat någon enstaka gång. Artistintervjuer på tv säger han sig inte kunna med ”…
de, [artisterna] sitter och snattrar bara för att få visa upp sig”. Musikjournalistiken på radio
tycker David är betydligt bättre. David är inte heller någon storläsare av musiktidskrifter. Han
läser lite grann i dagstidningar för att se vad som är på gång. Främst blir det inför konserter av
de banden han har tänkt gå och se. Någon övrig renodlad musiklitteratur är det aldrig frågan
om eftersom David tycker ”det är mesigt att läsa om musik”.

När David väljer att spela en skiva är det alltid fråga om ”… ett aktivt val”. Beroende av hur
han mår eller vad han gör ligger till grund till att han väljer att spela en viss typ av musik vid
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ett visst tillfälle. På så vis sker valet aldrig på slumpmässig basis. David vill gärna ha musik
på när han är ”hemma och dräller”, det vill säga inte gör något särskilt. På tåget vill han helst
också ha musik men viktigast tycks ändå behovet av musik vara när han umgås med andra.

När jag sitter och hänger med kompisarna då måste man ha musik också. Det är olidligt
annars och sitta och umgås med någon. Det blir lite så tryckt stämning om man sitter och
hänger med någon och så är där ingen musik på och så fort det blir det minsta lilla tyst så
blir det så jättetyst. Då är det bra med någonting. Fast då är det egentligen inte lika
viktigt vad det är, utan att det är någonting.

Radio och kompisar tycker David är de källorna som bäst tillgodoser hans musikbehov. David
har ett par kompisar som han brukar vända sig till främst när han vill upptäcka musik som inte
är alldeles nyutkommen men ändå okänd för honom. Kompisarna i sin tur har olika
musiksmak så beroende av vad David känner för att lyssna på går han till olika kompisar.
”Om jag till exempel vill ha något tufft går jag till Mattias, vill jag ha något lo-fi153 går jag till
Johan och vill jag ha typ pling-plong154 går jag till Per.” När det gäller att upptäcka helt ny
musik sker det huvudsakligen genom radio eftersom radio är först med att spela nya låtar.
Men då radioutbudet är relativt smalt, endast en liten del av all musik som finns spelas där,
fyller radion endast Davids behov av mainstreammusik.155 Upptäckten av mer alternativ
musik sker genom kompisar.

David ser inte sig själv som en överdrivet stor skivköpare, utan han köper skivor ibland om
han känner sig glad och har pengar. Samma vecka som intervjun har David köpt en skiva och
en singel men gången innan dess var över ett halvår sedan. Att det går flera månader mellan
varje köp är inte ovanligt. Är David i Göteborg brukar han dock köpa på sig en del skivor
eftersom utbudet där är något större och skivorna normalt sett lite billigare. David passar
också på att köpa skivor om han är på något lågprisvaruhus eller om det är rea. Annars
föredrar David att spela av skivor från kompisar framför skivhandeln eftersom han tvingas
leta mycket mer i skivhandeln utan att för den delen vara säker på att hitta det han söker. Men
då David inte heller är särdeles mycket hemma nuförtiden tycker han inte att han är i behov av
så många nya skivor. ”Jag går inte hemma och dräller så mycket att jag hinner tröttna på de
skivor jag har.”

David har ett specialintresse för östeuropeisk pop/rock musik och judisk blåsmusik, Klezmer,
som han inte delar med någon av sina kompisar. Ingen av de svenska skivhandlarna som
David går till har någon östeuropeisk pop/rock musik. Även de som har lite judisk blåsmusik
har inte mer än att det kan räknas på en hand inom hela genren. Oftast är det dessutom mycket
dyr Bulgarienimport på dessa skivor. Tidigare när David hade tillgång till Internet laddade
han ner massor av östeuropeisk musik från Internet. Främst från Audiogalaxy156 där han
tyckte att han kunde få tag i precis allt. Idag är Audiogalaxy inte längre gratis och David
tycker inte att någon av dess efterträdare är lika bra. Ska han hitta någon östeuropeisk
pop/rock musik idag får det ske när han ändå är i Polen eller Ryssland. Det finns vissa
östeuropeiska artister som David letar speciellt efter, men för det mesta vill han upptäcka
något som han inte känner till sedan tidigare. Det går till så att han går till en skivhandlare och

                                                
153 Lo-fi är en beteckning som brukar användas för ”avskalad” musik som är inspelad utan alltför mycket teknisk
bearbetning.
154 Pling-plong är Davids eget begrepp.
155 Mainstream är en beteckning som brukar användas för musik som uppskattas av det stora flertalet.
156 Audiogalaxy var ett gratis fildelningsprogram som användes för att dela exempelvis musikfiler
Internetanvändare emellan.
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frågar: ”Vad är den bästa popen just nu? … så får man en skiva och så köper man den”. David
påpekar att han absolut inte skulle gå till väga på samma sätt i Sverige. Han säger att
uppmaningen att ”ge mig den hetaste [musiken]” garanterat skulle leda till att han fick en
skiva i sin hand som han inte tycker om. Men i Ryssland och Polen fungerar det eftersom han
tycker att all deras musik är så bra.

Bibliotekets musikavdelning brukar inte David använda sig av eftersom han tycker det är
jobbigt att hålla i minnet när skivorna ska lämnas tillbaka. ”Det finns ett oroselement över att
låna på biblioteket som gör att jag försöker undvika det.” David har också en föreställning om
att biblioteket främst tillhandahåller ”gammal skit”. Han har varit och kollat in det lokala
bibliotekets skivavdelning och inte tyckt att det direkt varit något att hänga i granen. Han
säger:

Om man gillar klassiskt så finns där en del som man kan låna. Det är ju fin service, men
jag tycker egentligen inte att ett bibliotek ska lägga allt för mycket pengar på att hålla sig
uppdaterad med den senaste musiken. Jag tycker inte det är deras uppgift.

Främsta anledningen till att han inte tycker att biblioteket ska syssla med det är för att han
tycker att det är alldeles för dyrt.

5.7 CARIN

Carin är 18 år och bor i en mindre stad men studerar i en medelstor stad. Där läser hon en
tillvalskurs i musik. Hon påbörjade denna kurs för att hon ville lära sig spela bas, men
bedömde efter ett tag att hon inte skulle klara av att lära sig det eftersom det inom ramen för
kursen fick ske huvudsakligen på egen hand. Carin gav då upp planerna på att lära sig spela
bas och gick över till att sjunga, vilket hon inte tycks ha något emot. När hon ska beskriva sitt
musikintresse säger hon sig till en början inte vara ”jätteintresserad” av musik.

Alltså jag har väl inget större så där jätteintresse så. Jag tycker om att lyssna på musik.
Jag tycker om att sjunga lite så där. Det är vad jag tycker.

Vad det gäller Carins musikaliska utövande på fritiden består det, förutom av att hon ibland
sjunger lite för sig själv, av pianospelande i hemmet. Carin säger att det förvisso ska mycket
till för att hon ska sätta sig vid pianot och att hon inte behärskar så komplicerade stycken.
Ofta spelar Carin stycken som hon redan kan någorlunda och hon spelar så gott som alltid
efter noter. Carin uttrycker behovet av noter som ett sätt att se vad hon gör. Eftersom
pianospelandet inte är så högt prioriterat av Carin använder hon sig huvudsakligen av gamla
notböcker som hon redan har i hemmet. Dessa böcker har hon sparat sedan den tiden då hon
gick och spelade piano för en lärare. När Carin gick i tredje klass spelade hon även flöjt som
hon nyligen blivit intresserad av att börja spela igen. Hon har redan en piccola och en basflöjt
som hon gärna vill lära sig att spela på.

Carin går gärna på konserter, mest konsertbesök blir det under sommaren då hon försöker gå
på en del musikfestivaler. Förra sommaren åkte hon på både Sweden Rock och
Roskildefestivalen. När hon väljer vilka festivaler hon ska gå på, väljer hon utifrån de band
som spelar där. De festivalerna som har bäst bandutbud enligt hennes smak är de festivalerna
som hon väljer att besöka så det behöver inte bli samma festivaler år efter år. Information om
vilka band som spelar på de olika festivalerna läser hon sig till eller får tips av kompisar.
Ibland tycker Carin det kan vara svårt att välja vilka festivaler hon ska besöka eftersom hon
inte alltid vet vad hon tycker bäst om för tillfället. Väl på festivalen går hon också och ser en
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massa band som hon aldrig hört förr eller ens hört talas om innan, bara för att de låter kul när
hon är på plats. Utöver sommarens musikfestivaler tycker Carin det är kul att gå och se lokala
band. Något som hon gör i rätt stor utsträckning. Ofta går hon och lyssnar på de lokala banden
som hon sett vid tidigare tillfällen. Hon beskriver det på följande sätt:

Man har kanske sett dem någon gång innan och sen så har man en, liksom en, uppföljare
på dem. Hur de blev under tiden? Det tycker jag är lite roligt. Så då går jag gärna och ser
dem som man har sett innan.

För närvarande är Carin inte med i någon musikförening, men har tidigare varit medlem i en
musikförening på sin bostadsort. Denna musikförening har tillgång till en stuga där de
anordnar konserter med mindre kända band. Varje sommar arrangerar de dessutom en
musikfestival som pågår i två dagar med en blandning av lokala mindre kända band och mer
välkända etablerade band. Carin planerar att gå med i en ny musikförening på en annan ort där
hon redan hjälpt till med att bygga upp verksamheten. Den nya musikföreningen har tillgång
till replokaler och arrangerar även de en liten musikfestival varje sommar. När hon gått med i
den nya musikföreningen planerar Carin att fortsätta arbeta aktivt i föreningens regi.

Carin säger att så fort hon inte har något att göra lyssnar hon på musik ”… eller om man gör
något annat lyssnar man på musik”, vilket i stort sätt borde innebära att hon lyssnar på musik
nästan jämt. Ett exempel på när Carin absolut inte kan vara utan musik är när hon är ute och
kör bil. ”När man själv kör bil och det inte sitter någon annan i bilen, då måste man ha lite
musik. Också ska man sitta och sjunga med bara för att ha något att göra”. Carin har alltid
med sig sin bärbara cd-spelare i väskan ”fall i fall det skulle bli störtbehov”. Dessa
”störtbehov” kan uppkomma till exempel på tåget till och från skolan. Carin säger att det
nästan alltid är hennes känsloläge som avgör vad hon väljer att sätta på för musik.

Jag har musik till de olika känslorna man har. Det är vad jag har min musik till. Sen har
man ju sånt som man alltid kan ta till.

Nyhetsbevakning inom musik tycker sig Carin inte ha något direkt behov av, men tycker ändå
att hon har ”halvkoll” på vad som händer. Carin uttrycker till och med att hon ibland kan ha
svårt att värja sig mot all musikinformation. Den kommer till henne ofrivilligt.

Även fast man kanske inte vill ha det [koll] så att säga … Jag tycker inte om trance och
dance och fan vad det nu heter, liksom och så ser man liksom på reklamerna och så
kommer en ny skiva och så vet man att den kommer.

Carin laddar inte själv ner någon musik från Internet, men det händer ganska ofta att kompisar
skickar över musik till henne via Internet. Hon läser i stort sett heller aldrig om musik vare sig
i musiktidskrifter eller i dagspressen.

Carin tycker att tips från kompisar eller surfning och chattning på Internet är de två bästa
sätten att upptäcka någon för henne tidigare okänd musik. Carin säger sig själv aldrig springa
runt och leta efter band för att ha någonting att lyssna på, utan oftast går det till så att någon
kompis säger:

Lyssna på det här. Det är skitbra! Tycker man då det är bra tar man det till sig, så tycker
man inte det är bra så skiter man i det.
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Internet använder Carin i två olika syften för att tillgodose sitt musikintresse. Dels för att få
tips om musik när hon chattar men också för att kolla olika bands hemsidor, vilket hon gör
varje gång hon använder Internet. Carin har Internetuppkoppling i hemmet men ägnar det inte
särdeles mycket tid idag, i varje fall inte jämfört med förr då hon var inne på Internet nästan
jämt. Anledningen till att Carin använder Internet mer sparsamt idag beror på att intresset för
Internetanvändning avtog i samband med att hon kände att hon inte längre hade tid till det.

När det gäller att köpa skivor går Carin uteslutande till skivhandeln. Carin tycker att
skivhandeln fungerar bäst eftersom hon då inte riskerar att köpa grisen i säcken, utan
eventuellt kan lyssna igenom skivan innan hon köper den. Carin går dock till lite olika ställen
när hon köper skivor vilket beror på vad hon är ute efter. Hon säger att det är viktigt att man
anpassar valet av skivhandel efter vad man tänker köpa.

Man får ha sina olika ställen som har olika saker liksom. Går man till Åhléns kanske
man inte hittar det allra smalaste, kanske, så man får ha lite olika som man går till.

Carin tycker inte att det är något problem att hitta det hon letar efter, men säger samtidigt att
hon inte letar så mycket skivor eftersom hon ändå inte har råd att köpa skivor i någon större
utsträckning. Carin tror att om hon bara hade haft råd hade hon köpt betydligt mer skivor än
hon gör idag.

Bibliotekets musikavdelning använder sig Carin inte av eftersom hon inte tycker att
biblioteket har de skivorna hon vill ha. De få gånger de haft några skivor som intresserat
henne har det varit skivor som kompisar redan har och då har hon valt att låna dem av
kompisar istället, för då får hon ha skivorna på obestämd tid.

5.8 GÖRAN

Göran är 36 år och bor på landsbygden strax utanför en mindre ort. Han beskriver sig själv
som hobbymusiker och ett par timmar i veckan ger han violinlektioner vid sidan av sitt
ordinarie jobb på ett tjänsteföretag. Sitt intresse för musik har han haft länge. Redan när han
var åtta år började han spela fiol i musikskolan och fortsatte med detta fram tills han blev 16-
17 år gammal. Då tog intresset för nyckelharpa över. ”Jag gillar det fantastiska ljudet i
nyckelharpan”, säger Göran. I samband med det nyupptäckta intresset för nyckelharpor
byggde han sin första nyckelharpa, sedan dess har han byggt ytterligare en. Göran är
engagerad i en folkmusikgrupp som han var med och startade för knappt tio år sedan. När det
gäller musicerandet med folkmusikgruppen sker det uteslutande efter gehör eftersom det är
några av medlemmarna i gruppen som inte läser noter. Inom folkmusiken finns en stark
tradition av tradering så mycket av det materialet som gruppen spelar är sådant som de hör då
de deltar i olika spelmansstämmor och liknande. Ofta går det till så att någon hör en låt som
verkar intressant, lyssnar in sig på den och lär sig spela den för att därefter göra en egen
tolkning av låten inom den egna gruppen. Men det är inte alltid som nya låtar kommer in i
gruppen på det sättet. Göran påpekar att de är i behov av noter om de aldrig hört låten de vill
spela. Hans eget engagemang i gruppen och hans kunskaper om att läsa noter har fört med sig
att det oftast är han som letar upp och väljer ut nya låtar för gruppen att spela. Då går det till
så att Göran först lär sig låtarna för att sedan lära ut dem till de andra i gruppen genom att
spela upp låtarna för dem. Göran komponerar också en del låtar själv men det säger sig också
behöva inspiration från andra håll:
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Det är ju inte alltid man är på stämmor och hör nya låtar, så ibland så tänker jag, nä nu
måste vi förnya några låtar och då kollar jag ofta i böcker som Svenska Visklassiker eller
böckerna med svenska spelmanslåtar. Det är jättestora böcker som täcker från 1700-talet
fram till 1920- talet. Och de finns från alla landskap. De brukar räcka gott och väl till
mig då jag letar nytt material att spela i gruppen.

Dessa böcker går alla att finna på biblioteket och Göran lånar ofta dem. På biblioteket lånar
Göran dessutom böcker med visor av Bellman och Taube. Göran säger att det som är bra med
böcker som till exempel Svenska Visklassiker är att de innehåller texter. Melodier kan han
oftast men det kan vara svårare att komma ihåg texten till melodin. Böckerna är dock inte det
enda sättet för Göran att få hjälp med texter och melodier. Det är alltid möjligt att ringa till
kompisar och bekanta runt om i hela landet. Är det en viss låt han skulle vilja ta upp och spela
inom gruppen så vet han ofta någon som säkert skulle kunna tänkas hjälpa honom och då är
det bara att ringa och fråga. I sin egenskap av violinlärare så behöver Göran också skaffa fram
noter till sina elever. De börjar i regel spela lättare stycken ur en grundbok som Göran tycker
är bra. När eleverna blir lite duktigare vill de ofta själva välja stycken att spela efter. Finns
inte noterna i skolans ägo så skaffar han dem oftast direkt från förlaget Notposten.

Göran säger också att Internet har blivit ett allt viktigare redskap för honom då det gäller att
skaffa fram material i samband med sitt musikintresse. Med hjälp av Internet tycker han att
det går att få tag i allt. Utöver texter och låtar finns det sidor som tillhandahåller ritningar och
material för nyckelharpsbyggare och sidor som säljer folkmusikskivor. Göran nämner bland
annat butiken Rotspel som har ett stort utbud av både skivor, böcker, instrument och så vidare.
”De får in allt inom folkmusik.” Utbudet av skivor är annars dåligt i vanliga skivbutiker: ”De
har kanske lite Åsa Jinder, men det är inte folkmusik tycker jag.” Han nämner en skivbutik
som ibland kan ha en del skivor, men säger att det ändå är väldigt lite med tanke på hur
mycket de har inom andra genrer. Därför köper Göran mest skivor via Internet.

Lira är en folkmusiktidskrift som Göran prenumererar på. Den bevakar folkmusik från hela
världen och där står mycket om de skivor som kommer ut. Dagspressens bevakning av
folkmusik ger Göran inte mycket för: ”Hela den branschen är rutten. Recensenterna är köpta
verkar det som ... även om de tycker att en skiva är kass skall de ju ändå skriva om den”. Han
säger att han inte brukar låna skivor på biblioteket eftersom de skivor han är ute efter inte
finns i vanliga skivbutiker antar han att de inte finns på biblioteket heller. Göran menar att
eftersom folkmusik är en relativt smal genre så kan man inte begära att biblioteket skall lägga
ner alltför mycket resurser på den. Hårdrocksskivor har Göran också alltid köpt en hel del av
men numera satsar han på säkra kort. ”Förr kunde man ju köpa en skiva bara för att den hade
ett fräckt omslag.” Likväl som med folkmusikskivor tror han inte att biblioteket har så mycket
hårdrocksskivor.

Göran är medlem i Svenska Spelmansförbundet men också i två av förbundets
landskapsavdelningar. Dels i det landskap han är bosatt i men också ett annat eftersom detta
landskap har en mycket stark tradition av nyckelharpa och det säger Göran ”vill jag gärna ha
koll på”. Från förbundet kommer i början på året hela programmet för spelmansstämmor och
konserter landet runt. Varje kvartal kompletteras detta med en almanacka över stämmor och
konserter. Även tidningen Land brukar på våren publicera årets program och lokalpressen
brukar skriva om stämmor och konserter i deras område. Göran säger att det som folkmusiker
också ”hör till att kunna lite om traditioner och sånt”. Det finns ett fåtal böcker om sådant
men ofta är det kunskap som traderas från äldre spelmän på stämmorna. Göran tycker också
att det är ”roligare att höra en historia live”.
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När det gäller musiklyssnande säger Göran att han enbart lyssnar på folkmusik, klassisk
musik och hårdrock. När han lyssnar på skivor vill han gärna lyssna koncentrerat och
använder sig gärna av hörlurar. Han har svårt att lyssna på radio, han säger:

Kvart över åtta på torsdagar är det ett bra program i P2, Filikromen, som är ett mycket
bra program. Det är bara svenskt och väldigt blandat, allt från sång till dragspel. Där får
man bra koll på vad som händer inom den svenska folkmusiken. Jag kan inte lyssna på
den här skvalmusiken på radion. Om jag skulle göra det nån gång så kan det gå sju låtar
utan att jag blir berörd av en enda. Jag vill höra riktiga instrument, riktig musik.

Radions P2 är kanalen som gäller för Göran då de spelar klassisk musik och folkmusik från
hela världen. Han berättar särskilt om ett program förra veckan som spelade indisk musik och
om hur han gillar att höra ”den där konstiga entoniga orgeln”. Om övriga radiokanaler säger
han: ”Skulle de andra kanalerna spela en folkmusikskiva beror det väl på att de råkat förväxla
skivorna.” Göran tycker att den vanliga radion endast står för ett evigt spelande av vissa
artister och låtar och att det mest verkar vara en marknadsföringskanal för de stora
skivbolagen. Däremot finns det ett par TV-program Göran försöker följa dels Musikbyrån
men också Musikspegeln, som ingår i blocket Kultursöndag på SVT.

5.9 ISAK

Isak är 23 år gammal och studerar i en medelstor svensk stad där han också bor. Han säger att
musiken fyller en mycket central plats i hans liv och där … ”alla mina vänner är minst lika
musikintresserade som jag”. Isaks musikintresse yttrar sig i att han i stort sett alltid lyssnar på
musik och att han sedan cirka ett halvår tillbaka åtagit sig att arbeta ideellt som bandbokare
för en av universitetets många studentföreningar. Att vara bandbokare innebär i korthet att det
är han som bokar och tar hand om alla de band som ska uppträda. Det är Isak som ringer
bokningsbolagen, tar hand om gaget och ser till att banden får det de vill ha. Isak spelar
dessutom lite bas och gitarr på fritiden, men säger själv att han inte är något vidare bra.
Tidigare spelade han i ett band men då ett par av de andra bandmedlemmarna flyttade från
stan splittrades bandet.

Det blir mycket konserter för Isaks del, minst en gång i veckan, ibland fler. För tillfället
uppskattar han att han går på cirka fem till sex konserter i månaden. En kompis till Isak jobbar
som bandbokare åt en annan studentförening, så förutom den egna föreningens konserter går
han ofta på dem med. Därutöver finns det två andra ställen som han brukar gå till, men inte
lika ofta eller regelbundet. Isak lyssnar i stort sett aldrig på radio. Han tror dock att P3 kan
fungera när man jobbar eftersom det innehåller så mycket prat, men säger sig föredra att
lyssna på skivor. Musikkanalerna MTV och ZTV tittar han aldrig på och han följer inte heller
några andra musikprogram på TV. Det händer att Isak ser på Musikbyrån när något av deras
musikaliska porträtt eller tillbakablickar intresserar honom, men det sker inte på någon
regelbunden basis.

När Isak väljer att spela en skiva eller gå på olika konserter är det ofta frågan om ett aktivt
val. Han säger sig ibland uppleva ett sug för en viss typ av musik och har olika repertoarer för
olika behov. Om han vill spela något lugnt har han till exempel en viss repertoar för det, men
han säger sig också ha vissa standardskivor som han alltid kan ta till. Isak väljer även musik
efter vad han gör. Städar han blir det till exempel oftast rockmusik så att det kan överösta
dammsugaren. Isak tycker att hans förhållande till musik ”format den person som jag är idag”.
Isak förklarar att han lade någon slags grund till den han är idag när han var 15-16 år gammal
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och fortfarande bodde hemma. Då handlade det mycket om attityd, ett sätt att vara. ”Jag
skulle inte ha varit samma person idag om jag börjat lyssna på schlager istället”, säger Isak.

Eftersom Isak arbetar som bandbokare är det viktigt att ha koll på de senaste nyheterna inom
ramen för en viss typ av musik som kan passa studentföreningens profil och besökare. För att
få koll går Isak mycket på olika rykten, det vill säga vad som sägs och även vad som skrivs
om olika band. Isak säger sig egentligen inte läsa så pass mycket om musik som han borde för
att hålla sig uppdaterad eftersom han tycker att musikjournalistiken är gubbig och tråkig och
oftast hyllar rätt oförtjänta band. Trots det försöker han läsa två dagstidningars nöjesbilagor
varje fredag och gratistidningen Nöjesguiden. Men Andres Lokkos krönika i Expressen en
gång i veckan är den enda musikjournalistik som Isak inte vill missa. Ett annat sätt för Isak att
som bandbokare upptäcka nya intressanta band är genom att gå in på olika skivbolags
hemsidor för att kolla in nya band. Där tittar han främst efter vilka som är med och spelar i de
olika banden, om det är några han känner till eller inte. Om han inte känner till några i bandet
händer det att han laddar ner och lyssnar igenom ett par låtar för att se om det är något som
låter bra. Ibland när han talar med skivbolagen föreslår de olika band som de tycker att Isak
ska boka. Har han då inte hört bandet i fråga skickar skivbolaget en skiva så att Isak kan
avgöra om det är något som ska bokas. Isak uttrycker sig väldigt lyriskt över användningen av
Internet i samband med sitt musikintresse. Han tycker att Internet har utvecklat såväl
tillgängligheten som musiklyssnandet.

Isak tycker egentligen inte att det är viktigt att ha koll på den senaste musiken för egen del,
men säger sig numera knappt komma ihåg den tiden då han inte hade koll. Innan han började
som bandbokare jobbade han med radio i cirka två år. Eftersom de alltid spelade nya skivor en
gång i veckan fick han en väldig koll på de senaste singel- och skivsläppen även under denna
tid. För egen del tycker Isak att ”det lättaste sättet att hålla sig uppdaterad är genom vänner”.
Isak går en hel del till skivhandeln för att köpa skivor eftersom han för tillfället är inne i en
period då han köper mycket äldre skivor. Förut beställde Isak en del skivor från skivhandlare
på Internet men han slutade med det för att han tyckte att det blev för omständligt. Idag köper
han dessutom mindre skivor än förr, så när han köper något vill han helst ha skivan direkt i
handen. Isak försöker att inte ladda ner så mycket musik från Internet för eget bruk, men det
händer. Ibland när det gäller utgångna skivor som är väldigt svåra att få tag i bränner han ner
dem, men det tillhör inte vanligheterna. Istället köper Isak skivor av kompisars kompisar. Att
köpa skivor från kompisars kompisar tycker Isak fungerar bra eftersom han ser sina kompisar
som ett pålitligt nätverk av likasinnade.

Isak tycker att det är mycket inom ramen för hans musikintresse som är svårt att få tag i.
Främst gäller det äldre skivor från 1980- och 1990-talet inom genren NewWavepunk. Han
försökt hos skivhandlare som säljer begagnade skivor men inte hittat något. För att få tag i
dessa skivor köper han av kompisars kompisar men går också på en hel del skivmässor. Där
händer det ibland att han hittar några ”godbitar” men han tycker också att dessa skivmässor
innehåller mycket ”skit”. Isak försöker också att åka utomlands en gång om året och passar då
på att köpa en hel del skivor eftersom det på sina ställen, Isak anger Manchester som exempel,
finns en helt annan marknad än i Sverige. När jag intervjuar Isak har han precis kommit hem
från en resa till Norge som han beskriver som en kombination av musik- och nöjesresa. Med
musik menar han de kontakter som han knyter i egenskap av bandbokare, medan nöjesdelen
innefattar en hel del skivköp för egen del. I Oslo gick det mycket enklare att hitta skivor med
många av de band som han har svårt att finna hemma i Sverige. Det beror på att en del av de
grupper vars skivor han letar efter en gång varit betydligt populärare i Norge än i Sverige. De
få gånger Isak vill ha någon nysläppt musik kan det också vålla en del praktiska problem
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eftersom det då är frågan om smal musik som inte går att återfinna i skivhandeln. Då vänder
han sig, via Internet, direkt till olika skivbolag för att ta reda på vem som distribuerat skivan
eller så hör han av sig till olika Internetföretag i USA.

Isak använder idag inte sig av bibliotekets musikavdelning. Förut lånade han en del skivor
men han tyckte det var jobbigt att hålla reda på när de skulle återlämnas och till slut fick han
höga böter. Han föredrar därför att låna av kompisar för då slipper han oroa sig över böter och
så kan han ha dem mycket längre.
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6. ANALYS AV INTERVJUER
I följande kapitel analyserar vi respondenternas berättelser genom att studera vad de anser sig
behöva för musikinformation. I Sense-Making teorin är ett centralt antagande att information
inte existerar oberoende av tid och rum. Information är istället den speciella mening som en
individ skapar i en viss situation.157 Detta innebär, som vi ska se i analysen, att
musikinformation ibland hämtas bäst från egna erfarenheter eller ibland i form av råd från
vänner och familj. Det kan handla om såväl lyssnande till musik på skivor, radio, tv och
konserter, som att söka upp en webbsida eller att ögna igenom dagstidningens
musikrecensioner. I analysen ansluter vi oss till Sense-Making teorins förklaring av
informationsbehov med avseende på skillnader i situationer, ämnesområden eller intressen
och inte med avseende på skillnader mellan individer eller grupper.158 Vi urskiljer i analysen
av vårt material två typer av musikintressen som våra respondenter har, lyssnande och
utövande. Uppdelningen mellan lyssnande och utövande ger en tydlig bild av vilka
informationsbehov som förknippas med lyssnande respektive utövande. Detta skall inte
förstås som att våra respondenter endast kan tillhöra en av dessa grupper utan de flesta hör
hemma i båda. Alla gillar de att lyssna till musik och flertalet av dem är även aktiva
musikutövare i någon form.

Vi presenterar analysen med utgångspunkt i våra frågeställningar, vilket innebär att vi under
både lyssnande och utövande först avhandlar behov av musikinformation och
informationsanskaffning. I detta avsnitt har vi sammanställt en tabell som innehåller de olika
situationer där de musikintresserade upplever sig behöva hjälp av musikinformation i någon
form. Dessa har vi kallat behovssituationer och i anslutning till dessa redovisas den typ av
musikinformation som behövs och hur denna anskaffas. Därefter följer en redogörelse för de
barriärer som de musikintresserade upplever sig möta i anskaffningen av musikinformation.
Sense-Making ser på barriärer med utgångspunkten att låta individen peka ut de barriärer
denne upplever i sin jakt på meningsfull information159 och det är också detta synsätt som
guidat vår analys och givit dessa resultat. Ett speciellt avsnitt ägnas också åt vad som
framkommit angående synen på biblioteket som förmedlare av musikinformation. Som vi
tidigare nämnt är Sense-Making deskriptiv till sin karaktär och används ofta, liksom vi gör,
för att beskriva informationsvanor i olika sammanhang.160 Vår undersökning ger främst en
beskrivning av de musikintresserades informationsvanor och vi kan inte göra annat än
försiktiga generaliseringar utifrån våra resultat.

6.1 LYSSNANDE

I vår uppsats står lyssnande för ett musikintresse som tar sig uttryck i just musiklyssnande.

6.1.1 Behov av musikinformation och anskaffning
I följande tabell följer en sammanställning av de behov av musikinformation och sätt att
anskaffa denna information som vi ser hos våra respondenter.

                                                
157 Dervin 1992, sid. 61-63
158 Talja 1997, sid. 74-75
159 Dervin 1999, sid. 737
160 Dervin & Nilan 1986, sid. 20
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Behovssituation Typ av musikinformation som
behövs

Sätt att anskaffa
musikinformationen

Hitta ny musik Information om nya skivor, artister,
konserter

Titta igenom tidningsrecensioner
Titta igenom webbsidor
Lyssna till radio/ TV
Tips från vänner och familj
Leta i skivhandel

Bedöma ny musik Information som avgör musikens
kvalitéer

Lyssna till radio/ TV
Lyssna till lånade skivor
Provlyssna i skivaffär
Läsa recensioner
Omdömen från vänner, familj
Egen erfarenhet

Fördjupa sig/veta
mer om musik

Information om biografi, historia,
diskografi

Leta i lexikon och dylikt
Söka på webbsidor

Tabellen illustrerar de olika situationer som intervjumaterialet visar att de musikintresserade upplever. Det gäller att Hitta ny
musik, Bedöma ny musik och Fördjupa sig/veta mer om musik.

Hitta ny musik
Våra respondenter beskriver en ständig jakt efter att hitta ny musik att lyssna till. Detta
innebär inte att musiken nödvändigtvis skall vara nyutkommen eller nyproducerad, men ny
för lyssnaren. Wilson beskriver vardagens informationsanskaffning som ett ständigt
bevakande av omvärlden i syfte att hålla sig ajour inom intressanta ämnesområden.161 Då det
gäller musiklyssnande innebär det bevakning av skivutgivning, konserter och olika artisters
förehavanden. Hektor beskriver en sådan bevakande aktivitet och menar att den till stor del är
regelbunden och sker i välbekanta källor.162 Även Savolainen konstaterar i sin undersökning
att mycket av den information som behövs i samband med fritidsintressen anskaffas genom
bevakning av välkända informationskällor,163 något vi också finner i våra intervjuer. Till stor
del sker våra respondenters bevakning av musikinformation i dagstidningarnas
musikrecensioner eller nöjesdelar. Vanligt är också lyssnande till radio och tv. Detta stämmer
även väl överens med vad vi ser i statistiken då det gäller bevakning av nyheter där det visar
sig att radio, tv och dagstidningar får högst betyg.164 Även Linda Andreassons undersökning
visade att massmedier i hög grad används för att hålla sig ajour inom musikområdet.165 Det
som skiljer sig något i vår undersökning är att de musikintresserade tycks använda Internet i
högre utsträckning än vad som framgår av statistiken och andra undersökningar. Internet
används både i form av olika artisters webbplatser och dagstidningars webbupplagor eller i
form av olika e-posttjänster såsom nyhetsbrev från konsertarrangörer, biljettförsäljare och
dylikt. Vi ser också i undersökningen att Internet används för att skicka tips på ny musik
vänner emellan. Detta är exempel på vad Hektor kallar social bevakning166 och det tycks vara
väldigt vanligt bland våra respondenter. Höglund och Persson skriver att bevakande är ett
regelbundet behov som ofta tillfredsställs genom personliga kontakter, vilket även Wilson
konstaterar då han talar om att bevakningen av omvärlden till mycket stor del sker i kontakten
                                                
161 Wilson, P 1977, sid. 36-37
162 Hektor 2001, sid. 163-166
163 Savolainen 1995, sid.  274
164 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 2001 2002, sid. 52
165 Andreasson 1998, sid. 72
166 Hektor 2001, sid. 163-166
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med andra människor. Även i Bäckwalls undersökning framgår det att mycket tips om nya
skivor och musik kommer genom kompisar.167

Sense-Making menar att skillnader mellan olika intressen och ämnesområden påverkar
människors informationsvanor.168 Vilken slags musik man är intresserad av påverkar också
var man väljer att rikta sin uppmärksamhet för att hålla sig ajour. Det tycks vara så att visa
genrer i stort sett är frånvarande i massmediernas bevakning, men vi ser också att det faktiskt
finns andra sätt att bevaka dessa. Någon av våra respondenter finner de vanliga medierna,
såsom exempelvis dagstidningar och de större radiokanalerna, otillräckliga eller odugliga då
det gäller att bevaka hans musik. Gäller det smalare musik, som till exempel folkmusik i vår
undersökning, blir det till att skaffa sig andra mer specialiserade informationskällor som
exempelvis facktidskrifter. I dessa fall tycks också Internet vara mycket användbart och
uppskattat för att informera sig. Detta tycks bero på att det på Internet finns specialiserade
webbplatser och musikhandlare med information inom de flesta, även smalare och mindre
uppmärksammade, musikgenrer. Information som annars tycks vara svår att få tag i. Vi ser
också i statistiken att det inte heller finns så många svenska specialtidskrifter om musik169 och
av våra respondenter är det inte heller speciellt vanligt att man läser de som finns. Kanske
beror det på att webbplatser blivit som en ersättning för tryckt musikpress. Fördelen med
Internet är kanske också att utbudet inte begränsas till enbart svenska medier utan att det ger
stor bredd på informationen om musik.

Behovet av att hitta ny musik medför också browsing i skivhandeln eller skivkataloger. Vi ser
hos flera av våra respondenter att det är vanligt att man beger sig till skivhandeln för att kunna
bläddra sig fram och eventuellt hitta något som verkar intressant. Denna typ av browsing kan
även Linda Andreasson konstatera bland studenterna i sin undersökning.170 Browsing tycks
vara ett vanligt sätt att hitta ny musik och jakten på ny musik sker ofta utan ett speciellt mål i
sikte. Man vet att man vill hitta något man gillar men inte riktigt vad det är. Detta för oss över
på den andra situationen vi funnit vid vår analys, den vi kallar bedöma ny musik.

Bedöma ny musik
Bedöma ny musik innebär att den information man söker skall hjälpa till att avgöra om den
musik, skiva eller kanske konsert, som man stött på kan vara värd att utforska vidare. Som vi
ser har alla de musikintresserade ganska klart för sig vilken slags musik de är ute efter. Även
om flertalet av dem lyssnar till olika musik vid olika tillfällen har de alla, mer eller mindre
uttalat, en tydlig bild av hur den musiken skall låta för att den skall låta bra i deras öron. De
måste alltså på något sätt avgöra om musiken de stött på är något som de gillar. Browsing
beskrivs av Hektor som en aktivitet som utförs i avsikt att avgöra om det är någonting man
vill delta i.171 Browsing skulle vi också vilja kalla det som de musikintresserade anser vara det
bästa sättet att avgöra om, exempelvis en viss skiva, är något de gillar och kanske vill köpa.
Att lyssna till skivor, menar vi, är det absolut bästa sättet att informera sig om huruvida
musiken är något att ha.

Ett annat vanligt sätt att skaffa sig information som gör den här typen av bedömning möjlig är
att söka informationen hos någon vän eller familjemedlem. Vi ser upprepade exempel på detta
i våra intervjuer och även hos Bäckwall konstateras det att tips från vänner är ett vanligt sätt
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att få en uppfattning om musikens kvalitéer.172 Wilson pekar också på att denna typ av
rådfrågande ofta används och att personer som anses pålitliga och kunniga är väldigt
uppskattade.173 I vår undersökning vänder sig de musikintresserade ofta till kompisar som de
litar på då de vill få hjälp med bedömning av musik. Att man är välbekant med den som ger
informationen tycks vara helt avgörande. Det som ofta framhävs som fördelen med dessa
informella informationsförmedlare är att de känner till vad respondenterna brukar gilla och
kan basera sina tips på detta. Även de som baserar sådana bedömningar på recensioner gör det
då de upplever att de ”känner” recensenten och vet att han eller hon har givit värdefull
information tidigare. När det gäller musikrecensioner i tidningar ser vi att de kan användas på
olika sätt beroende på situation. Dels för att bevaka vad som kommit ut och dels som underlag
för att avgöra om musiken är bra eller dålig. Det bör dock påpekas att det i vårt material
endast var en respondent som uttryckligen säger sig lita på och använda recensioner som
beslutsunderlag. Flertalet säger sig föredra egna erfarenheter eller vänners omdömen. Även i
Bäckwalls undersökning visar det sig att relativt få köpte en skiva utifrån att ha läst om den.174

Vi ser i vårt material även hur besök på konserter och liknande musikarrangemang kan sägas
vara ett sätt att upptäcka ny musik. Genom att gå på sådana evenemang ser vi att ett par av
våra respondenter skaffar sig koll på nya artister.

Fördjupa sig/veta mer om musik
En tredje situation som de musikintresserade ibland upplever är att de behöver informera sig
för att skaffa djupare kunskaper eller veta mer om någon artist. Syftet kan vara att exempelvis
skaffa sig överblick över en artists produktion eller se vem denne har spelat tillsammans med
tidigare och så vidare. Det kan också röra sig om en nyfikenhet på artister eller kompositörer
som privatpersoner, eller som en av våra respondenter beskriver det, han bara ”måste veta”
vissa saker. Det som tycks vara vanligast i dessa fall är att använda sig av Internet.
Webbplatser i form av musiklexikon tycks uppskattas eftersom de är lättillgängliga. En annan,
som vi ser det, fördel med Internet är att det finns ett stort och brett utbud som gör att det går
att skaffa information om de flesta musikstilar. I vår undersökning är denna situation inte
påtaglig men den förekommer och Internet tillsammans med tryckta musiklexikon eller
liknande är det som används. Vi ser också i Andreassons undersökning att musiklexikon
används då det är specifik information som eftersöks175 men även att informella nätverk av
vänner, familj eller kollegor används.176 Även Höglund och Persson skriver att informella
källor gärna används då det man söker inte finns i tryck.177  Vi ser inte tydligt i vår
undersökning att informella källor används i denna situation, möjligen beror det på att
Internet, lexikon och kanske egna resurser av sparade tidskrifter och dylikt, räcker för denna
typ av information.

6.1.2 Barriärer
En barriär för den musikintresserade kan vara av olika slag beroende av vad den
musikintresserade själv upplever som en barriär. De kan också vara av skiftande art och
upplevas olika problematiskt av olika personer. Allt från att inte ha råd att gå på konserter i
den utsträckning man skulle vilja till att inte veta var man ska leta efter ”sin” musik, är
exempel på barriärer i anskaffningen av musikinformation. I våra intervjuer framkom det
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tydligt att ekonomin var en stor barriär för de flesta. Såväl skivor som konserter är dyra och
många uttryckte att de inte har råd att lägga lika mycket pengar på detta som de skulle vilja.
En annan barriär för ett par av respondenterna är att de inte tycker att de har tillräckligt med
tid att lägga på sitt musikintresse. Att läsa om musik i tidskrifter och böcker liksom att gå på
konserter kan det vara svårt att ta sig tid till när man redan upplever att man har ont om tid.

En av våra respondenter som börjat intressera sig för en för henne relativt ny genre, upplever
en barriär i att hitta musik inom denna genre. Problemet är att hon inte vet var hon ska börja
leta eftersom hon saknar kunskaper om genren. Denna brist på kunskaper i samband med
anskaffningen av musikinformation skulle kunna kallas för en kognitiv barriär.

En annan barriär som upplevs på grund av bristande kunskaper är relaterad till användningen
av Internet i informationsanskaffningen. Många av våra respondenter använder sig på olika
sätt av Internet för att få musikinformation i form av till exempel sidor om vissa artister,
lexikon eller e-postlistor. Några respondenter använder Internet betydligt mindre, eller inte
alls, beroende av att de inte behärskar tekniken för att kunna använda sig av detta redskap.
Den respondenten som uttrycker en vilja att lära sig tror att Internet är något som hon skulle
kunna få stor behållning av då det gäller att informera sig om musik. Bristande kunskaper om
datoranvändning kan därför även det sägas vara en kognitiv barriär eftersom bristande
kunskaper hindrar en från att utnyttja en viss informationskälla.

Bristen på tillgänglighet är en annan barriär hos några av våra respondenter. Bland dem som
uttryckte ett intresse för någon typ av smalare musikgenrer, upplever en del problem i
samband med att anskaffa musikinformation i form av skivor. De vet oftast precis vad de vill
ha, men vet också med sig att det inte är något som går att finna i skivbutiken, vare sig i den
traditionella eller Internetbaserade. Dessa personer har dock i samtliga fall hittat andra
lösningar, till exempel genom att köpa skivor från kompisars kompisar, beställa direkt från
skivbolagen eller resa utomlands. Någon uttryckte också sitt missnöje över dagspressens
bevakning av konserter och skivsläpp inom sin favoritgenre. Detta upplevs som en barriär på
grund av att tillgängligheten på viktig musikinformation går förlorad.

6.1.3 Biblioteket
Enligt Folkbiblioteken 2001 ökar AV-medierna ständigt och då framförallt
musikfonogrammen.178 Våra respondenter tycks inte tillhöra dem som utnyttjar dessa. Endast
en av respondenterna utnyttjar biblioteket för att skaffa musikinformation med direkt
anknytning till sitt lyssnande. Det handlar då om att respondenten ibland läser musiktidningar
på biblioteket som ger inspiration i form av att hon upptäcker ny musik att lyssna till.
Biblioteksbesöket sker dock inte enbart i syfte att läsa musiktidskrifter utan hon passar på när
hon ändå besöker biblioteket. Detta sätt att anskaffa musikinformation liknas vid Erdelez
slumpmässiga upptäckt av information.179 Bibliotekens skivutbud, som är det som kanske
mest förknippas med lyssning, användes inte av någon av våra respondenter. I Bäckwalls
undersökning har de flesta svarat att de tycker att bibliotekets musikutbud är ”rätt bra”.180 En
uppfattning som inte delas av våra respondenter. En del menar att bibliotekets skivavdelning
inte har något att erbjuda dem. Där de främst tycker att biblioteket brister är att de inte
tillhandahåller några för dem intressanta skivtitlar. Casey och Taylor visar i sin undersökning
på vikten av att biblioteket hela tiden ”hänger med” genom att hålla kontakten med
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användarna och anpassa sitt musikutbud efter deras behov.181 Vår undersökning antyder att
detta brister då våra respondenter upplever att bibliotekets utbud ofta är inaktuellt.
Uppfattningen att det mest är äldre titlar av föga intresse utrycks ibland i klartext men går
också att läsa mellan raderna i ett par av intervjuerna.

Några respondenter är mer positivt inställda till bibliotekets musikavdelning, trots att de inte
använder den själva, och tror att den kan fungera som ett sätt att upptäcka ny musik. När
Bäckwalls respondenter svarat att de tycker att utbudet är ”rätt bra” tror vi att de främst syftar
på skivavdelningens fördelning inom olika genrer.182 Vi har valt att inte fördjupa oss i
genreproblematiken men ser i undersökningen att flera respondenter, oavsett vilken genre de
gillar, inte anser att biblioteket har något att erbjuda dem. Vår undersökning visar också att ett
par av respondenterna har förståelse för att skivutbudet är magert och tycker inte att
bibliotekets uppgifter inkluderar att tillhandahålla musikinspelningar i alltför stor omfattning.

I Bäckwalls studie framgår det också att biblioteket många gånger tillhandahåller en del av de
skivor som ungdomarna inte tror finns, problemet är att de inte är tillräckligt synliga.183

Kanske är det delvis denna brist i förmedlandet av bibliotekets skivbestånd som gjort att våra
respondenter inte lånar skivor på biblioteket. Ett par av dem som tycker att bibliotekets titlar
är föråldrade och tråkiga kanske ännu har en del att upptäcka vad det gäller nyare titlar. Om
biblioteket inte bättre synliggör sina nya titlar är det lätt att få uppfattningen att biblioteken i
allmänhet inte köper in något nytt. Erdelez talar om biblioteket som en plats som ska locka till
nyfikenhet och upptäckarlust.184 Ett dåligt marknadsfört utbud lockar varken till nyfikenhet
eller till upptäckarlust och blir därmed inte heller så väl ansett.

Ett par av respondenterna säger också att en av anledningarna till att de inte lånar skivor på
biblioteket beror på att de är rädda för att få höga böter. Eftersom de som är oroliga för att få
höga böter ofta sammanfaller med de personerna som uttryckt sig negativt om bibliotekets
skivbestånd, lånar de hellre skivor av kompisar eller går och köper dem.

6.2 UTÖVANDE

Utövande har vi kallat den typ av musikintresse vi nu kommer att redovisa. Utövandet kan
vara dels i egen regi, dels som medlem i någon kör eller grupp. Trots att det skiljer sig åt
mellan att spela eller sjunga själv visar det sig att de situationer då musikinformation behövs
är likartade vare sig man spelar själv eller i grupp. Utövande innefattar också aktiviteter
såsom ledande av musikgrupper eller körer och arrangerande av musikevenemang.

6.2.1 Behov av musikinformation och anskaffning
I följande tabell följer en sammanställning av de behov av musikinformation och sätt att
anskaffa denna information som vi ser hos våra respondenter.
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Behovssituation Typ av
musikinformation som

behövs

Sätt att anskaffa musikinformationen

Förnya repertoar Inspirerande information
om nya lämpliga låtar,
musikstycken

Leta bland bibliotekets not/visböcker
Leta i egna not/visböcker
Leta på Internet
Fråga kollegor
Lyssna till inspelad- eller livemusik
Leta i specialsamlingar med noter

Hitta specifik musik Instruktiv information till
exempel noter, texter eller
tabulatur

Köpa från nothandel
Låna på bibliotek
Ladda ner från Internet
Fråga vänner/kollegor
Få av gruppledare
Egen erfarenhet

Planera deltagande i
musikevenemang

Information om
musikevenemang

Bevaka dagspress
Bevaka fackpress
Speciella planeringskalendrar

Arrangera
musikevenemang

Information om lämpliga
artister

Leta på Internet
Tips från vänner
Egen erfarenhet

Fördjupa sig/veta
mer om musik

Information om
instrument,
musiktraditioner

Leta på Internet
Läsa böcker
Tradering

Tabellen illustrerar de olika situationer som intervjumaterialet visar att de musikintresserade upplever. Det gäller att Förnya
repertoar, Hitta specifik musik, Planera deltagande i musikevenemang, Arrangera musikevenemang och Fördjupa sig/veta
mer om musik.

Förnya repertoar
Den första situation som beskrivs i tabellen ovan innebär ett behov av att hitta nya låtar eller
stycken att sjunga eller spela. Som musiker eller sångare känner man ett behov av att gå
vidare i sitt utövande och för att utövandet skall kännas stimulerande behöver man förnya sin
repertoar emellanåt. Det handlar här inte om att hitta en viss låt eller text utan snarare att hitta
något nytt att framföra. Denna typ av musikinformation skall vara sådan att den ger nya
uppslag och idéer för ett fortsatt utövande. Lämpligen skall den presentera ett urval som det
går att hitta något lämpligt i. Liksom vid musiklyssnandet är det hela tiden viktigt att hitta
något nytt, men man vet inte exakt vad även om man har en vag aning om hur låten eller
stycket skall låta för att vara lämplig. Här ser vi en tydlig parallell till vad Höglund och
Persson kallar ett regelbundet behov av stimulans och nya uppslag och idéer.185 Behov av att
förnya repertoaren förefaller hos våra respondenter vara något som förekommer regelbundet.
Detta behov skulle också kunna liknas vid det som Andreasson kallar inspirationsbehov hos
de musiker hon undersökt.186 Sättet som de musikintresserade skaffar den här typen av
musikinformation påminner om browsing.
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Till stor del består anskaffningen av att plocka fram och bläddra i egna eller lånade
samlingsböcker och häften. Även här påverkas valet av informationskälla av vilken slags
musik det är man vill skaffa. Som vi ser hos vår respondent som är körledare finns det
speciella kataloger med körverk att tillgå. Dessa får han tillsända sig som medlem i ett
körförbund. Detta skulle kunna kallas för en form av bevakning av en specialiserad
informationskälla som man får tillsänd sig regelbundet tack vare medlemskap i en
intresseförening. Ett viktigt browsingmoment blir att bläddra igenom katalogen för att se om
något verkar lämpligt och intressant. Även i fallet med folkmusik ser vi hur det ofta är
genrespecifika samlingsverk med låtar som används för att hitta något nytt. Det förekommer
också att respondenterna söker denna inspiration eller förnyelse genom att lyssna på musik,
både på radio och tv men även då man deltar i musikevenemang. Inspirationen, menar
Andreasson, kan komma från många olika håll och det är ofta svårt att säga vad som ger
denna inspiration.187 Detta tycks stämma med vad vi ser i vår undersökning, inspiration och
förnyelse kan komma från olika håll, men gemensamt tycks ändå vara att
informationskällorna skall erbjuda ett brett utbud att välja ur. Precis som hos Andreasson ser
vi att browsing är ett mycket vanligt sätt att skaffa denna typ av information. Vi ser även
exempel på att informella källor i form av kollegor kan användas i denna situation. Wilson
skriver att vi ofta vänder oss till denna typ av personliga kontakter då vi känner att våra egna
kunskaper inte räcker till.188 I vår undersökning ser vi även att denna typ av rådgivning
används då det gäller att skaffa låtar för någon annans räkning. Att fråga kollegor är en metod
som en av våra respondenter använder sig av för att hitta lämpliga musikstycken i en genre
eller musiktradition hon inte själv är bekant med.

Hitta specifik musik
Om ovanstående situation präglades av att skaffa inspiration och förnyelse, med ett vagt
specificerat mål att skaffa något nytt, har vi i nästa situation istället ett mer målinriktat
sökande efter vad vi kallar instruktiv information. Här handlar det om att skaffa sig
musikinformation som ger instruktioner om hur vissa specifika låtar eller stycken framförs.
Oftast sker detta genom direkta sökningar. De musikintresserade vänder sig direkt till ställen
där de vet att det som söks med all säkerhet finns. Respondenterna har ett mycket specifikt
behov och anskaffningen sker genom direkta förfrågningar hos någon som de vet eller tror
kan tillhandahålla denna musikinformation. Noter, texter och liknande kan liknas vid ett slags
referensinformation, information som står sig oförändrad mellan olika källor. Hektor skriver
att denna typ av information ofta söks i olika typer av lexikon.189 De musikintresserades
anskaffning av denna typ av musikinformation sker också oftast i något som skulle kunna
liknas vid lexikon. Det rör sig om samlingsverk av den typen som även användes i den förra
situationen, men här får de en annan funktion. Istället för att användas för att bläddra i
används de som ett lexikon att slå upp noter eller texter i. Även egna resurser används till stor
del då det gäller att vaska fram särskilda låtar. Det verkar vanligt att man som musikutövare
bygger upp ett personligt förråd av noter, texter och liknande som kan plockas fram vid
behov. Detta ser vi också i Andreassons undersökning där många av studenterna föredrar att
köpa på sig noter för att skapa ett eget referensbibliotek.190 Ofta kan det räcka med att söka i
den egna musikaliska erfarenheten för att plocka fram melodin, utan att behöva konsultera
noter. Det som ofta leder till sökningar utanför den egna inre erfarenheten, är behovet av att
hitta texter vilka inte lika ofta tycks fastna i minnet.
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Instruktiv information kan också inskaffas genom informella källor. Särskilt en av våra
respondenter pekar på fördelen med att kunna ringa direkt till någon musikerkollega för att
snabbt få hjälp med en låt. Vi ser även detta hos Andreasson där flera studenter också påpekar
att de har tillgång till ett antal olika personer som de vet besitter specialkunskaper inom olika
områden.191 Att kunna få specialisthjälp i den här situationen tycks alltså vara det som främst
styr var man väljer att skaffa den här typen av information. De musikintresserade vänder sig
också gärna direkt till olika nothandlare för att snabbt kunna hitta exakt det de söker. Även
studenterna i Andreassons undersökning understryker fördelarna med detta då det gäller att
hitta vissa specifika noter.192

Vi ser också att det förekommer att våra respondenter använder sig av Internet för att skaffa
fram texter, noter eller tabulatur. Främst är det den respondent som ägnar sig åt folkmusik
som i denna situation finner Internet vara ett utmärkt hjälpmedel. Detta är inget vi kan se i den
tidigare forskningen men även här förefaller det som om Internet uppskattas främst för dess
breda utbud. Möjligen kan det vara en fördel att nedladdningen av material ofta kan ske utan
någon kostnad.

Planera deltagande i musikevenemang
Denna situation uppkommer då musikutövandet omfattar ett ansvar för att planera deltagande
i musikevenemang. Det kan röra sig om deltagande i körträffar eller liknande. Den typ av
information som behövs är snarast att likna vid det som Hektor kallar marknadsinformation.
Hektor skriver att marknadsinformation skiftar från en tid till en annan och även mellan olika
källor. Hans undersökning visar att marknadsinformation ofta behövs då det gäller att göra
något inköp och ofta skaffas informationen i målmedvetna sökningar i broschyrer, kataloger
eller webbplatser.193 Den information de musikintresserade behöver i den här situationen
består mestadels av information om när olika musikevenemang inträffar. Oftast skaffas
musikinformationen genom bevakning av fackpress eller material och utskickade
planeringskalendrar från intresseorganisationer som man är medlem i. Till viss del tycks
denna information kunna skaffas genom att bevaka dagstidningars listor med olika
evenemang. Dock förefaller kalendrar och material från musikföreningar eller förbund vara
mest uppskattade. Troligen beroende på att de i egenskap av specialister har den mest
fullständiga bevakningen av vissa evenemang. Följaktligen är valet av de källor som används
i denna informationsanskaffning också beroende av vilken slags musik som upplevs som
intressant.

Arrangera musikevenemang
Följande situation präglas av ett behov av information om vilken musik som är gångbar i olika
sammanhang. För att framgångsrikt kunna arrangera musikevenemang är det viktigt att veta
dels vad publiken vill ha och dels vilka artister eller grupper som kan matcha dessa krav.
Denna information kan hämtas genom bevakning av massmedier. Beroende av vilken scen
eller i vilket sammanhang musiken skall presenteras varierar valet av de massmedier som
bevakas. Den viktigaste informationen förefaller dock komma från olika rykten och vilken
musik som det för tillfället pratas om. Att hålla sig ajour med vad det talas om bland vänner
och bekanta spelar stor roll. Som Wilson skriver så har de flesta människor ett
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bevakningssystem med välbeprövade källor för att hålla sig up-to-date med sakernas
tillstånd194 och i denna situation tycks de personliga kontakterna vara mycket viktiga.

Vid sidan av detta bevakande ser vi också att Internet används flitigt för att kunna söka
musikinformation. Olika skivbolags webbplatser används för att se vad nytt de har att erbjuda
i artistväg. Den stora fördelen tycks vara att Internet ger en stor tillgänglighet till material som
kanske annars skulle vara svårt att komma över. Något som också tycks vara mycket
användbart i den här situationen är den egna erfarenheten. Den egna erfarenheten är viktig för
att kunna välja rätt ur den information man skaffat sig genom bevakning av medier och
vänners tips.

Fördjupa sig/veta mer om musik
Denna situation beskrivs endast av en av våra respondenter och det handlar om att fördjupa
sig och veta mer om de traditioner som förknippas med den musikgenre han verkar i. De
kunskaper respondenten anser sig vilja ha om det instrumentet han spelar, menar vi också hör
till denna situation. Han verkar inom folkmusiken och vi ser att det sätt på vilket han
anskaffar denna information också starkt präglas av de traditioner som hör samman med
denna musikstil. Inom folkmusiken förekommer ofta muntlig tradering, vid till exempel
spelmansstämmor, där både låtar och historier vidareförs. Det finns en del litteratur som
berättar historier om vissa spelmän men eftersom respondenten tycker det är roligare att höra
en historia berättas så föredras detta. Informationsbehovet och anskaffningen av
musikinformation förefaller till stor del hänga samman med vilken slags musik man utövar.
Då det gäller att hitta information om sitt instrument, det kan exempelvis handla om ritningar
och material för instrumentbyggning, ser vi att Internet också är en källa till information.
Internet tycks vara en vanlig förmedlare av information som är väldigt specialiserad och
annars svår att få tag i.

6.2.2 Barriärer
När det gäller de barriärer som förknippas med musikutövande är den ekonomiska aspekten
det största problemet. Exempelvis är samlingsverk med noter oftast mycket dyra och det är
sällan som våra respondenter har råd att köpa dem i den utsträckningen de skulle vilja.
Speciellt dyrt blir det om man vill köpa in noter till en hel kör. En av respondenterna antyder
att han lånat en del delar ur större samlingsverk på biblioteket på grund av att det skulle vara
alltför kostsamt att köpa in.

Bortsett från den ekonomiska barriär som finns vid anskaffningen i instruktiv information av
detta slag finns också en antydan om att noter kan vara svårt att få tag i på grund av att det
inte längre finns nothandlare i någon större utsträckning. Förknippat med anskaffning av
instruktiv musikinformation finns också ofta ett problem att få fram texter. Erfarna musiker
upplever oftast inte problem med melodin men att ur minnet gräva fram texten är ofta
problematiskt.

6.2.3 Biblioteket
Bibliotekets utbud av sådan instruktiv musikinformation som de musikintresserade ofta
behöver i samband med musikutövande nyttjas tämligen flitigt av de musikintresserade. Flera
av våra respondenter använder biblioteket regelbundet för att skaffa denna typ av
musikinformation. Samtliga är positiva till bibliotekets utbud på området även om ingen av
dem helt kan få sina behov tillgodosedda genom biblioteket. De säger sig ha förståelse för att
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biblioteket inte kan tillhandahålla allt de efterfrågar beroende på att det är dyrt eller att deras
musikgenre är relativt ovanlig. Snarast uttrycker de i stället tacksamhet för det som finns att
tillgå.

Mestadels tycks det röra sig om att skaffa inspiration då de går till biblioteket för att utnyttja
dess resurser av noter. De musikintresserade browsar då igenom bibliotekets utbud av noter
för att finna nya stycken att spela. Det förekommer också att speciella stycken söks bland de
resurser som biblioteket erbjuder.

6.3 SAMMANFATTNING AV ANALYSRESULTAT

De musikintresserade har behov av att hitta ny musik att lyssna till. Det kan gälla såväl att
hitta sedan tidigare okänd musik som att bevaka nya artister eller en favoritartists produktion.
Denna typ av musikinformation anskaffas vanligen genom bevakning av massmedier,
webbsidor och social bevakning. Ett annat sätt att skaffa denna musikinformation kan vara att
browsa i skivaffärer eller liknande. Utbredningen av den musikgenre de musikintresserade
intresserar sig för påverkar vilka informationskällor de använder.

De musikintresserade behöver också musikinformation som kan hjälpa till med bedömningen
av huruvida musiken de stött på är i deras smak. Denna typ av musikinformation anskaffas
helst genom egen lyssning eller utvinns ur egna tidigare erfarenheter av den aktuella artisten
eller musikern. Även omdömen från vänner eller familj utgör en viktig del av denna slags
musikinformation. Viktigaste kravet på informationskällan i denna situation är trovärdighet
och pålitlighet, något som uppnås först då informationskällan är välkänd. Även i detta fall
påverkar utbredningen av musikgenren var eller hos vem som den bästa musikinformationen
bedöms finnas.

Musikintresse för också med sig behov av att hitta ny musik att framföra. Dels gäller det att
hitta inspirerande musikinformation som behövs för förnyelse av repertoaren och dels
instruktiv information som behövs för att framföra vissa speciella stycken eller låtar. I det
förstnämnda fallet skaffas musikinformationen främst genom browsing i samlingar med noter
eller texter. Även lyssnande till radio, TV, eller konserter kan ge denna typ av inspiration.
Instruktiv information i form av vissa specifika noter, texter eller tabulatur anskaffas ofta
genom nothandel, bibliotek eller genom personliga kontakter såsom vänner, kollegor och
körledare.

Musikintresserade som planerar deltagande i, eller arrangerar musikevenemang behöver
musikinformation som snarast är att likna vid marknadsinformation. Anskaffning av denna
information sker genom bevakning av dags- och fackpress. Egna erfarenheter och tips från
vänner samt Internet spelar en stor roll då det gäller att hitta information om tillgängliga
artister och musiker samt att avgöra om dessa är lämpliga för ett visst slags musikevenemang.
Det viktigaste i detta fall är att musikinformationen är aktuell och uppdaterad.

Då de musikintresserade vill fördjupa sig och veta mer om ett visst ämne använder de ofta sig
av lexikon, böcker eller muntliga källor. Här tycks Internet spela en viktig roll då den ger
snabb tillgång till ett stort utbud av dels lexikonliknande sidor eller andra specialsidor ägnade
åt vissa specifika musikgenrer.

De barriärer som de musikintresserade upplever är dels av ekonomisk karaktär. Skivor,
konsertbesök och noter är dyra och många upplever att det hämmar deras musiklyssnande.
Exempelvis uttrycker många att skivpriserna begränsar deras möjligheter att upptäcka ny
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musik. Intresse för en något smalare musikgenre medför ofta svårigheter att skaffa
musikinformation. Det kan gälla såväl att hitta vissa skivor eller information om en viss
genre. Brist på tid upplevs av en del som en barriär då de inte hinner ägna så mycket tid åt sitt
musikintresse som de skulle vilja. Det förekommer också kognitiva barriärer då bristande
kunskaper om exempelvis datorer påverkar informationsanskaffningen. När intresse uppstår
för en sedan tidigare obekant musikgenre förekommer också en kognitiv barriär. I detta fall
kan bristande kunskaper om genren försvåra informationsanskaffningen.

De musikintresserade använder biblioteket främst för att låna noter, texter och liknande.
Däremot förefaller de inte låna skivor i någon större omfattning. Detta tycks bero på att de har
en uppfattning om att bibliotekens skivbestånd är inaktuellt och ointressant, men en del
poängterar också att de egentligen inte vet vad som faktiskt finns. Ett par av respondenterna
menar också att korta lånetider och risken för böter avskräcker dem från att låna.
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7. SLUTDISKUSSION
I följande kapitel kommer vi att återknyta till vår problemformulering och föra en diskussion
om huruvida vi uppnått vårt syfte. Vi återkopplar till våra frågeställningar och diskuterar hur
väl vi lyckats få svar på dem och hur vårt val av teori och metod fungerat i vår undersökning.
Ett avsnitt ägnas också åt att diskutera hur den förståelse vi erhållit för de musikintresserades
behov av musikinformation möjligen kan ges praktisk tillämpning i bibliotekens arbete med
musik och musikinformation. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare intressant forskning
inom området.

7.1 DISKUSSION AV UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

På biblioteken tillhandahålls ofta musikinspelningar, noter och andra musikmedier. Vi menar
att problemet i sammanhanget är att det inte finns speciellt mycket kunskap om användarnas
behov på musikområdet. Syftet med vår uppsats är därför att erhålla en ökad förståelse för
musikintresserade människors informationsvanor. För att uppfylla detta syfte har vi arbetat
med följande frågeställningar:

• Vilka behov av musikinformation upplever de musikintresserade?
• Hur anskaffar de denna musikinformation?
• Vilka eventuella barriärer upplever de i sin informationsanskaffning?
• Hur ser de på biblioteket som förmedlare av musikinformation?

Nedan följer en diskussion av våra resultat med utgångspunkt i dessa frågeställningar.

Den första frågan gäller de behov av musikinformation som musikintresserade människor
upplever och vi tycker att vi fått en bra bild av detta. Detta möjliggörs då vi använder oss av
Sense-Making teorin. Det centrala i Sense-Making teorins synsätt är att hela tiden låta
respondenten vara experten på sitt behov av information.195 Vi tillämpade därför en väldigt
öppen inledning på intervjun där vi inbjöd respondenten att tala tämligen fritt om sitt
musikintresse. Denna inledning gav ofta en väldigt innehållsrik och engagerad beskrivning av
respondentens musikliv. Något som var en aning problematiskt då beskrivningarna ofta kom
in på även relaterade ämnen såsom hur de gick tillväga och vad de upplevde som besvärligt.
Vi bedömer ändå att fördelarna med denna öppna inledning vara större och därför att föredra.
Vi tycker att vi lyckades väl med att följa upp de trådar som kom upp med följdfrågor. Detta
sätt att inleda skapade ett intresse och engagemang som fick respondenterna att öppna sig,
vilket i sin tur skapade goda förutsättningar för intervjun. I intervjuerna försökte vi medvetet
undvika att tala om informationsbehov, vilket är en beteckning som knappast används i
vardagslivet. I analysen däremot kunde vi med berättelserna som grund tydligt identifiera ett
antal situationer förknippade med vissa behov som sammanhänger med antingen intresset för
musiklyssnande eller musikutövande. Uppdelningen mellan lyssnande och utövande ger en
något mer komplex analys då lyssnande och utövande är intimt sammankopplade. Vi menar
dock att denna uppdelning är nödvändigt då det finns behov som är specifika för såväl
utövande som lyssnande.

Vår andra frågeställning avser att besvara hur de musikintresserade anskaffar den
musikinformation de upplever sig behöva. Även denna frågeställning har vi lyckats besvara
tillfredsställande. Den inledande öppna intervjufrågan gav bra material för att besvara även
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denna fråga. Också här arbetade vi med utgångspunkten att inte styra respondenten vilket
innebär att en del av svaren på denna fråga dyker upp på olika ställen i respondenternas
berättelser. Ett alternativ hade givetvis varit att utgå från ett antal informationskällor som vi
tror kan vara aktuella och direkt fråga respondenterna om de använder eller inte använder
dessa. Det alternativet, menar vi, hade givit oss betydligt sämre helhetsresultat även om det
möjligen gjort svaren tydligare att utläsa. Den uppenbara risken med denna typ av styrning är
att vi inte kommit åt anskaffningsvägar som vi inte tänkt på. Därför menar vi att vi valt ett
alternativ som givit bättre resultat. Denna metod är också förenlig med Sense-Making teorin.

Vi tycker också att vår analys ger en tydlig bild av sambandet mellan olika behovssituationer
och anskaffning av information. En viss försiktighet bör dock iakttas vid tolkningen av dessa
resultat. Som Sense-Making påpekar är det inte helt självklart att människor i liknande
situationer alltid använder samma anskaffningsmetod.196 Vår analys ger blott en fingervisning
men visar ändå på viss tendens. Exempelvis såg vi att nyheter inom musikområdet ofta
anskaffas genom bevakning av massmedier, vilket kan anses styrkas av tidigare forskning om
vardagslivets informationsanskaffning. Den typ av information som söks för att skaffa
inspiration och stimulans söks ofta genom browsande av olika källor vilket också visat sig i
tidigare undersökningar.

Bevakning och browsing dominerar då det gäller sätten att anskaffa musikinformation men
vad som skiljer sig något är de informationskällor som uppmärksamheten riktas mot. I den
tidigare forskningen vi tittat på visade sig Internet inte ha någon större plats i denna dagliga
informationsanskaffning. I vår studie förefaller användningen av Internet vara betydligt
vanligare. Den uppenbara förklaringen kan vara att utvecklingen går snabbt framåt och
mängden tillgänglig information på Internet ökar snabbt. De tidigare undersökningar vi tagit
upp är, trots att en del inte är mer än två till tre år gamla, i detta sammanhang tämligen gamla.
Betydligt fler människor har idag också tillgång till Internet jämfört med bara för några år
sedan. En annan trolig förklaring är att bevakningen av musik i massmedier av mer
traditionell art inte är tillräcklig i omfattning för de musikintresserade. Detta är speciellt
tydligt då det gäller musik som inte är av ”mainstreamkaraktär”. Musik som är något smalare,
eller mindre spridd, tycks ha hittat sitt forum på Internet. Information om sådan musik finns
uppenbarligen att tillgå och detta har gjort Internet till en mycket användbar informationskälla
för människor med behov av information om sådan musik. Internet kommer till användning i
form av webbsidor men det är också vanligt att information anskaffas genom olika e-
posttjänster. Det kan handla om att man får information via e-postnyheter eller genom att
utbyta information via e-post vänner emellan. Även vid mer direkta sökningar efter olika
typer av referensinformation används olika lexikonliknande webbsidor. Detta beror troligen
på att Internet är väldigt tillgängligt och erbjuder möjlighet att snabbt komma åt information
av olika slag. Även då det gäller anskaffningen av marknadsinformation används Internet. Det
är här lätt att exempelvis hitta information om tillgängliga artister och liknande då man genom
Internet kan få direkt tillgång till olika skivbolags hemsidor. Detta är information som kanske
tidigare varit svår att komma åt. Det förefaller däremot inte, såsom i Bäckwalls
undersökning,197 vara så att Internet används för att ladda ner musik. Detta kan förstås bero på
att respondenterna är obenägna att tala om det då delning och nerladdning av musikfiler på
Internet är omgivet av mycket diskussion och att det tycks råda viss osäkerhet huruvida detta
är lagligt eller inte.
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Den tredje av våra frågeställningar är den som vi anser ha varit svårast att entydigt analysera
svaret på. Sense-Making har en syn på barriärer som innebär att endast de faktorer som den
informationssökande individen upplever som hindrande i en viss situation kan betraktas som
en barriär.198 I våra intervjuer visar det sig att människor ofta inte direkt kan peka på några
uppenbara svårigheter att hitta det de söker. Detta tror vi beror på att musik är ett ämne som
engagerar de som intresserar sig för det. I och med ett stort personligt engagemang i ämnet så
vinnlägger de musikintresserade sig om att bemästra nya tekniker, såsom exempelvis Internet,
där mycket av den information de söker står att finna. I vår analys har det varit svårt att helt
säkert avgöra var svårigheterna upplevs ligga och vi har fått göra tolkningar som kan vara
något vanskliga. Risken är att vi tolkar in svårigheter som faktiskt inte upplevs som sådana av
respondenterna. Detta till trots, anser vi att de barriärer vi identifierat kan anses föreligga även
om respondenterna inte alltid pekat ut dem.

Det finns tämligen tydliga exempel i undersökningen på att de musikintresserade i vissa
situationer upplever en form av kognitiva barriärer. Några av respondenterna känner att de
skulle vilja använda Internet i högre grad eller kanske snarare att de borde. Eftersom de inte
känner att de behärskar tekniken väljer de istället att avstå, möjligen med tanken att de så
småningom tänker lära sig. Vi kan här ana att respondenterna upplever bristande kunskaper
om Internet som en barriär i sin informationsanskaffning. Ett annat exempel är då intresse för
en tidigare obekant musikform uppstår. Vill man informera sig och orientera sig om musik
man inte tidigare lyssnat till, är det svårt att hitta fram till den information man upplever sig
behöva för att få ut så mycket som möjligt av sitt intresse för den nya musiken. Detta uttalas
av en av våra respondenter och vi tror att detta kan vara ganska vanligt förekommande trots
att vi endast ser det tydligt i ett fall.

Den ekonomiska barriär vi kunnat utläsa menar vi är ganska tydlig och säkert väldigt vanlig.
Exempelvis är de höga priserna på skivor en tydlig barriär då det gäller att kunna få den
förstahandsinformation som behövs vid bedömning av musik. Detsamma gäller de uppenbara
problem som är förknippade med intresse för smalare musikstilar. Att få tag i smal musik
anser vi är en barriär för en hel del musikintresserade, trots att våra respondenter som
intresserar sig för smalare musikstilar säger sig kunna skaffa det de behöver. Vi ser det som
en barriär eftersom de uttrycker ett missnöje över att deras musik många gånger är
underrepresenterad såväl i medier som i skivhandeln. Att exempelvis behöva resa utomlands
för att orientera sig om den senaste utvecklingen inom favoritmusiken måste betraktas som
något av en barriär.

Vår sista frågeställning rör de musikintresserades syn på biblioteket som förmedlare av
musikinformation. De resultat som undersökningen gav i denna fråga är ganska entydiga. Det
förefaller tämligen uppenbart att endast i situationer då det behövs information i form av noter
och liknande, skaffas detta på biblioteket. Helt tydligt är att biblioteket inte anses vara ett bra
ställe att skaffa sig tillgång till musik att lyssna på. I denna fråga är det givetvis viktigt att vara
medveten om risken med att vi, i egenskap av studenter vid Bibliotekshögskolan, kan ha
påverkat respondenternas svar. I ett par intervjuer ser vi att respondenterna antyder att
biblioteket säkert skulle kunna vara en bra plats att skaffa musik, men att de faktiskt inte gör
det. Denna något urskuldande attityd kan säkert hänföras till att vi delvis fick svar som
respondenterna trodde att vi ville ha. Trots att vi försökt klargöra att biblioteket inte var det
huvudsakliga ämnet för intervjun, kom det ibland spontant upp redan inledningsvis. Möjligen
skulle vi kunnat undvika detta, men då hade vi varit tvungna att inte berätta vilka vi var och
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varför vi gjorde undersökningen, vilket vi anser hade varit forskningsetiskt felaktigt. Trots
detta anser vi att svaret på frågan blev ganska entydigt och inte lämnade mycket utrymme för
tveksamheter. Biblioteket förknippas inte med anskaffning av musikinspelningar, men
däremot med annat musikrelaterat material. Det förefaller som att biblioteken inte alltid
presenterar sitt musikutbud på ett tydligt och överskådligt sätt. Vi bör dock reservera oss för
att vi inte kan jämföra de faktiska förhållandena eftersom vi inte vet var eller när
respondenterna skaffat sig sina bibliotekserfarenheter.

Vi tycker att vi lyckats ganska väl med att uppnå vårt syfte och att vår teoretiska utgångspunkt
fungerat. Det hade varit omöjligt att täcka in människor med intresse för alla sorters musik,
men urvalet av respondenter tycker vi blev väl sammansatt. Vi anser att vi lyckats få en bra
spridning på respondenter med olika förhållningssätt till musik. En fullständig spridning
mellan kön och åldrar är inget vi eftersträvat eftersom vår utgångspunkt ligger i
musikintresset.

Den föreställning vi hade angående de informationsbehov som de musikintresserade har
visade sig stämma i hög grad. De behovssituationer vi identifierat varierar inte beroende på
musikgenre, utan oavsett vilken musikstil det gäller är behoven likartade. Att
informationsbehoven skiljer sig mellan lyssnande och utövande är inte heller förvånande.
Däremot finner vi det något förvånande att respondenterna inte använder bibliotekets
skivutbud i större omfattning. Våra tidigare erfarenheter av musik på bibliotek, exempelvis
med vår B-uppsats199, är att bibliotekens skivavdelningar är välbesökta och uppskattade. Att
informationsanskaffningen i många situationer är beroende av vänner och familj är inte heller
något som förvånar. Detta har visat sig i tidigare forskning om informationssökning i
vardagslivet och det förefaller även vara fallet då det gäller musikinformation.

Intervjuerna fungerade väl även om vi är medvetna om att vi kanske hade kunnat få ännu
tydligare svar på speciellt frågeställningen om barriärer. Vi försökte återkomma till detta
under intervjun men då Sense-Making är tydlig med att endast av respondenterna utpekade
barriärer kan anses föreligga, ville vi inte ”tvinga” fram svar på frågan. Trots att vi försökte
med tekniken att få dem att berätta om en särskilt problematisk situation, hade de svårt att
peka på en särskild sådan. Vi avser nedan lyfta fram ett par av resultaten och resonera om hur
de eventuellt skulle kunna resultera i praktisk tillämpning och bistå biblioteken i deras arbete
med musik.

7.2 PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR

Ett kriterium som är väldigt viktigt för de musikintresserade i deras anskaffning av
musikinformation är att informationskällan skall vara betrodd. Det optimala då det gäller att
bedöma musik är givetvis att själv lyssna. Detta är inte alltid möjligt och vi undrar om inte
biblioteket här skulle kunna fylla en viktig funktion. Ett bibliotek som erbjuder
lyssningsplatser skulle kunna ge en god hjälp i denna behovssituation. Ingen av de intervjuade
nämner ens att tanken föresvävat dem. Detta är troligen förknippat med den syn på biblioteket
som framkommer i undersökningen. Musik och musikinspelningar är något som inte
förknippas med biblioteket och detta menar vi är en väldigt viktig insikt som undersökningen
givit. Då det gäller musik väljer man att skaffa mycket av sin information från källor som är
betrodda. Oavsett om det gäller vänner, familj, betrodda nothandlare eller musikskribenter så
är nyckelordet förtroende. Biblioteket tycks inte åtnjuta de musikintresserades förtroende i
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detta sammanhang. Detta tror vi kan bero på att bibliotekens musikutbud ibland är osynligt
och inte alltid presenterat på ett sätt som signalerar engagemang eller intresse. Detta ser vi
såväl i vår undersökning som i Bäckwalls.200 Kanske beror detta på att bibliotekspersonalen
känner att de har otillräckliga musikkunskaper. Vi tror att en möjlig lösning på detta problem
skulle kunna vara att anlita någon utomstående med kunskaper inom musikområdet.

Vår undersökning visar att då det gäller material såsom noter eller texter, är biblioteket mer
välanvänt. Detta tror vi helt enkelt kan bero på att detta material har en mer traditionellt
biblioteksanknuten form. Det handlar om böcker och annat tryckt material och i detta fall
förefaller biblioteket åtnjuta betydligt högre förtroende. Som vi ser det, finns ännu högre
potential om alla de nationella resurser som finns skulle utnyttjas. Svårtillgängliga, lite udda
texter och noter finns kanske i exempelvis Statens Musiksamlingar och kan lånas in. Detta
borde kunna uppskattas av dem som exempelvis inte har möjligheter att själva köpa noter som
kan vara väldigt dyra och svåra att hitta. Speciellt bibliotek på mindre orter som kanske inte
kan ha ett större bestånd skulle kunna göra en uppskattad insats genom att mer aktivt erbjuda
de nationella resurser som finns.

Biblioteken utnyttjas alltså mest i samband med informationsbehov som kommer ur utövande
för att låna noter och inte skivor. Vår undersökning visar att lyssnande och utövande oftast går
hand i hand och de som vill skaffa sig inspiration för utövande gör det såväl genom att
bläddra i notsamlingar som att lyssna till musik. Detta menar vi ger ytterligare en viktig insikt
som skulle kunna ge praktiska tillämpningar. Skivutbuden på biblioteken är uppenbarligen
väldigt obekant för många. Vi tror att de som kommer dit för att låna noter skulle kunna vara
hjälpta av att kunna låna skivor. En möjlig praktisk tillämpning av dessa resultat skulle kunna
innebära ett behov av nytänkande på biblioteken. Istället för att hålla isär olika medieformer
med musikaliskt innehåll skulle de kunna föras samman. Våra resultat pekar också entydigt på
att browsing är vanligt vid anskaffning av musikinformation. Detta visade sig också i
Andreassons undersökning.201 För bibliotekens del skulle detta innebära att de vid
presentationen av sitt musikutbud vinnlägger sig om att browsing möjliggörs. Även Erdelez
pekar på vikten av att uppmuntra upptäckarlust i biblioteket202 och vi menar att det i
musiksammanhang är viktigt att presentera musiken på ett sätt som gör det lätt att
uppmärksamma musikutbudet och leta igenom det. Efter denna genomgång av tänkbara
praktiska konsekvenser av våra resultat vill vi nu avslutningsvis peka på ett par intressanta
frågor som väckts under vårt arbete. Dessa menar vi skulle kunna ange riktningen för vidare
forskning på området.

7.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

En uppenbar fråga som skulle kunna utredas vidare är huruvida den bild av biblioteken som
respondenterna har stämmer med faktiska förhållanden. Studier koncentrerade till ett visst
bibliotek exempelvis, skulle kunna jämföra människors uppfattningar om musikutbudet med
vad som verkligen finns och förhoppningsvis avslöja var eventuella brister finns. Den tidigare
refererade undersökningen av Patrik Bäckwall203 tangerar detta, men en undersökning som
renodlar musikaspekten och inte enbart begränsar sig till ungdomar, kunde vara ett givande
komplement.

                                                
200 Bäckwall 2001, sid. 68
201 Andreasson 1998, sid. 83
202 Erdelez 1997, sid. 415-420
203 Bäckwall 2001.
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Vidare kunde vi se i vår undersökning att de informella sociala kontakterna spelade en mycket
stor roll eftersom de ansågs vara mycket trovärdiga. Skillnaderna var också mycket stora i
uppfattningarna om samma medier. Vår undersökning har varit något deskriptiv till sin
karaktär och det skulle vara intressant att gå djupare in i vad som gör att förtroende uppstår
och hur. Musik uppfattas så olika av olika människor och en sådan undersökning skulle
eventuellt kunna se samband och skillnader mellan uppfattningar av musiken och hur man
väljer att informera sig om den.

En annan fråga som vi anser mycket intressant i undersökningen är den uppfattning som
framkommer väldigt tydligt hos flera respondenter, nämligen att de inte tycker att det är
bibliotekets uppdrag att tillhandahålla ett omfattande utbud av musikinspelningar. Detta
hamnar utanför vårt fokus men är icke desto mindre intressant att utforska vidare. Sanna
Taljas avhandling Music, Culture and the Library – An Analysis of Discourses berör ämnet
men fokuserar på vilken slags musik biblioteken skall erbjuda.204 Vi föreslår en undersökning
som mer inriktar sig på att klarlägga om musiken överhuvudtaget skall ha en plats på
biblioteken. Vad är det som gör att människor inte anser att musiken hör hemma på
biblioteket? Att litteratur är ett självklart inslag på folkbiblioteken är det nog ingen som
ifrågasätter, men musikinspelningar verkar inte lika självklart för alla. Har musiken
överhuvudtaget en befogad plats på biblioteken eller är det så att den inte anses höra hemma
där överhuvudtaget?

                                                
204 Talja 2001.
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8. SAMMANFATTNING
Uppsatsen inleds med ett resonemang som klargör vårt intresse för uppsatsens ämne,
nämligen musik och de informationsbehov som uppstår ur musikintresse. Vår
problemformulering uppmärksammar att då det gäller musik och bibliotek är kunskapen
bristande. Vi menar att det finns behov av forskning som tar sin utgångspunkt i de
musikintresserades behov av musikinformation. Tidigare forskning har ofta haft utgångspunkt
i enskilda biblioteks musikutbud och undersökt uppfattningar om detta. Vi vänder på
perspektivet och låter de musikintresserades musikintresse och behov av musikinformation stå
i centrum. Vi syftar i uppsatsen till att erhålla en större förståelse för musikintresserade
människors informationsvanor och vi formulerar fyra frågeställningar för att uppfylla detta
syfte:

• Vilka behov av musikinformation upplever de musikintresserade?
• Hur anskaffar de denna information?
• Vilka eventuella barriärer upplever de i sin informationsanskaffning?
• Hur ser de på biblioteket som förmedlare av musikinformation?

Vi redovisar en del tidigare relevant forskning som bland annat inkluderar ett par
användarundersökningar som är relevanta för uppsatsens ämne. Vi gör även en tematisk
genomgång av tidigare rön angående information, samt olika sätt att anskaffa information.
Primärt handlar det om informationsbehov och informationsanskaffning i vardagslivet, det vill
säga den del av livet som inte direkt ingår i yrkes- eller studieverksamhet. En viss
uppmärksamhet ägnas åt en del bakgrundsinformation i form av statistik och ger en inblick i
de resurser biblioteken har till sitt förfogande på musikområdet. Uppsatsens teoretiska
utgångspunkt är Brenda Dervins Sense-Making teori. Teorin förklarar skillnader i
informationsvanor med avseende på skillnader i situationer och inte skillnader mellan grupper
och individer. Därför uppfattar vi den som lämplig då vi fokuserar på musikintresse och inte
skillnader mellan hur olika musikintresserade grupper söker musikinformation. Vår
utgångspunkt är att oavsett musiksmak eller personliga preferenser så uppstår likartade
behovssituationer sprungna ur intresse för musik, vilken musik det än må vara.

Det viktiga, och i Sense-Making centrala antagandet, är att endast respondenten är expert på
sina behov och måste därför tillåtas formulera sig själv. Intervjuer där respondenterna själva
tillåts berätta och ange sina behov anser vi är lämpliga istället för att i till exempel enkätform
låta respondenterna ange hur ofta eller hur mycket de använder vissa informationskällor.
Därför tillämpar vi ett kvalitativt tillvägagångssätt med ett antal längre intervjuer utförda i
semistrukturerad form. Totalt gjordes nio intervjuer som tog mellan 30-45 minuter i anspråk
och resultaten av dessa presenteras i kapitel fem. Presentationen görs i form av tämligen långa
porträtt av de intervjuade och deras musikliv. Vi anser att denna form är att föredra då den ger
en tydlig bild av respondenterna och deras informationsvanor. Vi tror också att de utförliga
porträtten gör att analysen blir lättare att följa.

Analysen är strukturerad efter de frågeställningar uppsatsen söker besvara. I analysen
uppdelas behovssituationer beroende på om de hänförs till musiklyssnande eller
musikutövande. Ett antal behovssituationer identifieras och redovisas i tabellform där vi
klargör vilken typ av musikinformation de olika situationerna kräver. Vidare sammankopplas
detta till den form av informationsanskaffning som är vanlig i varje situation. De barriärer
som analysen tydliggör redovisas samt också den syn på biblioteken som går att utläsa hos
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respondenterna. Några huvudsakliga resultat att nämna är att de musikintresserade har behov
att hålla sig ajour med nyheter, vilket primärt görs genom bevakning av olika massmedier. De
behöver information som hjälper dem bedöma musik och här spelar informella kontakter
såsom vänner, familj och kollegor stor roll. Musikutövande ger ofta behov av att skaffa sig
dels inspiration för utövande och dels behov av instruktion i form av noter texter och
tabulatur. Detta skaffas dels genom browsing i olika samlingsverk men också genom direkta
sökningar. Samma typer av samlingsverk kan användas dels för browsing i inspirationssyfte
och dels för direkta sökningar i instruktivt syfte. Genomgående är att informella kontakter
spelar stor roll för informationsanskaffningen, samt att Internet används i hög grad i flera
olika situationer. Både webbsidor och e-posttjänster utnyttjas i anskaffningen av
musikinformation. Bland barriärerna kan nämnas den ekonomiska, då musikinspelningar och
noter kan vara mycket kostsamma. Även intresse för smalare musikgenrer kan innebära
problem i informationsanskaffningen. Synen på biblioteket som förmedlare av
musikinformation antyder att biblioteket används mest för att anskaffa noter och inte
musikinspelningar. Då det gäller musikinspelningar visar det sig också att respondenterna i
flera fall inte anser att det är bibliotekets uppdrag att tillhandahålla sådana.

I den avslutande diskussionen reflekterar vi över våra resultat, vilka eventuella brister det
finns och hur väl vi lyckats uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Sammantaget
fungerade vår teori och metod väl, dock visade det sig att analysen av barriärer inte var helt
lätt. Detta beroende på Sense-Makings syn på barriärer som innebär att endast de barriärer
som respondenten direkt utpekar kan anses var barriärer. I vår undersökning tyckte vi oss
dock kunna se barriärer som inte var direkt uttalade vilket försvårade tolkningen.

Vi ser en del praktiska tillämpningar av våra resultat. Exempelvis menar vi att biblioteken
skulle ha en del att vinna på att hålla ihop medier med musikanknytning och presentera dessa
i anslutning till varandra. Avslutningsvis föreslår vi vidare forskning som inriktar sig på att
undersöka människors attityder till musikinspelningar på biblioteken. Detta på grund av att vi
tycker att vi kan utläsa en uppfattning bland respondenterna att det inte är bibliotekets
uppdrag att tillhandahålla musikinspelningar.
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BILAGA
Presentera vem vi är och vad vi gör.
Berätta ungefär vad vi vill prata om.
Påminna om bandinspelning. Är det okej?
Några frågor innan vi börjar?

Kön
Ålder
Sysselsättning
Bostadsort

Kan du beskriva ditt musikintresse?
-lyssnar
-spelar
-läser om
-konserter
-föreningar
-genrer

Vad tycker du är viktigt att veta när det gäller musik. Vad vill du ha reda på?
-nyhetsbevakning (nya skivor, nya stilar/genrer, nya artister, konserter, etc…)
-”specifika” intresse (veta mer om vissa speciella artister, genrer/stilar, vissa musikstycken,
etc…)
-om hur man spelar instrument eller framför vissa stycken, låtar
-”konsumentinformation” för att kunna avgöra tex. skivinköp etc.
-kunskap om hur musiken låter

Hur brukar du gå tillväga för att ta reda på det du behöver veta?
-dagstidningar, tidskrifter, böcker, skivor,familj,vänner texter, radio/tv, Internet, etc…

Brukar något vara svårt att hitta och varför?
-någon typ av information (enligt ovanstående: nyheter, spec. intressen, om hur man spelar
etc…)
- varför? (finns få källor överhuvudtaget, svårt få tag i - inte tillgång till, vet ej hur man går
tillväga)

Brukar du använda bibliotekets musikavdelning?
-vad tycker du om utbudet? (skivor, tidskrifter, noter, texter, litteratur etc..)
-är det lätt att hitta det du behöver?
- varför inte?
 -varför inte? (vet ej att/om det finns, har dålig erfarenhet av det)
-vad består eventuell dålig erfarenhet av?

Något att tillägga eller fråga om innan vi slutar?


