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Musikwebb and the digital development in public libraries 
and what service Musikwebb offers its users. The gathering 
of material was executed through focus group interviews 
with library staff in four libraries. This empirical material 
we divided in three categories: Music selection, The Library 
and its digital services, and Library services. We use the 
results of Sanna Talja’s discourse analysis regarding the 
relationship between Music, Culture and the Library to 
analyze our material. In addition we use Anders Forsslund’s 
master thesis which also is a discourse analysis concerning 
human and digital services in public libraries. Our findings 
include that library staff is ambivalent in their attitude 
towards Musikwebb. The benefits of Musikwebb comprise 
that the service offers a wide collection of music, prevents 
library staff from making uninformed or arbitrary selection 
of music and that it offers around-the-clock service to those 
who master ICT. The drawbacks of Musikwebb includes the 
fact that library staff lose control over the process of music 
selection, offers little service to those who do not master 
ICT and that digital services tends to undermine the 
traditional role of the public library. Despite this fact we 
also found that library staff think that the traditional and the 
digital library services should coexist.  
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1. Inledning 
 
Under en längre tid har allt fler av bibliotekets tjänster digitaliserats, både i meningen 
datoriserade och webbaserade. Många av dessa tjänster är numera möjliga för 
användaren att utnyttja hemifrån. En webbaserad bibliotekskatalog är inte längre något 
nytt och många digitala tidskrifter finns både fritt via webben eller som del av 
bibliotekets bestånd via prenumeration. Även böcker, bibliotekets traditionella medier, 
har delvis flyttat ut på webben via e-böckerna. Sedan några år finns även musik för 
digital utlåning på svenska bibliotek. Musikwebb är en sådan tjänst och ett av flera 
försök till distribution av musik i digital form på bibliotek. Vi tycker att denna 
utveckling är intressant av flera skäl och är ett fenomen som ligger i tiden. Då allt fler 
tjänster digitaliseras, frågar vi oss hur detta påverkar biblioteksverksamheten. Vi undrar 
hur bibliotekets serviceuppgifter förändras då bibliotekets musikbestånd flyttar ut på 
webben och vad som händer med bibliotekets urvalskriterier när biblioteket köper in 
pakettjänster med musik. Vi funderar också över vad digital musik och andra digitala 
tjänster innebär för det fysiska biblioteksrummets framtid. Dessa frågor kommer att 
undersökas i vårt arbete, med fokus på Musikwebb.  
 
Vi är själva mycket osäkra i vår tro på tjänstens framtid. Inbördes är vi av lite olika 
åsikt. Den ena av oss är försiktigt positiv och tror att om tjänsten utvecklas vidare från 
det embryo den är idag kan den mycket väl få en etablerad plats i bibliotekens bestånd. 
Den andra är mera skeptisk och har svårt att se hur tjänsten skall kunna stå sig i 
konkurrensen från speciellt illegala fildelningsnätverk. Vi förväntade oss att båda dessa 
ståndpunkter skulle framträda i vår empiri. Samtidigt var vi osäkra på i vilken 
omfattning våra ovan ställda frågor faktiskt diskuteras ute i arbetslivet.  
 
Kring Musikwebb finns nästan ingenting vetenskapligt författat. Detta kan bero på att 
tjänsten är relativt ny, men samtidigt har vi inte heller hittat speciellt mycket forskning 
om liknande projekt med musik på bibliotek varken i Sverige eller i utlandet. Vi menar 
att detta motiverar denna magisteruppsats. I föreliggande uppsats avser vi undersöka 
Bibliotekstjänsts (BTJ) produkt Musikwebb för att utforska relationen mellan bibliotek, 
musik och digitalisering ur bibliotekspersonalens perspektiv. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka bibliotekspersonals inställning till BTJ:s tjänst 
Musikwebb och hur de ser på dess plats i bibliotekets verksamhet. Vi avser undersöka 
bibliotekspersonalens inställning utifrån två perspektiv. Det första perspektivet 
behandlar urval och utgår ifrån olika sätt att se på musik och musikens plats i samhället. 
Det andra perspektivet behandlar bibliotekets digitala utveckling, med avseende på 
service och biblioteket som fysiskt och virtuellt rum. Vi har för detta syfte författat 
följande frågeställningar: 

 
- Hur uppfattar bibliotekspersonal Musikwebb i ett urvalsperspektiv? 
- Hur kan Musikwebb beskrivas som en del av bibliotekets digitala utveckling? 
- Hur uppfattar bibliotekspersonal Musikwebb i ett serviceperspektiv? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avstå från att intervjua personalgrupper på bibliotek som inte köpt in 
Musikwebb eller som har sagt upp tjänsten. Vi medger att detta skulle kunna ge en 
intressant komparativ studie, men vi anser att det är en nödvändig avgränsning med 
tanke på tidsramen. 
 
De tekniska aspekterna av Musikwebb kommer att få stå i bakgrunden i denna uppsats. 
Vi kommer att kommentera dem i relation till våra informanters uttalanden, däremot gör 
vi inte själva en utvärdering av Musikwebbs tekniska för- och nackdelar.  
 
Vi kommer inte heller att beröra filernas ljudkvalitet i Musikwebb. Denna aspekt fanns 
ej i vår förförståelse och vi har därmed inte aktivt undersökt den. Detta innebär även att 
en diskussion kring ljudkvalitet är frånvarande i vårt empiriska material. 
 
Ingen vikt har lagts vid bibliotekspersonalens ålder eller könstillhörighet. Detta då vi är 
intresserade av deras inställning till Musikwebb enbart i egenskap av just 
bibliotekspersonal. 
 
Vi har också avgränsat vår studie till folkbibliotek. Musikwebb finns med få undantag 
främst på folkbibliotek. Dock vill vi poängtera denna avgränsning. Fortsättningsvis när 
vi talar om bibliotek menar vi folkbibliotek.  
 

1.3 Presentation av Musikwebb 
 
Följande stycke är baserat på information som erhållits via BTJ och Musikwebbs 
webbsidor samt e-post- och telefonkontakt med Jonas Hallström från BTJ, ansvarig för 
Musikwebb. 
 
Musikwebb är en webbaserad musiktjänst som tillhandahålls av företaget BTJ där 
låntagare på bibliotek som erbjuder tjänsten kan ladda ner musikfiler till sin egen 
hemdator. Tjänsten lanserades i mars 2006 och är ett samarbete mellan BTJ och bland 
annat skivbolagen Sony/BMG, Playground och Bonnier Music. I januari 2008 var drygt 
75 bibliotek anslutna till tjänsten och under år 2007 hade tjänsten ca 250 000 utlån.  
Musikwebb innehåller ca 700 000 spår och det tillkommer mellan 200-500 nya 
spår/vecka. För att BTJ skall kunna erbjuda en sådan här tjänst måste de uppfylla de 
krav som skivbolagen ställer. Dessa krav handlar bland annat om filtyp och 
kopieringsskydd. Musikfilerna är för närvarande i WMA-format (Windows Media 
Audio), detta format är endast kompatibelt med PC och mp3-spelare som stödjer denna 
filtyp. Skivbolagen har valt att enbart tillhandahålla musiken i detta filformat, då det har 
egenskaper som stödjer användandet av så kallat DRM-teknik (Digital Rights 
Management). Låntagaren kan låna en fil i 1 eller 7 dagar. När lånetiden förfallit ser 
DRM-tekniken till att filen upphör att fungera. De antal lån/mån användaren har 
möjlighet att göra är knutet till det lokala biblioteket. Detta för att biblioteket betalar för 
ett visst antal lån under en bestämd tidsperiod. Innehållet i Musikwebb bestäms av de 
skivbolag som har spridningsrätten till musiken. Användare kan söka efter musik 
genom att söka på Artist, Titel eller alternativet Allt, vilket inkluderar bland annat genre 
och utgivningsår. Sidan har även ett genreindex som användaren kan browsa i. 
Användaren får då upp en lista med enskilda låtar. Vidare kan användaren provlyssna 
på låtarna i 30 sekunder. Under våren 2008 har nedladdningsprocessen utvecklas så att 
det blivit möjligt att ladda ner upp till 30 låtar samtidigt i en "korg", tidigare kunde 
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användaren bara ladda ned en låt i taget. BTJ tänker sig även att låntagare längre fram 
ska kunna överföra nedladdade låtar till mobiltelefoner.  
 

1.4 Disposition 
 
Efter uppsatsens inledande kapitel där forskningsproblemet presenteras har vi valt att 
lägga upp texten på följande sätt: 
 
I kapitel 2 presenteras en kort historik om musik på svenska folkbibliotek samt 
beskrivning av ett antal elektroniska musiktjänster som finns tillgängliga på bibliotek i 
dagsläget. Detta för att placera Musikwebb i en kontext. 
 
I kapitel 3 redogör vi för undersökningen relevant bakgrundslitteratur. Detta för att 
teckna en fond till vårt problemområde, samt för att titlar som återkommer i 
diskussionskapitlet inte ska vara helt nya för läsaren. Detta kapitel avslutas med ett 
avsnitt om vår informationssökningsprocess samt källkritiska kommentarer. 
 
I kapitel 4 beskriver och motiverar vi vårt val av fokusgruppsintervjuer som metod. Vi 
redogör för vårt genomförande av studien, urval samt våra reflektioner kring metodval. 
Vårt val av metod har föregått vårt val av teori, därför beskrivs denna process först i 
uppsatsen. Detta upplägg är i vårt fall en fördel då vi kan delge läsaren hur vi reflekterat 
kring studien på ett så tidigt stadium som möjligt. 
 
I kapitel 5 redogör vi för våra två teoretiska modeller. I teoriavsnittet motiverar vi även 
vårt val av teoretiska modeller, samt diskuterar relevant kritik mot de samma.  
 
I kapitel 6 redogör vi för vår empiri i en resultatredovisning. Kapitlet innehåller inga 
kommentarer från oss, utan är till för att läsaren ska kunna orientera sig i vårt empiriska 
material. Kapitlet är indelat i kategorier som speglar våra frågeställningar. 
 
I kapitel 7 presenterar vi vår analys. Det empiriska materialet genomlyses med hjälp av 
våra teoretiska modeller. Här har vi valt att låta våra teoretiska modeller vara 
dominerande, för att utnyttja de verktyg de erbjuder i så stor utsträckning som möjligt. 
 
I kapitel 8 diskuterar vi de resultat vår analys genererat i ljuset av den litteratur vi 
presenterat i kapitel 2 och 3, samt våra egna tankar om resultatet. Detta för att försöka 
placera in våra resultat på det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskningsfältet. 
 
I kapitel 9 besvarar vi på ett kortfattat sätt våra frågeställningar. Vi har valt att göra på 
detta vis då både kapitel 7 och 8 tillåtits vara uttömmande. Att presentera våra slutsatser 
i koncentrerad form balanserar detta och visar på ett tydligt sätt vilka uppsatsens resultat 
är. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
 
I kapitel 10 ges en sammanfattning av uppsatsen. Efter detta kapitel följer vår 
källförteckning och våra bilagor som består av brev till informanter, intervjuguide och 
lista över i uppsatsen förekommande förkortningar. 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet redogör vi först för musikens historia på svenska folkbibliotek fram 
till CD-skivans genombrott. Därefter presenterar vi ett antal digitala musiktjänster som 
liknar Musikwebb. 
 

2.1 Musikfonogrammens historia på folkbibliotek 
 
Musikfonogrammens ställning på folkbibliotek utreds i Musik och folkbibliotek – 
Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet från 
Utbildningsdepartementet (1983). I denna rapport genomfördes en enkätundersökning 
på 155 av landets bibliotek angående deras musikverksamhet. Musikfonogram har 
funnits på folkbibliotek sen 1949 då Karlstads Stadsbibliotek började erbjuda sina 
användare musikavlyssning för att senare gå över till att låna ut fonogram 
(Utbildningsdepartementet, 1983, s.16). Under 60-talet började allt fler bibliotek att 
köpa in musik (ibid., 61). Dock var det då vanligare att biblioteket tillhandahöll musik 
för avlyssning i biblioteket, något som fortfarande var i bruk då 
Utbildningsdepartementets studie utfördes (ibid., 17). Undersökningen visar att vid 
tidpunkten för studien köpte 63 % av biblioteken in musikfonogram, men storleken på 
musiksamlingarna varierade betydligt. Till en början var det mest västerländsk 
konstmusik som biblioteken tillhandahöll, sedan kompletterades beståndet med bland 
annat jazz och visor och efter detta även rock och fonogram som riktar sig till barn 
(ibid., 60ff). I rapporten framkommer det att med undantag för några större kommuner 
så integreras arbetet med musikmedier i övrigt biblioteksarbete och samlingarna har 
således ingen musikbibliotekarie (ibid., s.7f). Fram till slutet av 80-talet var de 
vanligaste musikformaten på biblioteken och i samhället LP-skivor och kassettband 
enligt Ingmar Johansson i Modern teknik – moderna medier. Biblioteken i IT-samhället 
(1997). 1991 blev CD-skivan för första gången populärare än LP-skivan enligt 
försäljningsstatistik för detaljhandeln (ibid., s.101). I Kulturrådets rapport Kulturen i 
siffror 2007//5: Folkbibliotek 2006 framkommer det att musikfonogram utgör 26 % av 
beståndet av AV-medier, men är det mest utlånade mediet av dessa (ca 31 %). Med AV-
medier avses, förutom musikfonogram, ljudböcker, talböcker och film (Kulturrådet, 
2007, s. 38). Bibliotekets bestånd av AV-medier har tredubblats sedan 1980 (ibid., 
s.12f).  
 

2.2 Digitala musiktjänster 
 
Här presenterar vi andra tjänster som har likheter med Musikwebb. De tre första finns 
på svenska folkbibliotek medan den sistnämnda är en dansk tjänst. Anledningen till att 
vi tar med den danska tjänsten är att den enligt Jonas Hallström på BTJ är något av en 
förlaga till Musikwebb. Vidare har vi inte lyckats finna liknande tjänster utomlands.  
 
Naxos Music Library (NML) är en typ av musiktjänst som liknar Musikwebb men som 
till största del är inriktad på klassisk musik. Naxos är också ett skivbolag som säger sig 
vara världsledande i produktionen av klassisk musik. NML tillhandahåller förutom 
klassiskt även en del jazz och folkmusik men också pop/rock. Tjänsten samarbetar med 
andra oberoende skivbolag för att bygga upp sitt digitala musikbiblioteket och har cirka 
270 000 spår. Musiken är i WMA-format och går inte, till skillnad från Musikwebb, att 
ladda ner utan ljudet är strömmande och användaren får lyssna direkt från webbsidan. 
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Utöver musikfilerna tillhandahåller NML texter kring musiken, som till exempel kan 
handla om kompositören. (NML och Naxos på Internet) 
 
Mediejukeboxen är en slags utlåningsdisk som finns på ett antal bibliotek där användare 
med hjälp av USB-minne, mp3-spelare/iPod, mobil eller liknande kan låna digitala filer. 
Antalet lån är obegränsat inom tjänsten, som erbjuder 350 titlar jämnt fördelade över 
kategorierna ljudböcker, film, musik och faktaprogram. Det lokala biblioteket kan 
utöver detta grundutbud köpa in ytterligare titlar. Beträffande musikutbudet i tjänsten 
består den avgjort mest av jazz men har även kategorierna world, pop, svenskt, klassiskt 
och rock/metal. Tjänsten finns på ett tjugotal svenska bibliotek och projektet startades 
2007. Tjänsten skyddar inte i huvudsak sina filer med den DRM-teknik som Musikwebb 
använder sig av, då få spelare kan hantera skyddet. Mediejukeboxen använder sig 
istället av vattenmärkta filer som kan spåras om filerna sprids. DRM-tekniken används 
endast då upphovsmannen kräver det. I övrigt gäller samma lånetid som för andra 
medier, med skillnaden att det är upp till låntagaren att radera filerna efter att lånetiden 
gått ut. Bakom tjänsten står företaget FörlagEtt. Skaparna menar också att tjänsten 
syftar till att göra ett kvalitetsurval bland de medier den levererar för att fungera som en 
motvikt till den mängd media som Internet gör tillgängligt. (Mediejukeboxen på 
Internet) 
 
E-biblioteket är ytterligare en musiktjänst som BTJ erbjuder men som är inriktad på 
klassisk musik. Tjänsten innehåller även e-böcker. Enligt BTJ:s webbsida laddas 
musikfilerna ned av användaren som sedan får behålla filerna och kopiera dessa för eget 
bruk. De ca 1 400 musikfilerna är i WMA- eller mp3-format och kan spelas upp i 
användarens mediaspelare eller föras över till en mp3-spelare. (BTJ och Kulda på 
Internet) 
 
På danska folkbibliotek finns den digitala musiktjänsten netmusik.dk eller 
Bibliotekernes Netmusik. Projektet har funnits sedan 2004 och innehåller ungefär en 
miljon låtar. Tjänsten har ca 10 000 dagliga lån och ungefär 45 000 besökare varje 
månad. Lånetiden är 7 dagar och netmusik.dk använder sig av samma DRM-teknik som 
Musikwebb och filerna fungerar därmed inte i alla mediespelare (Bibliotekernes 
Netmusik på Internet). Låntagarna får låna upp till 100 lån/ månad enligt rapporten 
Fremtidsblik -  brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk av Anne Holst och Jens 
Hjørne (2007). Musiken kan sökas direkt i det lokala bibliotekets katalog till skillnad 
från filerna i Musikwebb. Två utvärderingar i form av användarundersökningar av 
tjänsten har gjorts. I den senaste, av ovan nämnda Holst och Hjørne svarade 8000 
användare på en enkät på tjänstens webbsida. Undersökningen visade att spännvidden i 
åldern bland användarna är bred men företrädesvis var de flesta användarna mellan 18-
45 år. Ca 65 % av dess användare är män och de som utnyttjar musiktjänsten har 
erfarenhet av datorer. Hälften av respondenterna hade inte lånat musik via tjänsten 
medan 27 % var aktiva användare. Angående hur användarna hittar netmusik.dk så slår 
studien fast att bibliotekets marknadsföring av tjänsten är viktig men att användare även 
hittar tjänsten via sökmotorer. (Holst & Hjørne, 2007, s. 4ff ) Angående vad användaren 
lyssnar på för musik så urskiljer studien tre kategorier som är de mest efterfrågade: 
tidigare utgåvor, den populäraste musiken och nyaste musiken. Dessutom visar studien 
att användarna är nöjda med utbudet och oftast hittar vad de söker i tjänsten. Författarna 
undersökte även användarnas intresse för att tjänsten skulle bli mer interaktiv, 
exempelvis genom att användaren skulle kunna se vad andra har lånat, läsa andra 
användares recensioner samt få tillgång till artiklar om musiken. Intresset för den här 
typen av utveckling var svalt bland användarna. (ibid., s. 9ff) 
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3. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Under denna rubrik presenterar vi för vår undersökning relevant litteratur. Vi inleder 
med att referera till texter kring musikfonogram på bibliotek, dessa berör bland annat 
bibliotekens arbete med musiksamlingar. Nästa underrubrik rör digital musik på 
bibliotek, där återfinns en undersökning om digital musik ur ett användarperspektiv, 
samt det enda vetenskapliga arbete vi funnit om just Musikwebb. Därefter behandlas 
texter om digital utveckling på bibliotek och projektet Bibliotek 2.0. Sist i detta kapitel 
finns ett avsnitt om hur vi gått tillväga i vår informationssökningsprocess.  
 

3.1 Musikfonogram på bibliotek 
 
Maria Nilsson har skrivit magisteruppsatsen Skivor på folkbibliotek – En studie kring 
motivering, målsättning och urval (1997) i vilken hon studerar politiska utredningar 
som handlar om musik på biblioteket, debatten om musik på folkbiblioteket samt 
intervjuar bibliotekarier på tre olika bibliotek och undersöker deras riktlinjer och 
målsättningar gällande fonogramverksamheten. Nilsson urskiljer i debatten om musik 
på svenska folkbibliotek att det är bibliotekets kulturuppgift som betonas i större 
utsträckning än informationsuppgiften. Diskussionen om musikens kvalitet och 
låntagares efterfrågan är något som Nilsson har uppmärksammat. Hon menar att 
diskussionen har skiftat med tiden och att populärmusik och topplistemusik har blivit 
mer accepterat och idag inte är ovanligt på biblioteken. Trots attitydförändringen menar 
Nilsson att kvalitetstanken fortfarande lever kvar då ett par av hennes informanter sade 
sig inte vilja ha dansbandsmusik i musikbeståndet då kvaliteten på denna genre ansågs 
låg. (Nilsson 1997 s.38ff)  
 
I övrigt så kommer Nilsson fram till att fonogramverksamheten sällan berördes i de 
kommunpolitiska målen utan inkluderades i de mål som beskrev hela 
biblioteksverksamheten. Överlag var det litteraturen som fick det största utrymmet i 
dessa dokument (ibid., s. 14). Författaren anser också att det inte funnits några 
urvalskriterier och att musikfonogramverksamheten därför har styrts individuellt av 
musikansvarig på respektive bibliotek. Angående urval menar Nilsson att hon ändock 
urskiljt följande målsättningstankar ur det material hon studerat: ”att ge information, att 
förmedla musikupplevelser, att stödja smal kvalitetsmusik, att avhjälpa den dåliga 
tillgången till ett mångsidigt utbud på många orter, att fungera som en motvikt till 
kommersialismen och att rikta sig till ungdomar” (ibid., s.53). Nilsson drar också 
slutsatsen att bibliotekets urval tvingas vara snävt om man sätter urvalet i relation till 
den stora musikutgivningen (ibid., s. 52f). Uppsatsen presenterar bibliotekens 
musikverksamhet ur ett historiskt och politiskt perspektiv så väl som ur ett 
yrkesperspektiv vilket vi menar tecknar en gedigen bild av de förutsättningar som finns 
för musik på bibliotek. Nilssons uppsats är något daterad men vi anser att denna väl 
beskriver den verklighet Musikwebb tillämpas i. Också Nilssons ovan nämnda resultat 
om urvalskriterier för musik är relevanta för oss. 
 
Mattias Larssons magisteruppsats Tre perspektiv på musikavdelningarna vid 
stadsdelsbiblioteken i Göteborg – En kvalitativ studie om målsättningar och utbud 
(2004) har som syfte att undersöka vad titeln anger. Detta gör Larsson genom att 
applicera den finska biblioteks- och informationsvetaren Sanna Taljas teorier på sin 
empiri vilken består av kvalitativa intervjuer med musikansvariga vid tio 
stadsdelsbibliotek i Göteborg. Talja arbetar med diskursteori och har ringat in tre 
tolkningsrepertoarer som rör låntagares och officiella biblioteksdokuments inställning 
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till musikens plats på bibliotek. I Larssons översättning kallas dessa 
tolkningsrepertoarer det folkbildande perspektivet (general education repertoire), det 
alternativa perspektivet (the alternative repertoire) och det efterfrågeinriktade 
perspektivet (the demand repertoire).  
 
Larsson finner att de tre tolkningsrepertoarerna passar bra att applicera på 
musikbiblioteken i Göteborg. Bland Larssons slutsatser kan man finna att det saknas 
nedskrivna målformuleringar för musikverksamheten vid samtliga bibliotek han varit i 
kontakt med. Detta menar Larsson är problematiskt, bland annat för att verksamheten då 
blir avhängig den enskilda bibliotekarien och dennes kompetens och intresse. Vidare 
visar Larsson på att en diskussion kring kvalitet oftast saknas när det gäller musik på 
bibliotek. Två bibliotekarier svarar att vissa artister eller genrer kategoriskt väljs bort i 
urvalsprocessen för att de håller för dålig kvalitet. Vid övriga bibliotek menar man dock 
att det är viktigare att ingen låntagargrupp förbises, än att allt material man köper in 
håller god kvalitet. Ett flertal av de tillfrågade bibliotekarierna säger att efterfrågan styr 
inköp av musik, dock har inget bibliotek genomfört någon undersökning om sina 
låntagare och kan därför inte sägas besitta någon större kunskap om dessa. (Larsson, 
2004, s. 69ff) Larsson placerar även in de tio bibliotek han besökt i Taljas tre 
tolkningsrepertoarer. Ett bibliotek ses som tillhörande det folkbildande perspektivet, ett 
det alternativa perspektivet och sex stycken ses som tillhörande det efterfrågeinriktade 
perspektivet. Två bibliotek finner Larsson omöjliga att placera i någon 
tolkningsrepertoar. (ibid., s. 66ff) Vi är intresserade av Larssons resultat, speciellt som 
han använder sig av delvis samma teoretiska utgångspunkt som vi gör, nämligen Taljas 
forskning. Vi arbetar dock med teorin på lite olika sätt, Larsson försöker inordna de tio 
bibliotekarier vilkas utsagor utgör hans empiri i de tre tolkningsrepertoarer som Talja 
urskiljer. Vi tänker, mer i linje med Talja, hänföra vissa uttalanden till repertoarerna. 
Talja menar i enlighet med ett diskursteoretiskt tänkande att diskurser eller 
tolkningsrepertoarer inte existerar i sin renaste form hos någon individ eller institution, 
istället är människors utsagor motsägelsefulla och mångtydiga, samma person kan 
uttrycka åsikter som platsar i flera repertoarer.1 
 
Karin Schelin har i sin magisteruppsats Populärmusik på biblioteket – En studie kring 
urval (2004) intervjuat bibliotekarier verksamma på sex större folkbibliotek som har ett 
stort musikutbud. Schelin använder sig även hon av Sanna Taljas teorier och kommer 
fram till att hennes informanters ståndpunkter bäst passar in på the general education 
repertoire då informanterna anser att biblioteket skall inta en mer vägledande hållning i 
sitt musikutbud. Hon jämför med Mattias Larssons uppsats som också utgår från Talja 
men vars informanter främst tillhörde the demand repertoire och Schelin tror att 
skillnaden ligger i att Larsson undersökt mindre bibliotek medan hon själv har vänt sig 
till större. Det här tror Schelin beror på att ett mindre bibliotek inte har samma tid, 
resurser eller kunskap att lägga på sitt bestånd av musik såsom större bibliotek har 
vilket leder till att de mindre biblioteken tar större hänsyn till efterfrågan (2004, s. 40f).  
 
Vidare slår Schelin fast att den kommersiella musiken fått större utrymme än tidigare 
och att bibliotekarierna har svårt att hitta en balans i musikinköpen mellan bred och 
smal musik då de vill fungera som en motvikt till kommersiell musik men ändå inte 
utesluta användare. Schelin menar att om biblioteken köper in mer kommersiellt 
gångbar musik kan biblioteket bli en konkurrent till musikbranschen. Hon skriver vidare 
att den kommersiella musikens livslängd ofta inte är särskilt lång och de skivor 
biblioteket köper in snabbt blir inaktuella för låntagarna. Dessutom uttrycker hennes 

                                                 
1Sanna Taljas teoretiska utgångspunkter återkommer vi till i kapitel 5. 
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informanter att den musik vars funktion endast är underhållning är av lägre kulturellt 
värde. Informanterna i studien anser vidare att det är angeläget att musiktexterna ”visar 
upp sunda värderingar och har ett budskap” men fruktar även att vara censurerande då 
de väljer bort musik. De tar stor hänsyn till inköpsförslag på musik och det 
uppmärksammas att låntagare är intresserade av flera olika genrer samtidigt. (Schelin, 
2004, s. 41ff) Schelins uppsats är intressant för oss på liknande premisser som Larssons.  
 

3.2 Digital musik på bibliotek 
 
Vid högskolan i Borås har Ulrika Mild författat magisteruppsatsen Musik på Internet – 
framtiden för bibliotekens musikavdelningar? (2004). Mild har främst undersökt vilket 
intresse som finns bland användare för införandet av digitala musiktjänster via 
biblioteket, med hjälp av både en enkät och kvalitativa intervjuer. Vidare har författaren 
studerat olika lagliga tjänster för nedladdning av musik. Det framkom att det fanns ett 
visst intresse hos användarna för att prova på en digital musiktjänst. Milds enkät 
indikerade att de användare som lånade musik vid bibliotek mindre ofta laddade ned 
musik digitalt än andra. Den visade också att den grupp av hennes respondenter som 
laddade ned musik via Internet var mer positiva än andra till att biblioteket skulle 
erbjuda en nedladdningstjänst (Mild, 2004, s. 30, 33). Vid Milds kvalitativa intervjuer 
framkom att informanterna menade att biblioteket främst användes för att hitta nya 
intressanta musiktitlar. Informanterna menade att de redan visste vad de ville ha då de 
laddade ned från Internet, då detta medium inte ansågs lika lämpat att använda för 
browsing. Författaren kommer fram till att det inte i dagsläget (för uppsatsens 
tillblivelse) vore lämpligt att ersätta bibliotekens bestånd av fonogram med ett digitalt 
utbud. Detta skulle leda till att stora grupper av bibliotekets användare förbisågs, då 
dessa inte behärskar tekniken. I samband med att Mild undersökte användares 
uppfattningar om en eventuell digital musiktjänst via biblioteket fann hon att 
informanterna ändå tenderade att poängtera det fysiska bibliotekets betydelse. (ibid., 
39f) Användarna prioriterade också utbud framför tillgänglighet. Mild kommer också 
fram till bland annat att en digital tjänst skulle ge människor som bor på landsbygden ett 
större musikutbud och att det fysiska bibliotekets roll minskar liksom den sociala 
kontakten med bibliotekarien. Vidare skulle låntagarna, om det fanns en digital 
musiktjänst, inte behöva vänta på att låna den nyaste musiken på grund av få exemplar. 
Mild fann också att biblioteket blir hänvisat till skivbolagen för att kunna skapa en 
digital musiktjänst och därmed får ”kommersiella krafter” inflytande på 
biblioteksverksamheten. (ibid., s. 47f) Milds uppsats är visserligen skriven innan 
Musikwebb lanserats, men vi finner den ändå intressant då den lyfter fram användares 
syn på en digital musiktjänst och därmed kompletterar vår studie som undersöker 
bibliotekspersonalens dito. De utsagor vi får från bibliotekspersonal kan bli ännu mer 
intressanta om de sätts i relation till användares förväntningar.  
 
Niklas Knutsson har skrivit en kandidatuppsats vid högskolan i Borås kallad 
Musikwebben - ett alternativ till illegal fildelning? (2007). Som titeln antyder avser 
Knutsson utvärdera Musikwebbs konkurrenskraft i förhållande till illegala 
fildelningstjänster. Han undersöker två aspekter av detta problem, nämligen 
användarvänlighet och utbud i Musikwebb och illegala musiktjänster. Knutssons empiri, 
vilken utgörs av beskrivningar av Musikwebb och andra lagliga och olagliga 
nedladdningstjänster samt relaterade texter, analyseras med hjälp av de teoretiska 
begreppen personal use och fair use. Fair use är ett begrepp som betyder ungefär ett 
användande av upphovsrättskyddat material som anses rimligt, trots att det i lagens 
striktaste mening är olagligt. Detta innefattar bland annat att återge delar av verk utan 
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att be upphovsrättsmannen om lov, vid exempelvis kritik eller satir. Begreppet innebär 
också att göra enstaka kopior av ett verk för enskilt bruk. Personal use syftar på den 
faktiska användning av ett verk som förekommer. Detta innefattar både fair use och rent 
olagligt förfarande, så som fildelning i stor skala. Begreppet används ofta synonymt 
med vad en användare vill och förväntar sig att få göra med ett verk. (Knutsson, 2007, s. 
10f) Vidare jämför Knutsson utbudet hos Musikwebb och nedladdningsprogrammet 
Limewire. De resultat Knutsson kommer fram till är att utbudet hos Limewire är mycket 
större än det hos Musikwebb samt att DRM-tekniken påverkar både fair use och 
personal use, medan de illegala alternativen innebär mycket större frihet och 
användarvänlighet. Utifrån detta drar han slutsatsen att Musikwebb i sitt nuvarande 
skick inte utgör något reellt alternativ till de olagliga tjänsterna. (ibid., s. 18) Knutssons 
uppsats är den enda vetenskapliga text vi funnit kring Musikwebb och hans resultat 
kring Musikwebbs konkurrenskraft är intressanta för vårt diskussionskapitel. 
 

3.3 Digital utveckling på bibliotek 
 
I Foundations of Library and Information Science (2000) skriver Richard E. Rubin om 
bibliotekets framtid och vilka utmaningar och problem som bibliotekarier kommer att 
konfronteras med. En av dessa utmaningar är elektronikens och datateknologins 
dominans i informationsspridandet och på biblioteket. Rubin skriver att om biblioteken 
vill hävda sig i informationssamhället så måste bibliotekarierna förstå och utnyttja de 
tillgångar som den nya tekniken innebär (2000, s. 5). Detta är vidare inte helt 
oproblematiskt och Rubin menar att det är lätt att okritiskt acceptera ny 
informationsteknologi utan att utvärdera denna, vilket han betonar är ett måste för att 
fastställa om teknologin är en tillgång för verksamheten. Rubin menar också att det 
kanske är ännu lättare för bibliotekarier att inta denna okritiska hållning eftersom, som 
Rubin uttrycker det: ”They may embrace technology because they think it will raise 
their status and image and put them on the cutting edge of change” (ibid., s.58). Rubin 
resonerar inte särskilt ingående kring om ny teknik kommer att konkurrera ut det fysiska 
biblioteket och ersätta det med ett virtuellt bibliotek. Han anser dock att ny teknik kan 
förbättra bibliotekets service men han tror inte att det fysiska biblioteket kommer att 
försvinna. Detta motiverar Rubin med bibliotekets sociala kapacitet och att det pågår 
flera aktiviteter på det fysiska biblioteket som det skulle vara tveksamt om ett virtuellt 
bibliotek skulle kunna leva upp till, såsom utbildning eller sagostunder för barn. 
Beträffande ny teknik på biblioteket reflekterar Rubin över att bibliotekariers kontroll 
över bibliotekets bestånd har förändrats. Elektroniska källor får effekt på 
beståndsutvecklingen och traditionella föreställningar om urval kanske inte längre är 
applicerbara. Detta problematiserar han genom att hävda att om biblioteket 
tillhandahåller datorer med Internetanslutning så är hela Internet egentligen en del av 
bibliotekets bestånd. (ibid., s.82ff) Rubin menar också att den här utvecklingen skapar 
extra utgifter för folkbiblioteket då den nya teknologin inte bara är dyr utan också för att 
personalen behöver utbildas för att kunna utnyttja den (ibid., s.310f). Angående 
användare och den nya tekniken anser Rubin att gränssnittet måste vara enkelt och 
välfungerande så att det inte förvirrar användarna. Dessutom ska användarna inte 
behöva besitta någon särskilt teknisk kunskap för att kunna hantera gränssnittet. (ibid., 
s.37) Rubins tankar är av intresse för vår undersökning då de behandlar just de tekniska 
förändringar på bibliotek som Musikwebb är ett exempel på. 
 
Begreppet Library 2.0 (Bibliotek 2.0) har myntats av Michael E. Casey. Det är skapat i 
analogi med begreppen Bussiness 2.0 och Web 2.0. Casey och Laura C. Savastinuk 
menar i Library 2.0 : a guide to participatory library service (2007) att Bussiness 2.0 



 

 10

innebär att man från produktionssidan av den ekonomiska marknaden uppmärksammat 
det faktum att kunden är medveten. Med nya IKT-redskap som Webben, 
mobiltelefoner, handdatorer och så vidare, håller sig kunden uppdaterad, är aktiv och 
vet att denne har många valmöjligheter. Dagens kunder har höga krav på användbarhet, 
hastighet och service. De koncept man från produktionssidan utvecklat för att möta 
dessa krav samlas under namnet Bussiness 2.0 och enligt retoriken står där den aktiva 
kunden i centrum. (Casey & Savastinuk, 2007, s. 2f) 
 
Web 2.0 är även det ett begrepp där kunden, i det här fallet användaren, är i centrum. 
Casey och Svastinuk kallar Web 2.0 för ”the partcipatory Web”, vilket inkluderar 
teknologiska redskap som tillåter och uppmuntrar användaren till medskapande av den 
webbaserade mediebilden, såsom bloggar2 och wikis3. Implementerandet av dessa 
redskap och tankegångar i biblioteksarbetet utgör Bibliotek 2.0. Caseys definition av 
Bibliotek 2.0 är tredelad och innebär: 
 
- en modell för konstant och genomtänkt förändring av biblioteket (alltså inte 

förändring som självändamål) 
- att uppmuntra användare att vara delaktiga i biblioteksarbetet och själva vara med att 

skapa sin egen biblioteksservice 
- att samtidigt som man implementerar ovanstående två punkter, verka för att förbättra 

biblioteksservicen för både befintliga och potentiella användare. (ibid., 2007, s. 
5) 

 
Casey poängterar tydligt att den förändring som Bibliotek 2.0 innebär skall ses som 
ständigt pågående och inte som en revolutionerande förändring som under en 
omvälvande tid ersätter ett gammalt sätt att se på och arbeta med bibliotek med ett nytt. 
Projektet handlar också om att aktivera användarna i biblioteksverksamheten. Detta 
genom att ständigt uppmuntra låntagarna att komma med synpunkter och genom att 
erbjuda service som kräver delaktighet från deras sida. Casey påpekar också att IKT-
teknik, som ofta förknippas med Bibliotek 2.0, inte är kärnan i projektet, utan ett av 
flera redskap för att få till stånd och upprätthålla kommunikation, delaktighet och 
utveckling i relationen bibliotek – användare. (ibid., s. 6) Vi anser att Musikwebb 
lanserats i en tid då Bibliotek 2.0 är på frammarsch och att tjänsten har egenskaper som 
tangerar både Web 2.0 och Bibliotek 2.0. Därför fann vi det intressant att jämföra våra 
resultat med Caseys begrepp. 
 

3.4 Informationssökningsprocess och källkritik 
 
Då Musikwebb och liknande digitala tjänster för bibliotek är ganska nya fenomen faller 
det sig naturligt att det material vi berör i uppsatsen mest består av texter av ett färskare 
datum. Vissa äldre källor har vi valt bort eftersom de inte längre är aktuella då 
utvecklingen har hunnit långt sen dessa skrevs. Ett undantag är den historiska översikten 
över musik på folkbibliotek Musik och folkbibliotek – rapport om en kartläggning av 
folkbibliotekens musikverksamhet. Denna källa är från 1983 och vi anser att den är 
föråldrad men då vi inte funnit en likvärdig, uppdaterad översikt har vi inte kunnat 
ersätta denna. Vi har däremot kompletterat den med nyare källor.   

                                                 
2 Blogg är ett populärt sätt att publicera sig på Internet. Den periodiskt publicerade texten blir synlig för 
bloggens läsare i samma stund författaren skriver i den. 
3 Wiki är benämning på en webbplats som enkelt redigeras, ofta av användaren själv. Ett exempel på en 
wiki är encyklopedin Wikipedia. 
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För att finna fakta om olika digitala tjänster för bibliotek har vi använt oss av deras 
respektive hemsidor, vi menar att det är en fördel att vända sig till förstahandskällan. 
Dessa sidor är dock främst skapade för att marknadsföra produkten och är därmed 
vinklade. Detta har vi varit observanta på. Likaså har vi varit i kontakt med Jonas 
Hallström vid BTJ för att få faktauppgifter kring Musikwebb. Vi har enbart använt 
Hallströms uppgifter i kapitlet som förklarar Musikwebb i vår inledning. 
 
För att hitta material till vår magisteruppsats började vi med att välja ut databaser som 
kunde vara användbara för oss. Vi har använt oss av merparten av de databaser med 
biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning som högskolebiblioteket i Borås 
tillhandahåller, exempelvis LISA, LISTA och Nordiskt BDI-index. Vi har försökt 
använda oss av kontrollerade vokabulär, men dessa har ofta varit alltför rigida och de 
fenomen som intresserat oss har ofta inte funnits med i thesauri eller så har de 
kontrollerade termer som verkat bra behandlat andra fenomen. Till exempel har vi fått 
en del träffar på digital music libraries, ett sökord taget ur kontrollerad vokabulär, men 
dessa har ofta behandlat digitalisering av noter och partitur. Vidare har vi också sökt i 
Google och Google Scholar samt LIBRIS. Mediearkivet och Artikelsök gav en 
introduktion till digital musik på bibliotek och där fann vi några artiklar om 
Musikwebb. Förutom en kandidatuppsats finns det inget vetenskapligt material om just 
Musikwebb och vi har även hittat få vetenskapliga texter om liknande tjänster. Vi har 
konsekvent använt oss av metoden att söka igenom referenslistan i relevanta texter, 
något som vi har tyckt varit användbart. Vi har också browsat i hyllorna på Borås 
högskolebibliotek och på centralbiblioteket på Göteborgs Universitet vilket gav resultat. 
I BADA hittade vi de magister- och den kandidatuppsats som vi använder i 
litteraturgenomgången. Vi är medvetna om att magisteruppsatser inte är forskning på 
särskilt hög nivå och vi är observanta på detta. Det har dock varit svårt för oss att hitta 
annan forskning på de områden som intresserar oss. Anders Forsslunds magisteruppsats 
som vi använder som teoretisk utgångspunkt har givetvis genomgått ännu hårdare 
granskning av oss och vi har uppfattat den som en mycket bra uppsats. Forsslund är 
genomgående tydlig i varje steg han tar och visar läsaren hur hans analysprocess gått 
till. Dessutom visar han tydligt att han förstått den teori han själv använder.  
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4. Metod 
 
Som metod för att samla in vårt empiriska material har vi valt att använda oss av 
fokuserade gruppintervjuer. Vi har därmed valt att göra en kvalitativ studie och denna 
metod har vi valt då vi anser att den svarar upp väl till vårt syfte: att undersöka 
bibliotekspersonalens inställningar till BTJ:s tjänst Musikwebb. Val av metod kommer 
att motiveras ytterligare i detta kapitel. Som metodhandböcker har vi i huvudsak använt 
oss av Victoria Wibecks Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod (2000) och delar av David L. Morgan och Richard A. Kruegers 
serie The focus group kit. De här böckerna är väldigt praktiskt inriktade och har varit till 
stor hjälp för oss. 
  
David L. Morgan har i artikeln ”Focus groups” definierat vad en fokusgruppsintervju är 
på följande vis: ”a research technique that collects data through group interaction on a 
topic determined by the researcher” (1996, s. 130). Enligt Morgans The Focus Group 
Guidebook ger den form av kvalitativ metod som fokusgruppsintervjuer innebär ett 
tillfälle att utforska en grupps erfarenheter och åsikter samtidigt som kontexten betonas 
(1998. s. 12, 32.). För vår studie är kontexten viktig eftersom vi är intresserade av våra 
informanters åsikter just i egenskap av bibliotekspersonal. Vi har även valt att intervjua 
bibliotekspersonal som arbetar tillsammans. Detta för att vi är intresserade av 
fenomenet Musikwebb i det sammanhang det används, nämligen på biblioteket, samt 
hur man tillsammans i ett arbetslag diskuterar tjänsten. Fokusgruppintervjun leds av en 
moderator och har från början ett visst syfte som ovanstående citat från Morgan påvisar. 
Att diskussionen styrs av en moderator gör att fokusgruppintervjuer skiljer sig från till 
exempel observationsstudier som ju också syftar till att införskaffa data genom 
gruppinteraktion men i observationsstudier är diskussionerna mer spontana (Wibeck, 
2000, s. 24). Vi anser att fokusgruppintervjuer kommer tillföra mer till vårt ämne än vad 
enskilda kvalitativa intervjuer skulle göra då denna form av intervjuer ger mer utrymme 
för utförligare diskussioner kring olika frågor. Detta för att informanterna har varandra 
att utveckla sin tankar tillsammans med, istället för att enbart resonera med intervjuaren 
som ska förhålla sig neutral (Morgan, 1998, s. 12). Informanterna tillåts även diskutera 
aspekter som de själva anser är viktiga i relation till ämnet, om inte moderatorn har en 
allt för rigid hållning till sin i förväg iordningställda intervjuguide. I vårt val av 
kvalitativ metod är vi medvetna om att resultatet av vår studie inte kommer att kunna 
generaliseras i någon högre utsträckning utan syftar istället till att ge mer komplext och 
djupgående resultat (Wibeck, 2000, s.43). 
  
Angående intervjuernas karaktär har vi valt att anta en mer strukturerad hållning och 
använt oss av en intervjuguide (se Bilaga 2). Intervjuguiden har vi inte följt till punkt 
och pricka utan den har fungerat som ett stöd för oss under intervjuerna. Vi har utformat 
guiden med hjälp av Kruegers Developing questions for focus groups (1998) i vilken 
han rekommenderar att börja med öppningsfrågor som varje deltagare får besvara, vars 
syfte är att uppmuntra informanterna att prata. Efter dessa kommer introduktionsfrågor 
som har med ämnet att göra samt övergångsfrågor som styr diskussionen mot själva 
nyckelfrågorna som är de för studien viktigaste frågorna. (Krueger, 1998, s. 21-30) Vårt 
ideal var att våra nyckelfrågor skulle leda till varandra utan att moderatorn behövde 
inverka särskilt mycket på diskussionen. I vissa fall fick vi naturligtvis leda men i de 
flesta fall utvecklade sig diskussionen och nyckelfrågorna diskuterades flitigt och utan 
att de egentligen särskildes. Vidare har intervjuguiden några avslutande frågor. Efter 
detta gjordes en summering av intervjun och en erbjudan gavs till informanterna om att 
lägga till eller ändra något. Wibeck menar att en nackdel med strukturerade 
fokusgruppsintervjuer är att moderatorns åsikter färgar av sig till gruppen (2000, s. 45). 
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Detta är något som vi varit medvetna om och därmed har vi i rollen som moderator haft 
ambitionen att lägga oss i diskussionen så lite som möjligt, annat än att uppmuntra till 
vidare diskussion, avbrutit om diskussionen svävat ut samt sett till att de givna teman 
som vi utformat berörts. Vi har alltså valt en slags liering mellan ostrukturerad och 
strukturerad vilket enligt oss har fungerat bra. För att kunna inta rollen som moderator 
har vi fördjupat oss i Kruegers Moderating focus groups (1998) som innehåller råd och 
direktiv. Vi har turats om att leda intervjuerna och skriva fältanteckningar. Detta för att 
vi inte på förhand har vetat vem av oss som varit bäst lämpad för respektive uppgift.  
 

4.1 Urval 
 
Vi bestämde oss tidigt för att vår urvalsram skulle bestå av de bibliotek som har 
Musikwebb i sitt bestånd. Naturligtvis hade det varit intressant att inkludera även de 
bibliotek som har valt att inte köpa in tjänsten, förutsatt att det har varit ett aktivt val, 
något som kanske inte alltid är fallet. De bibliotek som inte erbjuder tjänsten har dock 
inte konfronterats med Musikwebb på samma sätt som de bibliotek som tillhandahåller 
den och därmed anser vi att det är mer intressant att undersöka inställningen till tjänsten 
hos den bibliotekspersonal som arbetar med den. Vi menar att det hade varit givande att 
även intervjua personal på bibliotek som sagt upp Musikwebb, men då de här 
biblioteken blir svåra för oss att nå har vi också valt bort denna möjlighet. Vi har också 
gjort ett geografiskt bekvämlighetsurval och kontaktat bibliotek inom ett avgränsat 
område. Detta på grund av att tidsramen är begränsad. Inom det här 
bekvämlighetsurvalet var vi hänvisade till de bibliotek som anmälde intresse, men bland 
de som anmälde sig valde vi två bibliotek belägna på mindre orter och två på större 
orter. Detta för att vi menar att det kan finnas skillnader i hur biblioteksverksamheten 
kan se ut beroende på hur stort antal invånare de ger service till och att detta eventuellt 
kunde ha inverkan på deras syn på Musikwebb och bibliotekets digitala utveckling.    
 
Vår studie utgörs av intervjuer med 15 stycken informanter vid fyra olika tillfällen och 
vid fyra olika bibliotek. Intervjuerna utfördes under veckorna 5-7 2008 och varje 
intervju varade runt en timme. Enligt Victoria Wibeck är tre fokusgruppsintervjuer 
minimum för en undersökning (2000, s. 48f). Vi har valt att genomföra fyra stycken 
gruppintervjuer då vi anser att det är ett rimligt antal för en magisteruppsats och som 
ändå är anpassade efter de rekommendationer som Wibeck ger. Gruppernas storlek har 
varierat. I en intervju deltog endast två informanter då en av deras kollegor blivit sjuk. 
Det här är beklagansvärt men vi har valt att ändå använda materialet då vi ändå anser att 
den här parintervjun tillförde viktiga data. I två av de andra grupperna var antalet 
informanter fem medan i den sista var informanterna tre stycken. Enligt Wibeck går 
åsikterna isär om vilket antal deltagare som är lämpligt i en gruppintervju men hon 
rekommenderar ändå att deltagarantalet ska vara ”inte färre än fyra och inte fler än sex 
personer” per intervju (ibid., s. 50). Då deltagarantalet är tre menar Wibeck att 
gruppdynamiken blir obalanserad, något som vi anser oss sett tendenser på i nämnda 
intervju. Å andra sidan menar vi att dessa ”inbyggda spänningar” inte behöver vara 
uteslutna i ett sällskap om fyra eller fem heller. (ibid., s. 50f). Vi valde dock vid 
kontakttagandet med biblioteket att ange en grupp om 3-5 deltagare som önskvärd. 
Detta för att vi kontaktat både små och stora bibliotek och på de små biblioteken 
föreställde vi oss att det skulle vara problematiskt att avvara allt för många ur 
personalen för en intervju. 
  
Vi tog kontakt med biblioteken via deras officiella e-postadress, alltså inte med enskilda 
individer ur personalen på biblioteket (se Bilaga 1). Detta inser vi innebär en viss 
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problematik kopplad till dels informanternas anonymitet, då andra anställda på 
biblioteket kan veta vem som deltagit i studien. Dels gällande att deltagandet ska ske på 
frivillig basis eftersom informanterna blir internt rekryterade av en kollega, som det kan 
vara svårt att tacka nej till. Med hänsyn till det här så anser vi ändå att då det gäller en 
fokusgruppsintervju med ett arbetslag är det här sättet att rekrytera informanter mer 
berättigat än om det handlade om enskilda intervjuer, detta för att informanterna hade 
fått kännedom om varandra även om vi kontaktat dem enskilt. Vi menar också att vårt 
förfarande är acceptabelt med tanke på intervjuämnets föga laddade natur. Delvis för att 
kompensera vårt förfarande vid rekryteringen av informanter har vi valt att inte särskilja 
enskilda informanter varken i vår resultatredovisning eller i vår analys. Därmed kan inte 
kollegor som ej deltog i intervjun koppla samman individ och utsaga. Informanterna blir 
då oidentifierbara gällande kön, ålder etcetera, vilka är faktorer vi ändå inte valt att fästa 
någon vikt vid i vår analys. 
 

4.2 Genomförande 
 
Då biblioteken anmält intresse för att deltaga skickade vi mer utförlig information via e-
post om studien, samt några teman som intervjun skulle beröra. Detta för att 
informanterna skulle ha en chans att reflektera över ämnet. Vi ville inte att 
informanterna skulle tänka ut några färdiga ”svar”, därför utformade vi relativt breda 
teman som kunde introducera ämnesområdet. Dessa teman var: Musikwebb i relation 
till det digitala biblioteket, Biblioteket som fysiskt och digitalt rum, Musikwebbs 
konkurrenskraft och användarvänlighet och Musikwebb och fildelning. I detta e-
postmeddelande underrättade vi även informanterna om att vi uppfyller kraven på 
konfidentialitet. Denna information upprepade vi återigen innan intervjun började. 
Enligt Wibeck är det i en sådan här situation rimligt att ge löfte om konfidentialitet men 
kravet på anonymitet kan inte uppnås. Konfidentialitet från vår sida innebär att vi inte 
lämnar ut några uppgifter om informanterna, att vi förvarar material på ett säkert sätt 
och att vi anonymiserar informanternas och bibliotekens namn i uppsatsen. Full 
anonymitet kan tyvärr inte uppnås när fokusgruppsintervjuer är metoden då 
informanterna intervjuas i grupp och således känner till varandra. Det här beror på 
gruppformationen och att forskaren inte kan ta ansvar för att de andra deltagarna inte 
lämnar ut information om de övriga deltagarnas åsikter. (Wibeck, 2000. s.115f) För att 
minimera den risken bad vi deltagarna att reflektera över detta samtidigt som vi 
informerade om konfidentialitetskravet. 
  
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon, efter informanternas 
godkännande. Vi transkriberade intervjuerna så snart efter intervjun det var möjligt. 
Intervjuerna har transkriberats ordagrant men vi har till största del utelämnat ord som 
”hmm” eller ”eeh” då dessa stör läsbarheten och blir ett hinder i vår analys. Wibeck 
menar att exempelvis många och långa pauser kan antyda att ämnet är laddat och bör tas 
hänsyn till i transkriptionen (ibid., s. 81). Vi har inte uppfattat att våra frågor har varit 
känsliga och därmed uteslutit de flesta pauser ur vår transkription. Istället har pauser 
och hummanden uppfattas som tecken på eftertänksamhet och indikation på att 
deltagarna behövt en paus för att reflektera över frågan, något som vi tycker är naturligt 
i en intervjusituation. De pauser som markerats i transkriptioner och citat har varit för 
läsbarhetens skull, där informanten avbryter sig mitt i ett resonemang, för att sedan 
börja om på ett nytt sätt. Hade dessa pauser inte redovisats hade uttalandet sett mycket 
märkligt ut. För läsbarhetens skull har vi infogat punkter och kommatering då vi 
uppfattat naturliga avbrott i talet. Däremot har vi inte ändrat talspråkliga uttryck såsom 
”dom” eller ”asså”. 
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Något som är eftersträvansvärt med fokusgruppintervjuer är att uppnå vad Wibeck 
kallar theoretical saturation (teoretisk mättnad). Det vill säga en slags mättnad i 
materialet vilket innebär att ingen ny information framkommer efter ett antal intervjuer.  
(ibid., s. 49) Vi menar att det är besvärligt att uppfatta om vår empiri har uppnått 
teoretisk mättnad, men då diskussionerna har varit relativt lika i våra intervjuer anser vi 
ändå att vi har uppnått en viss mättnad. Ytterligare intervjuer hade säkert tillfört något 
nytt till studien men vi anser att det antal intervjuer vi genomfört åtminstone kan ge en 
någorlunda god bild över bibliotekspersonalens inställningar till Musikwebb.   
 

4.3 Kontext och metodologisk reflektion 
 
En faktor som kan påverka resultatet av en intervju är den fysiska omgivningen med 
vilken Wibeck avser den miljö intervjuerna sker i och huruvida informanterna känner 
sig bekväma i denna, samt hur rummet kan ha inverkan på informanterna (2000, s. 31). 
Angående de lokaler där intervjuerna ägde rum har informanterna själva fått välja ut ett 
lämpligt rum på sin arbetsplats. Samtliga rum har varit avskärmade från resten av 
arbetsplatsen samt lugna och ostörda.  Med tanke på det och att alla intervjuer skede på 
informanternas arbetsplatser anser vi att den fysiska omgivningen inte bör ha påverkat 
deltagarna nämnvärt. Vad som däremot kan ha varit ett störningsmoment är att under en 
intervju var en informant tvungen att ta ett telefonsamtal och avbröt intervjun under 
några minuter. I samma intervju avlägsnade sig en av informanterna efter halva 
intervjun på grund av tidsbrist.  
 
Att intervjuerna spelades in med en diktafon innebar en viss distraktion. Vi hade i god 
tid via e-post förvarnat om att intervjun skulle spelas in och informerade om det en 
andra gång innan vi påbörjade intervjun. I samtliga grupper reagerades det mot 
diktafonen genom att den kommenterades av informanterna. Kommentaren var ofta av 
ett besvärat slag, förutom i en grupp där de menade att de var vana då de nyss deltagit i 
en annan studie. Även om reaktionerna var besvärade motsatte sig ingen att intervjun 
spelades in. Vi tyckte oss dessutom märka att när intervjun väl påbörjats blev 
diktafonens närvaro bortglömd och informanterna verkade inte längre vara störda av 
den. 
  
En faktor som vi befarar kan ha haft inverkan i en intervju är att då tjänsten vi 
undersöker förknippas med BTJ såg vi tendenser på att informanterna gjorde antagandet 
att vi samarbetar med företaget. Det här har vi märkt i ett par kommentarer och då 
klargjort att så inte är fallet. Det här missförståndet hade kunnat undvikas genom att vi 
förtydligade detta i början av intervjun eller i samband med kontakttagandet. Vi vill 
framhålla denna aspekt men vi anser att denna faktor haft ringa inverkan då vi tycker 
oss se att informanterna har varit frispråkiga och inte hållit tillbaka eventuell kritik.  
  
I två av våra intervjuer har även bibliotekschefen deltagit. Det här inser vi innebär en 
viss problematik då resten av gruppen står i en underordnad position till sin 
arbetsledare. Det här kan leda till att informanterna mer eller mindre anpassar eller 
modifierar sina inlägg i diskussionen. Med detta i åtanke menar vi ändå att det har varit 
övervägande positivt att även få höra bibliotekschefens åsikter då denna är en del av 
arbetslaget. Att informanterna kanske inte menar vad de säger eller utelämnar vissa 
aspekter på ett ämne är överlag en risk i fokusgruppintervjuer då grupptrycket spelar in 
(Wibeck, 2000, s. 121).  
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Vi är främst intresserade av vad som sägs, snarare än interaktionen i gruppen. Valet av 
fokusgruppsintervjuer som metod finner vi ändå motiverat, då vi föreställde oss att 
deltagarna kan sporra varandra att fortsätta tala om ett ämne på ett annat sätt än vad vi 
som intervjuare kan. Detta har också visat sig stämma. Vidare märkte vi att en stor 
fördel i de två större grupper vi intervjuade var att då gruppdeltagarnas förkunskaper i 
ämnet varierade så hände det att de som var mindre bevandrade i ämnet ställde frågor 
till hela gruppen. Detta var ofta frågor som gav intressanta svar och ledde diskussionen 
vidare. Dock har vi inte ansett att gruppdynamiken varit tillräckligt intressant att den 
behövt redovisas närmre eller analyseras. Informanterna har ofta haft liknade åsikter 
inom gruppen och hållit med varandra. Då vi har intervjuat informanter som ingår i ett 
arbetslag har vi alltså intervjuat vad Wibeck kallar en redan existerande grupp. En 
fördel med en grupp av sådan art är att informanterna redan känner varandra och har 
ofta således lättare för att prata med varandra. En fara är dock att vissa aspekter på ett 
ämne kan utelämnas då de i redan existerande grupper är självklara. Andra nackdelar 
kan vara att gruppmedlemmarna håller tillbaka åsikter för att undvika konflikter och att 
deltagarna faller in i de roller de brukar ha i gruppen. (Wibeck, 2000, s. 52) Som ovan 
nämnt tenderade våra informanter att hålla med varandra, huruvida detta beror på 
verklig konsensus kring ämnet eller konflikträdsla i en redan existerande grupp är svårt 
för oss att avgöra. Men återigen vill vi påpeka att ämnet Musikwebb troligen inte är 
speciellt laddat, varför vi sluter oss till att informanterna i stort var eniga inom gruppen i 
sina åsikter. 
 
Under arbetet med denna magisteruppsats har vårt fokus förändrats. Detta beror på att 
de diskussioner som våra intervjufrågor skapade visade sig vara mer intressanta och 
komplexa än vad vi förväntat oss. Intervjuerna öppnade för aspekter som vår 
förförståelse inte täckte. Vi menar att den fria diskussion som fokusgruppsintervjuer 
innebär samt våra öppna intervjufrågor verkligen har varit en styrka i vårt fall, då de 
kategorier som vår uppsats är uppbyggd kring grundar sig i de teman som våra 
informanter själva har ansett vara viktiga. Vi fann tre stora kategorier i vårt material: 
urval, digitala tjänster och service, som vi valt att fokusera vår analys på. Med facit i 
hand är vi medvetna om att vår intervjuguide kunde ha behandlat dessa kategorier 
djupare. I våra intervjufrågor kunde vi ha frågat mer ingående gällande service, urval 
och vad Musikwebb betyder för det fysiska/virtuella biblioteksrummet. Musikwebb i 
egenskap av digital tjänst frågas det explicit om i vår intervjuguide, serviceaspekten och 
urvalsaspekten finns implicit i de frågor som rör för- och nackdelar med Musikwebb (Se 
Bilaga 2).  
 
I vår förförståelse ingick en tanke om att informanterna skulle dra paralleller mellan 
Musikwebb och Bibliotek 2.0, så var oftast inte fallet. Det innebar att en av de teorier vi 
arbetat utifrån i formandet av vårt syfte och våra frågeställningar fick förkastas och de 
senare fick modifieras. Problemet har uppstått genom en diskrepans mellan vår egen 
förförståelse och kontext och våra informanters dito. Om vi exempelvis genomfört en 
pilotintervju hade vi blivit medvetna om denna diskrepans i ett tidigare skede och 
därmed kunnat utforma en intervjuguide som gick djupare in i ovan nämnda kategorier. 
Därmed har vi inte kunnat utforma syfte, frågeställningar och metod utifrån teorival, 
utan fått välja teoretisk ram utifrån vår empiri, nämligen vad våra informanter själva 
tyckte var viktiga aspekter av Musikwebb.  
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5. Teoretiska modeller 
 
Vi har för analysen av detta arbete valt två teoretiska modeller. Dessa är båda resultat av 
diskursanalyser. Den ena behandlar olika sätt att se på musikens plats på biblioteket och 
i förlängningen bibliotekets roll på den kulturella och samhälleliga arenan. Den andra 
diskursanalysen rör digital och mänsklig service på bibliotek. Dessa två modeller 
kompletterar varandra på ett för oss tillfredställande sätt, då de tillsammans gör det 
möjligt för oss att analysera de kategorier vi funnit i vår empiri. Vi har valt att använda 
oss av resultatet av diskursanalyser trots att vi inte genomför en dylik själva. Istället 
använder vi oss av de diskurser/tolkningsrepertoarer som utkristalliserar sig i våra 
teoretiska modeller som verktyg för att belysa vår egen empiri i och analysera 
densamma. 
 
Som vi tidigare nämnt i kapitel 4 har vi haft vissa svårigheter att ersätta den teori som vi 
arbetade med från början men senare fick förkasta. Genomgående har det varit 
besvärligt att finna en tillräckligt övergripande teori som täcker samtliga våra 
frågeställningar. Vi har därmed fått arbeta med två teoretiska modeller. Dessa är svåra 
att integrera med varandra på ett tillfredställande sätt i analysen. Vi anser dock att de 
kompletterar varandra mycket bra. 
 

5.1 Musikens roll på bibliotek 
 
Den finska biblioteks- och informationsvetaren Sanna Talja har i Music, Culture and the 
Library – An Analysis of Discourses (2001) intervjuat användare av musik på bibliotek 
och studerat texter på området. Taljas undersökning är genomförd i en finsk kontext, 
men hon menar att då finska och nordiska bibliotek i mångt och mycket tagit efter 
nordamerikanska modeller, utgör inte detta något större problem för överförbarheten av 
hennes resultat till andra länder inom samma kultursfär. Vi är medvetna om att det 
mycket väl kan finnas en uppsjö diskursanalyser av begrepp som musik, kultur och 
samhälle, men Taljas är skriven med avstamp i just studiet av musikmedier på bibliotek 
och inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Detta menar vi gör den 
högligen relevant för vår undersökning. 
 
Taljas teoretiska och metodologiska plattform är som nämnt ovan diskursanalys. Talja 
utgår då ifrån en diskursteori som är inspirerad främst av Michel Foucault och mycket 
enkelt uttryck kan man säga att den utgångspunkt de båda har är att de inte avser att 
utvärdera hur korrekt verkligenheten presenteras i text och tal, utan urskilja olika sätt att 
representera (beskriva) densamma. Talja studerar olika sätt att tala om musik och dess 
plats på folkbibliotek. Detta är intressant då den rådande diskursen inom ett ämne anger 
vad som är möjligt att säga och inte säga i frågan, diskursen ger så att säga språket vi 
använder oss av för att beskriva ett givet fenomen. Förutom Foucault är Talja inspirerad 
av socialpsykologerna Jonathan Potter och Margaret Wetherell och har lånat deras 
användning av termen tolkningsrepertoar (interpretative repertoire). Hon menar att 
syftet med att analysera diskurser är att identifiera och namnge de tolkningsrepertoarer 
som existerar inom ett givet fält. De funna repertoarerna är diskursanalysens slutresultat 
och kommer efter avslutad analys att kallas för diskurser.4 En tolkningsrepertoar är en 
samling utsagor som tillsammans bildar de fenomen de beskriver, de består inte av en 
enda åsikt eller mening, utan är kunskapsformationer (knowledge formations). (Talja, 
2001, s. 10f) 
                                                 
4 Vi kommer fortsättningsvis att använda Taljas begrepp tolkningsrepertoar/repertoar om hennes resultat. 
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Talja är, trots att hon genomför intervjuer med användare, mindre intresserad av 
individens egen ståndpunkt i en fråga, utan mer av att undersöka vilka diskursiva 
element denne för på tal. Vad informanten säger under intervjun är dennes tolkning av 
ämnet. Därför kan också informanten uttrycka åsikter som tillskrivs olika repertoarer 
och sinsemellan är motsägelsefulla. Detta anses inte problematiskt inom diskursteori 
utan snarare som ett faktum, som inte försvårar analysen. (Talja, 2001, s. 14, 21) 
 
Utifrån sina intervjuer med användare av musik på folkbibliotek urskiljer Talja tre 
repertoarer dessa är: 

- The General Education Repertoire, vilken innebär att bibliotekets främsta 
uppgift är att främja utbildning och studier. Ett kulturellt, historiskt perspektiv 
ska göras gällande i musikutbudet. Tyngdpunkten ligger på att tillhandahålla 
klassisk musik. 

- The Alternative Repertoire, där fokus snarare ligger på smal och udda musik. 
Användaren ska uppmuntras att vidga sina musikaliska vyer och utvecklas i sitt 
musiklyssnande.  

- The Demand Repertoire innebär att utbudet av musik ska vara efterfrågansstyrt. 
Det handlar om kunskap kring de lokala låntagarna och deras musiksmak och – 
intresse. (ibid., s. 50-71) 

 
Utifrån ovanstående tre tolkningsrepertoarer konstruerar Talja sedan tre större 
repertoarer genom att jämföra sina informanters utsagor med olika typer av 
policydokument och teoretiker. Dessa tre större repertoarer lyfter frågan om musik på 
bibliotek till ett kulturpolitiskt och historiskt plan. Dessa tre mer allomfattande 
repertoarer kallar Talja Common Culture Repertoire, Consumer Culture Repertoire och 
Mosaic Culture Repertoire (ibid., s. 72).  
 
Förutom dessa tre tolkningsrepertoarer finner Talja en åskådning som är gemensam för 
samtliga hennes informanter, nämligen tanken om mångfald och att det på biblioteket 
skall finnas musik för alla. Detta väljer Talja att kalla mångfaldens etik (Diversity 
Ethics). (ibid., s. 46ff). 
 

5.1.1 Common Culture Repertoire 
 
Inom den första tolkningsrepertoaren, Common Culture Repertoire, som utgår ifrån 
ovan nämnda The General Education Repertoire, identifieras först ett antal faktorer som 
anses viktiga för musikens och kulturens utveckling. Dessa är: hur mycket statligt stöd 
konsten och musiken får, nationalscenen och dess ställning internationellt, 
musikutbildning, musikpublikens storlek och kunnande samt konsertinstitutioners 
förmåga att attrahera ny publik. Tyngdpunkt i denna repertoar ligger på 
institutionaliserat musikliv och på nationen. Alltså ett gemensamt kulturarv inom 
nationalstaten, därav benämningen ”common” (allmän). Inom denna repertoar 
specificerar man sällan vad man menar när man talar om musik, att det handlar om 
klassisk musik är underförstått. (Talja, 2001, s. 74f) 
 
Kultur- och musiksyn 
 
I grunden för denna repertoar ligger ett humanistiskt koncept som säger att musiken är 
ett redskap för mänsklig utveckling. Musiken och konsten ses inte bara som redskap för 
den enskildes utveckling, utan för hela statens dito. Medborgare som har ett högt 
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kulturellt kapital och en god förståelse för musik utvecklas andligen och blir 
civiliserade. Ju mer civiliserade statens invånare är desto mer civiliserad är staten. I 
detta finns ett progressionstänkande, man menar att samhället hela tiden rör sig framåt, 
mot civilisation, bort från forna tiders barbarism. (Talja, 2001, s. 76-83)  
 
Kulturen ses också i opposition till materiella värden och ett förmodat ytligt vardagsliv, 
med arbete och andra åtaganden. Samtidigt som kulturen kopplas bort från vardagslivet 
finns en tydlig polarisering mellan å ena sidan kultur, å andra sidan underhållning 
skapad av musikindustrin. De är båda kopplade till fritidssfären, men skillnaden ligger 
dels i hur ett verk framställts, dels i vilka egenskaper det förmodas ha. Ett konstverk 
menar man har skapats för dess egen skull, medan en produkt från musikindustrin är 
framställd för att möta vissa förväntningar. Vidare menar man att konst står för kvalitet, 
underhållning för popularitet. (ibid., s. 87ff) 
 
Bibliotekets och bibliotekariens roll 
 
Då musiken är ett redskap för att nå ett civiliserat samhälle, måste ett lands kulturliv 
bevakas och skyddas. Staten måste guida för att inte projektet ska hamna på villovägar. 
Kulturen kopplas genom detta till en värdegrund, som man inom repertoaren anser vara 
allmängiltig. Därmed ses även bibliotekspolicy som neutral, den är enbart till för det 
allmänna bästa, vilket är att sträva efter att uppnå en civiliserad stat. Bibliotekariens roll 
i denna tolkningsrepertoar är att fungera som kunskapsresurs kring konstmusiken, samt 
att vårda kulturarvet. När det gäller för vem konsten existerar finns en paradox inom 
repertoaren. Civilisationsmålet säger ju att konsten och musiken är för alla, alla kan 
använda sig av musiken för att uppnå självförverkligande och inre utveckling. Samtidigt 
finns en syn som vidhåller att det krävs koncentration, träning, kanske till och med 
skolning för att förstå den stora konsten. Lösningen på denna paradox innebär att ett 
musikverks betydelse utkristalliserar sig med tiden. Först tilltalas en mindre publik, 
allteftersom tiden går kommer verket dock att ta sig in i människors medvetande och i 
kanon. Här kan biblioteken bidra genom att köpa in musik som har potential, istället för 
att köpa in på efterfrågan. Det finns inom repertoaren en symbolisk karikatyr av den 
genomsnittlige lyssnaren, som inte kan ta till sig avancerade musikaliska verk, som inte 
kan förstå eller uppskatta dem och som tycker att klassisk musik är pretentiös. Denna 
karikatyr finns för att skilja på civiliserad och ociviliserad, men även för att påvisa 
individens eget ansvar att tillskansa sig kulturellt kapital. Med detta kan biblioteket 
bistå. (Talja, 2001, s. 84ff, 95, 98, 102 ) 
 

5.1.2 Consumer Culture Repertoire 
 
Inom den andra repertoaren, Consumer Culture Repertoire, som konstruerats utifrån 
ovan nämnda The Alternative Repertoire, är man främst intresserad av vilken musik 
som är mest synlig i media och offentlighet. Man menar att underhållningsmusik har en 
dominant ställning, detta grundar man på vilken musik som ligger på hitlistor och det 
faktum att stora popstjärnor tar mycket utrymme i media. Musik har blivit en vara och 
används främst i fritidssammanhang och då som stämningsskapare. Repertoaren är en 
pessimistisk diagnos av musikens och kulturens roll i det postmoderna samhället. (Talja, 
2001, s. 115ff) 
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Kultur- och musiksyn 
 
Kulturindustrin spelar stor roll för människors musiklyssnande, när musiken blir en vara 
urvattnas dess betydelse och blir till ett ständigt brus som bara finns där, utan att 
människor fäster speciellt stor uppmärksamhet vid den. Den lättsamma 
underhållningsmusiken påstås föra lyssnarna bakom ljuset, den erbjuder ett substitut 
istället för någonting äkta. Det handlar om makt och manipulation från de stora 
skivbolagens sida. Den alternativa musiken, från små, oberoende bolag har hög status 
inom denna repertoar, mainstreammusik från stora bolag låg dito. Man menar att 
produktionen av musik bestämmer dess natur och konsumtion. Att musik produceras 
som en vara innebär att den också konsumeras som en sådan. Industrin skapar ett behov 
av sina produkter genom marknadsföring och de breda folklagrens preferenser för 
populärmusik ses inte som ett medvetet val. Kulturindustrin innebär en centralisering 
och en likriktning av utbudet som verkar menligt på individens möjligheter att fritt 
välja. Denna likriktning verkar även globalt, då de stora skivbolagen är transnationella, 
och slår ut lokala traditioner och variationer. (Talja, 2001, s. 117f, 120, 126)  
 
Man skiljer på professionella musiker och amatörer, de professionella står inte per 
automatik för kvalitet, snarare kopplas de samman med kulturindustrin. En amatör 
däremot ses som någon som brinner för sin musik och kopplas samman med den 
alternativa scenen. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är autenticitet. Denna 
positiva autenticitet menar man tar sitt avstamp i en protest mot den hegemoniska 
kulturen. Autentisk och högkvalitativ musik kräver uppmärksamhet, lyssnaren kan inte 
bara ha den som bakgrundssorl, utan tvingas att verkligen lyssna och att reagera. Detta 
kan jämföras med synen på underhållningsmusiken som man menar är skapad av 
kulturindustrin som innehar pengar och makt. Populärmusiken används av människor 
för att uttrycka sig själva, men då den inte är autentisk och skapad i protest, leder den 
bara till att lyssnaren blir alienerad. (ibid., s. 137ff) 
 
Bibliotekets och bibliotekariens roll 
 
I motsats till Common Culture Repertoire hyses inga större förhoppningar om att man 
från bibliotekets sida skall kunna guida folk från den ”skadliga” populärmusiken till 
andra alternativ, kulturindustrins makt anses vara för stor. Om biblioteket dessutom 
framhärdar i att försöka utbilda och guida kommer det att leda till att de enda vars 
kulturella behov tillgodoses är en välutbildad elit, då finkulturens språk enbart är deras. 
Däremot skall man finnas som ett alternativ till kulturindustrins utbud, den som är 
intresserad ska på biblioteket kunna finna en annan typ av musik, även om repertoaren 
även medger att biblioteket tillhandahåller populärmusik. Biblioteket ska inte köpa in 
medier på efterfrågan, detta leder till ett homogent bestånd. Istället ska man satsa på 
kvalitet och mångfald, att minoritetsgruppers musik ska finnas representerade på 
biblioteket anses mycket viktigt. Bibliotekarien får inte låta sin egen smak spela in i 
urvalsprocessen, utan ska förhålla sig öppen till olika genrer, för att få ett varierat 
bestånd. Biblioteket skall också stödja vad man kallar ”riskproduktion” av kultur, alltså 
skapandet av sådana kulturella verk som har svårt att bli ekonomiskt lönsamma i dagens 
samhälle. (Talja, 2001, s. 123-135)  
 

5.1.3 Mosaic Culture Repertoire 
 
Den tredje tolkningsrepertoaren kallar Talja Mosaic Culture Repertoire och den utgår 
från ovan nämnda The Demand Repertoire. Inom den ligger fokus på vilken typ av 
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musik som uppskattas av allmänheten och hur väl det korresponderar med hur statliga 
bidrag fördelas och hur olika kulturinstitutioner lägger upp sin policy. Utgångspunkten 
finns i allmänhetens kulturella intressen, som de ser ut för tillfället, dessa bör ges större 
hänsyn än långsiktiga kulturpolitiska mål. Även inom denna repertoar ser man att det 
finns en maktobalans på den kulturella arenan. Den står dock inte mellan små och stora 
kulturaktörer utan mellan olika grupperingar och hur mycket utrymme dessa ges. Vilka 
som får eller inte får bidrag eller ses som del av det nationella kulturarvet. Makten finns 
snarare hos kulturinstitutionerna än hos marknaden. (Talja, 2001, s. 157ff)  
 
Kultur- och musiksyn 
 
Man är mycket kritisk mot uppdelningen konst – ickekonst och kritiserar det faktum att 
exempelvis klassisk musik får stora bidrag från staten medan populärmusiken blir utan. 
Inom denna repertoar ser man nationalstatens betydelse som förlegad, kulturen och 
musiken har blivit global. Huruvida kulturindustrin är framgångsrik eller ej anses bero 
på dess förmåga att erbjuda människor valmöjligheter. Kommersialisering är således 
inget hot mot att människor ges goda, genuina musikupplevelser. Inom de två ovan 
beskrivna repertoarerna var kärnan inom musiken klassiskt respektive alternativa stilar. 
Inom Mosaic Culture Repertoire menar man att den internationella popmusiken är den 
viktigaste genren, då det är den som når och har lyckats attrahera flest människor. Att 
den innehåller snabba hits och att ett musikverksverks betydelse sällan är beständig ses 
som en fördel, då det innebär att nya alternativ presenteras för människor i snabb takt. 
Det ger människor en ökad valfrihet. Det finns här en stark koppling mellan musik och 
vardagsliv, den viktiga musiken är den det som lyssnas på i vardagen, som har betydelse 
för människor i deras livssituation. (Talja, 2001, s. 160-167)  
 
Bibliotekets och bibliotekariens roll 
 
Biblioteket bör också ta hänsyn till vilken musik deras användare faktiskt lyssnar på, 
existerande kulturella praktiker ska prioriteras framför långsiktiga mål. Biblioteken bör 
verka mot styrning av kulturlivet och för bättre relationer mellan användare och 
kulturinstitution, repertoaren är mycket användarorienterad och myndigförklarar 
användaren. Biblioteket är också ansvarigt att stå sig i konkurrensen från andra aktörer 
och ska erbjuda ett utbud som uppskattas, man ska ge skattebetalarna vad de vill ha. 
Fokus ligger på det lokala biblioteket och dess användare. Biblioteket bör ha en strategi 
för att ständigt skaffa sig feedback från sina användare så att verksamheten kan 
skräddarsys efter lokala behov. Användaren är inte passiv, utan expert i sitt eget liv och 
biblioteket måste lita på deras omdöme och smak. (Talja, 2001, s. 170ff) 
 

5.1.4 Kritik av Taljas modell 
 
Sanna Taljas undersökning är efter vad vi kan bedöma ett verk av hög vetenskaplig 
kvalitet. Hon har konsulterat en stor mängd material vilket enligt oss stärker studiens 
trovärdighet och hon citerar rikligt ur detsamma. Detta anser vi är mycket viktigt vid en 
diskursanalys, materialmängden ökar studiens validitet, ju större mängd undersökt text, 
desto större sannolikhet att resultaten de facto visar på existerande diskurser/repertoarer. 
Citaten är viktiga för att läsaren själv skall få en chans att se relationen mellan 
forskarens utsagor och det empiriska materialet.  
 
Dock har vi viss kritik som vi vill lyfta fram. Den uppmärksamme läsaren har möjligen 
noterat att Consumer Culture Repertoire liknar strukturalistisk och marxistisk 
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kulturkritik. Bland de av Talja analyserade texterna finns verk av bland andra Theodore 
Adorno, Jürgen Habermaas och Antonio Gramsci. Detta till trots diskuterar inte Talja de 
marxistiska tankegångar som ligger till grund för deras kulturteorier och den berömda 
Frankfurtskolan nämns bara som hastigast. På grund av att de repertoarer Talja finner 
ligger mycket nära befintliga ideologier tycker vi att hennes text ibland närmar sig 
ideologianalys istället för diskursanalys. Detta är dock inget problem för oss, då vi inte 
själva gör en diskursanalys och därför inte är beroende av att våra teoretiska 
utgångspunkter är det heller. Inte heller Mosaic Culture Repertoires koppling till 
marknadsekonomiska ideologier redovisas speciellt tydligt. Slutligen vill vi påpeka att 
det är tydligt att Talja själv sympatiserar med de åsikter som förs fram inom denna 
sistnämnda repertoar då dess negativa sidor inte presenteras lika ingående som för de 
övriga två.  
 

5.2 Digital och mänsklig service 
 
Som kompletterande teoretisk utgångspunkt använder vi oss av Anders Forsslunds 
magisteruppsats Digital eller mänsklig service åt användare av folkbibliotek? En 
diskursanalys av artiklar ur fyra svenska bibliotekstidskrifter 2003-2004 (2005). Utifrån 
de diskurser Forsslund finner och vilken innebörd de ges av honom kommer vi sedan att 
dra paralleller till vårt material. Detta för att urskilja vilken hållning våra informanter 
ansluter sig till gällande digital och mänsklig service på folkbiblioteket. Denna 
teoretiska utgångspunkt anser vi ge vårt material ett djup som inte Taljas resultat ensamt 
kan erbjuda då Forsslunds diskurser ger oss möjlighet att belysa den digitala aspekten 
av Musikwebb i samband med den service som folkbiblioteket ger användare. 
 
Forsslund har valt ut 27 stycken artiklar ur 4 bibliotekstidskrifter: Bibliotek i Samhälle 
(Bis), Biblioteksbladet (BBL), DIKforum och Ikoner och gjort en diskursanalys på dessa 
artiklar. Forsslund har granskat vilka förhållningssätt som finns i artiklarna till digital 
och mänsklig service på svenska folkbibliotek. Ett kriterium som Forsslund hade i valet 
av artiklarna var att de skulle vara författade av personer som var väl insatta i 
biblioteksområdet och att texterna på något sätt behandlade service av mänskligt eller 
digitalt slag på svenska folkbibliotek. Författaren har i sitt material uttolkat tre stycken 
kategorier som han anser är existerande diskurser. Dessa är: 
 

- digital diskurs som ställer sig odelat positiv till den teknologiska utvecklingen 
på folkbibliotek 

- mänsklig diskurs som betonar vikten av mänsklig service på folkbibliotek och; 
- pragmatisk diskurs som ser digital och mänsklig service som komplement till 

varandra. 
 
Dessa tre diskurser återvänder han sedan till och delar in de begrepp han valt att 
fokusera på i dessa. Dessa begrepp är: service, bibliotek, mötesplats, personal, IT, 
demokrati, lärande, resurser, tillgång och dokument och de kan ges olika betydelser i 
de olika diskurserna. När Forsslund gjort sin diskursanalys försöker han urskilja vad 
som ligger bakom resonemangen och kommer fram till att de tre diskurserna kan 
belysas av teknologisk determinism, tidsberoende teknologisk determinism och kulturell 
materialism (2005. s.19ff) Här följer en presentation av Forsslunds tre diskurser och de 
begrepp han utreder.  
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5.2.1 Digital diskurs 
 
Angående servicebegreppet urskiljer Forsslund att det ”ges olika innebörd i olika 
diskurser” (2005, s. 22). I den digitala diskursen betonas i samband med 
servicebegreppet 24-timmarsbiblioteket och att användaren ska kunna nå biblioteket 
hemifrån via Internet oavsett tidpunkt. Den mänskliga servicen tonas ned och det 
digitala biblioteket ses som något positivt, medan Forsslund uppfattar en viss negativ 
ton mot det fysiska biblioteket. Författaren menar att det ses som en självklarhet att alla 
folkbibliotekets tjänster ska kunna nås hemifrån. (Forsslund, 2005, s.23f)  
  
Biblioteks- och mötesplatsbegreppen menar Forsslund är starkt sammanlänkade i denna 
diskurs och de analyseras tillsammans. Angående biblioteket i den digitala diskursen så 
handlar det främst om det virtuella biblioteket och Forsslund skriver att ”Man talar i 
dessa sammanhang även om ”e-bibliotek”, ”webbplatser”, ”webbotek”, ”digital 
informationsdisk.” (ibid., s. 25). Här är alltså digital information centralt och att den går 
att nå utan att besöka det fysiska biblioteket. Beträffande mötesplatser så återfinns det 
begreppet inte i någon större utsträckning mer än att det vore eftersträvansvärt att 
folkbiblioteket fungerade som en virtuell mötesplats. Personal i den här diskursen 
benämns inte bibliotekarier utan istället webbredaktör, länkspanare eller informatör och 
är knutna till det digitala biblioteket. Det är heller inte bibliotekariers traditionella 
uppgifter som benämns utan uppgifter som utförs digitalt, som till exempel tjänsten 
Fråga biblioteket. Bibliotekspersonal ska vara något annat än traditionella bibliotekarier. 
(ibid., s.25ff) 
 
IT har en självklar roll i den digitala diskursen och är något som anses värt att investera 
pengar i. Forsslund uppfattar att användaren ska utnyttja IT-resurser istället för 
mänsklig service, men hur utbyggnaden av den digitala servicen ska finansieras 
diskuteras inte. Forsslund anser att begreppet demokrati inte artikuleras i samband med 
den digitala diskursen, men att det ses som självklart att ju mer biblioteket satsar på IT 
desto mer bidrar det till ett demokratiskt samhälle. Internet ses som ett demokratiskt 
redskap som tillgängliggör information på ett sätt som tidigare inte varit möjligt samt att 
nyheter sprider sig över världen utan tidsfördröjning. Dessutom menas det i artiklarna 
att funktionshindrade människor får större möjligheter genom ny teknik och att därmed 
blir biblioteksverksamheten mer demokratisk. (ibid., s. 29ff)  
  
Lärandebegreppet tenderar här att betyda lärande utan mänsklig kontakt, det vill säga 
att allt som behövs för utbildning finns att nå digitalt på webben. Folkbiblioteket 
beskylls även ibland för att erbjuda högskolestudenter för mycket service, på bekostnad 
av att studenterna inte själva lär sig att söka information, varav det senare skulle 
föredras. Resurser, tillgång och dokument är de sista av Forsslunds begrepp. I den här 
diskursen anses det fattas pengar till ny digital teknik och de ekonomiska resurserna är 
för små. På bekostnad av vilka andra av bibliotekets åligganden tekniken ska få större 
utrymme problematiseras inte och inte heller huruvida biblioteksanvändarens 
privatekonomiska resurser räcker till för att ha dator och Internetuppkoppling i hemmet. 
När det talas om tillgång eller tillgänglighet inom diskursen görs det rörande det 
virtuella biblioteket, digitala tjänster och automatisering av tjänster. Forsslund menar att 
det understryks att användaren inte har någon egentlig anledning att ta sig till det 
fysiska biblioteket längre utan allt kan ske över Internet. Tillgång betyder alltså vad för 
tjänster som kan nås digitalt men även användarens tillgång till IT. Detta är en 
självklarhet och ingen diskussion finns om varför biblioteket ska ge tillgång till digitala 
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tjänster. Med dokument menas här digitala sådana och att alla dokument, som till 
exempel uppslagsverk, ska kunna nås digitalt. (ibid., s. 32ff)  
  
Forsslund menar att den digitala diskursen går att se som en del av en större diskurs, 
nämligen en teknologisk deterministisk diskurs. Teknologisk determinism är lagbunden 
vilket Forsslund förklarar med att ”det historiska förloppet styrs av naturvetenskapliga 
lagar, vilka stegvis upptäcks av människor som obevekligt producerar ny teknik” (ibid., 
s.46). Alltså styrs inte samhällsförändringar av människan själv utan av ny teknik. I den 
digitala diskursen menar Forsslund att tekniken på biblioteken kommer att konkurrera ut 
den mänskliga servicen (Forsslund, 2005, s. 46,49). 
 

5.2.2 Mänsklig diskurs 
 
Beträffande service betonas i den här diskursen betonas den personliga och sociala 
kontakten. Alltså är interaktionen mellan användare och bibliotekspersonal central och 
bibliotekets sociala värde ges utrymme. I diskursen berörs också bibliotekets uppgift att 
ge användare vägledning. Forsslund urskiljer ingen negativ attityd gentemot det digitala 
biblioteket, men även om en medvetenhet om förändring uttrycks så är det fortfarande 
det tryckta dokumenten som framhålls som folkbibliotekets främsta medieform att 
erbjuda låntagare. (2005, s. 23)  
  
Biblioteket i den mänskliga diskursen betyder det fysiska folkbiblioteket. Den 
personliga och sociala kontakten mellan bibliotekspersonal och användare understryks, 
men även folkbibliotekets breda utbud som svarar upp mot användarnas behov. 
Forsslund menar att i den här diskursen är biblioteket ”ett ställe för människor med 
människor” (ibid., s. 25). Mötesplatsbegreppet tycks viktigare i den här diskursen än i 
de övriga två och innebär här den mänskliga interaktionen, med både demokratiska och 
politiska inslag. Till skillnad från den digitala diskursen markeras en mer sedvanlig syn 
på bibliotekets personal. Personalen benämns bibliotekarier och Forsslund menar att 
diskursen ”visar på en traditionell, mänsklig innebörd av tecknet personal”. Här 
hänvisas också till bibliotekariens informationskompetens. (ibid., s. 25ff) 
  
Angående IT menas det delvis i den här diskursen att för mycket fokus ligger på IT och 
att detta missgynnar andra av bibliotekets åligganden. Men här finns en diskrepans då 
det även resoneras om att biblioteket skall erbjuda tillgång till IT åt alla och i 
anknytning till detta omnämns också att alla användare inte har möjlighet att utnyttja IT 
eller har tillräcklig kunskap om tekniken. Forsslund märker också att biblioteket inte 
anser sig vara en del av informationssamhället men måste sträva efter att bli det. 
Demokrati i den här diskursen är starkt knutet till folkbiblioteket som i sig bidrar till 
ökad demokrati genom att tillhandahålla information åt alla. Forsslund menar här att ”I 
begreppet demokrati läggs här att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek – en garant för 
demokrati, som tillhandahåller all slags information till alla oavsett vem man är” (ibid., 
s.31). I detta sammanhang nämns att folkbiblioteket skall bistå med vägledning till de 
användare som är mindre informationskompetenta eller inte har tillgång till teknik, men 
även med fri tillgång till litteratur. (ibid., s. 29ff) 
  
I den mänskliga diskursen markeras det fysiska folkbibliotekets viktiga roll i lärandet 
som här gäller alla målgrupper och åldersgrupper. Forsslund menar vidare att ”det 
fysiska folkbiblioteket är en ersättning för andra utbildningsinstitutioner” och att 
utlärandet är en viktig uppgift för biblioteket (ibid., s.33). I övrigt menas det också att 
på folkbiblioteket pågår andra aktiviteter, såsom kulturevenemang eller författarbesök 
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som också kan ses som bildning. Resurser är här sammanlänkade med 
demokratibegreppet, alltså hur resurserna fördelas får effekt på demokratiaspekten. 
Resurser ses här som begränsade och prioriteringar av resurserna skiftar också över tid. 
I samband med tillgång och tillgänglighet menas här litteratur, handledning, 
informationsförmedling och kultur. Tillgång relateras också till det fysiska biblioteket 
och mänskliga förmedlare och med dokument menas fysiska sådana och framförallt 
litteratur. (ibid., s.33ff)  
 
En tidsberoende teknologisk determinism som Forsslund anser speglas i den här 
diskursen innebär mer spelrum för mänskliga aktörer än den lagbundna teknologiska 
determinismen. I denna medges att det finns en ömsesidig påverkan mellan samhällelig 
och teknologisk utveckling. Denna är dock inte konstant eller linjär, utan ju mer 
raffinerad och utvecklad tekniken blir, desto mer oberoende blir den av samhället. Detta 
innebär i praktiken att för att påverka teknikutvecklingen bör samhället gå in och styra 
när en ny uppfinning ligger i sin linda, därefter kan det vara för sent. För den mänskliga 
diskursen innebär detta att man försöker påverka den teknologiska utvecklingen, man 
inser att det inte är någon idé att vara uttalat negativ till tekniken, men man framhåller 
vikten av det mänskliga mötet. Det finns alltså en ambition att påverka både teknik och 
samhällelig utvecklig. Tekniken ska tjäna människor, men får samtidigt inte ta över. 
(Forsslund, 2005, s. 46f) 
 

5.2.3 Pragmatisk diskurs 
 
Servicebegreppet i digital bemärkelse ses här som ytterligare en ingång till 
folkbiblioteket, bibliotekets digitala tjänster uppmuntrar användare att besöka det 
fysiska biblioteket. Angående digitalisering och automatisering finns det en positiv 
inställning där man menar att bättre arbetsmiljö har blivit möjlig samt att mer tid frigörs 
för personalen som sedan kan ägnas åt användarna. Vidare sägs det liksom i den 
mänskliga diskursen att det på biblioteken ska finnas personal som kan vägleda 
låntagarna. I den här diskursen ses mänsklig och digital service som kompletterande. 
Även i begreppet Biblioteket har den pragmatiska diskursen ungefär samma hållning 
som i fråga om servicebegreppet, alltså folkbiblioteket ska existera både fysiskt och 
digitalt. Ny teknik ses som mycket positivt och något som biblioteket ska tillhandahålla, 
samtidigt som tryckt material inte ska uteslutas. Att biblioteket ska vara en mötesplats 
är inom den här diskursen är underförstått, även om mötesplatsbegreppet inte uttrycks 
som det mest dominerande. Bibliotekarier kallas i den här diskursen för personal men 
också medarbetare. Överlag menar Forsslund att personalbegreppet tillskrivs mer 
flexibla betydelser och ingen särskillnad görs mellan olika yrkeskategorier. Istället 
menas det här att olika typer av yrken är önskvärda på folkbiblioteket såsom lärare, 
studievägledare och webbutvecklare. (Forsslund, 2005, s. 23ff) 
  
IT-begreppet har en positiv klang i den här diskursen. Informationsteknologins fördelar, 
såsom den stora mängd information som görs tillgänglig via nätet eller ökad demokrati 
tas upp, men även vissa användares bristfälliga kunskap om IT. Här menas att 
biblioteket ska hjälpa till att öka användares IT-kompetens genom att tillhandahålla 
teknik och kvalificerad personal. Här framhålls det även att IT kan integreras i det 
fysiska biblioteket och erbjuda nya möjligheter. Det finns likheter mellan den 
pragmatiska och den mänskliga diskursen vad gäller demokrati, alltså att biblioteket 
skall vägleda användare samt tillhandahålla IT och att detta ökar demokratin. Internet 
tillskrivs här också en viktig roll ur demokratihänseende, samt att ny teknik kan gynna 
”underprivilegierade samhällsgrupper” och bidra till ett ökat demokratiskt deltagande 
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(Forsslund, 2005, s.31). Alltså innebär det inom den pragmatiska diskursen att ökad 
demokrati bäst nås med hjälp av både digital teknik och mänsklig service. Begreppet 
lärande i den här diskursen innebär teknikundervisning, informationskompetens och 
utbildning av olika slag, utan att knyta an till varken den digitala eller den mänskliga 
servicen. Resurser är inte särskilt centralt här men Forsslund menar att den pragmatiska 
diskursen öppnar upp för att andra aktörer, som till exempel näringslivet, kan förse 
folkbiblioteket med resurser. Den pragmatiska diskursen liknar den mänskliga gällande 
tillgång men utelämnar inte heller digital teknik, vilket även gäller för begreppet 
dokument. Angående dokument läggs det ingen särskild vikt vid om dokumentet är 
digitalt eller tryckt och Forsslund uttrycker den pragmatiska diskursens hållning som: 
”Digital teknik som medel och inte som självändamål.” (ibid., s. 29ff) 
  
Den pragmatiska diskursen införlivar Forsslund i en större diskurs han valt att kalla 
kulturell materialism vilken är en socialkonstruktivistisk riktning. Den teknologiska 
utvecklingen ses som något som främst styrs av sociala faktorer. En vetenskaplig fråga 
anses inte stängd innan för frågan relevanta sociala grupper anser det. Teknologi slutar 
aldrig att utvecklas och den förbättras också för specifika behov som varierar över tid. 
Det här är den enda av de tre diskurserna om teknologisk utveckling där människan 
tillskrivs full makt över teknologin. (ibid., s. 48) 
 

5.2.4 Kritik av Forsslunds modell 
 
Forsslunds arbete är en magisteruppsats, vilket inte fullt ut räknas som vedertagen 
forskning. En diskursanalys ger författaren stort utrymme till egen tolkning och vi är 
medvetna om detta. Särskilt vill vi påpeka att de tre diskurser kring teknologisk 
utveckling som Forsslund väljer att föra in sina egna diskurser i egentligen är teorier, 
men Forsslund behandlar dem som diskurser. Vi har ändå valt att inkludera dessa då de 
tillför en intressant dimension till både Forsslunds och våra resultat. Däremot väljer vi 
att se dem som just detta, intertexter. Materialet i Forsslunds uppsats utgörs endast av 
27 artiklar, vilket kan tyckas lite. Vi känner dock igen tankegångarna och sluter oss till 
att de är tendenser som finns inom fältet. I övrigt anser vi att Forsslund tydligt visar att 
han förstår diskursteori och behärskar de analysverktyg som denna kombinerade teori – 
metod erbjuder. Det är enkelt för läsaren att följa hur han gått tillväga i sin analys, vilket 
ökar textens trovärdighet. 
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6. Resultatredovisning 
 
Vår resultatredovisning är indelad i kategorier vi funnit i vårt empiriska material, vilka 
också är i analogi med våra frågeställningar. De kategorier vi valt att dela in 
resultatredovisningen i återkommer sedan i vår analys. Dessa kategorier är: Urval, 
Biblioteket och digitala tjänster och Service med underrubriken Konkurrenskraft. Trots 
att vi tydligt ser kärnan av dessa kategorier i vårt material utgör gränserna dem emellan 
något av en gråzon. Det går inga vattentäta skott mellan våra kategorier och våra teman 
går ofta in i varandra. Till exempel är det mycket svårt att skilja på service och vilket 
urval av medier biblioteket presenterar för sina användare. Likaså är det svårt att avgöra 
var gränsen går mellan själva biblioteksrummet och de medier det innehåller.  
 
Varje bibliotek presenteras för sig med benämningen av dessa kategorier som 
underrubriker, detta för att läsaren ska få en känsla för det enskilda biblioteket. 
Inledningsvis redogör vi för storleken på kommunen där biblioteket är beläget, antal 
informanter och kort om samspelet i gruppen under intervjun. Under kategorin Urval 
sammanfattar vi hur informanterna på biblioteken resonerar kring innehållet i 
Musikwebb och att inköp av tjänsten innebär att personalen inte gör något urval på 
detaljnivå. Här presenteras också varför biblioteken valde att köpa in tjänsten, som en 
del av ett övergripande urvalsförfarande på biblioteket. Kategorin Biblioteket och 
digitala tjänster följs av en sammanställning av utsagor från våra intervjuer där 
informanterna berör vad Musikwebb och andra elektroniska tjänster kan innebära för 
biblioteket som institution och rum. Under Service beskriver vi vilken service våra 
informanter menar att Musikwebb innebär för deras användare, men även de fall där de 
menar att Musikwebb ger bristfällig service. Slutligen finns kategorin Konkurrenskraft, 
där refereras främst tekniska aspekter av Musikwebb och deras betydelse för tjänstens 
konkurrenskraft och användarvänlighet i relation till andra lagliga och olagliga 
alternativ att införskaffa digital musik.  
 
Vi har valt att varken i vår resultatredovisning eller i vår analys särskilja specifika 
informanter. Detta av två anledningar, som vi tidigare nämnt menar vi att det minskar 
risken för att kolleger ska kunna identifiera informanterna. Den andra anledningen är att 
vi i linje med ett diskursteoretiskt tänkande som ligger till grund för de teoretiska 
modeller vi valt för vår analys, inte fäster någon vikt vid enskilda individers uttalanden. 
Vi är intresserade av själva förekomsten av en åsikt. Därmed är vi mindre intresserade 
av frekvensen av ett uttalande. Ibland berättar vi huruvida det är en eller flera 
informanter som tycker något, detta är främst för saklighetens skull och inte något vi 
fäster vikt vid. Anledningen till detta är att vi genomför en kvalitativ undersökning med 
ett litet urval, vilket gör det ointressant att presentera precisa siffror. Om vi uppfattat att 
samtliga våra informanter är av samma åsikt i en fråga kommer detta dock att 
kommenteras, då vi menar att detta kan ses som ett resultat även i en kvalitativ 
undersökning. Istället för att ge våra informanter fingerade namn eller koder talar vi 
istället om informanter, intervjudeltagare eller dylikt. Vi vill påpeka att genomgående 
för våra intervjuer var det sällan informanterna argumenterade mot varandra i samma 
intervju. Därför refererar vi ibland till informanterna som grupp då flera yttrat samma 
åsikt och ingen opponerat sig, utan snarare föreföll instämma.  
 

6.1 Bibliotek A 
 
Bibliotek A ligger i en kommun med drygt 10 000 invånare. Vi besökte biblioteket i 
centralorten, som har ca 1500 invånare. Vi talade med fem personer vid detta bibliotek, 
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varav en var mycket musikintresserad, vilket tydligt märktes i intervjun. På Bibliotek A 
föreföll det som man funderat mycket kring Musikwebb, dess möjligheter och brister. 
Diskussionen gick i ett ganska högt tempo, samtidigt som vi upplevde att informanterna 
lyssnade på varandra. De återvände gärna till sina kollegors tidigare uttalanden för att 
bekräfta eller utveckla.  
 

6.1.1 Urval 
 
En informant yttrar en viss kluvenhet gällande det faktum att Musikwebb innebär att 
någon annan än bibliotekarierna gör urvalet av musik. Å ena sidan vill denne i egenskap 
av bibliotekarie kunna styra och köpa in musik som anses platsa i beståndet. Å andra 
sidan menar informanten att ett så stort utbud som Musikwebb innebär kunde 
biblioteket ändå inte åstadkomma själv vare sig vad gäller utrymme eller ekonomi. En 
oro framförs över att mindre skivbolag inte finns med i samarbetet i Musikwebb och 
alternativ musik därför inte är inkluderad i tjänsten. Som konsekvens av detta missas 
kanske vissa målgrupper, de som lyssnar på alternativ musik kanske inte letar i 
Musikwebb utan enbart på MySpace och liknande sidor.5 Det här gäller även på ett mer 
generellt plan, denna problematik finns vid inköp av de flesta liknande tjänster, enligt 
våra informanter. En informant menar att vissa av bibliotekariens traditionella 
arbetsuppgifter försvinner i och med att de inte själva gör urvalet, något vederbörande 
inte är helt bekväm med. Dock jämförs detta med inköp av andra media och en 
informant påpekar att de ofta köper in på efterfrågan och då blir det ju det som är 
populärast, informanten är dock mån om att biblioteket fortsatt ska kunna ha bredd i sitt 
bestånd. 
 

6.1.2 Biblioteket och digitala tjänster 
 
När Musikwebb köptes in till biblioteket hade personalen stora förväntningar på tjänsten 
och hoppades på många användare, särskilt bland ungdomar. Då utlånen av CD-skivor 
sjunkigt mycket på biblioteket trodde de att Musikwebb skulle kunna locka tillbaka 
låntagare och att de återigen skulle använda biblioteket som en kanal för musik. Nu 
uttrycker informanterna besvikelse, särskilt då ungdomarna inte verkar använda tjänsten 
så mycket. 
 
En önskan om att följa med i den nya tekniken uttrycker en av informanterna i samband 
med varför biblioteket köpte in tjänsten. Informanten säger:  
 

Det är ju en liten pr-grej för biblioteket också och visa att vi hänger med. Vi kan erbjuda det 
här och vi vet om att det är ju framtiden oavsett vad man tycker om det så är det är det dom 
här kanalerna som vi kommer att använda och då är det lika bra och vara med på en gång och 
det har ju lite grand att göra med […] synen på biblioteket, dom ska veta att vi använder 
senaste tekniken och kan erbjuda det bästa. 

 
Angående den nya tekniken och användares åtkomst till Musikwebb och andra av 
bibliotekets tjänster hemifrån via Internet menar en av våra informanter att då ”måste 
biblioteken vänja sig vid det och inte stoppa huvudet i en säck och tro att det går över 
ungefär”. En annan intervjudeltagare tycker att de har mer kommunikation med sina 
användare nu än tidigare, fast på distans. En nackdel med den digitala utvecklingen som 

                                                 
5 MySpace är en interaktiv webbgemenskap, särskilt populär bland musiker som ett forum att sprida sin 
musik. Användaren kan lägg upp egna låtar, skriva en blogg, med mera 
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framkommer är att den nya tekniken till viss del urholkar bibliotekets roll. E-musik och 
e-böcker är ofta enklare att få tag på utanför biblioteket som då blir en omväg. Varför 
ska då användaren utnyttja biblioteket? Informanten påpekar dock att biblioteket är en 
av få aktörer som inte tar ut avgift, vilket är en av bibliotekets styrkor. 
 
Att Musikwebb inte innebär någon arbetsbelastning för personalen tycker informanterna 
är mycket positivt. För en mycket liten arbetsinsats får användarna tillgång till ett stort 
musikutbud genom tjänsten. De hoppas att trenden med alltfler digitala tjänster kommer 
att leda till att personalresurser frigörs. Istället för att biblioteket sysslar med manuella 
utlån, kravhantering etcetera, kan personalen arbeta med annan mer kreativ verksamhet 
eller ha längre öppettider. Det framkommer att flera informanter tror att 
biblioteksanvändandet kommer bli mer målinriktat. Om användaren väl kommer till det 
fysiska biblioteket har denne ett specifikt ärende, ett som inte går att utföra hemifrån via 
datorn. Angående det digitala musikbeståndet säger sig en informant sakna att diskutera 
musik med användaren över skivbackarna. Det påpekas av dennes kollega att det finns 
möjlighet att provlyssna i Musikwebb och att bibliotekarie och användare då kan 
diskutera musiken tillsammans, fast framför skärmen. De tror att biblioteket kommer få 
en delvis ny roll i och med den digitala utvecklingen och talar om att biblioteket istället 
kanske kan bli ett rum för kultur, men också att hjälpa människor med 
informationssökning och teknikundervisning. Vidare tror flera av informanterna att det 
fysiska biblioteket kan bli en mötesplats, en plats man går till för att umgås. Bibliotekets 
funktion som mötesplats och kulturcentrum framhålls som en del av detta biblioteks 
försök att locka nya användare.  
 

6.1.3 Service 
 
Ett hinder i den service som Musikwebb innebär menar informanterna är tjänstens 
användarvänlighet. DRM-tekniken som gör att musiken inte kan spelas i alla 
mediaspelare och den korta lånetiden nämns som en begränsning, med tillägget att 
lånetiden blivit längre och fler musikfiler kan nu lånas i en vecka istället för en dag.  Ett 
annat faktum som ses som negativt är att användarna blir bundna vid sina datorer för att 
kunna lyssna på filerna. En informant säger: ”man vill kunna lyssna på [musiken] när 
man själv kan välja tillfälle och plats”. En annan nackdel som den här informanten ser 
är att reklammaterialet från BTJ är dåligt och det därmed varit svårt att marknadsföra 
och skylta med tjänsten. En informant har hört från ett antal användare att tjänsten är 
något svår att använda och slutsatsen blir att det är en generationsfråga. De tror att 
yngre människor känner sig säkrare med tekniken än äldre. Dock framkommer det att 
de tror att det är främst äldre biblioteksanvändare som använder tjänsten och att de 
kanske skulle behöva en visning. Här menar de att den nya tekniken, inklusive 
Musikwebb, ger bibliotekarier en ny pedagogisk roll som här skiftar från litteratur- och 
informationsvägledning till teknikundervisning. De problem med användarvänlighet 
som finns hos Musikwebb och andra e-tjänster omtalas som ”barnsjukdomar” och de 
tror att det kommer att förbättras i framtiden.  
 
En deltagare menar att den digitala utvecklingen och den service denna potentiellt 
innebär är ju på initiativ av biblioteken. Det är biblioteket som tillhandahåller tjänster 
som går att utföra hemifrån, även om informanten kan tycka att det är lite trist ibland så 
är det också praktiskt. En informant säger att Musikwebb är bra för att provlyssna på 
musik, för att se om man sedan vill köpa ett album. Ofta har användare också reagerat 
med positiv förvåning då personalen upplyst dem om tjänstens existens, vilket gäller 
både för unga och gamla. Äldre personer har också visat uppskattning för att 
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Musikwebb innehåller musikgenrer som jazz och schlagers vilket bibliotekspersonalen 
menar är genrer som de själva har svårt att tillhandahålla i det fysiska beståndet. En av 
informanterna hävdar att denne inte har fått några kommentarer från användare och 
tycker att det varit få som verkat intresserade.  
 
Vidare diskuteras att bibliotekarien bör synas mer i biblioteket och de påpekar att deras 
användare ofta är intresserade av bibliotekariens åsikt. Användaren kanske kan sköta 
mycket hemifrån, men är också intresserad av bibliotekarien för rekommendationer och 
detta är något som biblioteken i framtiden kanske ska utveckla för att motivera sin 
existens, enligt informanterna. Angående vad för slags digital service som biblioteket 
ska tillhandahålla tror de inte att det finns någon marknad för att alla Sveriges bibliotek 
ska ha interaktiva hemsidor och egna bloggar. En informant uttrycker också en 
osäkerhet över om det verkligen är så att biblioteket måste göra ”allt” då det finns så 
många andra aktörer på Internet. Det konstateras att den digitala tillgängligheten 
kommer att ha en stark position i samhället även utan bibliotekets inblandning och att 
denna typ av service kanske bara ska vara en liten del av bibliotekets verksamhet. En 
informant menar i samband med den digitala utvecklingen: ”Det finns andra som klarar 
den andra delen mycket bättre än oss”. Med det här menar informanten att det är 
viktigare att satsa på högre service och tillgänglighet i biblioteket och att möta 
användare på det fysiska biblioteket. Vidare framkommer det att det är extra viktigt för 
ett bibliotek på landsbygden att erbjuda en tjänst som Musikwebb som ett substitut till 
det stora utbud som finns i större städer, vilket alla informanterna vid detta bibliotek 
håller med om.  
 
Konkurrenskraft 
 
Intervjudeltagarna tycker att det är bra att biblioteket erbjuder Musikwebb som 
alternativ till olaglig fildelning. Det påpekas att ungdomar inte bryr sig utan att de är 
främst intresserade av att få behålla sin musik och införskaffar den på enklast möjliga 
sätt. Det framkommer att Musikwebb skulle vara ett mer lockande alternativ om 
användaren fått behålla musiken. Kanske kan biblioteket nå en ännu yngre generation, 
som inte börjat ägna sig åt fildelning än genom att erbjuda lagliga digitala 
musiktjänster, menar en informant. Äldre människor tror informanterna inte vågar ladda 
ned olagligt och därför är Musikwebb ett bra alternativ för dem. En informant påpekar 
att trots att Musikwebb har många låtar i sitt bestånd är detta inte mycket i jämförelse 
med olagliga fildelningstjänster. En i gruppen menar att Musikwebb är svår att söka i, 
gränssnittet är inte användarvänligt och genreindelningen krånglig. Denne önskar att 
Musikwebb var mer lik allmusic.com både vad gäller sökfunktioner men också den 
bakgrundsinformation om artisterna som allmusic.com tillhandahåller.6 En ”gillade du 
det här, prova då det här”- funktion borde finnas i Musikwebb och en mer informativ 
sida vore bra så att användare kunde läsa lite om artisten. Informanterna är ense om att 
med liknande funktioner skulle Musikwebb bli mer levande och mer tilltalande. Det 
framkommer också att om skivindustrin fortsätter att aggressivt jaga fildelare kan en 
tjänst som Musikwebb bli mer attraktiv. Samtidigt uttrycker några av informanterna en 
förståelse för att människor väljer att ladda ned olagligt idag, med tanke på de hinder de 
lokaliserat i Musikwebb. De påpekar att de har råkat ut för att användare ber dem om 
hjälp för att komma runt DRM-skyddet och känner sig kluvna till hur en sådan situation 
hanteras bäst. 
 

                                                 
6 www.allmusic.com är en webbaserad databas om musik. Där kan användaren läsa recensioner, artiklar 
och provlyssna på musik. I databasen finns direktlänkar till distributörer som säljer musiken.  
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6.2 Bibliotek B 
 
Bibliotek B ligger i en kommun med närmare 80 000 invånare. Vi besökte biblioteket i 
centralorten, som har närmare 60 000 invånare. På Bibliotek B talade vi med två 
personer. Båda intervjudeltagarna hade visst ansvar för bibliotekets bestånd av 
musikmedier. På Bibliotek B hade de inte själva gjort valet att köpa in Musikwebb, 
varför vi upplevde att de inte haft anledning att fundera så mycket kring tjänsten. 
Samtalet förflöt dock bra och flera intressanta synpunkter ventilerades. 
 

6.2.1 Urval 
 
Bibliotekspersonalen har som ovan nämnts inte själva valt att köpa in Musikwebb, utan 
fått tjänsten i ett paket via sitt länsbibliotek. Därför fanns det inte några speciella 
förväntningar på tjänsten utan Musikwebb integrerades i bibliotekets bestånd ”utav bara 
farten”. Däremot menar informanterna att de diskuterat tjänstens relevans ibland och 
huruvida de verkligen ska ha både Musikwebb och NML samtidigt som de har så 
många CD-skivor. En informant säger också att användarna har stora möjligheter att 
påverka beståndsutvecklingen genom inköpsförslag, även om denne är medveten om att 
det är en begränsad grupp som utnyttjar detta. Angående urvalet i Musikwebb menar de 
att beståndet är så stort och även om bibliotekarierna skulle kunna göra urval i 
Musikwebbs utbud blir det ohanterligt när det handlar om så många filer. Men 
informanterna tror inte att Musikwebb tillhandahåller någon ”olämplig” musik och 
syftar då på artister vars texter kan uppfattas som hets mot folkgrupp.  
 

6.2.2 Biblioteket och digitala tjänster 
 
En av informanterna säger sig ha fått frågan om varför biblioteket skall ha alla dessa 
digitala tjänster och om man från bibliotekets sida vill göra sig obehövd. Vidare menar 
informanten att Bibliotek B har många besökare ändå. Biblioteket fungerar som en 
mötesplats och har mycket programverksamhet. Denne tror inte att digitaliseringen är 
någon konkurrent utan att e-tjänsterna istället är ett komplement som ”stimulerar” 
användare att gå till biblioteket. Människor vill komma till biblioteket och bläddra bland 
skivor och böcker, tror båda informanterna. Dock tror informanterna att CD-skivan är 
borta om tio år.  
 

6.2.3 Service 
 
På Bibliotek B har man arbetat aktivt för att ta fram ett bra paket med digitala tjänster 
och de är positiva till att biblioteket alltid är tillgängligt för användarna hemifrån och att 
tjänsterna kan nås ”var du än i världen är.” Informanterna talar vidare om att 
teknikutvecklingen har gått mycket fort på bibliotek och att de tycker att det nästan är 
något nytt att lära varje vecka. Informanterna undrar vad biblioteket kan erbjuda som 
inte redan finns på Internet. De funderar kring huruvida tjänsten skulle kunna vara mer 
interaktiv, men kommer fram till att den typen av tjänster redan finns och undrar om 
biblioteket verkligen kan konkurrera med exempelvis MySpace. Här menar de att den 
som är musikintresserad hellre går till MySpace än till deras biblioteks webbsida. Att 
Musikwebb inte är användbar i Mac och att musiken inte går att överföra i vissa mp3-
spelare upplevs av informanterna som ett minus och en begränsning. En av dem säger: 
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”Det är inte tillräckligt, folk vill ha det i fickan eller liksom i öronen hela tiden så va”. 
Angående statistik över utlån och besök på Musikwebb kommenterar en av deltagarna 
att det bara är en av 20 besökare på Musikwebb som faktiskt laddar hem något. De 
diskuterar detta och tror att det beror på att tjänsten är lite krånglig att hantera, vilket 
båda informanterna själva anser vara fallet. Vidare sker de flesta utlånen i genrerna rock 
och pop, vilket får informanterna att dra slutsatsen att det är mest yngre som lånar. Efter 
intervjun säger en av informanterna att vid de tillfällen de upplyst enskilda användare 
om Musikwebbs existens har de reagerat med positiv förvåning. Ofta köper de in det 
som användare frågar efter, men någon gång då en användare lämnat inköpsförslag på 
en skiva som finns i Musikwebb så har de hänvisat denne dit. De berättar om ytterligare 
en användare som efterfrågade ett musikalbum som fanns i NML, men eftersom 
användaren var en äldre dam som inte kände sig bekväm med tekniken valde man att 
köpa in albumet på CD ändå.  
 
Konkurrenskraft 
 
Angående fildelning tror de att problematiken kring upphovsrättskydd och 
användarvänlighet måste lösas för att Musikwebb ska kunna fortleva. Alternativt att fler 
fildelare straffas, så att olaglig nedladdning inte längre är ett lockande alternativ. De 
säger att äldre användare är negativa då de inte känner sig bekväma med tekniken, 
medan unga personer hellre använder fildelningstjänster då de vill få behålla sin musik. 
Detta är ett tema som återkommer genom hela intervjun, informanterna tror att 
användaren vill behålla sin musik och kunna lyssna på den när och var de vill. 
 

6.3 Bibliotek C 
 
Bibliotek C ligger i en kommun med ca 10 000 invånare. Vi besökte biblioteket i 
centralorten, som har drygt 4000 invånare. På Bibliotek C talade vi med tre personer, 
varav en var bibliotekschef. Vid intervjun var det främst två informanter som förde 
ordet. Vi misstänker att deras position respektive långa erfarenhet av yrket spelar en 
viss roll för med vilken säkerhet man uttalar sig i en intervjusituation. Det är möjligt att 
den tredje informanten hade varit mer öppenhjärtig i en annan gruppkonstellation. Vi 
tycker detta till trots att vi fått intressanta synpunkter från samtliga informanter vid 
intervjutillfället.  
 

6.3.1 Urval 
 
Att bibliotekarierna inte själva gör urvalet av musik i Musikwebb ser man inte som ett 
problem, utan menar att man litar på BTJ, precis som man litar på dem vid inköpet av 
litteratur (via BTJ:s sambindningslistor, vår anm.). BTJ borgar enligt en av 
informanterna för god kvalitet. Anledningen till att man köpte in Musikwebb var för att 
komplettera den digitala tjänst med bara klassisk musik som biblioteket hade sedan 
tidigare. 
 
En informant påpekar att bibliotekarien inte heller har möjlighet att göra urvalet i 
samband med sändningarna av litteratur från Statens Kulturråd. Där får biblioteket ett 
antal titlar vare sig man vill eller ej och detta leder till en viss standardisering av 
bibliotekens utbud. En i gruppen tror att den kontroll bibliotekarier haft över 
urvalsprocessen till viss del är på väg bort. En annan informant fyller i och menar att då 
kommer man också ifrån problemet att bibliotekarier kanske väljer efter sitt eget huvud 
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och inhandlar material som tilltalar denne personligen, istället för att se till vad 
användarna vill ha. Åsikten framkommer att detta kan vara extra problematiskt när det 
gäller musik och påpekar att bibliotekarier ofta har en bred allmänbildning vad gäller 
skönlitteratur, vilket innebär att man är kapabel att både kvalitetsbedöma samt återfinna 
den litteratur användare efterfrågar. Bildningen på det musikaliska området kan vara 
mindre omfattande ”det är ju så mycket där som man inte känner till”, vilket kan leda 
till godtycke samt att man får förlita sig mycket på användares inköpsförslag. 
Informanten menar att användaren kan vara mer bevandrad i musik än bibliotekarien, 
samtidigt som användaren också kan vara väldigt intresserad av musik inom enbart den 
genre som tilltalar denne.  
 

6.3.2 Biblioteket och digitala tjänster 
 
Informanterna undrar om Musikwebb tillsammans med andra digitala tjänster som kan 
nås via bibliotekets hemsida skulle kunna locka till sig nya användare, användare som 
kanske bara utnyttjar biblioteket hemifrån, men som inte skulle ha använt biblioteket 
alls om de varit tvungna att besöka det fysiska rummet för att göra detta. Det spekuleras 
kring huruvida den elektroniska musiken kommer att ta över helt, det skulle i sådana fall 
innebära att utrymme frigjordes i bibliotekets lokaler där CD-skivorna förr varit 
placerade, utrymme som skulle kunna användas till något annat. 
 
Vidare dras en parallell till när e-böcker var helt nytt, då menar en informant att det 
talades om att den fysiska boken skulle försvinna, men att det inte blivit så. De tror att 
människor kanske tycker bäst om att läsa tryckta böcker och tänker sig att det är 
likadant med musik, man vill inte sitta framför sin dator och lyssna. En 
intervjudeltagare menar att användaren är ute efter en ”speciell känsla”. Vidare påpekas 
att det är möjligt att Musikwebb i framtiden kommer att svara för utlånen av musik 
medan biblioteket kan anordna konserter och andra typer av arrangemang. 
 
En i gruppen berättar att biblioteket förra året hade en minskning av besöken i deras 
lokaler, men en ökning av antalet besök på bibliotekets hemsida. Informanten föreställer 
sig att det fysiska biblioteket kan bli mindre betydelsefullt i framtiden om fler och fler 
tjänster finns tillgängliga via Internet. Servicen och kontakten mellan användare och 
bibliotekarie kanske också sker i ökad grad via nätet. En informant menar att synen på 
det fysiska biblioteksrummet går i vågor. I bibliotekets barndom var det till exempel 
kanske bara öppet några timmar i veckan och användarna fick anpassa sig efter det. 
Under sextiotalet skulle biblioteket ut i samhället, till arbetsplatser och hem till dem 
som inte själva kunde ta sig till biblioteket. Informanten menar att det återigen är så att 
biblioteket behöver ut och visa upp sig fast på en annan arena än tidigare, nämligen på 
Internet. Samma informant menar att skönlitteraturen får ett uppsving tillsammans med 
kulturella aktiviteter och att det kanske är så att de digitala tjänsterna kommer att 
användas till det praktiska kring biblioteket, medan själva lokalen är till för den 
kulturella upplevelsen och menar att samtalet om litteratur är viktigt, men även samtalet 
om musik. Möjligheten till webbaserade litteratursamtal och digital träffpunkt nämns. 
Vidare berättas det att man i en närliggande kommun arbetar med att personalen skall 
synliggöra sig på bibliotekets hemsida. En av informanterna tror inte att det virtuella 
kan ersätta den fysiska kontakten, däremot komplettera. Diskussionen avslutas med att 
det ändå måste ses som positivt att samtalet om litteratur sker på flera arenor i 
samhället, det gör litteratursamtalet levande. 
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6.3.3 Service 
 
Vid Bibliotek C har de inte fått några spontana kommentarer från användare om 
Musikwebb. Däremot påpekas att om de väl visar en användare att tjänsten finns och 
hur den fungerar, så är denne positivt inställd. De funderar kring om det kan vara så att 
deras stora bestånd av CD-skivor gör att många användare inte känner behov av en 
webbaserad musiktjänst. De berättar att de haft ca 200 ggr fler inloggningar på 
Musikwebb än de haft lån under förra året. Detta tolkas som att nyfikenheten på tjänsten 
ändå är stor. De menar att Musikwebb är ett sätt att få ett brett utbud av musik. Ett 
utbud man inte har möjlighet att ha i fysiska fonogram. Vidare menar en informant att 
Musikwebb är en del av deras utbyggnad av elektroniska tjänster som erbjuder ett brett 
utbud via Internet och att detta innebär en ökad service till användarna.  
 
Det framkommer att en nackdel med Musikwebb är att tjänsten kräver att användaren 
har en hemdator samt är datorvan. De menar att det är en anledning för biblioteket att 
behålla sitt bestånd av CD-skivor, för att kunna ge service även till dem som inte har 
möjlighet att använda sig av den nya tekniken. En informant drar paralleller till film och 
talböcker. De behåller sina gamla VHS-filmer och vanliga talböcker parallellt med att 
de tillhandahåller DVD och DAISY.7 Det måste finnas en övergångsperiod mellan olika 
typer av teknik, säger en informant. En annan informant säger: ”vi behåller CD-
skivorna, vi har digital musik (paus) så att man liksom alltså får möjlighet oavsett 
förutsättningar för det är väl lite grann bibliotekens grundtanke att kunna ge ett bra 
utbud till folk i alla situationer och alla åldrar i samhället”. När det gäller framtiden för 
musik på bibliotek poängteras det att bibliotekens utbud är och ska vara gratis. Det ses 
som en viktig demokratifråga, att alla ska ha möjlighet att ta del av ett brett utbud av 
musik, både av CD-skivor och av digital musik. En informant menar att det är svårt att 
sia om framtiden, men att hur viktig gratisprincipen är beror lite på hur morgondagens 
klassamhälle ser ut. Om många människor har det dåligt ställt är gratisprincipen mycket 
viktig, särskilt som kultur är bland det första som människor sparar in på om deras 
ekonomiska situation är dålig, menar denne. 
 
Konkurrenskraft  
 
Gruppen menar att det faktum att användaren inte får behålla musiken från Musikwebb 
innebär en nackdel i konkurrensen med andra aktörer, såsom olagliga 
fildelningsnätverk. Samtidigt tror en informant att det är möjligt att de som inte ägnar 
sig åt fildelning i dagsläget kan lockas av tjänsten. Detta för att informanterna tror att 
det mest är yngre människor som ägnar sig åt fildelning, medan många äldre aldrig 
skulle komma på tanken. 
 

6.4 Bibliotek D  
 
Bibliotek D ligger i en kommun med närmare 40 000 invånare. Vi har besökt biblioteket 
i centralorten, som har ca 25 000 invånare. På biblioteket intervjuade vi fem personer. 
Två av informanterna var mycket musikintresserade vilket var tydligt i diskussionen. På 
Bibliotek D deltog även bibliotekschefen och som vi nämnt så kan detta ha haft effekt 
på gruppdynamiken. Oavsett om det förhöll sig så tycker vi ändå att de positiva 
effekterna av att bibliotekschefen var närvarade väger över. Det var en mycket 
                                                 
7 Digitalt Anpassat InformationsSYstem, vilket är en internationell standard för talböcker i digitalt format 
för personer med till exempel synskada eller dyslexi.  
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intressant kontrast att få både ett organisationsperspektiv och ett från golvet – 
perspektiv på Musikwebb. Samtliga informanter var också aktiva i diskussionen, om än 
i varierande grad.  
 

6.4.1 Urval 
 
Informanterna nämner att biblioteket bland annat köpte in Musikwebb för att 
komplettera NML och att de tänkte att Musikwebb hade ett ungdomligare utbud. Men 
även att Musikwebb köptes in för att bibliotekspersonalen ville testa tjänsten och att de 
är angelägna om att ta till sig den nya tekniken. Att prova en ny tjänst och inse att den 
inte är bra är bättre än att avvakta. En informant spekulerar i samband med Musikwebb 
kring om unga människor vill ha en hitlåt, kanske kunna ladda ned den till sin mobil, 
lyssna tills låten är uttjatad och sedan slänga den. 
 
Informanterna menar att det inte gör något att inte bibliotekarierna själva gör urvalet då 
det är så pass brett och bra. Det är nämligen inte är säkert att bibliotekarier är 
kvalificerade att göra urval av musik menar en informant och säger skrattande: ”Ja, med 
tanke på våra kunskaper så”. En annan intervjudeltagare säger dock att det egentligen 
inte känns helt bekvämt att det är skivbolagen som gör urvalet, utan menar att det vore 
bättre med en interaktiv tjänst, där användaren är engagerad, en 2.0-tjänst. En informant 
berättar om sökningar utförda i Musikwebb, som visat att även smalare musik finns 
med, vilket imponerade och denne påpekar att Musikwebb blivit bättre i just det 
avseendet. De menar att Musikwebb är ett bra verktyg för att orientera sig i olika 
musikaliska genrer och se om det finns något av intresse. Deras besökssiffror tyder 
enligt dem på att låntagare använder tjänsten på samma sätt, då långt fler är inne och 
tittar än vad det är människor som faktiskt lånar. En i gruppen tror att många använder 
provlyssningsfunktionen. 
 

6.4.2 Biblioteket och digitala tjänster 
 
Ett minus med Musikwebb och andra digitala tjänster är att biblioteket som mötesplats 
tappar sin funktion och ”[d]å sitter folk hemma istället för att träffas här framför CD-
stället istället då och diskuterar och tipsa varandra och mötas runt detta.” Å andra sidan 
sägs det att det också kan vara positivt för utlånen av fysiska CD-skivor och att 
människor som botaniserar på Musikwebb kanske sedan lånar den fysiska skivan på 
biblioteket. En informant berättar om en låntagare som hade lånat en skiva via 
Musikwebb, lyssnat och sedan köp albumet. En annan informant kommenterar och 
säger att det antagligen är vad skivbolagen vill med den här tjänsten och ytterligare en 
deltagare säger att snart kommer det väl direktlänkar från Musikwebb till hemsidor där 
man kan köpa skivan.  
 
Angående digitalisering av bibliotekets tjänster i stort menar de att, hade biblioteket inte 
följt med i teknikutvecklingen hade det inte kunnat vara en mötesplats alls idag. De 
menar att det digitala och det fysiska rummet är mötesplatser parallellt med varandra 
och det framkommer att besökarantalet på deras 24-timmars bibliotek har ökat. Frågan 
ställs dock om det finns en brytpunkt, om det digitala kan ta över och det fysiska 
biblioteket inte får några besökare alls. Detta exemplifieras med låntagare som slutat 
besöka biblioteket sedan tjänster de utnyttjat på det fysiska biblioteket blivit åtkomliga 
hemifrån, via bibliotekets hemsida. En informant säger: ”det är ju en bra utveckling och 
dom lär sig, men samtidigt kanske vi ska binda fast dom bättre (skratt)”. Informanten 
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menar vidare att de har fått satsa hårt på att marknadsföra både den digitala och fysiska 
mötesplatsen och ”skjuta med skarp ammunition åt bägge hållen.” Informanten 
exemplifierar med aktiviteter på biblioteket som är mycket välbesökta. Det ena anses 
inte kunna utesluta det andra. Att komma till biblioteket och träffa andra människor kan 
inte ersättas. Vidare påpekas att människor är väldigt måna om att få tala med 
bibliotekarien när de är på biblioteket och informanten upplever att det är svårt att röra 
sig i lokalen utan att bli ”haffad”. De berättar att man valt att bemanna en avdelning på 
biblioteket som tidigare varit obemannad och att detta har varit väldigt uppskattat bland 
användarna.  
 

6.4.3 Service 
 
På Bibliotek D säger flera informanter att de aldrig fått spontana reaktioner på 
Musikwebb från användare. Däremot händer det att användare ibland ringer till 
biblioteket när de har tekniska problem, då kan det gälla Musikwebb eller någon annan 
tjänst. En i gruppen menar att positiv feedback sällan når fram, utan att människor ofta 
hör av sig när något inte fungerar. En informant berättar att om en låntagare blir visad 
Musikwebb reagerar denne ofta med positiv förvåning. 
 
En diskussion kring kostnaden för Musikwebb summeras av en informant som säger att 
de enskilda lånen blir dyra för biblioteket. Men om tjänsten utnyttjas av användarna för 
att orientera sig inom det musikaliska området så fyller ju tjänsten ytterligare en 
funktion enligt informanten, och användarna får en service som biblioteket inte direkt 
betalat för. De menar att en nackdel med Musikwebb är att den inte kommer alla 
användare till del då alla inte har tillgång till dator hemma. Samtidigt säger en informant 
att det är besvärligt att biblioteket ska ge service åt ett helt samhälle, från dem som är 
mycket säkra på IT till gamla människor som inte är det. Informanterna tror att musik i 
filformat antagligen är framtiden och att Musikwebb är ett sätt för biblioteket att följa 
med i den utvecklingen. Samtidigt talas det om att de hört från allmänheten att 
biblioteket ska hålla sig till böcker, något som de kan, och lämna den avancerade 
tekniken åt andra som kan det bättre. Denna skepsis finns även bland våra informanter, 
en informant undrar hur biblioteket ska kunna konkurrera med alla andra Communitys 
på Internet: ”det finns ju hundratals bokbloggar och sådana här grupper redan på nätet, 
hur ska vi kunna slå oss in där liksom?” Ett annat hinder är att människor inte känner till 
vilket utbud och vilken kompetens som finns hos biblioteket, utan bara tänker på 
biblioteket som en plats att låna böcker på. 
 
Konkurrenskraft  
 
Intervjudeltagarna menar att konkurrensen från andra tjänster på Internet är hård och de 
är osäkra på om biblioteket kan stå sig i den. Bland annat nämns de musikinriktade 
webbsidorna allmusic.com och last.fm som konkurrenter.8 Vidare är en nackdel den 
korta lånetiden på filerna i Musikwebb, enligt en informant som själv vill få behålla sin 
musik. Samma informant vill för egen del ha hela album och inte enstaka låtar, men 
funderar på om ungdomar kanske kan tilltalas av det. Någon annan erinrar sig ett 
klagomål vederbörande fått från en användare, att man inte kan ladda ner hela album i 
ett enkelt drag (detta är i skrivande stund åtgärdat av BTJ, vår anm.). För att låna ett 
                                                 
8 www.lastfm.se är en webbaserad tjänst där användare kan skapa sig en personlig musikprofil som sedan 
utgör grunden för en individuell radiokanal. Detta för att tjänsten registrerar användaren musikaliska 
preferenser. Användarna av tjänsten kan också interagera med varandra.  
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album måste användare gör 15 nedladdningar säger informanten vilket är omöjligt 
påpekar en annan informant, då användaren bara har 10 lån per månad. Dock menar 
ytterligare en i gruppen att Musikwebb är lättskött, men också lättillgänglig och menar 
att även den som inte är så datorvan har goda chanser att kunna använda den. 
Informanterna tycker att det är en nackdel att användaren blir bunden vid sin dator, då 
filerna är svåra att flytta över till en extern mediespelare. Däremot menar flera att en 
positiv aspekt är att Musikwebb är en form av laglig nedladdning. Samtliga informanter 
håller med om att det är bra att biblioteket erbjuder ett lagligt alternativ. 
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7. Analys  
 
I detta kapitel återkommer de kategorier vi använt för att strukturera vår 
resultatredovisning. Vi kommer här att analysera vår empiri med hjälp av Taljas och 
Forsslunds teoretiska modeller. Trots att vi inte själva genomför en diskursanalys har vi 
valt att inta ett liknande förhållningssätt, då båda våra teoretiska modeller är 
diskursanalyser. Vi kommer därmed inte att försöka föra in enskilda bibliotek eller 
informanter i någon specifik diskurs/repertoar, utan är medvetna om att en informant 
kan pendla mellan diskurserna/repertoarerna. Därmed kan informanterna ibland uttala 
sig på ett sätt som framstår som paradoxalt, detta ses dock som normalt inom 
diskursteori och vi har valt att acceptera och utnyttja detta faktum. Därför finner vi det 
intressant att undersöka när våra informanter uttalar sig i linje med Taljas repertoarer 
och Forsslunds diskurser liksom när de inte gör det eller rentav går i polemik med dessa 
uppfattningar. Vår analys går i korthet ut på att behandla dessa överensstämmelser och 
diskrepanser mellan å ena sidan våra informanters uttalanden och å andra sidan de 
diskurser/repertoarer som återfinns i våra teoretiska modeller.  
 
Analysen är, precis som vår resultatredovisning indelad i tre kategorier, Urval, 
Biblioteket och digitala tjänster samt Service. Dessa är skapade utifrån våra 
frågeställningar och de kategorier vi funnit i vår empiri. Den första kategorin kommer 
nästan uteslutande att analyseras med hjälp av Taljas tre repertoarer om musikens plats i 
samhället och på biblioteket. De två sista kategorierna kommer främst att analyseras 
utifrån Forsslunds tre diskurser om service och digitalisering av folkbiblioteket. Denna 
indelning har fallit sig naturlig då dessa teoretiska modeller belyser skilda delar av vår 
empiri, dock kommer samma passage stundtals att analyseras med hjälp av både Talja 
och Forsslund, då vi inte heller vill förbise deras gemensamma beröringspunkter och 
möjlighet att integreras.  
 
Kategorin Konkurrenskraft från resultatredovisningen anser vi är en del av den kategori 
som vi kallar Service, detta för att det lagliga alternativ till fildelning som Musikwebb 
innebär är en annorlunda form av biblioteksservice. Det är också ur det perspektivet 
som en konkurrenssituation uppstår, mellan Musikwebb och olagliga fildelningsnätverk, 
men även lagliga betaltjänster. Dock förhåller det sig så att ingen av de teoretiska 
modeller vi valt för vår analys innehåller redskap för att analysera de av våra 
informanters utsagor som rör detta. Däremot tycker vi att de är av stort intresse för vår 
undersökning och kommer att lyftas fram i vår diskussion, tillsammans med det material 
vi presenterat i kapitel 3.  
 

7.1 Urval 
 
I denna kategori kommer vi att analysera utsagor från våra informanter som behandlar 
det faktum att Musikwebb innebär att bibliotekspersonalen inte gör urvalet av vilken 
musik som ska köpas in till biblioteket. Även uttalanden om det faktiska utbudet i 
Musikwebb kommer att avhandlas här samt varför våra informanter valde att köpa in 
tjänsten. 
 
Inledningsvis angående Musikwebbs utbud menar informanter vid samtliga bibliotek att 
innehållet i Musikwebb är så pass stort och brett att det faktum att bibliotekarierna inte 
själva får göra urvalet hamnar i skymundan. Ett så omfattande bestånd som Musikwebb 
erbjuder är omöjligt för biblioteket att inneha i fysiska fonogram, det skulle bli för dyrt 
och ta för stor plats utrymmesmässigt. Denna åsikt går att hänföra till både Consumer 
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Culture Repertoire och Mosaic Culture Repertoire. Den första av dessa repertoarer vill 
gärna se bredd i sitt bestånd, detta för att visa användarna att musikfältet är brett. I ett 
stort utbud ökar även chanserna att alternativ musik finns representerad, vilket de facto 
också är fallet enligt en av våra informanter. Viss reservation finns dock för att 
Musikwebb även innehåller populärmusik vilket biblioteket visserligen ska 
tillhandahålla i viss utsträckning, men som ändå ses som lågkvalitativ och rentav 
skadlig. Vad gäller Mosaic Culture Repertoire betyder detta stora utbud också fördelar, 
ju bredare utbud desto större chans att många av de lokala användarna faktiskt hittar 
något de uppskattar. För Common Culture Repertoire innebär dock inte ett brett bestånd 
någon fördel. Inom denna repertoar har man mer tydligt än inom de andra två en tydlig 
uppfattning om vad som är bra musik och detta är främst klassisk musik. Denna genre 
finns visserligen representerad i Musikwebb, men utgör ingalunda dess kärna.  
 
Trots att alla informanter menar att ett stort och brett utbud är önskvärt har de ändå 
åsikter kring Musikwebbs innehåll samt vad det innebär att bibliotekarierna inte gjort 
urvalet själva. På Bibliotek A är man till stor del skeptisk till att kontrollen över urvalet 
av musik hamnar i någon annans händer. En informant vid biblioteket säger: 
 

Det är nog musikbolagen som bestämmer hur utbudet är […] man kanske missar utbudet i 
dom här lite smalare bolagen som har spännande musik dom kanske inte alls finns 
representerade där. Det tycker jag att där missar ju vi en del. När vi köper in böcker kan vi 
ju så att säga köpa in sån litteratur då som är smalare och av hög kvalitet där få man ju 
köpa hela paketet och missar då kanske en väldigt många spännande områden. 

 
Inom Consumer Culture Repertoire sätts precis som ovan likhetstecken mellan kvalitet 
och alternativ kultur och musik. Informanten uttrycker en skepticism mot det utbud som 
finns i Musikwebb, vederbörande antyder att den alternativa musiken håller en högre 
kvalitet och är rädd att den inte ges plats i Musikwebb. Public service, dit biblioteken 
räknas, har enligt Consumer Culture Repertoire ansvar att presentera möjligheten för 
användaren att välja den högkvalitativa musiken, detta av två skäl. Det första skälet är 
att den användare som är intresserad av smalare musik ska kunna få sina behov 
tillfredställda av biblioteket, då man inom repertoaren menar att den typen av musik är 
svårare att finna i det offentliga rummet i övrigt. Det andra skälet, som informanten 
antyder, är att trots att biblioteket avsagt sig sin direkt utbildande och uppfostrande roll 
vill man fortfarande visa användare att det finns andra genrer än populärmusiken. Detta 
uppdrag kan bli svårt att genomföra då man köper in paketlösningar av Musikwebbs 
slag.  
 
Problematiken kring bibliotekens uppdrag artikuleras ytterligare av en annan informant 
vid Bibliotek A. Informanten påpekar att de till viss del redan har släppt den totala 
kontrollen över urvalsprocessen och att de ofta köper in på efterfrågan. Informanten 
påpekar att då köps ofta det som är populärast in. Att göra på detta sätt skulle även 
kunna sägas passa in i Mosaic Culture Repertoire, där biblioteket ska myndigförklara 
sina användare och köpa in vad man tänker sig att de vill ha. Informanten medger att 
man till stor del arbetar på det sättet vid Bibliotek A, men är något kritisk och reserverar 
sig för att tillämpa arbetssättet fullt ut:  
 

Informant: Ja men det är ju samma sak med böcker att man tar ju det som får 
uppmärksamhet i media är det som vi köper in oftast. Det är det som efterfrågas också. 
Det är ju lite det också att efterfrågan är ju större på det som är populärt. Det som de stora 
skivbolagen ger ut, eller så upplever jag det i alla fall. 
 
Moderator: Du tycker det är bra? 
 
Informant: Om man tänker att det ändå är efterfrågan som styr då är det okej men sen 
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måste vi ändå kunna ha att vi kan visa på en bredd vad det finns men nu finns ju inte den 
möjligheten just med Musikwebb [vår kurs.].  

 
I detta uttalande från Bibliotek A skymtar en inställning till bibliotekets musikutbud 
som är typisk för Consumer Culture Repertoire. Då repertoaren i stor utsträckning är en 
pessimistisk analys av det rådande tillståndet har man från bibliotekens sida avfärdat 
tanken att användaren kan komma till biblioteket och bli omvänd, från att lyssna på den 
förkastliga populärmusiken till att uppskatta den smalare och mer autentiska musiken 
(vår informant uttrycker sig dock inte i så starka ordalag). Dock vill man av ovan 
nämnda anledningar kunna visa på ett brett bestånd inom denna repertoar. En informant 
vid Bibliotek D menar även, i likhet med informanterna vid Bibliotek A, att det känns 
obekvämt att just skivbolag gör urvalet till Musikwebb och i detta uttalande ligger en 
viss skepticism mot skivbolagen vilket stämmer överens med den i Consumer Culture 
Repertoire. Inom repertoaren så menas att kulturindustrin, här representerad av 
skivbolagen, bland annat skapar ett likriktat utbud som minskar valmöjligheterna för 
musiklyssnaren. En informant vid Bibliotek A påpekar också att de användare som 
faktiskt är intresserade av smalare musik kanske vänder sig någon annanstans än till 
biblioteket, särskilt om bibliotekets utbud främst innehåller populärmusik. Informanten 
tror att många använder sig av till exempel MySpace för att hitta den musik de är 
intresserade av och att biblioteket då ”missar målgrupper”. Vi tolkar det som att 
informanten ger uttryck för ovan nämnda uppfattning inom Consumer Culture 
Repertoire, nämligen att den användare som verkligen är intresserad av att botanisera 
bland alternativ musik ska kunna ha användning av biblioteket. Något som informanten 
misstänker inte är möjligt med Musikwebb som är en pakettjänst och bygger på andra 
urvalskriterier. Vid Bibliotek D framkommer dock en motsatt åsikt, vilken likväl platsar 
inom Consumer Culture Repertoire. En informant berättar att denne inför intervjun 
genomfört sökningar i Musikwebb och då sökt på alternativ musik av olika slag och 
blivit positivt överraskad då mycket av den sökta musiken återfunnits. Här har 
informanterna olika uppfattningar av vad Musikwebb erbjuder för utbud. Det intressanta 
är dock att båda utsagorna går att koppla till Taljas Consumer Culture Repertoire, då de 
båda lägger stor vikt vid det alternativa utbudet. Vid båda biblioteken tycker 
informanter att den alternativa musiken är bra och bör finnas i bibliotekets bestånd. Att 
dessa meningsskiljaktigheter finns tror vi kan bero på antingen att informanterna har 
olika uppfattning om vad alternativ musik är, eller på att de gjort olika grundliga 
sökningar i tjänsten. Beroende på dessa faktorer kan informanterna ha olika åsikt om 
huruvida den alternativa musiken finns representerad i Musikwebb, samt vilken bredd 
tjänsten verkligen har i sitt bestånd. 
 
Trots citaten ovan är man inte helt negativt inställda till Musikwebb vid Bibliotek A. I 
vissa passager skymtar en tro på att tjänsten visst kan vara ett medel för att uppnå 
bibliotekets mål att bistå den som är intresserad av musik att botanisera bland olika 
artister och genrer, detta genom provlyssningsfunktionen. En positiv inställning till 
denna aspekt av Musikwebb märks än tydligare i vår intervju med personal på Bibliotek 
D. En informant säger: ” Jag tycker att det är ett bra sätt att leta sig vidare i genrer och 
musikklimatet och se om det är något som man är intresserad av [vår kurs.]. Sugen på.” 
Ordvalet i citatet tyder på att denna orientering i utbudet handlar om något mer än att 
användaren ska få sina direkta önskemål tillfredställda. Ett ordval som ”musikklimat” 
tyder enligt oss på att man även syftar på någon form av allmänbildning inom musik, 
vilket informanten antyder att urvalet i Musikwebb kan bidra till. Samma informant 
skulle föredra att Musikwebb var mer interaktiv än den är nu och uppmuntra 
användaren till engagemang. Vi anser att den här informantens åsikt passar in i 
Consumer Culture Repertoire, då det där uttrycks en önskan om att användaren och 
därmed musiklyssnaren ska vara aktiv och allmänbildad. Den aktiva lyssnaren menar 
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Talja är ett ideal inom denna repertoar. Musiken ska där vara ett medel för människor 
att uttrycka sig och aktivera sig.  
 
Både vid Bibliotek A och vid Bibliotek D är man alltså något negativt inställda till att 
bibliotekarien inte längre är den som gör urvalet av musikmedia i och med Musikwebb. 
Denna inställning passar egentligen inom samtliga Taljas repertoarer. Varje repertoar 
har sin egen anledning till att vilja styra urvalet. Inom Common Culture Repertoire vill 
man hålla ett högkvalitativt bestånd som bidrar till användarnas andliga utveckling och 
man vill kunna fungera vägledande och undervisande. Vad gäller Consumer Culture 
Repertoire så vill man kunna köpa in alternativ musik, för att fungera som en motvikt 
till kulturindustrins ”urvattnade” produkter. Inom den sista repertoaren, Mosaic Culture 
Repertoire, vill man styra utbudet så att det passar användarna, de inköp man gör 
grundar sig i efterfrågan och kunskap om de lokala användarna och en förståelse för att 
användargruppen är heterogen. Utifrån andra uttalanden från informanterna vid 
Bibliotek A och Bibliotek D, bland annat citaten ovan, drar vi dock slutsatsen att dessa 
utsagor ska tolkas som tillhörande Consumer Culture Repertoire.  
 
Vid Bibliotek C ser man det däremot inte som problematiskt att kontrollen över 
musikurvalet flyttats från bibliotekariernas bord till BTJ och skivbolagen i samarbetet 
kring Musikwebb. Detta av två anledningar. Den första är att de har stort förtroende för 
BTJ som företag, menar en informant: ”det är ju Bibliotekstjänst som står bakom det 
hela också (paus) borgar för god kvalitet och en genomarbetad tjänst som man ändå 
förväntar sig att BTJ levererar”. Vi ser här en koppling till Taljas Mosaic Culture 
Repertoire, där man menar att kommersiella aktörer är de som har bäst förutsättningar 
att leverera vad människor vill ha inom kultur och musik. Inom denna repertoar talar 
man dock sällan om kvalitet, så som vår informant gör. Vi vill ändå framhålla denna 
utsaga som hemmahörande i Mosaic Culture Repertoire, detta för att informanten uttalar 
sig om kvalitet i samma andetag som det kommersiella företaget BTJ och deras 
samarbete med stora skivbolag. Detta tyder på en positiv inställning till dessa som är 
otänkbar inom de två andra repertoarerna. Alltså menar informanten på Bibliotek C att 
denne känner sig bekväm med att urvalsprocessen styrs av en andra part, trots att denna 
har andra urvalskriterier än informanten själv. 
 
Den andra anledningen till att man vid Bibliotek C är positivt inställda till att kontrollen 
över urvalet flyttats från bibliotekarierna är att de menar att då kommer de ifrån 
problem med godtyckligt urval från personalens sida. Så här säger en informant:  
 

Ja det här kanske inte är lika styrt utan det finns någonting för alla så att säga […] nu 
kanske man väljer efter sitt eget huvud när man köper in då att det här låter ju bra och är 
det nått man inte känner igen så kanske man väljer bort det och det har man ju inte samma 
chans till längre då va.  

 
Inom samtliga Taljas repertoarer finns tanken att bibliotekarien ska lägga personliga 
preferenser åt sidan vid urvalsprocessen och ha syftet med bibliotekets musikbestånd för 
ögonen. Samtidigt framhåller Common Culture Repertoire och Consumer Culture 
Repertoire ganska klara riktlinjer för vad som är god musik och vad som är mindre god 
musik. För att bibliotekspersonalen ska vara kvalificerad att sköta musikbeståndet krävs 
nästan att denne sympatiserar med dessa riktlinjer. Inom dessa två repertoarer är 
användarens personliga musiksmak mindre viktig och användaren ses nästintill som 
inkapabel att avgöra vad som är god musik, till det anses bibliotekarien bäst lämpad. 
Inom Mosaic Culture Repertoire finns inget sådant som ”dålig” musik, därmed får 
bibliotekarien större utrymme att på ett personligt plan föredra vilken musik som helst. 
Dock är det inom denna repertoar av yttersta vikt att bibliotekarien har som högsta 
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prioritet att tillgodose användarnas behov, istället för att inhandla musik som denne 
själv uppskattar. Uttalandet ovan tolkar vi som att informanten vid Bibliotek C tror att 
en utomstående aktör är mer kompetent att välja ett bredare innehåll i tjänsten så att där 
finns något för alla, något som enligt ovanstående citat inte är helt säkert att 
bibliotekarien kan. Detta anser vi höra ihop med att flera informanter anser sig har 
bristfälliga kunskaper kring vissa musikaliska genrer. Om inte kunskapen finns är det 
möjligt att bibliotekspersonalen tenderar att köpa den musik som de personligen är 
bekanta med. Kanske blir det då bättre eller åtminstone enklare om den grupp 
människor som är väl insatta i allmänhetens musikpreferenser och arbetar med musik 
gör urvalet. Vi finner det även intressant att det i informantens kommentar finns en 
önskan om att det i bibliotekets bestånd ska finnas musik för alla. Detta menar vi 
stämmer väl överens även med Forsslunds mänskliga diskurs och demokratibegreppet 
där det betonas att folkbiblioteket ska vara till för alla människor. Det här kan också 
härledas ur Taljas Diversity Ethics vilken återfinns hos alla hennes informanter oavsett 
vilken eller vilka repertoarer som senare artikuleras.   
 
I intervjuerna har som nämnts flera informanter framhållit sin okunskap om musik. En 
informant vid Bibliotek C säger i samband med det här ”det är ju så mycket där som 
man inte känner till” och vid Bibliotek D säger en deltagare: ”ja, med våra kunskaper så 
(skratt)”. Vid Bibliotek C jämför informanten även med den allmänbildning som många 
bibliotekarier har inom det skönlitterära fältet. Det här tolkar vi som att dessa 
informanter anser att en bibliotekarie som ansvarar för musik på bibliotek bör ha 
kännedom om musik. Detta är också en åsikt som kommer fram i Taljas Common 
Culture Repertoire, här ska bibliotekarien vara i det närmaste expert på området musik. 
Anledning till att bibliotekarien måste ha kunskap är för att musik anses vara av värde 
för den mänskliga utvecklingen både på individuell och på samhällelig nivå. Man anser 
i övrigt att då kunskaperna fattas blir bibliotekarien mer beroende av användarnas 
efterfrågan vilket inte är önskvärt inom denna repertoar, då biblioteket har som uppdrag 
att undervisa. Då bibliotekspersonalen inte anser sig kapabla att bedöma vilken musik 
som ska köpas in tolkar vi det som att de ändå anser att ett brett utbud är att föredra, 
även om detta till stora delar består av populärmusik. Detta skiljer sig från synen i 
Common Culture Repertoire. Alltså stämmer informanternas syn på bibliotekarieyrket 
överens med den som finns inom denna repertoar, lösningen på problemet att man inte 
riktigt ser sig leva upp till dessa kvalifikationer gör det dock inte. Här intar 
bibliotekspersonalen en mer praktisk hållning. 
 
I intervjun med Bibliotek D framkommer det att biblioteket delvis köpte in Musikwebb 
för att komplettera sitt digitala musikutbud som bestod av enbart NML. Anledningen till 
detta var att de föreställde sig att Musikwebb hade ett ungdomligare utbud. Detta tyder 
på att bibliotekspersonalen försöker möta den efterfrågan som de tror finns bland 
användare. En informant antyder också att vad ungdomar vill ha är populärmusik, då 
informanten tänker sig att ungdomar ofta lyssnar på hits och att de ständigt efterfrågar 
nya dylika. Vi tolkar det som att informanten menar att Musikwebb kan tillfredställa 
detta behov hos unga. Att från bibliotekets håll försöka möta efterfrågan så tydligt, samt 
med en förståelse för att olika användargrupper efterfrågar olika genrer är ledstjärna 
inom Mosaic Culture Repertoire. Av intervjun framkommer att denne informant 
personligen inte tilltalas av denna typ av musiklyssnande och inte heller Musikwebb, 
men framhäver ändå andra människor kan uppskatta tjänsten. Detta tyder på att 
informanten intar en professionell roll som överensstämmer med den som framhålls 
som eftersträvansvärd inom ovan nämnda repertoar. Detta gör informanten genom att ta 
hänsyn till allmänhetens kulturella intressen som de ser ut för tillfället istället för att ta 
på sig rollen som undervisare, vilket hade stämt bättre överens Common Culture 
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Repertoire.  
 
Spår av Common Culture Repertoire kan istället skönjas i ett uttalande från en anställd 
vid Bibliotek B, som menar att de diskuterat relevansen av att alls köpa in Musikwebb 
då de vid Bibliotek B redan har NML, samt en stor samling musikfonogram. 
Informanten säger egentligen att deras musikutbud redan är mycket omfattande, men att 
vederbörande väljer att ställa Musikwebb mot just NML är intressant då den tjänsten 
enbart erbjuder klassisk musik. Denna genre är som vi nämnt den viktigaste genren 
inom Common Culture Repertoire. Vi vill undvika att dra allt för stora växlar på detta 
uttalande, då informanten även nämnde den omfattande musikfonogramsamlingen vid 
Bibliotek B och antagligen ställde sig frågan hur stort utbud av musik ett bibliotek 
faktiskt behöver ha. Ett liknade uttalande gjordes dock även vid Bibliotek C. Det faktum 
att Musikwebb och NML presenteras som jämbördiga konkurrenter är dock möjligt att 
tolka som att, i linje med Common Culture Repertoire, den klassiska musiken anses ha 
en annan tyngd än andra genrer.  
 

7.2 Biblioteket och digitala tjänster 
 
Här avser vi att analysera de delar av vår empiri där våra informanter talar om 
Musikwebbs och andra digitala tjänsters inverkan på biblioteket som rum och 
institution. Med biblioteket som rum åsyftar vi både det fysiska och det virtuella 
biblioteksrummet. 
 
Vid Bibliotek C påpekar en informant att Musikwebb tillsammans med andra digitala 
tjänster har potential att locka nya användare till biblioteket. Dessa användare kanske 
bara utnyttjar biblioteket hemifrån, men skulle eventuellt inte använda biblioteket alls 
om dessa digitala tjänster inte fanns att tillgå. Vi menar att detta bär spår av Forsslunds 
digitala diskurs, då fördelarna med det digitala biblioteket förs fram medan fördelarna 
med det fysiska dito tonas ned. Inom den digitala diskursen finns en lätt negativ 
inställning till det fysiska biblioteket. En sådan inställning har inte vår informant, 
däremot medger vederbörande att det kan finnas ett motstånd bland vissa människor att 
besöka det fysiska biblioteket. Vår informants inställning innebär att dessa individer är 
välkomna till biblioteket ändå, även om de väljer att bara besöka det via webben. 
 
Inom Forsslunds pragmatiska diskurs ses service i form av digitala tjänster som 
ytterligare en möjlig ingång till folkbiblioteket. Denna syn ger en bland annat en 
informant vid Bibliotek A uttryck för då vederbörande förväntade sig att många 
användare och särskilt ungdomar skulle utnyttja Musikwebb, samt att tjänsten skulle 
vara ett sätt att locka tillbaka användare och att dessa skulle se biblioteket som en kanal 
för musik. Detta sagt i samband med att informanten berättat att cirkulationsstatistiken 
på utlån av fysiska musikfonogram sjunkit. Informanten uttrycker här en önskan om att 
få människor att utnyttja biblioteket som institution, utan att varken det virtuella eller 
fysiska rummet specifikt betonas, vilket är karaktäristiskt för den pragmatiska 
diskursen. Detta menar vi är intressant då informanten här ställer sig utanför vad denne 
personligen tycker om det fysiska och det virtuella biblioteket och koncentrerar sig på 
själva kärnan – att låntagarna använder biblioteket. Om användarna föredrar att tillägna 
sig musik digitalt så menar vår informant att det är eftersträvansvärt att erbjuda denna 
möjlighet, allt för att biblioteket ska spela en roll i användarens musikförsörjning. 
Vidare uttrycktes i samtliga intervjuer en önskan om att följa med i den nya tekniken i 
samband med varför biblioteket köpte in Musikwebb. En informant vid Bibliotek A 
säger:  
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Det är ju en liten pr-grej för biblioteket också och visa att vi hänger med. Vi kan erbjuda 
det här och vi vet om att det är ju framtiden oavsett vad man tycker om det så är det dom 
här kanalerna som vi kommer att använda och då är det lika bra att vara med på en gång 
och det har ju lite grand att göra med […] synen på biblioteket, dom ska veta att vi 
använder senaste tekniken och kan erbjuda det bästa. 

 
Återigen märks att digital och traditionell biblioteksservice inte står i motsättning till 
varandra. Att tillhandahålla digital teknik är även ett sätt att locka människor till det 
fysiska biblioteket och biblioteket som institution. Vid Bibliotek B delar en informant 
denna syn och säger att: ”Alltså jag tror inte att [de digitala tjänsterna] egentligen 
konkurrerar ut. Nä, utan det stimulerar nog bara.”  
 
I våra intervjuer finns dock många passager där våra informanter uttrycker en viss oro 
för att det fysiska bibliotekets roll ska minska till förmån för digitala tjänster såsom 
Musikwebb. I dessa partier väljer man ofta att lyfta fram fördelarna med det fysiska 
biblioteksrummet och biblioteket som institution. I vårt material framträder en 
misstanke om att de digitala tjänsterna urholkar bibliotekets betydelse. Vid Bibliotek A 
yttrar det sig genom att informanterna befarar att människor söker sig till andra 
organisationer än biblioteket, en informant frågar sig varför människor ska låna e-
böcker och e-musik av biblioteket när det finns andra aktörer som levererar liknade 
tjänster på ett smidigare sätt. Biblioteket riskerar att bli en ”omväg”. Rädslan för att 
biblioteket som fysisk plats ska minska i betydelse anser vi hemmahörande i Forsslunds 
mänskliga diskurs, där vikten av det fysiska biblioteksrummet betonas. Vad som talar 
till bibliotekets fördel är att man inte tar ut avgift för sina tjänster menar en 
intervjudeltagare, vilket leder till lika tillgång för alla och är en del av bibliotekets 
demokratisträvan. Detta är något som påpekas inom Forsslunds mänskliga diskurs i 
samband med IT-begreppet och demokratibegreppet. Samtidigt som en skepticism finns 
mot den nya tekniken inom denna diskurs menas också att biblioteket ska verka för att 
alla medborgare får tillgång till densamma.  
 
Vi skönjer också i vår empiri en annan ingång vad gäller att visa på bibliotekets fortsatta 
betydelse, dock även den kopplad till den mänskliga diskursen. Flera informanter 
tenderar att framhålla det fysiska bibliotekets potential som mötesplats, vilken är typiskt 
för den mänskliga diskursen. Vid Bibliotek D oroar man sig dock för att även denna 
funktion ska tappa betydelse och säger apropå Musikwebb: ”Då sitter folk hemma 
istället för att träffas här framför CD-stället istället då och diskuterar och tipsa varandra 
och mötas runt detta.” Enligt den mänskliga diskursen är just begreppet bibliotek starkt 
kopplat till människor och möten. På Bibliotek A har man en liknande inställning, men 
man framhäver även den egna yrkesrollen. En informant säger: 
 

Jag saknar det här med att det kommer en låntagare och pratar om musik det kan vara 
litteratur också men så vill man tipsa folk om någonting och då kan man ta med dom ut i 
skivsamlingen och så kan man ju (paus) ”tycker du om detta så tycker du om detta” och 
”har du prövat den här” så då va så. Associera sig fram. Men att bara klicka på skärmen å 
du kan ladda ner den då tappar man hela den biten tycker jag då va […]. 

Här tycker vi att det tydligt märks att informanten inte till fullo accepterat att den nya 
tekniken ger ett annat sätt att arbeta, men är ändå medveten om att denna förändring har 
ägt rum. Detta bekräftar informanten själv, då en annan informant påpekar att samma 
sociala samspel kan pågå framför datorskärmen då man vill visa användaren något i 
Musikwebb. Den första informanten säger sig då vara lite ”trög” och har inte anammat 
detta arbetssätt. Citatet ovan visar också på en tydlig betoning av det fysiska beståndet, 
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det fysiska biblioteksrummet och den direkta kontakten mellan bibliotekspersonal och 
användare. Informantens sätt att uttala sig tyder enligt oss även på den tidsbundna 
teknologiska determinism som Forsslund förknippar med den mänskliga diskursen. 
Nämligen en vetskap om att en negativ inställning till ny teknik är fruktlös, men det 
mänskliga mötet betonas ändå. Vid Bibliotek C uttrycker man också liknande farhågor, 
men dock med en något mer hoppfull inställning. De menar att människor vill komma 
till biblioteket just för att prata med någon. Många biblioteksärenden går att sköta 
hemifrån men människor söker sig också till biblioteket för att få detta möte med en 
bibliotekarie. Vid Bibliotek D instämmer informanterna och en av dem säger att så fort 
man som bibliotekarie visar sig i de publika delarna av biblioteket blir man tilltalad av 
användare.  
 
På Bibliotek A framträder ytterligare en pragmatisk inställning till den nya tekniken när 
en informant säger: ”folk kommer sitta hemma mer och mer och får det dom vill 
hemifrån sin dator och då måste biblioteken vänja sig vid det och inte stoppa huvudet i 
en säck och tro att det går över ungefär utan då måste du tänka på ett annat sätt.” Andra 
informanter fyller i och menar att egentligen kommunicerar man mer med sina 
användare nu än tidigare, fast på distans. Informanterna visar här på en flexibel 
inställning till sin egen och bibliotekets roll, som är typisk för den pragmatiska 
diskursen. Inom denna talar man om bibliotekspersonal som medarbetare, vilka kan 
vara bibliotekarier eller andra yrkesgrupper, huvudsaken är att det finns en flexibilitet 
och vilja att anpassa sig efter nya sätt att arbeta på biblioteket. Vidare säger en 
informant att en av bibliotekariens nya roller är den som pedagog, speciellt på IT-
området. Att biblioteket ska tillhandahålla IT-redskap och undervisning i användningen 
av dessa är en del av den pragmatiska diskursen, till exempel är begreppet lärande där 
nästan enbart kopplat till IT. Vid Bibliotek D säger en informant apropå lärande i 
samband med digitala tjänster ”det är ju en bra utveckling och dom lär sig, men 
samtidigt kanske vi ska binda fast dom bättre (skratt).” Informanten menar vidare att de 
har fått satsa hårt på att marknadsföra både den digitala och fysiska mötesplatsen, 
”skjuta med skarp ammunition åt bägge hållen”. Informanten visar tydligt att satsning 
på det fysiska och det digitala biblioteket inte behöver utesluta varandra, samtidigt som 
spår av den mänskliga diskursen kan skönjas i informantens rädsla för att biblioteket ska 
tappa användare. Vederbörande säger dock inte att det är det fysiska bibliotekets 
användare som avses, nota bene.  
 
Musikwebb och andra digitala tjänster kan även komma att få en betydelse för det 
faktiska biblioteksrummet och det vardagliga biblioteksarbetet tror några av våra 
informanter. På Bibliotek C ser man en fördel på ett konkret plan: om den digitala 
musiken tar över helt kommer utrymme frigöras i bibliotekets lokaler där fonogrammen 
tidigare stod. Det faktum att Musikwebb och liknande tjänster innebär en väldigt liten 
arbetsinsats för bibliotekspersonalen tror gruppen på Bibliotek A kan leda till att 
personalresurser frigörs och att dessa resurser kan läggas på service. Detta är åsikter 
typiska för den pragmatiska diskursen, där digitalisering ses som en möjlighet att öka 
servicen för användarna. Dessa exempel tyder enligt oss på att de ser den digitala och 
den fysiska/mänskliga servicen som komplement till varandra. Att personalen kan ägna 
mer av sin arbetstid åt användarna är naturligtvis positivt, men vi tror att det i sådana 
fall är vad den digitala utvecklingen kan ge i förlängningen. I nuläget verkar det inte i 
just Musikwebbs fall som att tjänsten ersätter bibliotekets fysiska bestånd av CD-skivor, 
då det framkommer att biblioteken har både CD-skivor och digitala musiktjänster 
parallellt. Alltså antar vi att Musikwebb inte i dagsläget har någon särskild effekt på 
bibliotekspersonalens arbetsuppgifter men att det i framtiden kan bli så när biblioteket 
kanske bara tillhandahåller musik digitalt, något som våra informanter tror kommer att 
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bli verklighet. Men att biblioteket erbjuder CD-skivor och digitala musiktjänster menar 
vi kan ses som en strävan efter demokrati i den mänskliga diskursen och efter att 
erbjuda någonting till alla. En motivering som ges av informanterna till att biblioteket 
fortfarande har kvar sitt skivbestånd är nämligen att kunna ge service även till de 
användare som inte har möjlighet att ta del av den nya tekniken. Det hävdas att det 
måste finnas en övergångsperiod mellan olika typer av teknik. Alltså menar vi att det 
ges uttryck för att Musikwebb tillsammans med det fysiska beståndet av musik ökar 
demokratin i och med att användaren själv kan välja om denne vill låna CD-skivor på 
det fysiska biblioteket eller musikfiler på det virtuella, allt efter egen vilja och 
kompetens. 
 
Vid Bibliotek C visar också en informant på en inställning till begreppet dokument som 
mycket liknar den inom den mänskliga diskursen. I denna diskurs menas tryckta dito 
när man talar om dokument och vår informant menar att människor föredrar att läsa på 
papper och inte på skärmen, en åsikt som på olika sätt framträder vid samtliga av våra 
intervjuer. Informanten menar vidare att detta kan innebära att användare inte heller vill 
lyssna på musik framför sin dator, vilket öppnar för positiv inställning till det fysiska 
fonogrammet i motsats till en datafil. Vi menar att informanten här håller sig fast vid 
den fysiska dokumentformen och till viss del avfärdar den otryckta formen som 
obekväm. Vi tycker detta tyder på en traditionell syn på olika medieformer. 
 
Anledningarna till att biblioteken köpte in Musikwebb liknar varandra. Man ville 
”testa” eller ”haka på” tjänsten och ”visa att man hänger med”. Vi anser att det kan 
kopplas till den pragmatiska diskursen. Anledningarna tyder på en mer förbehållslöst 
positiv inställning till digitala tjänster än vad man finner i den mänskliga diskursen. 
Dock utan den entusiasm man finner i den digitala dito. Vi tycker att dessa motiveringar 
till inköpet av Musikwebb stämmer väl överens med den pragmatiska diskursens 
biblioteksbegrepp där ny teknik ses som positivt men även i IT-begreppet där det 
framhålls att IT kan erbjuda nya möjligheter och har goda utsikter att integreras i det 
fysiska biblioteket. Vi tolkar önskan om att ”visa att man hänger med” som ett försök 
från biblioteket att hålla jämnt tempo med samhällets digitala progression och vara en 
modern och tidsenlig verksamhet. Detta verkar vara något som personalen på 
biblioteket tycker är betydelsefullt, vilket vi även tycker oss se spår av i de andra ovan 
nämnda argumenten och att informanterna ställer sig öppna för en omvandling av 
bibliotekets tjänster.  
 
Hos några av informanterna vid Bibliotek D finns tankar om vad Musikwebb innebär 
för biblioteket som oberoende institution, som ger oss anledning att återkomma till 
Talja. Informanterna talar om en användare som först lånat en skiva genom Musikwebb, 
för att sedan välja att köpa den. En informant påpekar i skämtsam ton att det kanske är 
precis vad de skivbolag som finns med i samarbetet vill. Här tycker vi oss se en 
koppling till Taljas Consumer Culture Repertoire och dess misstro mot kulturindustrin. 
Frågan väcks om vems ärenden biblioteket går när man köper in en tjänst som 
Musikwebb. Målet med biblioteket som motvikt till kommersiella aktörer uppfylls inte 
om det förhåller sig på detta vis.  
 

7.3 Service 
 
I våra intervjuer uttrycks som redan nämnts en önskan om att hålla sig uppdaterade med 
nya tekniken och att det är viktigt för biblioteket att erbjuda den service som denna 
innebär. Även om målet är detsamma så finns det variationer i hur våra informanter 
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talar om den nya tekniken. På Bibliotek D tror intervjudeltagarna att musik i filformat är 
det som slutligen kommer att ta över och att framtiden ligger i att biblioteken 
digitaliserar sitt musikbestånd. Musikwebb är därmed är ett sätt att följa med i 
utvecklingen menar en informant. På Bibliotek A framhäver en i den intervjuade 
gruppen att det är väldigt praktiskt med digitala tjänster men att det ibland kan kännas 
lite ”trist”. Här tolkar vi det som att informanten har insikt i och är medveten om att den 
nya tekniken och digitala servicen som Musikwebb innebär är en utveckling som inte 
går att bortse ifrån. Våra informanter accepterar den förändring som sker och i 
uttalanden från informanterna på Bibliotek D finns spår av den lagbundna teknologiska 
determinism som Forsslund menar ligger till grund för hans digitala diskurs, då de 
menar att det inte tjänar något till att motarbeta den digitala utvecklingen. Informanterna 
är inte okritiska till digitalisering av bibliotekets tjänster men accepterar ändå att det i 
dagsläget är något som är på frammarsch och biblioteket bör bli delaktig i detta. På 
Bibliotek B är deltagarna tämligen entusiastiska över den digitala utvecklingen på 
biblioteket och de arbetar aktivt för att göra sitt bibliotek mer digitalt tillgängligt. 
Angående de nya tjänsterna säger de: 
 

Informant 1: [D]et är häftigt, du kan göra det mitt i natten asså det är det som är grejen och 
det är samma sak med Musikwebben, man kan göra det när som helst. Och du kan nå det 
varsomhelst ifrån också. 
Informant 2: Ja var du än i världen är. 

 
Våra informanter tecknar här en bild av den service som Musikwebb erbjuder 
användare. Ett uttalande som detta anser vi tydligt höra hemma i Forsslunds digitala 
diskurs och i servicebegreppet, där just 24-timmarsbibliotekets fördelar framhävs. 
Individens frihet att besöka biblioteket när denne behagar är grunden för god service i 
denna diskurs, och våra informanter påpekar precis detta. Även i intervjun på Bibliotek 
C framkommer det att de ser på sitt digitala bestånd som en ökad service åt sina 
användare. De menar att Musikwebb är en del av deras uppbyggnad av ett bestånd 
digitala tjänster som användaren kan nå hemifrån och informanterna ser detta som 
positivt, vilket vi menar tillhör den digitala diskursen. Dessa utsagor skulle även kunna 
platsa i den pragmatiska diskursen då informanterna här inte utesluter eller har en 
negativ ton mot det fysiska biblioteket, men då vi anser att resonemanget ställer sig klart 
optimistiskt till den digitala utvecklingen tolkar vi det som att informanterna här mer 
knyter an till den digitala diskursen.  
 
En konsekvens av teknikutvecklingen är att den skapar nya behov av service gällande 
IT-kompetens och teknikkunskap, vilket påpekas av informanter på Bibliotek A. En av 
informanterna menar att i och med de digitala tjänsterna och Musikwebb så ändrar 
bibliotekariens roll karaktär från litteratur- och informationsvägledare till IT-pedagog 
för användare som inte behärskar tekniken hos de nya digitala tjänsterna. Den nya 
pedagogiska roll som informanten här omtalar är något som är inkluderat i Forsslunds 
pragmatiska diskurs, i vilken det åsyftas att det ska ingå i bibliotekets service att erbjuda 
användaren en chans att utöka sin IT-kompetens. I det här fallet blir 
teknikundervisningen en följd av den digitala utvecklingen. Biblioteket kan inte bara 
tillgängliggöra tjänster via webben, utan det blir även nödvändigt att undervisa i hur 
låntagaren ska gå till väga för att utnyttja dessa tjänster. Personalen på Bibliotek B säger 
sig ha känt av sin nya roll och de menar att det är något nytt som de behöver lära sig 
nästan varje vecka. Alltså skapar teknikutvecklingen också ett behov av ny kunskap hos 
bibliotekspersonalen. 
 
Vad som också blir tydligt i vår empiri är en osäkerhet gällande bibliotekets framtida 
roll i den digitala utvecklingen och vad biblioteksverksamheten kommer att innehålla. 
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Flera av informanterna tar upp konkurrensen med Internet och vad biblioteket kan 
erbjuda jämfört med andra aktörer på Internet. Musikwebb jämförs med webbaserade 
musiktjänster som allmusic.com, iTunes Store9, MySpace och last.fm som alla fyra är 
stora forum för musik och våra informanter är osäkra på om dessa fyra aktörer 
konkurrerar ut Musikwebb. På Bibliotek B tror informanterna att den som är 
musikintresserad snarare vänder sig till MySpace än till biblioteket för att tillgodose sitt 
musikbehov. En informant på Bibliotek A menar att det finns andra som klarar av den 
digitala servicen bättre än biblioteket och på Bibliotek D frågar informanterna sig hur de 
ska kunna slå sig in bland alla Communitys och webbsidor som erbjuds via Internet. Vi 
menar att här finns en viss brist på överensstämmelse mellan att å ena sidan vilja följa 
med i den nya teknikutvecklingen och att å andra sidan ha svårt att se hur biblioteket 
skall hävda sig i denna utveckling. Denna diskrepans tolkar vi som en förlängning av 
Forsslunds digitala diskurs, som förvisso inte artikuleras i hans material där bara 
fördelarna med digitalisering framhävs. Men vi ser ändå på denna osäkerhet som en 
logisk följd av den digitala diskursen där teknikutvecklingen ses ur ett 
omvärldsmedvetet och kritiskt perspektiv. Vi menar att våra informanters kommentarer 
har en realistisk förankring och att själva frågan är om det verkligen finns ett stort behov 
av digital biblioteksservice när utbudet av digitala tjänster redan är så stort i och med 
Internet. Samtidigt utkristalliserar sig en lika realistisk syn på att biblioteket måste följa 
med i teknikutvecklingen för att bibehålla sin position och vara en relevant institution 
för samhället. Men frågan lyder då i vilken utsträckning biblioteket ska anamma den 
digitala utvecklingen.  
 
Likväl är det genomgående i de fyra intervjuerna att informanterna säger att när de visat 
Musikwebb för användare så har dessa blivit intresserade. Även om våra informanter 
inte har fått odelat positiv respons från användare så är den spontana reaktionen på 
tjänsten sådan. Denna reaktion kommer visserligen inte från våra informanter själva 
utan från deras användare, men vi menar ändå att dessa kommentarer hör hemma under 
den digitala diskursen då yttrandena är klart positiva. Vi är medvetna om att Forsslund 
har skapat sina diskurser utifrån texter skrivna av inom biblioteksområdet verksamma 
personer men vi ser inget direkt problem i att klassificera användares uttalanden i dessa 
kategorier. Detta då våra informanter begagnar sig av användares reaktioner för att 
illustrera sina intryck av Musikwebb, som ju är en tjänst för bibliotekets användare. Av 
detta kan vi sluta oss till att det hos de användare som informanterna visat Musikwebb 
ändå finns ett visst intresse för tjänsten. 
 
På Bibliotek A har informanterna reflekterat över det faktum att deras användare kan 
sköta mycket av sina biblioteksärenden hemifrån, men att användare ofta också är 
intresserade av bibliotekariernas rekommendationer och åsikter. De menar vidare att 
bibliotekarien kan bli mer synlig i biblioteket och utnyttja detta faktum för att berättiga 
bibliotekens tillvaro. Att betona den personliga och sociala servicen hör klart till 
Forsslunds mänskliga diskurs. Men informanterna ger här även uttryck för den 
pragmatiska diskursen då det står klart att de digitala tjänsterna och den service som 
dessa innebär ska finnas parallellt med att bibliotekspersonal satsar på att möta 
användare i biblioteket. I övrigt vill vi påpeka att möjligheten för bibliotekspersonalen 
att ge rekommendationer eller bli mer synliga via webben inte nämns, vilket tyder på att 
informanterna fortfarande håller fast vid bibliotekets traditionella serviceuppgifter, som 
utförs i det fysiska biblioteksrummet.  
 
I samtliga våra intervjuer nämns nackdelar med Musikwebb. De problem som nämns är 
                                                 
9 iTunes Store är Apples webbaserade försäljningstjänst som säljer musikfiler via programvaran iTunes. 
Där säljs filer både med och utan DRM-teknik. 
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att användaren blir bunden till datorn, att DRM-tekniken är upphov till tekniska 
svårigheter som att formatet inte fungerar i alla mediaspelare eller mp3-spelare, lånen 
och lånetiden är begränsade, Musikwebb fungerar inte i Macintoshdatorer, tjänstens 
gränssnitt är inte användarvänligt och genreindelningen är krånglig. Dessutom menar 
informanterna att alla användare kanske inte kan ta del av Musikwebb då alla inte har en 
hemdator. En informant på bibliotek B säger angående DRM-tekniken som omöjliggör 
överföring till många bärbara spelare ”Det är inte tillräckligt, folk vill ha det i fickan 
eller liksom i öronen hela tiden så va”. På Bibliotek A menar en av informanterna att de 
tekniska hinder som de upplever att Musikwebb och även andra e-tjänster har är 
”barnsjukdomar” som kommer att elimineras framöver. Här menar vi att informanten 
ger uttryck för den lagbundna teknologiska determinism som Forsslund menar ligger 
bakom den digitala diskursen då teknik i princip utvecklas fristående från den sociala 
sfären och de principer som råder där. I sådana fall är det rimligt att tala om 
”barnsjukdomar” som ett nödvändigt ont i en teknologisk utveckling som i det närmaste 
sker av sig självt. Då Musikwebb är en ny teknisk lösning för distribution av digital 
musik, måste den enligt den lagbundna teknologisk determinismen, genomgå en sådan 
fas av barnsjukdomar.  
 
I intervjun med Bibliotek A menar informanterna att det är än mer värdefullt för ett 
bibliotek på landsbygden att erbjuda digitala tjänster och service som Musikwebb, som 
ett alternativ till det stora utbud som finns i städer. Detta tolkar vi som ett uttalande 
gällande demokrati som hör hemma i den mänskliga diskursen där folkbiblioteket 
”tillhandahåller all slags information till alla oavsett vem man är ” (Forsslund, 2005. s. 
31). Även om det enbart är tillhandahållandet av information som avhandlas i denna 
diskurs så menar vi i enlighet med Talja att även musik kan ha ett informationsvärde 
och kan syfta till att öka allmänbildningen. Musik är enligt Taljas tre repertoarer alltså 
inte enbart likställt med underhållning. Därmed menar vi att Musikwebb här blir ett sätt 
att tillgängliggöra ett brett musikutbud som användarna på landsbygden möjligtvis inte 
hade fått ta del av om biblioteket inte erbjudit tjänsten. Det här tyder också på att 
personalen har en medvetenhet om sina användare och att de väljer service efter vad 
som bäst svarar upp till användarnas behov. Därmed skulle även detta perspektiv kunna 
hamna under Taljas Mosaic Repertoire då denna handlar om att erbjuda alla människor i 
ett samhälle ett för användargruppen anpassat utbud, vilket på landsbygden kan vara att 
tillhandahålla ett utbud som gör att klyftan mellan glesbygd och stad minskar. 
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8. Diskussion 
 
I vår diskussion har vi frångått de kategorier vi använde i resultatredovisning och analys 
och istället indelat i mindre kategorier än tidigare. Anledningen till detta är som vi 
nämnt att våra teman är sammanlänkade och då vi i vår diskussion använder oss av den 
historik och litteratur som presenteras i kapitel 2 och kapitel 3, har dessa gett upphov till 
nya perspektiv som inte kan behandlas på ett tillfredställande sätt inom våra tidigare 
mer övergripande kategorier. Istället för att bygga vår diskussion kring våra 
frågeställningar har vi valt att redovisa våra slutsatser i ett separat, avslutande kapitel, 
där dessa utgör rubriker. Härnäst följer en sammanfattning av samspelet mellan våra 
teoretiska modeller och vår empiri. Sedan presenterar vi vår diskussion indelad i 
följande kategorier: Musikwebb och urval, Musikwebb och bibliotekspersonals kunskap 
om musik, Musikwebb som pakettjänst, Musikwebb och biblioteket som institution, 
Musikwebb och bibliotekspersonalens roll, Musikwebb och användarvänlighet samt 
Musikwebb och konkurrenskraft.  
 
Vi har i vår analys funnit spår av samtliga tre av Taljas repertoarer. Dock finns 
Consumer Culture Repertoire och Mosaic Culture Repertoire representerade i betydligt 
högre grad än Common Culture Repertoire. Den sistnämnda repertoaren har äldst anor, 
med ett upplysningstänkande som härstammar från 1700-talet, vilket skulle kunna 
innebära att den är något som tillhör det förgångna. Så är dock inte fallet. Taljas 
undersökning publicerades 2001 och i hennes empiriska material finns repertoaren 
rikligt presenterad. I Mattias Larssons undersökning genomförd vid musikavdelningar 
på stadsdelsbibliotek i Göteborg, även denna med Talja som teoretisk grund, finns 
repertoaren tydligt representerad på åtminstone ett bibliotek enligt författaren. Karin 
Schelin, som även hon använder sig av Talja i sin analys, kommer fram till att Common 
Culture Repertoire är den förhärskande repertoaren i hennes material. Båda dessa 
magisteruppsatser är från 2004. Vi misstänker att det kan ha att göra med vem man 
väljer att intervjua. Larsson har talat med bibliotekarier speciellt ansvariga för 
musikavdelningar vid sina respektive bibliotek och Schelin har talat med bibliotekarier 
på bibliotek som har stora musiksamlingar och satsar mycket på musiken. Vi anser att 
det inte är märkligt att de bland mycket musikintresserade bibliotekarier funnit vissa 
informanter tillhörande den ”gamla skolan”. Vi å andra sidan har inte undersökt 
musikens ställning generellt vid de bibliotek vi besökt eller intervjuat 
musikbibliotekarier, utan fokuserat på deras innehav av Musikwebb. Skillnaderna kan 
också bero på slumpen, då Larssons, Schelins och vår underökning samtliga är 
magisteruppsatser och urvalet är litet.  
 
I vårt material har vi även återfunnit samtliga av Forsslunds tre diskurser. Dock med 
tydlig övervikt på den mänskliga och den pragmatiska diskursen. Få paralleller till den 
digitala diskursen har varit möjliga att dra, vilket vi inte anser vara särskilt märkligt då 
Forsslunds empiri utgörs av artiklar i bibliotekstidskrifter och inte av intervjuer med 
yrkesaktiva på bibliotek. Att bibliotekspersonal värnar om det fysiska biblioteket och 
sin egen mänskliga kontakt med användare menar vi är förståeligt. Inom den digitala 
diskursen utesluts i stor grad det traditionella biblioteket och dess personal, istället 
framhävs den digitala utvecklingens fördelar. Vi föreställer oss att denna renodlat 
positiva inställning och tydliga fokus på det virtuella biblioteket ligger långt ifrån 
vardagen för yrkesverksamma på folkbibliotek och därför har svårt att vinna gehör där. 
Istället väljer man att framhäva förtjänsten med det traditionella biblioteksarbetet men 
utan att exkludera den digitala utvecklingen.  
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8.1 Musikwebb och urval 
 
Ett av våra resultat rör våra informanters ambivalenta inställning till Musikwebb. I 
samtliga intervjuer framkommer det att intervjudeltagarna tycker att Musikwebbs 
främsta fördel är det breda innehållet. Även användarna i Milds studie prioriterade till 
exempel utbud framför tillgänglighet, vilket tyder på att utbudsfrågan är viktig (2004, s. 
47f). I och med Musikwebb så erbjuds användarna ett utbud som är långt mycket större 
än det som biblioteket kan ge i fysiska fonogram, vilket betonas av våra informanter 
som en av Musikwebbs starka fördelar. Men även om alla informanter instämmer i detta 
så finns det ändå en rad invändningar och reservationer mot Musikwebb. En av 
invändningarna mot Musikwebbs utbud artikuleras i uttalandena om populärmusik 
kontra alternativ musik. Ingenstans i vårt material uttrycks explicita åsikter angående att 
populärmusik skulle vara av låg kvalitet, vilket det borde göra om informanterna mer 
tydligt sympatiserade med Common Culture Repertoire eller Consumer Culture 
Repertoire. Det som uttrycks är sympatier för den musik som hålls högt inom dessa 
repertoarer, främst den alternativa musiken. Att populärmusiken har blivit mer rumsren 
på svenska bibliotek uppmärksammar Nilsson i sin magisteruppsats, men hon kommer 
också fram till att ett visst kvalitetstänkande lever kvar (1997, s. 38f). Vi tycker att våra 
resultat stämmer väl överens med Nilssons i detta avseende, acceptans och till och med 
välkomnande av populärmusik koexisterar med åsikter om vad som egentligen håller 
hög kvalitet. Detta stämmer också med Taljas resultat, inledningsvis påpekar hennes 
informanter att biblioteket ska erbjuda något för alla (Diversity Ethics), men därefter 
framkommer åsikter som hör de olika repertoarerna till. Denna komplexa hållning leder 
till en viss ambivalens i inställningen till Musikwebb. Först säger informanterna att 
tjänsten är bra då den erbjuder något för alla, för att sedan uttrycka vissa farhågor om att 
alternativ musik inte finns representerad och vissa lyfter fram det faktum att alternativ 
musik visst finns representerad som en av de stora förtjänsterna med Musikwebb. Båda 
dessa åsikter hör som sagt till Consumer Culture Repertoire. 
 
Schelin återfinner också spår av Consumer Culture Repertoire, hennes informanter vill 
köpa in smal musik för att motverka kommersialismen samtidigt som de även behöver 
mer populärmusik då de inte vill förlora låntagare (2004, s. 41). Att biblioteket ska vara 
en motvikt till kommersialismen i fråga om musikutbudet framkommer också i Nilssons 
material (1997, s. 53). Schelin menar vidare att om biblioteken köper in mer och mer 
populärmusik kan biblioteket bli en konkurrent till musikbranschen (2004, s. 41). I 
Musikwebbs fall behöver inte bibliotekspersonalen göra några val utan här presenteras 
enligt våra informanter ett utbud som är brett, men huruvida den smala musiken finns 
representerad är våra informanter oense om. För de av våra informanter som upplever 
att den alternativa musiken finns representerad i Musikwebb kan tjänsten enligt oss 
innebära en lösning på balansgången mellan alternativ och populär musik. I de fall 
informanterna inte anser att alternativ musik finns representerad i Musikwebb tror vi att 
tjänsten betyder att populärmusikens ställning befästs ytterligare på biblioteket. En 
möjlig lösning skulle i dessa fall kunna vara att låta Musikwebb stå för den del av 
bibliotekets utbud som ska innehålla populärmusik. Sedan kan övriga resurser som finns 
att tillgå för inköp av musik läggas på smalare musik i exempelvis CD-format. 
Biblioteken riskerar inte i och med Musikwebb att bli en konkurrent till skivbranschen 
då det är denna som sätter ramarna för tjänsten. Däremot inträffar det som Mild 
förutser: att vinstinriktade företag får inflytande i biblioteksverksamheten (2004, s. 48). 
Några av våra informanter uttrycker dessa farhågor och är skeptiska till att en 
utomstående aktör väljer vilken musik som biblioteket ska förmedla. Samtidigt menar 
några av våra informanter på ett bibliotek att BTJ är ett pålitligt företag som står för hög 
kvalitet. Vi undrar om denna diskrepans kan bero på informanternas olika inställning till 
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BTJ och vilken typ av organisation denna är. Vi tyckte oss se tecken på att den som ser 
BTJ som ett kommersiellt företag är mer benägen att vara skeptiskt än den som 
betraktar BTJ som en förlängning av folkbiblioteket.  
 

8.2 Musikwebb och bibliotekspersonals kunskap om musik 
 
Vi har uppmärksammat att flera av våra informanter framhåller det som positivt att de 
inte själva gör urvalet i Musikwebb. En av anledningarna är att risken för att 
bibliotekarien väljer musik efter eget tycke elimineras i och med Musikwebb. Detta 
tyder på att informanterna välkomnar en förändring av urvalsprocessen. Som vi har 
nämnt har andra bland våra informanter uttryckt negativa åsikter angående att de inte 
längre själva kan styra urvalet och en önskan om att biblioteket ska behålla sina 
traditionella uppgifter. Här märks istället en önskan bort från det traditionella sättet att 
arbeta vid bibliotek, där man inte har något emot att avstå från att göra urvalet gällande 
musik. Detta kan antingen bero på att dessa informanter är mycket anpassningsbara till 
de förändringar som den nya tekniken innebär eller så kan det ha sin grund i att de inte 
betraktar musikens plats på bibliotek som lika självklar som litteraturens. Vi vill ändå 
ställa frågan om informanterna varit lika okritiskt inställda om det var kontrollen över 
urvalsprocessen när det gäller litteratur som de inte längre kunde utöva.   
 
En annan orsak till att vissa av informanterna är positiva till att urvalet sköts av en andra 
part är att de inte anser sig besitta tillräckligt med kunskap för att göra ett urval av 
musik. Den här bristen på kunskap hos bibliotekarier när det gäller musik är något som 
också Larsson har noterat. En av Larssons slutsatser är att det saknas nedskrivna 
målformuleringar för musikverksamheten vid samtliga bibliotek han undersökt. Larsson 
menar att detta är ett problem för att verksamheten då blir beroende av den enskilda 
bibliotekarien och dennes kompetens och kunskap (2004, s. 69f). Detta faktum 
diskuteras också av Nilsson. Hon menar att det på de bibliotek hon studerat inte finns 
några urvalskriterier som specifikt rör musik och att inköp av musik också här har varit 
avhängigt bibliotekarien (Nilsson, 1997, s. 53). I vår uppsats har vi inte undersökt 
måldokument författade vid de bibliotek vi besökt. Detta är en begränsning vi gjort då 
vi intresserat oss för personalens attityder till just Musikwebb. Både Nilssons och 
Larssons resultat visar alltså att målsättningar och urvalskriterier är bristfälliga vilket 
innebär att ansvaret läggs över på den enskilde bibliotekarien. Dessa resultat 
tillsammans med den okunskap som vissa av våra informanter uttrycker torde leda till 
att resultatet inte blir särskilt bra. Finns det varken måldokument, urvalskriterier eller 
kunskap om musik på biblioteken kan Musikwebb vara en bra lösning, åtminstone för 
bibliotekspersonalen som då inte behöver befatta sig med en urvalsprocess de inte 
känner att de behärskar. Konklusionen blir att flera av våra informanter inte anser sig 
besitta den kunskap som krävs för att göra ett adekvat urval av musik. För dessa kan 
Musikwebb vara ett bra alternativ. 
 

8.3 Musikwebb som pakettjänst 
 
Paketlösningar är ingen nyhet på bibliotek, som en av våra informanter vid Bibliotek C 
påpekar. Informanten drar en parallell mellan den typ av paketlösning för 
biblioteksmedia som Musikwebb innebär och de försändelser med skönlitteratur som 
biblioteken får från Statens Kulturråd. Det påpekas att via dessa får biblioteket media 
man inte själva valt ut och samma litteratur återfinns på samtliga folkbibliotek i Sverige. 
Om det förhåller sig så att utvecklingen pekar mot att fler av bibliotekens inköp 
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kommer bestå av paket, så kommer urvalskriterierna att se annorlunda ut än tidigare, då 
enskilda verk ej längre granskas, utan ett helt paket eller en hel tjänst av Musikwebbs 
typ köps in. Detta är även någonting som Rubin påpekar, gällande att bibliotekets 
bestånd blir allt mer digitaliserat. Traditionella urvalskriterier är inte längre tillämpbara 
då biblioteket köper in pakettjänster menar Rubin (2000, s. 82f). Därför kan man fråga 
sig vilken relevans Taljas diskursanalys har i framtiden eller varför vi valde att grunda 
vår analys på denna. Vår förförståelse innefattade dock uppfattningen att 
biblioteksanställda inte är helt villiga att släppa kontrollen över urvalet. Trots att vi fann 
att detta var mindre problematiskt för våra informanter än vi föreställt oss finns dock, 
som vi nämnt, spår av de repertoarer Talja urskiljer i vårt material. Alltså finns hos 
några av våra informanter en viss motvilja mot att släppa den kontroll de tidigare haft 
över urvalsprocessen. Vi menar att detta får konsekvenser för deras tillämpning av 
Musikwebb. Biblioteken köper in tjänsten, men är samtidigt inte helt positiva och tror 
inte heller fullt ut på dess relevans. Detta kan påverka hur bibliotekspersonalen väljer att 
arbeta med tjänsten. Detta märks tydligast i uttalandet från en informant på Bibliotek A, 
som väljer bort att browsa i Musikwebb tillsammans med användare. Vederbörande 
gillar inte att arbeta på det viset, utan vill föra det samtalet över skivbackarna. Vidare 
har flera av våra informanter påpekat att marknadsföringen av Musikwebb varit 
eftersatt. Detta inte för att man medvetet valt bort detta moment men konsekvensen 
riskerar ändock att bli att användare inte uppmärksammar tjänstens existens och detta 
äventyrar dess fortlevnad. 
 
Med anledning av detta undrar vi hur Musikwebbs framtid ser ut, om tjänsten köps in, 
men inte accepteras fullt ut av bibliotekspersonalen som arbetar med tjänsten. För att 
kunna arbeta med Musikwebb på ett optimalt sätt måste kanske bibliotekspersonalen 
frångå sina ambitioner att göra ett urval av vilken musik som ska köpas in till 
biblioteket. Sedan kan man se det från andra sidan, ”felet” kanske ligger hos 
Musikwebb. Om tjänsten ska ha en framtid kanske den måste omvandlas så att 
bibliotekspersonalen återfår möjligheten att utöva sina traditionella uppgifter och göra 
ett urval. Kvantitet kanske inte kan tillåtas gå före till exempel kvalitetsgranskning eller 
kännedom om de lokala användarnas önskemål.  
 
Vid några av våra intervjuer påpekade informanter att det är svårt för ett vanligt 
folkbibliotek att synas på Internet då detta är så stort. En åsikt som framkom var att för 
att få användare att intressera sig för just deras hemsida skulle det krävas att den hade 
en lokal profil och därmed erbjöd någonting av intresse för de lokala användarna som 
ingen annan bibliotekshemsida gör. Vi undrar även i detta fall om det skulle vara 
önskvärt att Musikwebb fungerade på ett liknande sätt, nämligen att ett urval var möjligt 
att göra för bibliotekspersonalen, istället för att vara en paketlösning som tjänsten är 
idag. Detta för att kunna förankra tjänsten i det lokala biblioteket och göra den till en 
förlängning av det lokala beståndet av musikfonogram. Detta skulle också kunna 
innebära att tjänsten skulle kunna fungera på ett liknande sätt för användaren som de 
fysiska samlingarna gör, nämligen för att browsa efter intressanta titlar. Detta är något 
som Milds informanter påpekar, att de använder bibliotekets samlingar i detta syfte 
medan de laddar ned musik från Internet enbart då de vet exakt vad de är ute efter 
(2004, s. 39). Då skulle Musikwebb mer tydligt vara en tjänst som liknar andra 
bibliotekstjänster och erbjuda användaren vad denne förväntar sig av biblioteket. Denna 
princip ligger till grund för Mediejukeboxen som har ett mycket mindre utbud och där 
bibliotekspersonalen kan köpa in filer till sin lokala Mediejukebox. Dock medger inte 
Mediejukeboxen lån hemifrån, såsom Musikwebb gör, utan användaren måste komma 
till biblioteket för att låna, vilket skulle kunna innebära sämre service för användaren. 
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8.4 Musikwebb och biblioteket som institution 
 
Ett av våra resultat är att våra informanter betraktar Musikwebb som ett medel för 
biblioteket att följa med i teknikutvecklingen och att ett inköp av tjänsten förmedlar 
detta till användare. Våra informanter är inte odelat positiva till den nya tekniken, men 
vi tolkar det som att de accepterat att ny teknik förändrar bibliotekets service och att 
detta är ett faktum som det inte tjänar något till att motarbeta. Ny teknik är något som 
Rubin benämner som en av de utmaningar som biblioteken kommer att bli tvungna att 
konfronteras med. Rubin anser att det är viktigt att biblioteken lär sig utnyttja tekniken 
för att bibehålla sin position i informationssamhället, men att bibliotekarierna inte heller 
bör vara okritiska mot den teknologiska utvecklingen, vilket vi menar stämmer överens 
med vad våra informanter ger uttryck för. Rubin menar vidare att det är viktigt att 
utvärdera den service som ny teknik tillför. (2000, s. 5, 58) I vissa fall har vi sett 
tendenser på att tjänstens relevans här har varit underordnad bibliotekets strävan att 
följa med i den digitala utvecklingen. Å andra sidan så uttrycker våra informanter 
genomgående både för- och nackdelar med digitala tjänster vilket tyder på att de 
analyserar utvecklingen i stort kontinuerligt. 
 
I vår analys är det markant att digital och traditionell biblioteksservice inte måste stå i 
motsättning till varandra. På två bibliotek nämner informanterna att de tror att digitala 
tjänster av Musikwebbs art kan locka nya användare till biblioteket eller locka tillbaka 
användare man förlorat. De båda uttalandena befinner sig enligt oss inte i samma 
diskurs, men vad som blir tydligt är att i dessa yttranden finns en önskan om att 
låntagare ska använda biblioteket och att det viktigaste är att biblioteket som institution 
inte tappar i värde. Att låntagaren utnyttjar biblioteket får ändå ses som det essentiella i 
biblioteksverksamheten. I dessa utsagor verkar informanterna ha tagit fasta på detta och 
det verkar inte spela någon egentlig roll om användaren utnyttjar biblioteket digitalt 
eller fysiskt. Vi menar att det tyder på en insikt om att biblioteksverksamheten 
framförallt måste följa samhällsutvecklingen och anpassa sig till den service som 
användarna förväntar sig av biblioteket. Vidare tycker vi att det här finns en positiv syn 
på att flera av bibliotekets tjänster numera finns digitalt och att bibliotekspersonalen lär 
sig att utnyttja den nya tekniken för att ge sina användare en bättre och mer 
mångfacetterad service. Här vill vi passa på att återknyta till Casey och Savastinuk och 
deras definition av Bibliotek 2.0. Som vi redan nämnt föreställde vi oss att våra 
informanter skulle koppla samman Musikwebb med detta fenomen. Detta i samband 
med tjänstens likhet med exempelvis fildelning, som är ett interaktivt sätt att använda 
Internet. Så var inte fallet. Istället fann vi att Musikwebb kan ses som en 2.0-tjänst på 
andra sätt. Caseys och Savastinuks definition av Bibliotek 2.0 är som sagt tredelad, den 
första delen handlar om interaktivitet och användarens deltagande i utformandet av 
bibliotekets tjänster (2007, s. 5). Av detta innehåller Musikwebb inga spår. Däremot 
talar våra informanter om Musikwebb på ett sätt som passar in på återstående delar av 
definitionen av Bibliotek 2.0. Med det menar vi att Musikwebb ses som ett sätt att 
behålla befintliga användare och samtidigt locka nya. Dessutom har vi sett att i vissa fall 
är inköpet av tjänsten genomtänkt som en del i en meningsfull förändring biblioteket, 
där digitala och traditionella tjänster samsas för att förhoppningsvis erbjuda användaren 
bästa möjliga service. 
 
Även om vi menar att det inte finns någon egentlig motsättning mellan digital och 
mänsklig service hos våra informanter, så tycker vi att de ger uttryck för en viss oro och 
osäkerhet om bibliotekets framtid. Vad ska egentligen biblioteket göra och kan 
verksamheten hävda sig i den digitala utvecklingen? Är Musikwebb verkligen ett 
alternativ till andra webbaserade musikforum? Samtidigt som informanterna är osäkra 
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på bibliotekets framtid vill de ändå följa med i teknikutvecklingen, men det verkar 
enligt oss inte som att våra informanter är på det klara med vad den utvecklingen 
egentligen kan innebära för biblioteket. När denna oro uttrycks tenderar informanterna 
att framhäva det fysiska biblioteksrummet och att användarna antagligen uppskattar de 
traditionella medierna. Informanternas oro handlar också om att bibliotekets roll blir allt 
mer undergrävd av andra aktörer som finns på marknaden. Dock påpekas det att 
bibliotekets tjänster än så länge är gratis och det är något informanterna tror att 
biblioteket ska hålla fast vid ur demokrati- och konkurrenssynpunkt. Här hävdas också 
bibliotekets position som mötesplats vilket enligt oss hör till Forsslunds mänskliga 
diskurs. Det sociala betonas alltså av informanterna men också yrkesrollen, det vill säga 
att användaren är intresserad av att bibliotekariens åsikter. På ett bibliotek menar 
informanterna att de vill satsa på att göra bibliotekarien mer synlig i bibliotekslokalen 
för att motivera deras existens. Detta berör även Rubin då han också framhäver 
bibliotekets sociala roll och möjlighet till aktiviteter, en möjlighet som han inte ser att 
det virtuella biblioteket skulle innehålla (Rubin, 2000, s. 84f). Detta menar vi även 
stämmer överens med våra informanters uppfattning, då ingen uttrycker att 
bibliotekspersonalen skulle kunna bli mer synlig på bibliotekets webbsida eller att även 
det virtuella biblioteket skulle kunna vara en mötesplats och att detta kunde vara en av 
personalens framtida arbetsuppgifter. Det står klart att våra informanter ser bibliotekets 
framtid som oviss på grund av utvecklingen med digitala tjänster såsom Musikwebb, 
men tror att det fysiska biblioteket har en viktig funktion som mötesplats. En funktion 
som inte är ersättbar. 
 
Det framkommer att informanterna på ett av våra besökta bibliotek som är placerat på 
en mindre ort anser att det är särskilt viktigt för dem att erbjuda Musikwebb som en 
kompensation för det begränsade utbud som finns på landsbygden jämfört med vad som 
finns i staden. Detta återfinns också som en av de målsättningstankar som Nilsson 
urskiljer i sitt material då ett mål är: ”att avhjälpa den dåliga tillgången till ett 
mångsidigt utbud på många orter”, med vilket hon avser dåligt tillgång till olika typer 
av evenemang (1997, s. 53). Även Mild menar att det skulle vara en fördel med en 
digital musiktjänst (2004, s. 48). Detta menar vi är uttryck för ett demokratitänkande 
och att alla ska ha lika tillgång till kultur, något som våra informanter har tagit fasta på. 
Här blir Musikwebb ett verktyg för att öka demokratin och ett försök till att släta ut det 
kulturella glappet som finns mellan stad och landsbygd.  
 

8.5 Musikwebb och bibliotekspersonalens roll 
 
Musikwebb och liknande tjänster leder till att biblioteken får ägna mer tid till 
teknikhandledning åt användarna för att dessa ska kunna utnyttja bibliotekets digitala 
bestånd. Detta bekräftar Milds informanter som inte alltid anser sig tillräckligt 
teknikkunniga för att kunna hantera en digital musiktjänst (2004, s. 48). Men detta får 
också konsekvenser för bibliotekspersonalen, några av våra informanter menar att de 
måste lära sig något nytt nästan varje vecka. Dessa två faktorer menar vi förändrar 
bibliotekspersonalens roll och i förlängningen kanske de mer och mer får syssla med att 
ge undervisning i teknik samt att deras egen teknikkompetens kommer att behöva 
bättras på. Samtidigt sägs det i våra intervjuer att i och med de digitala tjänsterna så 
frigörs tid för personalen som sedan kan ägna den tiden åt användarna. Här menar vi att 
vi ser en brist på överensstämmelse. Även om båda påståendena som nämns ovan 
naturligtvis kan stämma så riskerar dessa två faktorer att slå ut varandra. Digitala 
tjänster frigör personalresurser på ett teoretiskt plan, men den tid som blir över behöver 
kanske i mer eller mindre utsträckning ägnas åt att undervisa användarna i hur de 
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använder IT och de digitala tjänsterna, menar vi. Alltså anser vi att personalresurserna 
inte säkert lösgörs på grund av de digitala tjänsterna utan istället riskerar att omvandlas 
till teknikundervisning. Därmed tänker vi oss att den minskade arbetsbelastning som det 
framkommit att intervjudeltagarna tror att digitala tjänster kommer att innebära kanske 
inte alls kommer att infinna sig då nya behov av service skapas. Informanterna menar 
vidare att den tiden som eventuellt skulle bli över i och med digitaliseringen borde 
läggas på service till låntagare. Teknikundervisning får onekligen ses som en service 
och är dessutom något som biblioteket bör syssla med enligt informanterna. Men 
troligtvis är det inte den typ av service som våra informanter hade tänkt sig, utan de vill 
ägna sig åt något mer kreativt eller ha längre öppettider. Som vi nämnt i vår analys tror 
vi inte heller att Musikwebb innebär någon mindre arbetsbelastning för biblioteken då 
de i dagsläget har digitalt och fysiskt musikbestånd parallellt. Samtidigt behöver de 
marknadsföra Musikwebb vilket i och för sig de flesta informanterna antyder att de inte 
gjort i någon större utsträckning. Med föregående resonemang i åtanke så betyder detta 
enligt oss att Musikwebb snarare skulle kunna skapa ännu mer jobb för 
bibliotekspersonalen.  
 

8.6 Musikwebb och användarvänlighet 
 
Vad som betonas som en fördel med digitala tjänster som Musikwebb är den frihet de 
erbjuder användaren. Denne behöver inte besöka det fysiska biblioteket utan kan ta del 
av bibliotekets service hemifrån vilket enligt våra informanter leder till en ökad service. 
Men det reflekteras även över att alla biblioteksanvändare kanske inte kan ta del av de 
digitala tjänsterna då alla inte har en hemdator eller har tillräcklig teknikkunskap. Ulrika 
Mild berör detta i sin magisteruppsats och hon kommer fram till att om bibliotekets 
fonogrambestånd helt digitaliserades skulle flera grupper förbises då dessa inte har den 
teknikkompetens eller de resurser som krävs för att kunna utnyttja en tjänst av det slaget 
(2004, s. 48). Att de bibliotek som ingår i vår studie i nuläget tillhandahåller CD-skivor 
och digitala musiktjänster parallellt, där ny teknik ersätter gammal under en 
övergångsperiod, menar vi kan ses som en strävan efter demokrati i den mänskliga 
diskursen och efter att erbjuda någonting för alla. En motivering till att biblioteket 
fortfarande har kvar sitt bestånd av CD-skivor är nämligen att kunna ge service även till 
de användare som inte har möjlighet att ta del av den nya tekniken, användaren ska 
kunna välja mellan att låna musik fysiskt eller virtuellt. När Mild gjorde sin 
användarundersökning kom hon fram till att det bland dessa fanns ett intresse för att 
biblioteket skulle förmedlade digital musik (ibid., s. 47). Vi tycker oss se att detta 
intresse fortfarande är vid liv. Även om våra informanter inte bara har fått positiva 
reaktioner på Musikwebb så sägs det i samtliga intervjuer att då personalen har 
demonstrerat Musikwebb för en användare har denna reagerat positivt. I och med detta 
menar vi att det finns en klar framtid för en sådan tjänst som Musikwebb. Musikwebb 
ses alltså som en tjänst som innebär ökad service, men bara till de användare som har 
möjlighet att nyttja den. Våra informanter är som sagt observanta på att inte alla kan 
använda sig av tjänsten, vilket får stöd av Mild. Med tanke på denna problematik verkar 
fortfarande det fysiska beståndet av fonogram ha en stark position på de bibliotek vi 
besökt. I vårt material finns som vi påvisat tendenser att okritiskt anamma nya digitala 
tjänster såsom Musikwebb, men samtidigt ovan avhandlade betänksamhet över tjänstens 
styrkor och svagheter. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men vi menar i linje med de 
diskursteoretiska modeller vi använt oss av och deras utgångspunkter att det är normalt i 
ett samtal att individen artikulerar motstridiga åsikter. Samtidigt finns ingen motsättning 
mellan en entusiasm kring Musikwebb och en fortsatt utveckling av det fysiska 
beståndet, annat än om ekonomin inte räcker till. 
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I vår empiri blir det tydligt att det finns tekniska hinder hos Musikwebb och bland annat 
upplevs brister i gränssnittet, men även motsatt åsikt ventileras. Dessa hinder kan dock 
bli en begränsning för användaren. Rubin betonar att detta inte är önskvärt och att 
gränssnittet måste vara enkelt och behändigt för användaren som inte ska behöva ha 
någon särskilt teknikkunskap för att behärska gränssnittet (2000, s. 37). Vi instämmer 
med de av våra informanter som anser att gränssnittet tillsammans med kort lånetid och 
att det är osmidigt att hantera filerna gör att Musikwebb är mindre aktuell för 
användaren.  Dessa hinder benämns som ”barnsjukdomar” av en informant som tror att 
dessa olägenheter med Musikwebb och andra relativt nya tjänster kommer att försvinna 
med tiden. Detta menar vi är en rimlig framtidsvision och vi tror att om Musikwebb 
förlänger lånetiden på filerna alternativt använder sig av vattenmärkta filer såsom 
Mediejukeboxen gör, skulle tjänsten kanske bli mer eftertraktad av användarna eller 
åtminstone skulle bibliotekspersonalen tycka detta. Å andra sidan verkar den danska 
musiktjänsten Netmusik.dk vara välanvänd och principen för denna tjänst är ju 
densamma som för Musikwebb. Vi vill dock poängtera att i den förstnämnda tjänsten 
har användaren möjlighet att göra upp till 100 lån/månad, vilket ofta är mer än vad som 
medges i Musikwebb.  
 

8.7 Musikwebbs konkurrenskraft 
 
Vid samtliga bibliotek vi besökt framhöll informanter det faktum att användaren inte får 
behålla den musik denne laddar ned från Musikwebb som en av tjänstens största 
nackdelar. Att inte på ett enkelt sätt kunna flytta över musiken till en extern spelare 
ansågs vara ett annat problem. Båda dessa begränsningar i nyttjandet av filer från 
Musikwebb beror på den DRM-teknik som används för att skydda 
upphovsrättsmannens och skivbolagens intressen. Att detta är ett reellt problem kommer 
även Niklas Knutsson fram till i sin kandidatuppsats kring Musikwebb. Knutsson 
använder sig som tidigare nämnt av begreppen fair use och personal use och menar att 
den DRM-teknik som används i Musikwebb inkräktar på båda. Alltså, den teknik som 
används för att hindra användare från olagligt förfarande även förhindrar dem att fullt ut 
använda en tjänst på ett sätt som de i laglig mening har rätt till. Till exempel medger 
inte DRM-tekniken att användaren kan behålla musiken för eget bruk eller göra enstaka 
kopior i samma syfte. Vidare innebär DRM-tekniken en nackdel i konkurrensen då den 
omöjliggör även de olagliga delarna av personal use, exempelvis spridning av skyddat 
material, något som många användare förväntar sig att kunna göra. Detta eftersom de 
olagliga fildelningsnätverken medger ett sådant förfarande. (Knutsson, 2007, s. 10f) Vi 
tycker att det är värt att notera att även våra informanter uppmärksammar detta som ett 
problem. Användaren får ju oftast inte behålla andra medier som de fått från biblioteket 
heller, såsom musikfonogram eller böcker. Vi tolkar bibliotekspersonalens inställning 
som att de tydligt tar användarens perspektiv istället för ett biblioteksperspektiv. Detta 
för att man erkänner användarens sätt att lyssna på musik och tycker att detta ska 
respekteras ”folk vill ha det i fickan eller liksom i öronen hela tiden så va.” Det är även 
intressant att dra paralleller till när musik var nytt på biblioteken. Som vi redogjort för i 
kapitel 2 kunde användaren då enbart avlyssna bibliotekets musikbestånd i deras 
lokaler. Sedan kom en utveckling med fonogram för hemlån, vilket gav användaren en 
ny frihet. I och med den DRM-teknik som finns i Musikwebb är användaren tillbaka i 
en situation som liknar den på 1960-1970-talet. Visserligen kan användaren lyssna på 
och nå musiken hemifrån, vilket i sig innebär en ännu större frihet än tidigare. Men då 
DRM-tekniken inte medger att filerna kan behandlas på ett för användaren optimalt sätt, 
innebär det att användaren återigen blir uppbunden, men denna gång vid sin egen dator. 
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Utvecklingen med musik i filformat skulle kunna innebära och innebär en större frihet 
för användaren, men är ännu kringskuren på grund av DRM-tekniken. 
 
En av våra informanter påpekar att även om Musikwebb innehåller ett mycket stort 
antal filer är detta ingenting emot vad stora fildelningsnätverk erbjuder. Detta har även 
Knutsson undersökt i sin kandidatuppsats, där han gjort sökningar på ett urval artister i 
olika genrer på både Musikwebb och i fildelningsnätverket Limewire och upptäckt att 
chanserna att en fil finns i den senare är mycket större än i den förra (2007, s. 18). Vi 
vill här påpeka att Musikwebbs utbud kontinuerligt växer, dock tror vi att Knutssons 
iakttagelse på det stora hela fortfarande är ackurat. Vid flera av de bibliotek vi besökt 
trodde också informanterna att Musikwebb främst hade potential att locka äldre 
användare, medan yngre var bekväma med de olagliga fildelningsnätverken och inte 
sökte andra alternativ. Detta motiverades ofta med att äldre inte vågar utföra den 
olagliga handling som det innebär att ladda ned från en sådan sida. Yngre däremot 
trodde informanterna var så förtrogna med tekniken att de inte räddes, samtidigt som 
fenomenet fildelning var så normaliserat för dem att de inte reflekterade över sitt 
olagliga beteende. Vi tycker att detta är en spännande iakttagelse, för då man tar stycket 
ovan i beaktande blir Musikwebb ett alternativ i form av en laglig tjänst, som spelar på 
människors rädsla, snarare än ett bra alternativ i egenskap av egna företräden. I flera av 
våra intervjuer påpekar även informanter att Musikwebbens konkurrenskraft kan öka 
om fler och fler fildelare straffas.  
 
Vid flera bibliotek säger informanter också explicit att det är bra att biblioteken erbjuder 
ett alternativ till olaglig fildelning. Varför detta är bra framkommer dock ej, vilket 
gjorde oss lite förvånade. Vi hade föreställt oss att man skulle ha många åsikter om 
huruvida och i så fall på vilket sätt detta ingår i bibliotekets uppdrag. Knutsson antyder i 
sin uppsats att Musikwebb och andra lagliga alternativ kanske används av den som vill 
ladda ned sin musik lagligt, inte av rädsla utan för att individen erkänner de 
copyrightlagar som finns och ställer sig bakom dessa (ibid., s. 19). Detta nämns ej av 
våra informanter. Vi hade även förväntat oss att kritiska röster skulle höjas mot att 
biblioteket aktivt ska arbeta för att stävja olagligt beteende och att informanterna skulle 
fråga sig om detta verkligen ligger på bibliotekets bord. På Bibliotek A uttrycker en 
informant förståelse för att människor väljer att ladda ned olagligt och berättar att de vid 
biblioteket fått frågor från användare om hur man går tillväga för att komma runt DRM-
skyddet i Musikwebb. Informanten erkänner att detta lett till ett visst huvudbry, då 
lojaliteter ställt på sin spets. Ska bibliotekspersonalen till varje pris upprätthålla lagen 
eller är denne främst ansvarig inför användaren och ska hjälpa denne att på optimalt sätt 
kunna ta del av kultur och information? 
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9. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit från vår studie och besvarar på så sätt 
våra frågeställningar. Vi avslutar med förslag till vidare forskning. 
 

9.1 Hur uppfattar bibliotekspersonal Musikwebb i ett 
urvalsperspektiv? 
 
Samtliga våra informanter påtalar det breda musikutbudet i Musikwebb som en fördel, 
då tjänsten erbjuder något för alla användare.  
 
Preferenser kring alternativ musik har uttryckts, antingen i form av farhågor att denna 
inte finns representerad i Musikwebb eller genom ett motsatt påstående, som funnits 
glädjande. Dessa preferenser för alternativ musik har dock ej gett som följd en negativ 
inställning till populärmusik, som Musikwebb också innehåller.  
 
Om det förhåller sig så att den alternativa musiken finns representerad kan Musikwebb 
innebära en lösning på bibliotekspersonalens dilemma om huruvida de ska köpa in 
populär eller alternativ musik.  
 
Det har framkommit att några av våra informanter inte anser sig besitta tillräckligt med 
kunskap om musik för att på ett adekvat sätt kunna utveckla en musiksamling. Det 
faktum att bibliotekspersonalen inte längre gör urvalet av musik i en sådan här typ av 
tjänst ses som positivt i de fall då personalen inte anser sig tillräckligt kunniga inom det 
musikaliska området eller är rädda att göra ett godtyckligt urval.  
 
Oavsett tankar om kvalitet eller vilken kunskap om musik bibliotekspersonalen har så 
sätter tjänster av Musikwebbs typ urvalsprocessen ur spel. Bibliotekspersonalen kan 
välja vilka pakettjänster de köper in, men inte styra vad dessa innehåller på detaljnivå, 
som är möjligt gällande det fysiska beståndet. Detta tror vi innebär att personalen måste 
acceptera dessa nya villkor eller arbeta för att få delta i urvalsprocessen för digitala 
tjänster. 
 
Det finns en viss kritik mot att det är skivbolagen som bestämmer ramarna för 
Musikwebb, men denna kritik är inte så omfattande som vi trodde den skulle vara. 
Några informanter har uttryckt denna motvilja men det finns också tendenser på ett 
starkt förtroende för BTJ. Vi har sett tecken på att en positiv inställning till BTJ 
inneburit tillförsikt vad gäller Musikwebbs musikaliska innehåll och vice versa.  
 

9.2 Hur kan Musikwebb beskrivas som en del av bibliotekets 
digitala utveckling? 
 
Musikwebb ses som ett medel för biblioteken att följa med i samhällets digitala 
utveckling, samt signalera detta till sina användare. 
 
Digitala tjänster, såsom Musikwebb, anses vara något som bör existera parallellt med 
traditionella bibliotekstjänster i den fysiska bibliotekslokalen. Våra informanter ser det 
fysiska bibliotekets sociala funktion som mötesplats och det virtuellas möjlighet att 
locka nya användare på ett kompletterade sätt. Att biblioteket som institution ska vara 
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viktig i människors vardag betonas, oavsett om det är det fysiska eller virtuella 
biblioteket som avses. Med vilken tillförsikt man närmar sig ämnet varierar. Vissa 
informanter är övertygade om att det digitala och det fysiska biblioteksrummet kan 
existera i symbios, medan andra räds att det traditionella biblioteket får stå tillbaka för 
de digitala tjänsterna. 
 
En osäkerhet kring bibliotekets och Musikwebbs förmåga att hävda sig bland andra 
aktörer på Internet framhålls av våra informanter. 
 
Vi har noterat att man på biblioteken har köpt in Musikwebb, men verkar ändå inte helt 
införlivat tjänsten i sitt bestånd. Med detta menar vi att våra informanter innehar 
Musikwebb men få har marknadsfört tjänsten eller arbetar aktivt med den.  
 

9.3 Hur uppfattar bibliotekspersonal Musikwebb i ett 
serviceperspektiv? 
 
En av Musikwebbs fördelar är att tjänsten erbjuder en kompensation för de människor 
som bor på landsbygden och inte har tillgång till det stora kulturutbud som finns i 
städer. Alltså ses den service som Musikwebb erbjuder som ett demokratiredskap för att 
alla människor ska ges lika tillgång till kultur. 
 
Musikwebb innebär en service i form av ökad tillgänglighet för de användare som har 
IT-kompetens och egen dator, men inte för de användare som inte kan hantera tekniken 
eller inte har en hemdator. Den senare gruppen anses vara en anledning till att behålla 
det fysiska beståndet av CD-skivor, vilket är en demokratisk gest.  
 
I och med Musikwebb och andra digitala tjänster uppstår ett nytt behov av service i 
form av teknikundervisning till bibliotekets användare. En konsekvens av detta blir att 
bibliotekspersonalen behöver vidareutveckla sin teknikkunskap för att kunna hantera de 
nya digitala tjänsterna.  
 
Våra informanter hoppas att Musikwebb och andra digitala tjänster ska frigöra tid som 
sedan kan ägnas åt service till användare. Vi menar att risken finns att denna tid 
kommer att behöva läggas på ovan nämnda teknikundervisning. Dessutom menar vi att 
Musikwebb inte innebär mindre arbetsbelastning i nuläget då biblioteken har både ett 
fysiskt och ett digitalt bestånd av musik.  
 
Den korta lånetiden på musikfilerna i Musikwebb samt att låntagaren inte enkelt kan 
flytta musikfilerna till en extern spelare upplevs som begränsningar hos tjänsten. Här 
antar bibliotekspersonalen ett användarperspektiv. Det framkommer att den korta 
lånetiden tillsammans med andra tekniska hinder betraktas som något som kan och 
måste lösas i framtiden för att Musikwebb ska bli en attraktivare tjänst.  
 
Den konkurrenskraft som Musikwebb besitter, gentemot olagliga fildelningsnätverk, 
grundar sig enligt vår tolkning av våra informanters utsagor i rädslan för påföljder som 
användaren riskerar att drabbas av vid olaglig fildelning, snarare än i Musikwebbs egna 
förtjänster i form av god service. 
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9.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har funnit två spår som vi anser extra intressanta att följa upp när vi genomfört vår 
undersökning. Det ena förslaget är att mer ingående undersöka vad digitala tjänster i 
form av paket innebär för bibliotek, då urvalsprocessen länge utgjort en av 
grundbultarna i biblioteksarbetet. Att studera vad detta betyder för bibliotekets 
verksamhet menar vi skulle vara av värde, då utvecklingen pekar mot att denna typ av 
tjänster ökar. En mer djupgående undersökning av bibliotekariers inställning till sina 
förändrade arbetsuppgifter vore också möjlig och värdefull. Det skulle kunna resultera i 
en insikt i hur stor del av yrkesidentiteten som ligger i att sovra och presentera utvalda 
medier.  
 
Det andra förslaget på vidare forskning utgörs av en användarundersökning kring 
Musikwebb, men även andra digitala musiktjänster. Det finns i dagsläget ingen 
undersökning om vilka grupper som använder Musikwebb och vad de anser om 
tjänsten. Bland våra informanter går åsikterna isär kring vem som egentligen använder 
Musikwebb och de har heller ingen direkt möjlighet att ta reda på vilka användarna är. 
Att Musikwebb används står dock klart och därmed vore det givande att ta reda på hur 
dessa användare uppfattar tjänsten. Om man vet vilka användarna av Musikwebb är blir 
det lättare för BTJ att fortsätta arbetet med att utveckla tjänsten och lättare för de 
anställda vid biblioteken att marknadsföra den. 
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10. Sammanfattning 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka vilken inställning bibliotekspersonal 
har till BTJ:s tjänst Musikwebb, vilken är en digital nedladdningstjänst för musik som 
finns på ett 70-tal svenska bibliotek. Studien utgår ifrån ett urvalsperspektiv och ett 
digitaliseringsperspektiv som inkluderar service och biblioteket som fysiskt och virtuellt 
rum. Tjänsten Musikwebb är intressant som ett led i en digital utveckling vid 
folkbibliotek, där fler och fler tjänster erbjuds elektroniskt och i paketform. För att 
besvara vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 
- Hur uppfattar bibliotekspersonal Musikwebb i ett urvalsperspektiv? 
- Hur kan Musikwebb beskrivas som en del av bibliotekets digitala utveckling? 
- Hur uppfattar bibliotekspersonal Musikwebb i ett serviceperspektiv? 

 
Vi kontextualiserar vårt studieobjekt genom att kort presentera musikens historia på 
folkbibliotek och redogör för liknande digitala musiktjänster. Därefter placerar vi in vår 
studie på ett forskningsfält genom att presentera vetenskapliga texter som berör 
relationerna mellan musik, folkbibliotek och digital utveckling. 
 
För att samla in empiriskt material till vår studie har vi genomfört fokusgruppsintervjuer 
med personal på 4 stycken bibliotek som tillhandahåller Musikwebb. 
Fokusgruppsintervjuer som metod är vald för att denna intervjuform lockar till en fri 
diskussion och ger informanterna stort utrymme att avhandla aspekter av ämnet som de 
själva finner viktiga. 
 
För att analysera vår empiri har vi valt två teoretiska modeller, båda diskursanalyser. 
Den ena rör musiken och dess roll i samhället och på biblioteken. Den andra rör digital 
och mänsklig service på bibliotek. Dessa två teoretiska modeller kompletterar varandra 
och hjälper oss att tillsammans med bakgrundslitteratur och tidigare forskning besvara 
våra frågeställningar. Vår empiri har vi delat in i tre stycken kategorier som svarar mot 
våra frågeställningar, dessa är: Urval, Biblioteket och digitala tjänster samt Service 
(med underkategorin Konkurrenskraft).  
 
Vår analys och diskussion gav oss resultatet att bibliotekspersonalen är ambivalent i sin 
inställning till Musikwebb. Vad gäller hur bibliotekspersonal uppfattar Musikwebb i ett 
urvalsperspektiv, anser samtliga informanter att tjänsten erbjuder ett musikmässigt brett 
utbud, bredare än vad biblioteket kan erbjuda i fysiska fonogram. Samtidigt finns 
åsikter om vilket utbud Musikwebb innehåller eller borde innehålla, vissa är oroliga att 
Musikwebb inte innehåller smal musik. Andra anser att Musikwebb innehåller just den 
smala musiken och att det är en fördel. Vi fann också att de informanter som inte ansåg 
sig besitta tillräcklig kunskap om musik för att göra ett eget urval var positiva till 
Musikwebbs breda utbud. Men det fanns också en viss skepticism hos våra informanter 
mot att skivbolagen gör urvalet i Musikwebb. Angående hur bibliotekspersonal 
beskriver Musikwebb i relation till bibliotekets övriga digitala utveckling framkom att 
informanterna ser Musikwebb som ett medel att följa med i den nya tekniken. Den nya 
tekniken och det traditionella sättet att arbeta på bibliotek anses kunna existera 
parallellt. Den nya tekniken ses som en möjlighet att behålla och locka nya användare, 
även om viss oro finns kring hur biblioteket ska hävda sig bland andra aktörer på 
Internet. Samtidigt framhävs bibliotekets potential som mötesplats som icke ersättbar. 
Vi fann även att Musikwebb ses som en ökad service till de användare som behärskar 
tekniken och har resurserna i form av hemdator. De användare som inte har dessa medel 
anges som anledning till att behålla det fysiska beståndet av musikfonogram. Tjänsten 
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ses också som en god kompensation till de användare som bor på mindre orter och inte 
har tillgång till städernas rika kulturliv. Musikwebbs egna förtjänster anges dock inte 
som konkurrenskraftiga nog gentemot olagliga fildelningsnätverk.  
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Bilaga 1 
 
Hej biblioteket i X-stad!  
 
Vi är två studenter vi Bibliotekshögskolan i Borås som till våren ska skriva vår 
magisteruppsats. Vi söker nu deltagare till vår studie. Den är tänkt att handla om BTJ:s 
tjänst Musikwebb, därför har vi valt att kontakta er, då ni har köpt in denna tjänst. Vi är 
intresserade av hur ni resonerat kring införskaffandet av denna tjänst, samt vilka åsikter 
ni har om den, nu när den finns i ert bestånd.  
 
Vi tycker Musikwebb är intressant i relation till samhällets och bibliotekets digitala 
utveckling. Bibliotekariers syn på detta finner vi högst relevant, då ni genom ert arbete 
är med och påverkar. 
 
Om möjlighet finns skulle vi gärna göra gruppintervjuer med bibliotekspersonal. Om 3-
5 personer ur er personal ville delta i en intervju, vid ett tillfälle vore vi mycket 
tacksamma. Vi skulle föredra att intervjuerna utförs under v. 5 och v.6 2008, dagar och 
tider inom denna ram bestämmer ni. 
 
Vi är tacksamma om ni svarar på denna förfrågan så fort ni hinner, vare sig ni vill delta 
eller ej. Det går bra att kontakta oss båda, antingen via e-post eller telefon. 
Vid intresse, tala gärna om vilka tider som passar er, samt namn och telefonnummer till 
en kontaktperson på ert bibliotek. Vi kommer att återkomma innan intervjun med vidare 
information. 
Er medverkan skulle vara mycket värdefull för oss! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Klara Cederstrand 
(e-postadress och telefonnummer) 
 
Tove Hjorth 
(e-postadress och telefonnummer) 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor:  

- Vilken befattning har ni inom organisationen?  

- Hur länge har ni arbetat på detta bibliotek? 

 

Introduktionsfrågor: 

- Har ni något musikintresse? 

- Tycker ni att ni är förtrogna med Internet som medie? 

 

Övergångsfrågor: 

- Hur länge har Musikwebb funnits i ert bestånd? 

- Vilka reaktioner har ni fått från biblioteksanvändare på Musikwebb? 

- Vilka förväntningar hade ni själva på Musikwebb?  

 

Nyckelfrågor: 

- Varför valde ni att köpa in Musikwebb?  

- Vad ser ni för fördelar med Musikwebb?  

- Vad ser ni för nackdelar med Musikwebb?  

- Hur ser ni på det faktum att Musikwebb medger lån utan att användaren behöver besöka 

det fysiska biblioteket?  

- Ser ni några paralleller till projektet Bibliotek 2.0?  

 

Avslutande frågor: 

- Hur ser ni på framtiden för digital musik på bibliotek?  

- Hur ser ni på trenden med det digitala biblioteket? 

- Har ni några andra digitala projekt/tjänster? 

 

Slutfråga: 

- Någon som vill tillägga någonting? 
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Bilaga 3 
Utskrift av i uppsatsen förekommande förkortningar 

 

AV-medier = Audiovisuella medier 

BTJ = Bibliotekstjänst 

DRM = Digital Rights Management 

IKT = Informations- och kommunikationsteknik 

MP3 – MPEG Audio Layer 3 = Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 

NML = Naxos Music Library 

WMA = Windows Media Audio 


