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Abstract This paper discuss the main reasons behind selection criteria in
digitistion and accessibility of phonogram at three departments at
Statens musikverk (the Swedish performing arts agency). The three
departments – Svenskt visarkiv (The swedish folk archive), Caprice
records and Elektronmusikstudion (center for electronic music and
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heritage and the purpose is to analyze what underlying factors decides
the selection criteria process in digitisation and accessibility of the
recordings from the departments archives.

At first i give some basic facts about phonogram history and national
and international sound archives and the history of Statens musikverk
and the departments, all public authorities. The emperical material, an
informant interview and e-mail interviews, and qualitative document
studies, is discussed in relation to the theorethical framework created
by Sanna Talja.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

Idag kan vem som helst med tillgång till internet lyssna på en oändlig mängd musik. Det finns
kommersiella, strömmade tjänster som Spotify och Wimp, internetkanaler som Youtube,
specialiserade webbradioprogram och podcasts, olika typer av bloggar, samt den diffusa sidan av
internet, där användaren med ett klick kan ladda ner upphovsrättskyddad musik. Med en
uppkopplad dator kan man förvandla sin hårddisk till ett privat musikbibliotek.

Den nya tekniken har inneburit många förändringar för arbetet på arkiv och bibliotek genom
digitalisering av böcker, bildmaterial och andra medier. I kulturpolitiska styrdokument, på
riktlinjer från institutionerna, finns det utarbetade planer om vad digitaliseringen skall innebära
gällande tillgängliggörande och digitalisering. Inom biblioteks- och informationsvetenskap
diskuteras inte den inspelade musiken lika ofta – när det gäller digitalisering och
tillgängliggörande – som bildmaterial och trycka dokument. Ett exempel är att texterna i
antologierna Theorizing digital cultural heritage: a critical discourse1 och Digital formidling af
kulturarv: Fra samling till sampling2 knappt nämner musik eller fonogram överhuvudtaget. Det
handlar övergripande om bibliotek och digitalisering av kulturarvsmaterial, bildmaterial och
muséeföremål tas upp, men inte inspelad musik.

Vad sker i Sverige när det gäller tillgängliggörande av musik- och ljudarkiven? Vad lyfts fram
från arkiven och vilka faktorer bestämmer över urvalsarbetet i det som digitaliseras och
tillgängliggörs? Jag har länge varit intresserad av historiska musikinspelningar, särskilt
etnografiska inspelningar, men även kommersiellt utgivna 78 rpm-skivor, liksom senare
inspelningar på olika medier av såväl folkmusik och populärmusik och andra musikgenrer, följer
skivutgivningen, och har dessutom undersökt databaser, webbplatser och bloggar där musik

                                                  
1 Cameron, Fiona & Kenderdine, Sarah (red), Theorizing digital cultural heritage: A critical
discource. Cambridge, Mass, 2007.
2 Lund. Niels D. (red), Digital formidling af kulturarv: Fra samling till sampling, Köpenhamn,
2009.



presenteras på olika sätt. Det kan vara privatpersoner som lägger upp låtar från sina samlingar3,
men intressant i sammanhanget är hur bibliotek och arkiv med ljudinspelningar handskas med
materialet. Internationellt har några av de allra största nationella arkiven, som amerikanska
Library of Congress4 och British Librarys ljudarkiv5, på senare år tillgängliggjort stora mängder
av äldre inspelad musik digitalt. Det finns många exempel på andra projekt världen över, i
Libanon6, till exempel, där skivsamlingar och ljudarkiv digitaliseras och på så sätt blir tillgänglig
för såväl forskare och, i den bästa av världar, en intresserad allmänhet.

Jag har valt att koncentrera mig på Statens musikverk. Kulturarvsmyndigheten har en stor
samling med inspelad musik. Musiken (och scenkonst) är det centrala, inte enbart inspelad musik,
utan även texter om musik, noter, sångtexter och andra musikrelaterade ämnen. Visarkivet har
dessutom en tradition att förmedla och tillgängliggöra sitt material, genom samarbeten med
Sveriges radio och en – även i internationell jämförelse – imponerande utgivning i samarbete
med Caprice records, med skivserierna om svensk jazz7 och svensk folkmusik8 som de mest
omfattande dokumentationerna.

Ett försök att samordna de svenska kulturarvsinstitutionernas arbete med digitalisering och
tillgängliggörande sker sedan några år tillbaka av Digisam9, Riksarkivets samordningssekretariat
för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Statens
Musikverk är en av de 24 myndigheter som medverkar i projektet. Kulturarvsinstitutionerna ska
under 2015 formulera en plan för digitalisering och tillgänglighet.10 Det står även att
prioriteringen avseende digitalisering av verksamheter, samlingar och arkiv bör bygga på
bevarandeaspekter och efterfrågan på material från användare11 vilket utvecklas i dokument från
Digisam. Några exempel på riktlinjer som är av betydelse för uppsatsen:
digitaliseringsverksamhet ska utgå från planer och strategier som beslutas av institutionen,
massdigitalisering bör alltid övervägas, det digitaliserade materialet ska tillgängliggöras så snart

                                                  
3 Excavated Shellac (webbplats)  är ett utmärkt exempel på en webbplats där en privatperson
delar med sig av inspelningar från ovanliga 78 rpm-skivor och sätter in dem i en musikhistorisk
kontext.
4 National jukebox: Historical recordings from the Library of Congress. (webbplats)
5 British Library sounds. (webbplats)
6 AMAR Foundation for arab music archiving & research. (webbplats)
7 Svensk Jazzhistoria Vol.1-10, Stockholm, 1979-2005. De första fyra skivorna i serien gavs ut på
Lp, sedan gavs de ut på nytt i utökade versioner på Cd. Vol.5-10 finns i fysisk form endast på Cd.
Samtliga volymer har tillgängliggjorts på digitala musiktjänster.
8 Musica sveciae: Folk music in Sweden, Stockholm, 1995-1999. 21 Cd-skivor. Delar av
materialet gavs ut på Lp i serien Folkmusik i Sverige, Stockholm, 1973-1988. Det mesta finns
tillgängligt på digitala musiktjänster.
9 Digisam. (webbplats)
10 Digitalt kulturarv: nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och
digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation, 2012-2015, Stockholm,
2011, s. 4.
11 Digitalt kulturarv, s. 5.



som möjligt och på ett sätt som möjliggör en så bred användning som möjligt.12 I en checklista
går sekretariatet mer detaljerat in på olika urvalskriterier.13

1.2 Syfte och frågeställningar

Musik är en viktig del av kulturarvet. Men i diskussionen om bibliotek/arkiv, urval och kulturarv
inom biblioteks- och informationsvetenskap nämns sällan musiken. Syftet med uppsatsen är att
undersöka vilken musik som digitaliseras och tillgängliggörs av en nationell institution som
Statens musikverk.

Jag tycker således att man inom biblioteks- och informationsvetenskap ignorerar den inspelade
musiken när det gäller frågor om digitalisering och tillgängliggörande även om musik och ljud
lika väl som bild och text är en del av digitaliseringsprojekten och inte minst är en viktig del av
kulturarvet. Därför var det självklart för mig att fokusera på inspelad musik. För att göra
uppsatsen hanterbar valde jag urval som bärande tema i studien. Det finns flera exempel på
uppsatser om urval i samband med digitalisering, men få med den inspelade musiken i centrum.

Frågeställningar: Vilken musik tillgängliggörs? Vilka faktorer bestämmer över vad som
tillgängliggörs eller digitaliseras?

Genom att fokusera på urval när det gäller den inspelade musiken på visarkivet och andra
avdelningar av Statens musikverk kan jag undersöka musikens plats i ett större samtal om
tillgängliggörande och digitalisering av det svenska kulturarvet. Det är, i alla fall, min
förhoppning.

1.3 Avgränsningar

Eftersom jag enbart undersöker digitalisering och tillgängliggörande av fonogram kommer jag
inte att gå in på digitalisering och tillgängliggörande av andra medier. Jag har valt att begränsa
mig till fonogram eftersom det är medier som jag tycker borde studeras i större utsträckning inom
biblioteks- och informationsvetenskap, och därför att musik, och inspelade ljud är områden som
intresserar mig. Jag har inga ambitioner att dra några slutsatser om digitalisering och
tillgängliggörande i vid mening, men eftersom jag som teoretisk ram använder diskursanalys, och
sätter in fonogrammen och musiken i ett större samhällsperspektiv, bottnar uppsatsen i en mer
övergripande diskussion om kulturarvet. Jag undersöker svenska förhållanden, men eftersom jag
under lång tid intresserat mig för tillgängliggörande av fonogram, har jag haft ett internationellt
perspektiv i bakhuvudet.

1.4 Disposition

I den inledande delen presenterar jag uppsatsens ämne, syfte, frågeställningar och avgränsningar
samt bakgrund. Dessutom definieras några viktiga begrepp. Sedan kommer ett avsnitt om
fonogramhistoria och allmänt om musikarkiv, både internationellt och i Sverige. Som tredje

                                                  
12 Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv, Stockholm, 2014, s. 3-5.
13 Checklista: Prioritering av kulturarvsmaterial för digitalisering, Stockholm, 2014.



punkt finner vi Statens musikverk, myndigheten jag har valt som studieobjekt. I det fjärde
kapitlet går jag igenom tidigare forskning, samt att jag kort beskriver arbetet med
materialinsamlandet. I nästföljande stycke presenteras den teoretiska ramen, Sanna Taljas
diskursanalys, både biblioteks- och samhällsdiskurser. Sedan följer ett avsnitt om metod och
redovisning av det empiriska materialet, intervjuerna. Efter det kommer en analys och diskussion,
sedan slutsatser och sammanfattning och till sist förslag på relaterad forskning.

1.5 Definitioner av begrepp

1.5.1 Digitalisering

Digitalisering är ett begrepp som ofta används svepande, utan förklaring, i såväl den akademiska
världen som i en allmän samhällsdebatt. I digitalkommissionens betänkande En digital agenda i
människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår14 skiljer man mellan
informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering. Informationsdigitalisering är enligt
kommissionen när information – till exempel en analog förlaga – omvandlas till digital form och
blir strukturerbar, sökbar och tillgänglig.  Samhällelig digitalisering är en ökad användning av
informationsteknik i samhället.

I uppsatsen är det informationsdigitalisering som åsyftas. Men även här finns det olika
definitioner, eller nivåer, på begreppet. Mats Lindström, chef för Elektronmusikstudion, påpekar
att: ” Innan vi går in på begrepp som digitalisering måste vi reda ut några saker. När vi pratar om
digitalisering innebär det inte bara att tex ett analogt ljudband överförts till digitalt format och
förvaras på en hårddisk. Filen måste först kvalitetskontrolleras, metadata ska registreras och filen
ska läggas upp i databas med metadata.” 15 I uppsatsen använder jag begreppet enligt den
förstnämnda definitionen – omvandling av analog information till digital form – och
problematiserar begreppet vid behov.

1.5.2 Tillgängliggörande

Tillgängliggörande är att göra någonting tillgängligt. Jag använder begreppet, ofta i samband med
digitalisering, eftersom digitalisering kan innebära att information eller ett objekt omvandlas till
digital form utan att det blir tillgängligt för en större krets potentiella användare. Det finns
material på arkiv, bibliotek och muséer som har digitaliserats, men inte tillgängliggjorts utanför
väggarna och som kan vara svårt att få tillgång till om man inte är forskare, som fonogram på
Kungl. Biblioteket, till exempel.

1.5.3 Kulturarv

Ett annat begrepp som kan definieras på åtskilliga sätt, inte minst i ett historiskt perspektiv. Jag
använder Riksantikvarieämbetets breda definition. Riksantikvarieämbetet är den svenska
myndighet som har till uppgift att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Definitionen lyder:

                                                  
14 En digital agenda i människans tjänst – En ljusnande framtid kan bli vår, Stockholm, 2014,
s.28-29.
15 Lindström, Mats, E-post-intervju, 2015.



”Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål,
konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.)
för mänsklig påverkan”. 16

1.5.4 Fonogram

Nationalencyklopedins definition är: ”samlingsnamn på ljudbärare med inregistrerat ljud som kan
avspelas för avlyssning, t. ex. grammofonskivor och inspelade ljudband, samt i förekommande
fall ljudbärarens förpackning med text och bilder”.17 Visarkivet och Statens musikverk har en
liknande definition: ”Ljudbärare. Alla typer av ljudinspelningar, till exempel fonografcylindrar,
vinylskivor, cd, magnetband, DAT (Digital Audio Tape) och tråd”.18  Och det är så jag använder
begreppet, alla slags inspelningar, inte enbart inspelningar som har en fast, fysisk, mekanisk
form, utan ljudinspelningar över huvud taget. Etymologiskt betyder fonogram – från grekiskan –
ljud/röst (phone) skrift (gramma). 19

1.5.5 Upphovsrätt

Den nuvarande lagen om upphovsrätt 20 har förändrats något genom åren. Svenska IFPI
(International Federation of the Phonographic Industry) formulerar vad som gäller så här: ”
Grunden för de rättigheter som musikbolagen, och även Ifpi Sverige, innehar är
upphovsrättslagen. Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk ensam har rätt att
bestämma över hur verket ska användas. Det betyder att du som utgångspunkt inte får göra
kopior av verket, t.ex. spela in eller ladda ner det, utan att ha fått tillstånd från upphovsmannen.
Du får inte heller göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom att lägga ut det på Internet,
utan tillstånd från upphovsmannen. Ensamrätten innebär bl.a. att upphovsmannen har rätt att ta
betalt för användningen. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens liv och 70 år därefter. Men
upphovsrättslagen ger inte bara skydd för det som upphovsmannen har skapat. Även t.ex.
musikers och artisters framföranden och film- och musikproducenters inspelningar skyddas. I
dessa fall gäller skyddet i 70 år. 21

Upphovsskyddet för musik gäller den ljudande musiken och inspelad musik. 22 I vissa fall kan
upphovsskyddet gälla i 50 år. 23 Vidare kan klassikerskyddet stoppa kränkande användning av ett
verk efter att skyddstiden gått ut 24 och herrelösa verk, där upphovsman är okänd, kan användas
av kulturarvsinstitutioner. 25

                                                  
16 Riksantikvarieämbetet. (webbplats)
17 Nationalencyklopedin. (webbplats)
18 Svenskt visarkivs ordlista. (webbplats)
19 Nationalencyklopedin. (webbplats)
20 SFS:160:729 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Stockholm, 1960.
21 IFPI. (webbplats)
22 Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning, Stockholm, 2014, s.8.
23 SFS:2013:691 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk, Stockholm, 2013, s.4-6.
24 Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning, s. 21.
25 Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning, s.29-30.



2.FONOGRAM OCH LJUDARKIV

2.1 Fonogram. Översikt och historik

Ljudinspelningar är en relativt ny uppfinning i jämförelse med andra medier som traditionellt har
förvarats på bibliotek och arkiv. 1807 upptäckte den brittiska forskaren m.m. Thomas Young att
en ljudvåg innehåller energi, i mitten på samma decennium gjordes ytterligare framsteg i att
registrera ljud när Léon Scott lyckades fästa ljudvågor på papper med en fonoautograf.26

Världens äldsta ljudinspelning, som är längre än en sekund, är ett tjugo sekunder långt
fonoautogram från den 9 april 1860 där en röst sjunger den franska folkvisan Au Clair de la
Lune27. Den första tekniken för att spela in, lagra och återge ljud var fonografen som Thomas
Edison uppfann 1877 i konkurrens med fransmannen Charles Cros som under samma tid
utvecklade en liknande teknik kallad paleofon. 28

Edisons fonograf lagrar ljud som spår på en cylinder som till en början var gjord av metallfolie,
senare tog material som vax och celluloid över. 1896 kom den första fonografen för hemmabruk.
29 En fiffig funktion med Edisoncylindrarna var att man kunde göre egna inspelningar på dem till
skillnad mot den senare uppfinningen grammofonskivan. Edisoncylindrar tillverkades fram till
och med 193030, men hade då sedan länge förlorat i popularitet mot grammofonskivan.
Fonografcylindrar var de första kommersiellt utgivna ljudinspelningarna och även de allra första
musiketnologiska inspelningarna när Jesse Walter Fewkes 1890 spelade in amerikanska
urinvånare i Maine.31

Grammofonskivan uppfanns av Emile Berliner 1887, inspirerad av Charles Cros experiment med
spiralformade spår på en rund skiva, så kallad lateral ljudskrift, till skillnad mot de vertikala
fonografcylindrarna.32 De var betydligt enklare att mångfaldiga än cylindrar. Till en början
användes zinkplattor och ebonit som ljudbärande material, men från och med 1895 pressades
grammofonskivorna av ett hopkok av harts från ett sekret från löss (shellack), pulvriserat kol och
tungspat med bomull som bindningsmedel.33 Vid sekelskiftet kallade man skivorna först
”Berliners” och senare bara skivor, ”records”.

Kring sekelskiftet exploderade skivindustrin. Berliners United States Gramophone Company,

                                                  
26 Åhlén, Carl-Gunnar, Gramophone 1899: The first gramophone recordings in Sweden,
Stockholm, 2006, s.12.
27 Scott De Martinville, Èdouard-Léon, Au Clair de la Lune, Atlanta, 2009.
28 Strandh, Sigvard, 100 år med inspelat ljud, Stockholm, 1977. Det finns ingen paginering.
29 Gronow, Pekka & Saunio, Ilpo, An international history of the recording industry, London,
1998, s.5.
30 Strandh.
31 Gronow & Saunio, s.6.
32 Åhlén, s.14.
33 Åhlén, s.15.



som utvecklades till Victor Talking Company, och Columbia Phonograph Co var till en början
helt dominerande och hade monopolställning fram till 1919.34 I Europa grundades syskonbolaget
Gramophone Company i London 1897 liksom Deutsche Grammophon Gesellschaft i Hannover
året därpå. Den första europeiska grammofoninspelningen gjordes i England augusti 1898 och de
första svenska inspelningarna ägde rum 1899. 35

Gramophone, Columbia, liksom Edison, tillverkade även grammofoner och för att sälja skivor
måste de sälja grammofoner, och vice versa, vilket var den främsta anledningen till att de redan i
början av 00-talet spelade in skivor, förutom i Europa, även i mellanöstern, Asien, Sydamerika
och norra Afrika.36 Under samma europeiska vistelse, 1902-1903, som Fred Gaisberg spelade in
den första miljonsäljande grammofonartisten, Enrico Caruso, för Gramophone, gjorde han
sammanlagt 1700 inspelningar i Asien under denna historiska, allra första globala
inspelningsresa. 37

Skivmarknaden blev ett internationellt fenomen och fler aktörer, som tyska och franska
skivbolag, slog sig in på marknaden. Många dokument om inspelningarna saknas idag, men det
var ofta lokala personer på plats som tipsade om lämpliga musiker och sångare att spela in.38 Det
tycks som slumpen styrde urvalet av vad som spelades in i Stockholm 1899, men några av de
medverkande var redan kända från fonografinspelningar som gjorts tidigare. Vid ett andra
inspelningstillfälle 1903 satsade man på säkra kort, som tonsättaren Wilhelm Stenhammar och
operasångaren John Forsell. 39

Under den andra halvan av 1920-talet ökade skivförsäljningen och det var även då nästa stora
förändring i fonogramhistorien revolutionerade musiklyssnandet. Ljudet förbättrades i och med
elektriska inspelningar och radion växte fram och var både konkurrent med skivorna och
medhjälpare, via populära radioprogram. Boomen förvandlades snabbt till en kris i och med den
ekonomiska depressionen hösten 1929, skivförsäljningen minskade drastiskt, och många
skivbolag slog sig samman för att klara livhanken. I Sverige dominerade internationella aktörer
marknaden fram till 1933 när Sonora – som var specialiserat på populärmusik – grundades. 40

Det hade laborerats med längre speltid på skivor i många år. Edison experimenterade med
longplay-skivor redan på 20-talet, men det var i efterdyningarna av det andra världskriget som
skivindustrin och olika innovatörer på allvar började att leta efter ny  teknik. 1948 lanserade
Columbia Lp-skivan, av vinylplast, året därpå kontrade RCA med vinylsingeln och den något
längre Ep (extended play)-skivan.41 78-varvare på shellack tillverkades under större delen av
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1950-talet, men förlorade successivt till vinylskivan i och med att nya grammofoner tog över
marknaden. Utanför de stora ekonomierna i väst hade den äldre skivan ett visst fotfäste även på
1960-talet. 42

Den stora innovationen under 1950-talet var stereotekniken, de första Lp-skivorna i stereo
släpptes 195843, och den magnetiska inspelningstekniken som resulterade i olika typer av
bandspelare, kompaktkassettbanden började säljas 1963.44 I Afrika, mellanöstern och Asien fick
kassetten stor genomslagskraft, det var ett billigare och smidigare alternativ till vinylskivan. 45

Skivförsäljningen hade en ny boom på 1960- och 70-talen och det dröjde till slutet av 80-talet
innan den digitala tekniken tvingade fram en ny medieform. De första Cd-skivorna fanns till salu
i Tokyo 1982 och i slutet av samma decennium såldes det mer Cd än vinyl i USA, senare
lanserades andra tekniker som DAT, Cd-rom och minidisc. 46 Nästa revolution i fonogrammens
historia var när den fysiska skivan togs bort, och ersattes av digitala filer, via MP3 eller andra
format. Skivförsäljningen minskade successivt, MP3-spelare och musikdatorer tog över, Cd-
skivan förlorade starkt, men som en reaktion på det icke-fysiska har vinylskivan kommit tillbaka
de senaste åren. Idag digitaliseras mer och mer musik, sparas och arkiveras som ljudfiler.
Musikinspelningarna har i viss mån förlorat sin fysiska form.

2.2 Ljudarkiv

Det dröjde länge innan fonogram fick en tydlig plats på arkiv och bibliotek, de ansågs inte vara
lika värdefulla artefakter som böcker och andra tryckta medier. 47 Som tidigare nämnts var
musiketnologer tidiga med att spela in musik på fältet från jordens alla hörn och inspelningarna
hamnade senare på olika institutioner och arkiv. Yngve Laurells inspelningar på
fonografcylindrar av svenska spelmän mellan 1913-1920 fanns i många år på Etnografiska
muséet i Stockholm, deponerades på Nationalfonoteket 1970, och överlämnades 1972 till
Visarkivet några år innan den svenska pionjäretnografen avled. 48

Successivt under 1900-talet byggdes det upp arkiv liknande det svenska visarkivet samtidigt som
nationalbiblioteken byggde upp sina ljud- och musiksamlingar. Två tidiga arkiv som inspirerade
institutioner i andra länder, var Vienna Phonogrammarchiv och Berlin Phonogrammarchiv.
Vienna Phonogrammarchiv grundades 1899 och är det äldsta av alla ljudarkiv. I början var
målsättningen att spela in språk och dialekter, ”primitiv” musik och röstporträtt av berömdheter,
Senare ägnade sig arkivet även åt medicinska inspelningar och natur- och miljöljud.49 Idag är
arkivet snarlikt det svenska visarkivet – fast i mindre skala – som dokumenterar musik ur
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kulturarvshänsyn samt presenterar delar av arkivets historiska inspelningar.50 Berlin
Phonogrammarchiv – idag en del av Berlins etnologiska museum –
grundades 1900. Carl Stumpf, Erich von Hornbostel och andra anställda på arkivet gjorde viktiga
insatser när det gäller fonogramhistoria och lade grund till musiketnologi/musikantropologi som
vetenskapligt ämne.51 Idag har arkivet en omfattande samling inspelningar, bevarade på olika
medier, från fonografcylindrar till dagens datafiler och har gett ut både Lp och Cd – sedan 1999 i
samarbete med skivbolaget Wergo – med fältinspelningar från olika delar av världen, historiska
inspelningar och tysk musik från olika epoker. 52

Internationella nationalbibliotek som på senare tid har lagt ner stor kraft på att digitalisera och
tillgängliggöra fonogram är framförallt British Library och Library of Congress. Ungefär 50 000
av British Librarys inspelningar presenteras på British Library sounds.53 Library of Congress
lanserade den digitala tjänsten National Jukebox 2011 där över 10 000 inspelningar utgivna av
Victor och andra skivbolag (som idag ägs av Sony) tillgängliggjorts, från skivor mellan 1901-
1925.54 Värt att nämnas är även att Bibliothéque nationale du France digitala version Gallica
sedan 2008 har tillgängliggjort ljudinspelningar, främst från cylindrar och 78rpm-skivor. 55

I Norden inrättades Statens Arkiv för Historiske Film og Stemmer i Köpenhamn 1911. I Sverige
diskuteras ett liknande arkiv, men först 1955 lades grunden till nationalfonoteket efter utländsk
förebild vid Kungl. Biblioteket och de flesta svenska grammofonproducenter gick med på att utan
kostnad leverera ett exemplar av varje skiva till nationalfonoteket vars verksamhet startade 1958.
Nationalfonotekets uppgift var att arkivera allt ljudmaterial av svenskt intresse, inspelningar med
någon anknytning till Sverige, vare sig de är gjorda i eller utanför Sverige. 56 Pliktleverans på
fonogram inrättades 1979 och samma år blev nationalfonoteket en del av Arkivet för ljud och
bild, som 2001 ändrade namn till Statens ljud- och bildarkiv, och sedan 2009 är avdelningen för
audiovisuella medier på Kungl. Biblioteket.

3.STATENS MUSIKVERK

3.1 Statens musikverk

Statens musikverk är en statlig myndighet under kulturdepartementet som uppkom genom ett
regeringsbeslut 2010 och föranleddes av utredningen I samspel med musiklivet – en ny nationell
plattform för musiken57. I maj 2011 startade verksamheten. Myndigheten ersatte Statens
musiksamlingar som mellan 1981-2011 var huvudman för några olika verksamheter inom musik-
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, teater- och dans och den statliga stiftelsen Rikskonserter som producerade konserter och turnéer.
Avdelningarna inom Statens musikverk är: Svenskt visarkiv, Elektronmusikstudion (EMS),
Caprice records, Musik- och teaterbiblioteket, Scenkonstmuséet och Musikplattformen.
Verksamheterna inom EMS, Caprice och Musikplattformen låg tidigare under Rikskonserter, de
övriga togs över från Statens musiksamlingar.

I förordningen kan man inledningsvis läsa följande:
”Statens musikverk har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är
präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja utvecklingen av
ett professionellt musikliv. Statens musikverk ska vidare dokumentera, bevara, främja, bygga upp
kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Vid myndigheten
bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet”. 58 Andra uppgifter som är av vikt för uppsatsen
är att ”myndigheten ska särskilt vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv” samt att
”myndigheten ska särskilt genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar
över främja tillgången till konstnärligt intressant musik”. 59

I musikverkets årsredovisningar sedan starten 2011 redovisas bland annat arbetet med att
digitalisera och tillgängliggöra de olika myndigheternas material med statistik och övrig fakta.
Fonogram har en stark ställning, framförallt på Svenskt visarkiv, men i räknat antal digitaliseras
en betydligt större mängd katalogkort, fotografier och fulltextdokument. Riktlinjer gällande
urvalskriterier och tillgängliggörande är bland annat att Caprice ska bygga upp kunskap om
musikens kulturarv och att katalogen ska finnas tillgänglig på så många relevanta marknader och
butiker som möjligt. Digitaliseringen sker av två skäl: tillgänglighet och bevarande. 60

Ett intressant dokument är myndighetens forsknings- och kunskapsstrategi som sätter in
verksamheten såväl i en historisk som samhällelig kontext. 61 I dokumentet beskrivs forskningen
som det centrala för Statens musikverk: ” Genom vetenskapligt grundade insatser av olika slag
bearbetas samlingarna och görs tillgängliga för besökare och användare. Detta sker i form av
utställningar, böcker, skivor, seminarier, konferenser, mediaproduktioner etc.”62 Vidare sägs att
framgångsrika forskningsprojekt och intresseväckande och attraktiva publikationer har en
attributiv funktion som ökar myndighetens synlighet nationellt och internationellt och stärker
trovärdigheten och varumärket. 63
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3.2 Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv grundades 1951 på initiativ av radiomannen och visdiktaren Ulf Peder Olrog
och tanken med arkivet var att registrera och systematisera svenskt vismaterial. Verksamheten
breddades successivt, med svensk folkmusik i stort, jazz, inflyttade musiktraditioner, folklig dans
och tidig populärmusik. 1970 blev visarkivet statligt som en del av myndigheten Dialekt- och
ortsnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) som 1993 ombildades till Språk- och
folkminnesinstitutet. Senare blev det en del av Statens musiksamlingar.

På 1960-talet startades en omfattande dokumentation av inspelat material, i forskningshänseende,
men delar av materialet publicerades på fonogram och det förekom även samarbeten med
Sveriges radio. Visarkivet samlar in, bevarar, forskar och publicerar material inom områdena
folkliga och äldre visor, dans, spelmansmusik, äldre populärmusik, samt svensk jazz, och
förutom inspelat material har arkivet en stor mängd handskrifter, skillingtryck, fotografier och
övriga textdokument. De audiovisuella samlingarna består förutom eget inspelat material av
donerade originalinspelningar samt kopior av originalinspelningar som kommer från andra källor,
samt utgivna skivor m.m. inom arkivets områden. Inspelningarna finns på olika medietyper :från
vaxrullar till dagens digitala datafiler. Sammanlagt hyser arkivet över 50 000 unika inspelningar.
64

Jazzen blev en del av visarkivet 1981 som en fortsättning på Gruppen för svensk jazzhistoria som
bildades i mitten av 70-talet. Avdelningen ägnar sig främst åt insamling, av fonogram, film och
tryckt material och har varit beroende av donationer från privata jazzsamlare och musiker.
Insamlandet är fortfarande en viktig del av verksamheten, men lika mycket omhändertagande och
tillgängliggörande av materialet. 65

3.3 Elektronmusikstudion

Elektronmusikstudion (EMS) bildades 1964 under Sveriges Radios huvudmannaskap.
Föreningen Fylkingen – som presenterar ny musik – var inblandade, liksom ett antal tonsättare. 66

Tanken bakom EMS var dels att bygga en modern, elektronisk musikstudio, som samtidigt skulle
vara produktionsstudio, pedagogstudio och klangverkstad.67 1970 blev EMS en oberoende
stiftelse, delvis finansierad av Kungl. Musikaliska Akademien, senare drevs EMS av
Rikskonserter och numera är det en del av Statens musikverk. I huvudsak är EMS i dag ett
centrum för elektronisk musik och ljudkonst som även erbjuder tonsättare en plats för
konstnärligt skapande. EMS bibliotek tillhandahåller en stor samling böcker om elektronisk
musik, ljudkonst och närliggande områden samt fonogram och access till databaser. De
digitaliserar musik på begäran. 68
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3.4 Caprice records

Redan i mitten av 60-talet gav Rikskonserter ut skivor under namnet Expo Norr.69 Expo Norr
blev senare Caprice som var Rikskonserters egna skivbolag, som skulle ge ut musik utan
kommersiella avsikter, musik som de kommersiella skivbolagen ratade, musik av svenska
tonsättare och annat som var dåligt representerat av grammofonbranschen, samtida konstmusik,
jazz, musik från andra världsdelar m.m.70 I samband med Rikskonserters nedläggning var Caprice
hotat, men togs upp av den nya myndigheten och uppdraget är numera att tillgängliggöra
katalogen.71 Delar av skivorna finns på digitala tjänster som iTunes, Wimp, Naxos Music Library
och Spotify.

3.5 Musik- och teaterbiblioteket

Musik- och teaterbiblioteket var från början Kungl. Musikaliska Akademins bibliotek och
grundades 1771, i samband med akademins födelse. 1849 öppnade biblioteket för allmänheten,
1981 blev det en del av Statens musiksamlingar, döptes 1996 om till Statens musikbibliotek och
kallas sedan 2010 för Musik- och teaterbiblioteket eftersom dans- och teater-material som
tidigare tillhörde Drottningholms slottsteater numera är en del av samlingen. Bibliotekets
samlingar innehåller framförallt musikrelaterade handskrifter, tryck och noter, det finns även över
100 000 böcker om musik och teater, originalmanuskript från svenska tonsättare, tidskrifter och
fotografier samt en Cd-samling. De erbjuder strömmad musik via Naxos Music Library. 72

3.6 Scenkonstmuseet

Scenkonstmuséet öppnar 2016 och är en sammanslagning av Musikmuséet, Sveriges
teatermuseum och Marionettmuséet. Musikmuséet, tidigare musikhistoriska muséet, grundades
1899 och är framförallt känt för sin stora instrumentsamling. Muséet har producerat många
utställningar och konserter, med en pedagogisk verksamhet som kärna, uppgiften är att främja
musiken, musikintresset och musikvetenskapen särskilt avseende musikinstrument, äldre musiks
uppförandepraxis och folklig musikkultur i olika länder och världsdelar. 73

4 TIDIGARE FORSKNING

4.1 Materialinsamling

Det finns mängder av texter om digitalisering och tillgängliggörande, men inte särskilt mycket
B&I-litteratur med fonogram och inspelad musik i fokus. Jag har letat material i olika databaser
som LISA och LISTA, men i huvudsak funnit relevanta uppsatser i högskolan i Borås
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uppsatsdatabas BADA, samt i andra svenska universitet och högskolors databaser. De dokument
jag funnit i internationella databaser har inte varit relevanta för min studie, ofta har det handlat
om olika tekniska lösningar. Jag har även sökt ganska fritt efter dokument rörande svenska och
internationella musikarkiv- och bibliotek och styrdokument från beslutande instanser. När det
gäller fonogramhistoria, musikarkiv och musiketnologi har jag haft tillgång till eget material
(böcker, fonogram m.m.), men även lånat ett flertal titlar via Humanistiska biblioteket i
Göteborg.

4.2 Forskningsöversikt

De uppsatser jag kommer att ta upp har på olika sätt berört liknande områden som jag själv har
studerat, fonogram på arkiv/bibliotek, urval och digitalisering och musikarkivverksamhet. Jag
kommer först att koncentrera mig på uppsatser som använt sig av Sanna Taljas diskursanalys,
som jag använder som teoretiskt ramverk, men även två studier som handlar om arkiv och
slutligen ta upp några uppsatser och vetenskapliga artiklar som berör urval och digitalisering.

4.2.1 Sanna Taljas diskursanalys

Eva Fälth har i uppsatsen Dagsländor eller bestående värden? En studie om urval av
musikfonogram på folkbibliotek74 dels Taljas analys som teoretisk ram, men även teorier kring
kanonbegreppet.75 Urvalskriterier, material som väljs bort, musikbibliotekets roll, idé om
samlingens uppbyggnad och kunskapskrav för urval är de punkter i Taljas modell som lyfts
fram.76 Fälth har intervjuat musikbibliotekarier, studerar policydokument och strukturerar upp
analysen kring tankar om utbud, ambition med fonogramverksamheten och bevakning av
skivutbudet.77 Hon finner likheter mellan biblioteken utifrån diskurserna, som vikten av alternativ
musik och tankegångar kring begrepp som bredd och kvalitet. Skillnader finns bland annat i
synen på kommersiell musik. En slutsats är att begreppet basutbud, som hon menar samverkar
med diskursen om det allmänna bildningsutbudet, förändras med tiden, en bredare kultursyn leder
till att alla genrer anses viktiga, en äldre musikalisk kanon ersätts med en nyare musikalisk
kanon. 78

Ester Thegel har en liknande ingångsvinkel i uppsatsen Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv:
En kvalitativ studie av musikavdelningarna på fem folkbibliotek.79 Hon utgår utifrån de tre
biblioteksdiskurserna, där förändringar i tid är det centrala.80 Uppsatsen är något mer aktuell än
flera av de andra jag har läst och går även in på strömmad musik, nedladdning och
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fonogrammens osäkra framtid på folkbiblioteken.81 Utbud och urval är utgångspunkter, relaterat
till Taljas modell, men hon försöker även se om Taljas diskurser säger något om övrigt
biblioteksarbete.82 I undersökningen går de olika diskurserna in i varandra, bredd och kvalitet är
viktigt, men lika mycket styrs urvalet av efterfrågan och alternativ till det kommersiella.
Tidsperspektivet visar främst att den efterfrågestyrda diskursen har blivit vanligare. 83

Linn Kvist och Liv Olofsson Lundström har Taljas diskursanalys som huvudteori i Kvalitet:
självklar måttstock eller förlegat tankesätt? Sju inköpsansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i
musiksammanhang84, men likt Fälth använder de sig även av andra teorier, inte kanon utan
kategoriseringar om kvalitet, hämtade dels från biblioteks- och informationsvetenskap, men även
från företagsekonomi.85 Kvalitetsbegreppet är huvudspåret och utifrån Taljas diskurser
struktureras resultaten från intervjuerna upp enligt följande: kvalitet som objektiv sanning,
kvalitet som motpol till det kommersiella och kvalitet utifrån publikens upplevelser. De kommer
fram till många intressanta slutsatser, som att kvalitetssynen påverkar urvalet, att det fortfarande
kan existera spår av den allmänna bildningsdiskursen (som att klassisk musik har en inneboende
kvalitet i motsats till dansbandsmusik), men att det är de andra två diskurserna – det alternativa
och det efterfrågestyrda – som i högre grad påverkar urval och utbud. 86

4.2.2 Musikarkiv

Karin Tenggrens uppsats Digitalt material: hur två musikbibliotek och två musikarkiv arbetar
med att tillhandahålla material via sina webbplatser87 har som syfte att undersöka hur några
musikbibliotek och musikarkiv arbetar och tillhandahåller material via sina webbsidor.
Digitalisering och tillgängliggörande är i fokus, fonogram till viss del, men även annat material.
88 Studien gjordes 2008 och det är intressant att jämföra skillnader och likheter mellan hennes
iakttagelser och intervjuer med min studie. En av informanterna har jag också intervjuat.89

Uppsatsen fokuserar på två musikbibliotek och två arkiv. De exempel på ljud eller fonogram som
hade tillgängliggjorts på visarkivets hemsida när uppsatsen skrevs är en webbversion av en Lp-
skiva där musiken samt både äldre och ny metadata presenteras. Hemsidan har även några
klingande exempel som tjänsten veckans trudelutt där inspelningar från skivserier presenteras. 90
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Bevarande, tillgänglighet och efterfrågan är aspekter på orsaker till digitalisering som Tenggrens
informanter tar upp.91 När det gäller fonogram skriver Tenggren att visarkivet började att
digitalisera material när delar av Sveriges radios inspelningar kopierades, arbetet fortsatte i
samband med projektet Musikens tidiga mediering när fonografinspelningar överfördes digitalt.
En intressant kommentar från Per Gudmundsson (Folkmusikens hus) är att ett problem kan vara
när digitalisering sker inom ramen av ett projekt: ”arbetet blir hackigt till karaktären”. Vidare
menar personal vid Svenskt visarkiv att det inte finns extra resurser för digitalisering och att det
är tidskrävande och att digitalisering av ljudande material efter förfrågningar sällan blir av
eftersom att de saknar en ljudteknikertjänst.92 Däremot har Svenskt visarkiv en prioritetsordning
där bevarande och efterfrågan är faktorer som styr digitaliseringen. Visarkivets framtidsplaner
med digitalisering är att tänka mer på internets möjligheter, ”webbtänk”, här nämns inte specifikt
fonogram utan arkivmaterial i stort.93 I analys/diskussions-avsnittet redogör Tenggren kring
digitalisering, efterfrågan och bevarande, kopplat till intervjuerna och forskning. Fördelar och
nackdelar med digitalisering av audiovisuellt material tas upp liksom konflikten mellan
efterfrågan/service och upphovsrätten. 94

Anna Linges magisteruppsats Smålands Musikarkiv – att samla och förmedla95 har en något
annorlunda utgångspunkt. Syftet med studien är att beskriva vilka behov som föranledde
bildandet av Smålands musikarkiv.96 Hon kommer in på Statens visarkiv då och då, samt
musikarkiv i stort. Linge pratar inte om diskurser, utan om narrationer och fält97, men det finns
klara paralleller med min uppsats, i sättet att urskilja bakomliggande orsaker till skeenden och
strömningar i skilda tidsperspektiv. Uppsatsen redogör begreppet arkiv och tar även upp
musikdokumentationens, musikarkivens och musikinsamlandets svenska och europeiska historia
samt folkmusikens position, hur den folkliga musiken tidigare idealiserats och intellektualiserats,
men numera brukas och konsumeras som all annan musik. Hon nämner tidiga svenska inspelare
av folkmusik som Yngve Laurell och Matts Arnberg och hur det leder fram till folkmusikboomen
på 70-talet och en ökad inspelningsverksamhet av Svenskt visarkiv, vilket resulterar i skivor på
Caprice.98 I redogörelsen för Smålands musikarkivs verksamhet fäster jag mig vid att det finns ett
ansvar att levandegöra samlingarna, bland annat genom skivor och radioprogram.99 70-talets
folkmusikvåg och musikrörelse tar stor plats i analysen, där folkmusiken sågs som en
motoffentlighet, jämfört med konsumtionskulturen. Hon kopplar även samman olika politiska
strömningar med kulturpolitiska beslut.100
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4.2.3 Urval och digitalisering

Ingrid Stening Soppelas magisteruppsats Urval vid digitalisering av affischer på Kungl.
biblioteket 101 granskar hur urvalet vid en kulturarvsinstitution, som ett bibliotek, skapar ett
digitalt kulturarv.102  Hon har valt att enbart studera digitalisering av affischer och kommer fram
till att digitaliseringsprojekt måste vara förankrat på politisk nivå för att det skall finnas möjlighet
till att arbeta långsiktigt.103 Efterfrågan från användare, bevarandeaspekter och
tillgängliggörandemotiv är de urvalskriterier som styr digitaliseringen.104 En bärande tanke är att
bibliotek, precis som muséer, är medskapare till kulturarvet. 105

Malin Gumaelius magisteruppsats Vad innebär digitalisering av kulturarvet? En ideologianalys
av tre svenska digitaliseringsprojekt106 kommer fram till att bevarande, tillgängliggörande och en
kombination av bevarande och tillgängliggörande är faktorerna som styr digitaliseringen. Hon
undersöker tre olika digitaliseringsprojekt och tar del av styrdokument och menar att valen av
ideologi – till exempel bevarande – kan påverka såväl målgrupper och intressegrupper som det
digitala kulturarvet riktar sig till.107

Masteruppsatsen Varför digitalisera? – En studie av tillkomsten av Kungl. Bibliotekets
digitaliserade samlingar av Catrin Persson och Annevie Tångemar108 kommer också fram till att
bevarande och tillgängliggörande är de viktigaste faktorerna vid digitalisering på KB. 109

Undersökningen gjordes för nästan 10 år sedan och då var många av KB:s digitaliseringsprojekt
projekt, nästan enbart bildmaterial, av pilotkaraktär, och i flera fall hade enbart en del av en
samling digitaliserats. 110

Sara Johanssons magisteruppsats Who has the power over cultural heritage? A cast study of
digitization selection criteria used at Kungl. Biblioteket111 har makten som kärnbegrepp. För att
analysera vem som har makten över kulturarvet – med KB som exempel – använder hon sig av
teorier delvis hämtad från statskunskap om relationen mellan välfärdsstaten och dess institutioner
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där statens riktlinjer är konstruerade på ett sätt så att institutionerna själva kan tolka dessa efter
sina egna behov och konstruera egna målsättningar.112 Utifrån denna teori kommer hon fram till
urvalskriterier vid digitalisering. Makten över kulturarvet, menar Johansson, finns hos personalen
på institutionerna. Bevarande är den främsta aspekten vid digitalisering, andra faktorer är
forskningsintresse, allmänt intresse, finansiering och upphovsrätt. 113 Till skillnad från äldre
studier visar Johansson att digitalisering numera är en del av det löpande arbetet på biblioteket
och inte styrs av projekt i samma utsträckning. 114

I antologin Digital formidling af kulturarv:Fra samling till sampling115 har två texter varit av
särskilt intresse. Syftet i Mats Dahlströms artikel Kritisk Digitalisering: En ny strategi?116 är att
problematisera några mönster inom digitalisering av kulturarv samtidigt som han visar för- och
nackdelar med massdigitalisering och ger alternativ, främst det han kallar kritisk digitalisering.
Mats Dahlström menar att digitalisering är en lång kedja av verksamheter, han tar upp vikten av
en strategi, där de olika delarna inom digitaliseringen samspelar med varandra och skiljer på
proaktiv digitalisering (där en plan är klar, i vad som ska digitaliseras) och reaktiv digitalisering
(som är styrd av efterfrågan). Det positiva med den automatiserade massdigitaliseringen, som
lyfts fram, är mängden av texter som tillgängliggörs, för potentiella användare, samt att det är
enkelt att i ett senare skede optimera och bearbeta materialet. Några negativa aspekter är att
metadata ignoreras, känsliga dokument kan fara illa, och att digitaliseringen blir linjär. Den
kritiska digitaliseringen går på djupet istället för på bredden, ett manuellt, intellektuellt arbete,
där det är möjligt att fokusera på mindre samlingar, att vårda och bevara på ett annat sätt, och där
metadata återskapas, och där även ny information kan ”bäddas in”. Negativa aspekter kan vara att
det är kostsamt, långsamt, och att digitaliseringen riktar sig till få, jämfört med
massdigitaliseringsprojekt som Google Book Search.117

Ulrika Kjellman är inne på liknande tankegångar, med utgångspunkt från Kungl. biblioteket i
artikeln Digitalisering som standardisering: Verktyg i koncipieringen av kulturarv118. Med
exempel från Kungl. bibliotekets bildsamlingar undersöks hur standardiserade
digitaliseringslösningar har hamnat i konflikt med den enskilda institutionens traditioner och
kunskapshistoria. Det som problematiseras är att kunskap och information om artefakterna
riskerar att förloras i standardiserad och institutionsövergripande digitalisering samt att olika
institutioners perspektiv och förhållningssätt till kulturarvsmaterial riskerar att försvinna i en
process av långtgående standardisering. Några negativa aspekter på standardiseringen som
diskuteras är att mångfalden av kunskapsorganisatoriska lösningar försvinner om en lösning blir
en standard, att en standard aldrig är neutral, utan väljer ett perspektiv framför andra, och att
kunskapsinvesteringar som lagrats i lokala system riskerar att försvinna.119
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5. TEORI

5.1 Diskursanalys

Sanna Taljas diskursanalys som utvecklas i Music, culture and the library: An analysis of
discourses120 visade sig vara en användbar teoretisk ram för min undersökning, även om jag
studerar ett statligt verk och dess myndigheter och inte musikbibliotek, som Talja, eller musik-
och filmavdelningar på folkbibliotek som andra studenter gjort när de använt sig av hennes
diskurser och teoretiska modell.

Sanna Talja ägnar sig åt kritisk diskursanalys där språket kopplas samman med makt och sociala
strukturer.121 Hon menar att diskursanalys undersöker utsagor i tal och skrift och ser hur dessa
utsagor representerar verkligheten och vilka konsekvenser det får. Det handlar om språkets roll i
konstruktionen av den sociala verkligheten, att synliggöra de antaganden och uppfattningar
utsagorna lutar sig på. Språket återger inte endast verkligheten utan formar verkligheten. Viktigt
är att olika diskurser kan existera bredvid varandra inom samma kunskapsområde och att
fragment av diskurserna flyter in i varandra.122 Diskurserna förändras också över tid och
utvecklas i historiska kontexter. 123 Sanna Talja menar att olika uppfattningar om konst, kultur
och civilisation – utanför biblioteket, hennes studieområde – påverkar andra kulturella
institutioner, nationell kulturpolitik och människors liv i stort.124 Musiken är i centrum, men som
en pusselbit i en större kultur- och samhällsdiskussion.

I Taljas makrosociala perspektiv är musikbiblioteken en del av en social och historisk process.
Faktorer som ålder, social bakgrund, utbildningsnivå, yrke och grupptillhörighet är inte det
viktigaste.125 Hon vill komma åt de bakomliggande orsakerna till hur musikbiblioteket används,
men även hur man talar om biblioteket, hur det uppfattas, och sätta in det i en kontext. Hon
jämför diskurser som kommer fram både i intervjuer och i andra texter och använder utsagor om
biblioteket för att koppla dem till allmänna diskurser om kultur och samhälle.

5.2 Sanna Taljas musikbiblioteksdiskurser

De tre diskurser, eller tolkningsrepertoarer, som Sanna Talja urskiljer i sin studie av finska
musikbibliotek är the general education repertoire, the alternative repertoire och the demand
repertoire. Eva Fälth och andra har översatt Taljas begrepp till svenska, jag utgår från Fälths
översättningar126, men har tagit bort ordet utbud som jag inte tycker passar in i min studie och
kallar dem: den allmänna bildningsdiskursen, den alternativa diskursen och den efterfrågestyrda
diskursen.
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Den allmänna bildningsdiskursen har ett folkbildningsperspektiv. Biblioteket skall tillhandahålla
ett basutbud, de centrala inspelningarna i utvalda genrer. I diskursen finns ett kulturhistoriskt
perspektiv på insamlande och tillgängliggörande. Viss musik, vissa inspelningar, anses vara de
viktigaste och tillhör en kanon, i en genre, eller i en nationell musikkultur. Den musikhistoriska
utvecklingen är central. Kulturarvet lyfts fram, i Taljas studie är det den västerländska, klassiska
musiken som är kärnan i det allmänna bildningsutbudet. Själva urvalsarbetet kännetecknas av en
kritisk attityd. Popmusik, till exempel, anses vara trendstyrd bruksmusik. Kvalitet är det
viktigaste, efterfrågan kommer i andra hand. Dessutom skall användarna via vägledning från
biblioteket och dess personal utvecklas och senare på egen hand leta vidare. 127

I den alternativa diskursen jämförs bibliotekets urval med andra musikkanalers utbud. Utbudet
skall vara ett alternativ till masskulturen och de kommersiella kanalerna, motkulturer och
subkulturer anses viktiga liksom marginaliserad musik överhuvudtaget. Nya trender inom
världsmusik, jazz och alternativ rock lyfts fram, musiken ska ta risker och överraska lyssnaren.
Skivorna som ligger på topplistorna anses inte viktig för biblioteket. Ett mål är att utveckla
användarnas musikaliska identitet så att de kan välja själva, inte vara passiva, och senare
specialisera sig inom vissa områden  I diskursen väcks samtidigt frågor om vad som är alternativt
och marginaliserat. 128

Det efterfrågestyrda diskursen lägger vikt på användarnas musikaliska smak och intressen. Inom
diskursen studeras användarnas behov liksom utlånestatistik systematiskt. Den lokala miljön och
de lokala användarna är centrala. Urvalet beror inte på kvalitetstänkande och är inte styrd av
ideologi. Vidare skall biblioteket i första hand vara serviceinriktat. Det kommersiella är ett
ointressant begrepp. Tvärtom är det populära av stor vikt eftersom det är musik som används och
bör därför vara i centrum 129

I Sanna Taljas analysmodell jämför hon de tre diskurserna utifrån tio olika punkter.130 Jag
använder främst de delar av modellen som är intressant för min studie och kommer att frångå
sådant som inte är relevant när det gäller urvalsarbetet vid digitalisering och tillgängliggörande på
Statens musikverk. Men eftersom musiken är i centrum på de olika avdelningarna och att
institutionen är del i en större kultur- och samhällsdiskurs är modellen till stora delar användbar.
En av modellens beståndsdelar handlar om urval och flera av de andra punkterna kan tillämpas på
vilka faktorer som styr urvalsarbetet.

5.3 Sanna Taljas samhällsdiskurser

I den större delen av Sanna Taljas studie utvecklas tre samhällsdiskurser som påverkar de olika
perspektiven på biblioteket. Jag kommer även att koppla min studie med dessa övergripande
samhällsdiskurser för att djupare studera vilka faktorer som styr urvalsarbetet när der gäller
digitalisering och tillgängliggörande av fonogram på Statens musikverk. Eftersom jag valt att

                                                  
127 Talja, s. 50-54.
128 Talja, s. 54-58.
129 Talja, s.58-63.
130 Talja, s. 64-65.



studera en statlig myndighet är samhällsdiskurserna särskilt relevanta. Diskurserna är The
common culture repertoire, the consumer culture repertoire och the mosaic culture repertoire. Jag
översätter dem till den gemensamma kulturdiskursen, den konsumentstyrda kulturdiskursen och
den mångfaldsinriktade kulturdiskursen.

Den gemensamma kulturdiskursen hänger samman med diskursen om det allmänna
bildningsutbudet. Utgångspunkten är den statliga, nationella kulturpolitiken som präglar
verksamheterna på institutioner och myndigheter, det institutionaliserade musiklivet är ett
alternativt namn för diskursen. 131 Från diskursen om det allmänna bildningsutbudet känner vi
igen flera saker. Det är ett folkbildningsperspektiv, konst, kultur och musik tillhör hela folket,
som traditionellt innebär att institutionerna lägger fokus på den västerländska, klassiska musiken
och det västerländska kulturarvet i stort, och att konsten skall leda till spirituell, estetisk, moralisk
utveckling och även skapa en nationell identitet. Det är statens plikt att via samhällsinstitutioner
garantera kulturell demokrati på samma sätt som staten garanterar sjukvård och annan social
service. 132 Inom diskursen finns en linje att utbildning och kulturellt kapital stärker människan i
sin roll som en civiliserad, kritiskt tänkande medborgare.133 Det existerar två parallella
kulturbegrepp, dels individens personliga, kulturella och intellektuella utveckling, och att
kulturen är en motor för samhällsprocessen i den civiliserade nationalstatens utveckling; kulturen
är en värdemätare på nationens hälsa och status i ett internationellt perspektiv, en av
byggstenarna i den nationella identiteten. 134 Det existerar ett motsatsförhållande mellan
kvalitetskultur/finkultur och underhållningsindustrin. Det estetiska och rent konstnärliga är det
centrala, inte publikens smak. Kvalitet definieras som ett bevis på individens talang där verken
uttrycker fundamentala värden och känslor. 135 Folkmusik anses vara en motsats till
moderniteten, musik från nationens barndom, en tradition som hör ihop med en historisk fas och
ett historiskt sätt att leva, museumkultur som inte är i klang med samtiden. Folkmusiken kan
inspirera den högaktade moderna, klassiska musiken, men kommer längre ner i hierarkin på
grund av brist i komplexitet och modernitet. 136 Universalism, optimism och eurocentrism är
centrala begrepp inom diskursen. 137

Den konsumentstyrda kulturdiskursen har mycket gemensamt med den alternativa diskursen.
Utgångspunkten är den kommersiella kultur- och musikindustrin som har förändrat sättet att ta
till sig musik. Musik är något som konsumeras och styrs av marknadens mekanismer,
produktionen av musiken är central, med ett motsatsförhållande mellan stora, multinationella
aktörer och mindre, oberoende skivbolag och kulturproducenter. Diskursen kritiserar
likriktningen på hitlistorna, fokuseringen mot trender, och manipulation genom reklam. Det är en
pessimistisk syn på konsumtions- och mainstreamkulturen som hotar det lokala, det autentiska,
det marginella, mångfalden, och i längden hela samhället. 138 Jämfört med den föregående
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diskursen har den alternativa diskursen en annan syn på det populära, viss populärmusik har ett
värde, annat har ett betydligt mindre värde, pionjärer anses till exempel som betydande i kontrast
mot de senaste dagssländorna. Folk- och världsmusik anses vara uttryck för autentiska kulturer
och lyfts fram, delvis beroende på hur kulturen är producerad. Det experimentella, utmanande
och riskfyllda anses vara viktigare än det strömlinjeformade, till exempel inom jazz och rock.
Diskursen kan sägas vara påverkad av 60-talet och begreppet popular culture som i viss mån
ersatte begreppen underhållning och masskultur, och syftade på att bryta hierarkin mellan konst
och underhållning.139 Den alternativa kulturen anses också vara deltagande på ett annat sätt än
den marknadsanpassade kulturindustrin, musik är ett kulturellt teckensystem som behöver
förstående mottagare lika mycket som briljanta skapare. Utbildningsperspektivet innebär i denna
diskurs att visa upp olika kulturer, att lägga vikt på pluralism, sätta in kulturen i en större
samhällskontext, och att synliggöra produktionskrafterna bakom musiken och kulturen. 140

Den mångfaldsinriktade kulturdiskursen utgår från människors olika intressen och hur olika
intressesfärer kämpar om plats, både på institutioner och på gatan. Centralt är vilka kulturella
uttryck som det satsas resurser på, från staten, och på andra sätt. I det multikulturella samhället är
der viktigt att känna till olika kulturella bakgrunder och erfarenheter, världskultur ersätter det
nationella kulturarvet som är en artificiell, mytologisk skapelse. Det finns ingen kritik mot
kommersialism utan en interaktion mellan olika kulturer och hybrider är en motor, en
förutsättning för en levande kultur. Världskulturen är en positiv kraft i det postmoderna
samhället, minoriteter hamnar i centrum, alla kulturella fenomen ger mening, tidigare hierarkier
förkastas. Den globala musikindustrin skapar mångfald och ger möjligheter. De kulturella valen
handlar inte om brist i utbildning, olika kulturfenomen är av vikt för olika grupper av människor,
kulturella produkter betyder något endast när publiken gör dem meningsfulla. 141  Vad som är
populärt eller inte populärt handlar inte om kvalitet utan om den sociala kontexten av skapandet
och uttrycket. 142 Inom diskursen existerar det inte några givna sanningar. 143

6.METOD

Jag har använt en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer som kompletteras med
textanalys. Uppsatsen är kvalitativ eftersom jag tolkar insamlat material och försöker förstå en
social verklighet144 som jag sätter in i kontexter.145 Den första intervjun, med Dan Lundberg,
visarkivets chef, utfördes på plats i Stockholm, och spelades in. Jag hade utarbetat en
intervjumall som följdes med rum för flexibilitet och följdfrågor. De övriga fyra intervjuerna är e-
post-intervjuer. När jag tog tag i uppsatsarbetet efter en paus hade jag ingen möjlighet att ta mig
till Stockholm och kunde inte på ett smidigt sätt spela in intervjuer via telefon. Jag utgick från
intervjumallen, men flikade in vissa frågor som inte var av allmän karaktär runt ämnet utan var
riktade till just dessa informanters verksamhet. Pål Repstad skriver att i en kvalitativ studie, med
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intervjuer, bör man justera intervjumallen eftersom alla aktörer inte har samma möjlighet att
lämna information om en och samma fråga.146

Den första intervjun är något mer på djupet, vilket faller sig naturligt eftersom ett personligt möte
är annorlunda än en e-post-intervju. Jag hade planerat att i mån av behov ställa följdfrågor till e-
post-informanterna, men hade så mycket relevant material att det inte behövdes. Skillnaden
mellan de båda intervjuformerna är att den talade intervjun, om det utvecklas till ett givande
samtal, är mer levande, där tankar kan generera nya tankar, i motsats till en enkätundersökning,
med fixerade frågeställningar, där svaren helst skall vara korta. Eftersom jag utgick från
intervjumallen i e-post-intervjuerna försökte jag få dem att efterlikna en talad intervju, e-post-
intervjun är dessutom mer öppen och inbjudande än en kvantitativ enkät.

Mathias Boström, som var ansvarig för de audiovisuella samlingarna, var vid besöker på
Visarkivet ledig. När jag senare valde ut fler personer att intervjua var han ett självklart val
liksom Roger Bergner eftersom han har en heltidstjänst på jazzavdelningen. Även när det gäller
Elektronmusikstudion valde jag chefen som jag förutsatte var personen som hade mest väsentligt
att säga utifrån mina frågeställningar. När det gäller Caprice records kontaktade jag två lämpliga
personer, tanken var att det skulle vara en intervju, men de valde att baka ihop sina svar. Pål
Repstad skriver att det inte finns något standardsvar på frågan om hur många intervjuer som
krävs i en kvalitativ undersökning.147 Tankarna fanns att intervjua fler personer, men när
materialet växte kom jag fram till att fem intervjuer var tillräckligt. Jag upplyste respondenterna
att de har rätt att vara anonyma, men ingen av dem utnyttjade den möjligheten.

Har de olika intervjumetoderna påverkat tillförlitligheten? Nej. Om jag haft möjlighet att
intervjua de övriga informanterna i personliga möten, eller via telefon, hade jag säkert fått mer
ord, kanske intressanta upplysningar, men analysen hade blivit likadan. Det är min övertygelse
efter att jag tagit del av en stor mängd texter och gjort egna iakttagelser rörande myndighetens
olika digitala verktyg.

När intervjuerna var gjorda analyserade jag dem utifrån Sanna Taljas diskursanalys och
relaterade uppgifterna jag fått från informanterna med textmaterialet och övriga iakttagelser. Det
underlättade med en tydlig struktur utifrån den teoretiska ramen för att på så sätt få överblick
över intervjuresultaten. Textanalysen kan ibland tangera kvalitativ innehållsanalys, när jag lyfter
fram manifesta inslag i texter, sådant som uttrycks explicit148, i intervjuerna och i styrdokument,
men det jag har strävat efter, med Taljas diskursanalys som verktyg, har varit att undersöka
underliggande strukturer, diskurser, i en större kultur- och samhällskontext. I analys/diskussions-
avsnittet knyter jag samman de olika faktorerna som växte fram vid närläsning av intervjusvar,
tidigare forskning och andra textdokument. Jag hade flera olika strategier för hur resultaten skulle
redovisas, men i stället för att utgå från Taljas diskurser valde jag att bygga analysen ifrån de
faktorer som min egen textanalys identifierade.
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7.REDOVISNING AV EMPIRISKT MATERIAL

7.1 Svenskt visarkiv (Informant 1)

Sammanfattning av intervju med Dan Lundberg, överbibliotekarie och arkivchef på Statens
musikverk/Svenskt visarkiv.

När det gäller Svenskt visarkivs uppdrag står det i regleringsbrevet att myndigheten ska syssla
med kulturarv. Dan Lundberg menar att direktiven från regeringen är få, de beslutar själva vad de
ska spela in: ” …det uppdrag som har funnits med är att vi betraktar svenskt visarkiv som ett
forskningsarkiv och det betyder att det är ett arkiv som egentligen inte har som primär uppgift att
skapa stora samlingar utan att göra insatser ofta baserad på forskning runt olika fenomen i
samhället och så genererar det arkiv.”

Dan Lundberg menar vidare att uppdraget är att samla och bevara och tillgängliggöra, men att det
är viktigt med kunskapsarbetet runt materialet. Att forskningen är central i verksamheten kommer
även fram när jag ställer frågor om arkivets samlingar, med bestånd, antal inspelningar, övrigt
material osv. Dan Lundberg nämner siffran 45 000 inspelningar av svensk folkmusik, men säger
att det är en diffus siffra. De har bra koll på inspelningarna som de gjort själva, men utöver det
finns det material som inte är fullt katalogiserat:  ” …när vi tar emot en stor samling då är det
väldigt personalkrävande att gå igenom noggrant så då finns det ofta en rudimentär
arkivförteckning där det står att det finns si och så många band och si och så många, vad det kan
vara, skivor. Längre än så kommer vi inte med dem utan då hoppas vi på att någon forskare ska
dyka upp och vilja beforska det där och hjälpa oss med innehållet.”

Alla kan ta del av visarkivets samlingar. Arkivets första chef, Ulf Peder Olrog, hade redan från
början en tanke att kvalificerad, utbildad personal skulle serva vanligt folk, samt, tror Dan
Lundberg, att visarkivet skulle vara statligt. Det var en slags folkbildartanke, som fortfarande
finns, menar Dan Lundberg. Även om alla användare ska vara lika viktiga, säger han att de
kanske ändå prioriterar musiker och forskarna mest, som speciella målgrupper. Trots att en del
fakta om inspelningar finns på deras hemsida och via den internationella portalen Dismarc 149

menar han att det bästa är att komma till dem eftersom det är visarkivets personal som har
kunskapen om materialet.

Han säger att det som efterfrågas mest är folkmusiken och då är det ofta folkmusiker som frågar
efter låtar från något särskilt geografiskt område, eller från någon särskild spelman, eller någon
speciell typ av låtar: ” …det beror ju på att svenska folkmusiker när de letar efter repertoar och
saker att spela då är arkiven väldigt viktiga och jag skulle säga att Svenskt visarkivs samlingar är
absolut den största och nog den viktigaste och de inspelningarna är ju från 60-70-talet när det var
någon slags brandkårsutryckning att spela in de här äldre spelmännen som spelade i tradition
innan de försvann och sångare, sångerskor förstås.” Invandrade musiktraditioner efterfrågas
sällan. Äldre populärmusik efterfrågas i viss mån, men musiken är oftast upphovsrättsskyddad.
När det gäller jazz är det främst historiker och jazzforskare som letar källmaterial.
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Dan Lundberg uppskattar att ungefär 75 % av det egna inspelade materialet är digitaliserat.
Kulturdepartementet säger att de ska prioritera digitalisering, men de får inga extra resurser för
det utan tanken är att de ska fördela om och frilägga resurser på digitaliseringen. Han säger att
viktiga samlingar, ur ett kulturarvsperspektiv, ska prioriteras, och tar upp Karl Tiréns
jojkinspelningar som ett exempel, där det även finns ett demokratiperspektiv, som de har
aktualiserat på hemsidan150, ett projekt som ska växa ytterligare. Anledningen till att den stora
Jojk-boken/boxen från slutet av 60-talet151, som gavs ut på Cd senare152, och som nu är utgången,
och som Dan Lundberg menar har ett stort kulturarvsvärde, inte finns tillgänglig beror delvis på
upphovsproblematik. Caprice har rätten till musiken och Sveriges radio har rätten till boken. Vad
man kan publicera beror ofta på upphovsrätten som numera är 70 år för närstående rättigheter: ”
…men det gäller inte för outgivet material. Skillnad är om det är komponerat material, då är det
upphovsrätt för det, men det kan man betala för, ja, det där är en liten djungel. Vi var
remissinstans på det nya lagförslaget och var väldigt noga med att påpeka att det fanns en liten
skrivning, en liten lucka, för vi vill att det ska vara kortare skyddstid för outgivet material, vi vill
ju få ut material, det där är lite knepigt, som arkiv så tycker man att det är tråkigt med för mycket
skydd.”

Angående vilka faktorer som bestämmer över vad som digitaliseras och tillgängliggörs tar han
även upp skick och efterfrågan som kriterier. Det förstnämnda perspektivet menar han nästan är
ett politiskt eller ideologiskt beslut, men att folk i allmänhet sällan ställer krav på den här typen
av frågeställningar. Urvalsfrågor har varit aktuella när visarkivet har arbetat med projektet Mixa
eller maxa som försöker reda ut varför deras samlingar ser ut som de gör, vilka ideologier som
låg bakom insamlandet historiskt. Dan Lundberg tar upp exempel som att några av hans
föregångare hade olika insamlingsingångar, Märta Ramsten, vars tjänst i början gick ut på att
spela in, letade upp äldre musiker för att bevara traditioner, Jan Ling hade en mer sociologisk
inställning och Ulf Peder Olrog var ofta systematisk och kunde nästan förbereda vilka låtar han
ville spela in. Dan Lundberg menar att en anledning till att jojken inte har varit en naturlig del av
visarkivets arbete tidigare har varit att det har hamnat under Etnografiska muséets och Nordiska
muséets ansvarsområde. Huruvida urvalet styrs av en kanon säger Dan Lundberg att allmänt
kulturarvstänk säkert påverkar, liksom en traditionell inställning inom folkmusiken att det äldsta
är viktigt, som herdekultur och kulningar. Stämningar i tiden spelar också in, menar han, som att
de på senare år har forskat om resandekultur och andra minoritetsgrupper i samhället. Men ofta
handlar det om en enskild persons intressen: ”Mer än man någonsin kan tro är våra samlingar
resultatet av enskilda personers lust och entusiasm, intresse för någonting, så tror man i efterhand
att allting har haft en väldigt tydlig ordning, en struktur, där man har tänkt sig att bygga upp
något. Enskilda forskares och medarbetares entusiasm och intresse tror jag är mycket viktigare än
man kan ana”.

Dan Lundberg menar att när det gäller att tillgängliggöra äldre material digitalt så kommer de att
arbeta med kanalerna som finns, som Naxos, iTunes och streamingtjänster som Wimp och
Spotify trots att Spotify inte är bra på metadata. Det kan förekomma fel på artisters namn till
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exempel:  ”…Spotify har ju jobbat hårt på att få in en väldigt stor mängd men lik förbaskat så är
det en bra kanal ut och min strategi är att det är bättre att vi använder oss av de kanaler som folk
söker på än att vi försöker bygga upp något eget, för skulle man bara bygga via hemsidan så är
det inte säkert att medborgarna som vill kunna använda våra samlingar hittar det. […] Det låter
kanske som kommersiellt tänk, men jag tror faktiskt att det är så man måste göra, man ska vara
googlebar, man ska skriva saker i wikipedia hellre än på sin egen hemsida. ”

7.2 Svenskt visarkiv (Informant 2)

Sammanfattning av e-post-intervju med Mathias Boström, forskningsarkivarie på Svenskt
visarkiv och ansvarig för de audiovisuella samlingarna. Numera är han även chef för Smålands
musikarkiv.

Mathias Boström säger att enbart några få procent av allt inspelat material på visarkivet är
digitaliserat. Han menar att stora delar av samlingarna inte är aktuella för digitalisering, som
kommersiellt utgivna skivor eller kopior av inspelningar där originalet finns på andra
institutioner. När det gäller urvalskriterier som styr digitaliseringen är det beställningar, både
interna och externa, som först och främst prioriteras, därefter kommer skicket och fonogrammens
hållbarhet på längre sikt. Dessutom har de ett särskilt ansvar för de egna inspelningarna som i
mån av tid digitaliseras kronologiskt. Det som efterfrågas är oftast styrt av forskningsprojekt eller
intresse för en viss musiker, ett visst instrument, musik från en särskild region. Han säger att den
svenskspråkiga vistraditionen och instrumentaltraditioner, majoritetsbefolkningens musik, har
varit en kärna i inspelningsverksamheten och därför är det musik som digitaliserats i stor
utsträckning. Antagligen efterfrågas invandrade musiktraditioner minst på grund av att det inte är
särskilt känt att invandrad musik finns i samlingarna.

När det gäller fonogrammen ur ett kulturarvsperspektiv menar han att det inte är digitaliseringen i
sig som skapar kulturarvet utan funktionen ett statligt arkiv kan få bland musiker:
”…Genom att välja ut särskilda inspelningar, presentera dem och tillgängliggöra dem i någon
form, så blir det s.a.s. "godkänd, bra musik".” Ett exempel menar han är att utgivna
fältinspelningar med folkmusik  - på Lp, Cd eller fil – ofta är de inspelningar som en yngre
generation spelar på nytt. Karl Tiréns jojkinspelningar från 1910-talet 153 tar han upp som ett
exempel på inspelningar som valts ut på grund av ett kulturhistoriskt värde där det dessutom
finns källmaterial, en kontext, som kan berika inramningen av inspelningarna. Att enbart lägga ut
inspelningar på nätet utan ett sammanhang är aldrig aktuellt. Han menar att ambitionerna att
förädla materialet är stort och att det är en anledning till att webbpublicering av materialet inte
kommit längre. Det finns fler anledningar: ”…När det gäller Tirén så var det 2013 100 år sedan
han började göra inspelningar och det var ett bra projekt att börja lägga ut inspelningar i
samarbete med Riksantivarieämbetets webbtjänst. I första hand gjordes ett urval från de första
inspelningstillfällena och avgörande var den tekniska kvaliteten. Det pågår ett arbete med
ljudrestaurering av samtliga inspelningar. DAUM i Umeå var också vår samarbetspartner i detta,
men det arkivet har ju lagts ner och personalen sagts upp, vilket påverkade projektets
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genomföring. Ambitionen är dock att lägga ut samtliga Tirén-rullar, när de har restaurerats och
kontextuell information finns.”

Mathias Boström säger också att Tirénprojektet delvis är ett led i att Kulturdepartementet har
uttryckt intresse av att lyfta fram minoritetsgrupper. Visarkivet har även på senare år forskat om
resandefolkets musik och judisk musik i Sverige. Det sker alltid ett urval, menar han, och säger
att det är en orsak till att forskning om insamlingsverksamhet är intressant och varför det från
arkivets sida är viktigt att presentera inspelningarna i ett sammanhang. Men vad som bör
prioriteras är aldrig enkelt: ” Urvalet är den svåraste frågan, bland annat eftersom det kommer in
estetiska bedömningar. Det känns helt enkelt bättre att publicera musik som är man anser är bra
än sådan som är dålig, utifrån en uppfattning om vad som är tekniskt och musikaliskt bra
framföranden. Eftersom visarkivets fältinspelningar under de första åren var inriktade mot att leta
reda på väldigt gamla personer som kunde ha egna erfarenheter från bondesamhällets tid, så var
det inte alltid som informanterna var i fysiskt gott skick för att spela och sjunga - mycket låter
inget vidare. Syftet med inspelningarna var inte heller att de skulle ges ut, utan det var
dokumentationer för forskningssyfte i första hand. Samtidigt är det en del av samlingarna. Jag
tycker det skulle vara intressant att hitta intressanta publiceringsprojekt där också s.a.s. dåliga
inspelningar skulle kunna bli attraktiva att ta del av. ”

7.3 Svenskt visarkiv (Informant 3)

Sammanfattning av e-post-intervju med Roger Bergner, forskningsarkivarie på Svenskt visarkivs
jazzavdelning.

Roger Bergner berättar att jazzavdelningen på Svenskt visarkiv har till uppgift att bevara och
tillgängliggöra material som kan kopplas till den svenska jazzhistorien utifrån ett
musiketnologiskt perspektiv. De definierar jazz ganska brett, med utgångspunkt i 1900-talets
populärmusik fram till början av 60-talet. De friar hellre än fäller när det gäller donationer med
jazzmaterial. En anledning att den tidiga jazzen får stort utrymme förklaras såhär: ” Allra svårast
är det att samla in och dokumentera det som händer just nu, innan det blivit historia. Orsakerna
till detta är bristande resurser och problem i att kunna överblicka hela fältet.”

Kärnverksamheten på jazzavdelningen har inte förändrats i samband med bildandet av Statens
musikverk, en skillnad är däremot att de fått minskade resurser. Paralleller med liknande arkiv i
andra länder finns, de samarbetar med de andra jazzarkiven i Norden. Personalen har en
uppfattning om allt material i samlingen, men det finns inspelningar som ingen av de anställda
har lyssnat på. Det är arkivarierna på avdelningen som bestämmer vad som ska digitaliseras. Vid
frågan av vad som digitaliseras svarar han att efterfrågan, oftast i samband med skivproduktioner
och obeständighet är de viktigaste kriterierna. Lackskivor, rullband/magnetband och DAT-band
prioriteras eftersom det är extra känsligt material. Hur mycket av materialet på obeständiga
materialtyper som digitaliseras är en resursfråga. Upphovsrättten är en faktor i vad som inte kan
digitaliseras.

När jag frågar om vad han tycker borde digitaliseras och tillgängliggöras svarar han: ”I princip
allt historiskt material, men bearbetat och beforskat för bli än mer intressant i en samtida kontext
och även attrahera nya användare och lyssnare.” Förutom Caprice har de tidigare samarbetat med
Sveriges radio, men också med andra skivbolag där unikt material från arkivet blev en



fonogramproduktion. När det gäller skivserien Svensk Jazzhistoria154 ur ett urvalsperspektiv så
möjliggjorde Cd-skivorna mer material än de tidigare Lp-skivorna, å andra sidan fanns det mer
inspelat material att välja mellan på de senare skivorna, som presenterar jazz från 50-talet och
framåt.  Det finns planerade skivprojekt, men vad som kommer att bli av – även när det gäller
digitalisering och tillgängliggörande av fonogram i stort - styrs helt av resurser.

7.4 Caprice records

Sammanfattning av e-post-intervju med Marie Wisén, produktionsansvarig, och Ulf Björkman,
marknads- och promotionansvarig, på Caprice records.

Caprice återutger tidigare, värdefulla inspelningar/produktioner ur den egna katalogen och från
myndighetens samlingar. De kallar det återutgivning i samtidens tjänst. De har också
tillgängliggjort material som donerats till musikverket155. Uppdraget ändrades när de fick en ny
huvudman i och med Rikskonserters nedläggning, det bestämdes att de inte fick göra nya
inspelningar och det skars ned i budgeten. Det var en radikal förändring: ”…Det stora
kulturpolitiska uppdraget med att dokumentera samtiden i genrerna klassisk, jazz, folk- och
världsmusik samt musik för barn, försvann alltså i ett slag och fokus fick läggas på att
tillgängliggöra det som gjorts genom åren.”

Procentuellt ser genrefördelningen ungefär ut enligt följande: 36% klassisk, 33% jazz, 25%
folkmusik, 6% musik för barn. Ungefär hälften av katalogen är digitaliserad och finns på dagens
tjänster. De menar att något som förändrats under ett tidsperspektiv är att genusperspektivet
påverkar urvalsarbetet. Mångfalden har alltid funnits där eftersom de ger ut musik från hela
världen. De menar att de måste lyfta fram de mest intressanta inspelningarna, för att visa
distributörerna och de använda tjänsterna att Caprice fortfarande år ett intressant skivbolag, trots
fokuseringen på återutgivningar.

När det gäller digitala tjänster finns Caprice musik på Naxos Music Library som framförallt
används av högskolor och forskare. När de anlitade Naxos som distributör 2009 började de på
allvar tillgängliggöra musiken digitalt. 156 Den digitala katalogen ska vara tillgänglig på
tjänsterna de använder, det finns undantag, på grund av licenser, och att vissa titlar försvann,
antagligen av tekniska skäl, när de lade ut musiken digitalt. De menar att Spotify har flera brister,
framförallt att metadata saknas. Men Spotify är en tjänst som det inte går att ignorera:  ”När vi
gick skarpt på Spotify fanns inga urvalsprinciper, allt skulle upp. […]Fördelar med Spotify är
förstås att så många människor prenumererar på tjänsten och att så mycket finns att finna där. Det
sista är också ett problem, det finns så otroligt mycket att det kan vara svårt att finna det man
letar efter.”

Målsättningen är att hela katalogen ska digitaliseras, de har en plan, bedömer skicket och hur
materialet ska tillgängliggöras och undersöker om det finns intressant extramaterial för att
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produktionen ska bli så intressant som möjligt. De menar att för att få uppmärksamhet för en
återutgivning måste inspelningen aktualiseras, ett exempel kan vara jubiléer, de nämner möjliga
produktioner nästa år när det är 100 år sedan Karl-Birger Blomdahl föddes. Ett annat exempel
som tas upp är att skivorna från tidigt 70-tal i serien Unga Svenska Spelmän157 kommer att ges ut
på nytt (digitalt) och i och med det har visarkivet gjort nya intervjuer med musikerna som
kommer att publiceras på hemsidan.

Jojkboxen158 är kanske den allra mest efterfrågade skivproduktionen de senaste åren, den är
slutsåld, men de undersöker hur den kan tillgängliggöras på nytt. En internationellt efterfrågad
skiva var Organic Music Society med Don Cherry.159 De avvaktade rätt tillfälle att släppa skivan
på nytt. 160 Katalogen tillgängliggörs på två olika sätt. Dels originalalbum som bara funnits på
vinyl tidigare, ett aktuellt exempel är 13 album i serien Jazz i Sverige161 som lanserades digitalt
under en 13 dagars kampanj via facebook. Det andra sättet är samlingar. Form av
tillgängliggörande kan skifta, de gav ut Jazz-i-Sverige-skivorna162 digitalt eftersom den
huvudsakliga marknaden för skivorna antogs vara i Sverige och i Sverige är Cd-försäljningen
sjunkande. När de gav ut två skivor av världsmusikkaraktär på nytt – Music from Bulgaria163  och
Music from Romania164  – valdes Cd-formatet eftersom den här typen av skivor i högre grad har
en internationell marknad. Don Cherry-skivorna165 gavs även ut på vinyl på grund av att det var
musik som folk vill köpa på vinyl. En annan strategi de har diskuterat är Cd-on.demand, bland
annat eftersom många av deras kunder är äldre och vill ha en fysisk produkt.

Caprice säger att det har kommit in önskemål om att digitaliseringen ska gå fortare, men att det
bryter mot idén att presentera inspelningarna på ett bra sätt. En tionde del av serien om den
svenska jazzhistorien, med 70-talets svenska jazz, saknar resurser för närvarande. Inspelningarna
med musik för barn är däremot på gång att tillgängliggöras digitalt. De menar att Caprice katalog
har ett kulturarvsvärde: ”…Då många av de äldre inspelningarna bara funnits analogt och
inspelningarna endast funnits på utgångna Lp-skivor har tillgängligheten minskat år från år. Att
digitalisera detta kulturarv är jätteviktigt men måste som nämnts göras med en plan. Våra
inspelningar är en kulturskatt som ska vårdas ömt. Så vi vill mena att kulturarvet finns där, det
ska bara göras mer tillgängligt.”

7.5 Elektronmusikstudion

Sammanfattning av e-post-intervju med Mats Lindström, chef på Elektronmusikstudion.
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Mats Lindström börjar med att beskriva Elektronmusikstudions uppdrag på följande sätt: ”
Grunduppdraget är att tillhandahålla studior och utrustning för utvecklingsarbete och produktion
av elektroakustisk musik och ljudkonst. Uppdraget riktar sig till professionella ljudkonstnärer och
tonsättare oavsett nationalitet.  Ett annat uppdrag är att främja och informera om konstområdet
såväl nationellt som internationellt.”

Han tycker att uppdraget följs i praktiken, men att det främjande uppdraget är svårt att följa på
grund av resurser. När det gäller digitalisering och tillgängliggörande gjordes mycket under
Access-projektet mellan 2006-2009, men efter det menar Mats Lindström att det har stannat av på
grund av resursbrist. EMS är unikt, menar han, i och med att studion är en del av konstnärernas
infrastruktur.

Det första producerade verket i samlingarna kommer från 1965. Det finns ca 4000 titlar i deras
arkiv, uppskattningsvis ca 1000 timmar musik. Det finns även äldre material som donerats till
EMS, samt okatalogiserade inspelningar (konserter, till exempel, utan metadata, som inte
digitaliserats fullt ut) och fonogrammen i EMS bibliotek, men merparten är musik som
tonsättaren spelar in hos EMS och sedan överlämnar till dem. Det kan vara en skivinspelning som
kommer ut i ett annat land, långt efter att inspelningen gjorts hos dem. Men allt som produceras
på EMS hamnar inte i deras arkiv, Mats Lindström uppskattar att det kanske är en tredjedel. De
har för närvarande inga resurser till att efterfråga allt material.

Ungefär en fjärdedel av det analoga materialet är digitaliserat fullt ut, samt att det finns
inspelningar där digitaliseringen påbörjats, men inte avslutats. Urvalskriterierna vid digitalisering
och tillgängliggörande är extern efterfrågan, kopior till forskare, intresserade skivbolag som
ägnar sig åt äldre material, och konsertarrangörer eller radiostationer som vill spela vissa EMS-
verk. Det som har prioriterats är kvinnliga tonsättare och norska gästtonsättare. Under Access-
projektet digitaliserades inspelningar alfabetiskt. När projektet avslutades hade de kommit fram
till F och G.

Mats Lindström menar att efterfrågan utifrån är av avgörande betydelse när det gäller vad som
tillgängliggörs. Flera skivor som delvis, eller helt, har spelats in på EMS, och som har släppts på
Fylkingen Records, eller andra skivbolag, där EMS på olika sätt varit inblandade, hade dessutom
aldrig getts ut utan fonogramstöd menar Mats Lindström. Han nämner Åke Hodell-boxen Verbal
brainwash and other works166, ett projekt som han själv drog igång och som blev klart efter sex
år, och som finansierades av fonogramstöd och en privat donation. Utgåvan av Ákos Rózmanns
Tolv stationer är ett annat exempel. 167  Det handlar ofta att en, eller flera personer, brinner för en
viss inspelning, en viss tonsättare. Men vad som till slut väljs ut och blir en färdig produkt menar
han beror på utomstående faktorer: ” När det gäller utgivning svarar jag referensgruppen för
fonogramstöd hos Kulturrådet. Det här är ett genuint olönsamt konstområde. ”
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Mats Lindström menar att digitaliseringen i ett globalt perspektiv skapar tydligare
referenspunkter. Mycket material i EMS arkiv efterfrågas inte, men han menar att det är svårt att
veta vad som intresserar framtiden. Det som efterfrågats historiskt säger han tidigare var
elektronmusikens pionjärer, just nu efterfrågas en andra generation, som Rózmann och Roberta
Settels . 168 Han tar upp den snart 80-åriga Lars-Gunnar Bodin som en tonsättare som borde
aktualiseras och att han tror på ett ökande intresse för den första generationens datormusik.

Vad borde tillgängliggöras i högre utsträckning?: ” Nu för tiden har väldigt mycket fokuserats
kring olika typer av liveelektroniska framföranden. Det sker ingen strukturerad inspelning och
dokumentation så samtidens kulturarv är nog det som är mest hotat. När det gäller fysiska
utgåvor tror jag fortfarande på ambitiösa och omfattade utgåvor av historiskt intressant material.
Det går att hitta massvis. ”

8 ANALYS/DISKUSSION

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken musik som digitaliseras och tillgängliggörs av en
nationell institution som Statens musikverk. Den centrala frågeställningen är vilka faktorer som
styr över vilka inspelningar som digitaliseras och tillgängliggörs. När jag analyserade
intervjuerna utifrån Sanna Taljas diskursanalys växte det fram en uppsättning bakomliggande
orsaker och för att göra analysen och diskussionen så relevant som möjligt utgår jag från dessa
teman. Resultaten av undersökningen blir tydligare med mina egna diskurser som rubriker än om
jag utgått från Taljas diskurser. En faktor som åtminstone två av informanterna tar upp är brist på
resurser. En ekonomisk aspekt finns under ytan, med större budget och utökad personal hade
kanske digitaliseringen kommit längre. Men det handlar i första hand om val och prioriteringar,
som styrs av värderingar, därför är det en aspekt som inte har någon framträdande roll i analysen.

Vid sidan av diskursanalysen kopplar jag även samman det empiriska materialet med andra texter
och källor som jag tagit upp tidigare. Sanna Taljas diskursanalys har varit en utmärkt teoretisk
ram, särskilt när det gäller att identifiera urvalskriterier vid digitalisering och tillgängliggörande,
men eftersom jag undersöker en statlig myndighet behövde jag även komplettera med egna
iakttagelser och tidigare forskning, som mer ingående studerar en statlig myndighet, och
digitalisering i stort, för att komma fram till ett tillfredsställande resultat.

8.1 Folkbildning/Vägledning

Den allmänna bildningsdiskursen och den gemensamma kulturdiskursen stämmer egentligen
dåligt överens med Svenskt visarkivs kärnverksamhet. I Sanna Taljas studie är diskurserna
fixerade vid den klassiska, västerländska musikens estetiska överlägsenhet. Folkmusik anses vara
museummusik som brister i komplexitet och modernitet, som inte är i fas med samtiden.169 Men
det går att applicera andra teman från diskursen, inte minst folkbildningsperspektivet170, som Dan
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Lundberg säger existerade i visarkivets verksamhet redan från början och som fortfarande finns i
och med att arkivet är öppet för alla. Man behöver inte vara verksam som forskare för att ta del
av samlingarna. Det ska vara ett arkiv för hela folket, i samklang med arkivets inriktning på
folkmusik och visor, musik som traditionellt i hög utsträckning förknippats med ”vanligt” folk,
och kanske var det så att den tidiga ambitionen att arkivet borde vara en statlig verksamhet går i
linje med efterkrigstidens folkhemsbygge. Däremot finns det inga estetiska värderingar kopplat
till folkbildningstanken. Användarna ska få hjälp, oavsett vad de letar efter, och vägledas av
kunnig personal, helst akademiskt skolade, som kan materialet, även här finns en parallell med
den allmänna bildningsdiskursen.171

Tillgängliggörandet av inspelat material från samlingarna präglas också av folkbildning, vilket
inte minst gäller de omfattande skivserierna. Även Caprice presentation av andra musikkulturer,
som inleddes redan tidigt 70-tal, med Deben Bhattacharyas fältinspelningar, och som under 90-
och 00-talen fortsatte med en lång rad titlar172 kan ses i ett folkbildningsperspektiv, men då
snarare kopplat till den övergripande mångfaldsinriktade diskursen.173 Syftet bakom serierna,
som presenterar olika regioner, traditioner och uttryck, eller, som med jazzen, betar av epoker
kronologiskt, är att visa upp delar av musikhistorien, grundkurser, som kan uppmana till
fördjupning och specialisering, en servicefunktion som på olika sätt finns i samtliga av Taljas
biblioteksdiskurser, tydligast i den alternativa diskursen där utveckling av användarens
musikaliska identitet är central.174 Förutom fysisk vägledning är ambitionen att sätta in
inspelningar i en kontext styrd av en folkbildningsidé, Mathias Boström betonar till exempel
vikten av kontextuell information kring en ordentlig webbpublicering av Karl Tiréns
jojkinspelningar. Liknande resonemang finns hos flera av informanterna. Roger Bergner säger att
historiskt material måste sättas in i en samtida kontext för att nå nya lyssnare, Mats Lindström
föredrar omfattade utgåvor av intressanta inspelningar från EMS-arkivet, och Caprice letar efter
extramaterial till sina återutgivningar.

8.2 Historisk Signifikans/Kvalitet

Jag börjar även under rubriken historisk signifikans/kvalitet att utgå från den allmänna
bildningsdiskursen där historisk signifikans är huvudorsak till urvalet. 175 Basrepertoar, eller
basutbud, som enligt Taljas modell är central som samlingsbyggande idé176, har en liknande
mening, det bottnar i en föreställning om att musikhistorien är av stor betydelse, samlingen ska
bestå av de inspelningar som anses vara centrala enligt de estetiska värderingar som växt fram
genom historien. 177 I Taljas studie handlar det om den västerländska, klassiska musiken. Men det
kan också vara en basrepertoar inom en smalare genre eller en geografisk plats. Eva Fälth
diskuterar begreppet basutbud, liksom begreppen bredd och kvalitet; hon kopplar samman
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basutbud med folkbildningsambitionen, och menar att formandet av ett basutbud är en bild av
musikhistorien, skivorna som väljs ut har historisk signifikans. 178 I den här meningen är
basutbudet detsamma som bredd. Målet är att visa upp en helhetsbild av den inspelade musiken.
Kvalitet är ett komplexare begrepp, men Fälth tar även upp kanon, för att diskutera urvalskriterier
på ett djupare plan, aktuellt i fonogramperspektiv är en spelad kanon, musik som senare
utmynnar i skivproduktioner. 179

Verksamheterna jag studerar förhåller sig till de olika begreppen på olika sätt. Elektronmusik,
ljudkonst och närliggande subgenrer har funnits i några decennier, men även inom den
elektroniska musikens olika fält har historiska inspelningar en annan tyngd. Mats Lindström
säger att verk som efterfrågas, och som kanske tillgängliggörs, har ofta tillhört den första
generationens elektronmusiker, pionjärerna, som lyfts fram i ett historiskt perspektiv. Och snart,
tror han, är det dags att aktualisera den första generationens datormusiker, musik som, först nu
börjar få historisk signifikans. De nämnda Capriceskivserierna kan också placeras in här, särskilt
jazzserien180, som presenterar en historisk basrepertoar, samtiden är svår att fånga in, det
historiska är relevant, vilket helt är i fas med ett arkivs väsen, som dokumenterar en företeelse,
som jazz, gör ett urval, tillgängliggör, och startar på ruta ett. Roger Bergner säger att det är svårt
att samla in någonting innan det är historia och att det är historiskt material som först och främst
bör digitaliseras. Ett annat exempel på historisk signifikans är att när Märta Ramsten valde ut
låtar från Matts Arnbergs folkmusikinspelningar för Sveriges Radio på en 3-Cd-box döptes den
till Föregångare.181

Bredd och kvalitet kan vara varandras motpoler, men kan även hänga samman, som i
urvalsprocesser. Intressant att Mathias Boström säger att det skulle vara en poäng av visarkivet
att publicera ”dåliga” inspelningar, samtidigt som han säger att allt urvalsarbete på ett eller annat
sätt handlar om estetiska bedömningar. Urvalet till folkmusikserierna har fokuserat mer på bredd
än kvalitet, även om det i urvalsarbetet funnits kvalitetsdiskussioner, men där ett unikt uttryck
från en bygd klingar högre än teknisk skicklighet. Varje genre har sin kvalitetsmätning, liksom
varje enskild person har sina preferenser, som Dan Lundberg är inne på när han berättar om de
olika inspelarnas ingångar och som kan påverka vad som senare tillgängligggörs. Kvalitet och
bredd är något som eftersträvas i Caprice verksamhet, de ska prioritera konstnärligt intressant
musik (en definition på kvalitet)182 och hela myndigheten ska främja ett varierat musikaliskt
utbud (en definition på bredd).183

En annan definition på kvalitet, som inte är estetiskt värderande, har att göra med ålder och skick.
Visarkivet, Caprice och EMS prioriterar digitalisering av inspelningar av bevarandeskäl, det kan
vara rullband, DAT-kassetter och fonografcylindrar som är slitna, skadade, eller har en
tidsbestämd livslängd. Ingrid Stening-Soppela184, Malin Gumaelius185 och Catrin Persson &
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Annevie Tångemar186 visar i sina studier att bevarande, tillsammans med tillgängliggörande, är
det främsta urvalskriteriet vid digitalisering. Likaså riktlinjerna från Digisam. 187 Det handlar, till
viss del, också om historisk signifikans. Det gamla är viktigt. Däremot har jag inte hört eller läst
många röster om att de äldsta inspelningarna måste vara de allra viktigaste att tillgängliggöra. Ett
undantag är Karl Tiréns jojkinspelningar som både har historisk signifikans och ett stort
kulturarvsvärde.

8.3 Kulturarv/Nationell Identitet

Ett kulturarvsperspektiv har funnits, och finns, när det gäller vilka låtar Svenskt visarkiv väljer att
tillgängliggöra, som brandkårsuttryckningsinspelningarna, när äldre spelmän och
sångare/sångerskor spelades in, i syfte att bevara och tillgängliggöra ett kulturarv, men det är bara
en aspekt på urvalsarbetet. Dan Lundberg säger att man säkert präglas av ”kulturarvstänk”,
kanske omedvetet, som att det gamla är viktigt, med kulningar och herdemusik, samtidigt har
forskningen och nya synsätt på folkmusiken förändrat bilden av det musikaliska kulturarvet. När
Svenskt visarkiv började med sin inspelningsverksamhet i slutet av 60-talet – och några år senare
även fonogramutgivning – var folkmusiken på väg att aktualiseras igen, med en ny generation
musiker i spetsen och skivserien Folkmusik i Sverige188 presenterade inte enbart ett svunnet
Sverige utan även unga spelmän. Det är en skillnad gentemot den allmänna bildningsdiskursen,
som fokuserar på föregångarna och en gyllene era.189 Ny musik som lyfts fram i denna diskurs är
den moderna konstmusiken, som Caprice i och för sig också tillgängliggjort, tillsammans med
äldre klassisk musik.190 Anledningen till att samernas musikkultur inte fick en tydligare plats i
Svenskt visarkivs första urval av svensk folkmusik191 är säkerligen på grund av att Sveriges
Radio gav ut den omfattande boxen/boken.192 Först 19 år senare fick samerna utrymme i serien,
på skivan Samiska röster i förvandling.193 Huruvida samernas musik hade fått en större plats i
diskussionen om svensk folkmusik om en skiva med antingen äldre inspelningar eller nyinspelad
musik hade producerats under 70-talet, när folkmusiken hade en sådan stark ställning, är svårt att
säga. Däremot är det säkert, som Dan Lundberg säger, att samernas kultur har ”tillhört” andra
institutioner än Svenskt visarkiv, och inte varit en naturlig del av den nationella, svenska
musikkulturen, som präglats av majoritetsbefolkningens folkmusik.

Mathias Boström tar upp att brandkårsutryckningsinspelningarna till stor del gjordes i
forskningssyfte, där ett bredare tillgängliggörande av materialet inte hade hög prioritet.
Skivserierna visar upp en annan aspekt, där urvalet, i stor utsträckning präglas av kulturarvstänk.
Anna Linge tar i sin uppsats bland annat upp att inspelningarna av bland annat Matts Arnberg
                                                                                                                                                                    
185 Gumaelius.
186 Persson & Tångemar.
187 Checklista: Prioritering av kulturarvsmaterial för digitalisering.
188 Folkmusik i Sverige.
189 Talja, s. 50-54.
190 Caprice hela katalog finns inte tillgänglig på Statens musikverks hemsida, men man kan ändå
få ett hum om utgivningen.
191 Folkmusik i Sverige.
192 Arnberg, et al, 1969.
193 Edström, Olle, Samiska röster i förvandling, Stockholm, 1988.



leder fram till skivserien på Caprice och hur kulturarvet blir levande när en ny generation letar
låtar, inspirerade av äldre spelmän, på skiva och i det verkliga livet. 194 Mathias Boström är inne
på samma linje, genom ett urval väljs vissa låtar, musiker, traditioner ut och att det blir ett
levande kulturarv när musiken får en funktion och tas upp på nytt. Visarkivets uppdrag är att ägna
sig åt kulturarv, men de bestämmer själva vad de väljer att lyfta fram från arkiven även om såväl
användare som departement kommer med önskemål. Caprice ser sin katalog som en kulturskatt
som de tillgängliggör mer än tidigare, i och med det nya uppdraget. Fixeringen vid det historiska
materialet kan däremot leda till att nya uttryck ignoreras, vilket Mats Lindström menar när han
säger att samtidens kulturarv kan vara hotat.

Den allmänna bildningsdiskursen/den gemensamma kulturdiskursen betonar den västerländska,
klassiska musiken som det centrala195, samt att kulturen är ett fundament i den nationella
identiteten.196 I den alternativa diskursen är ett nationellt perspektiv ointressant197 och i den
övergripande mångfaldsinriktade diskursen är det nationella kulturarvet en artificiell, mytologisk
skapelse.198 Givetvis kan man säga att utgivningar som de nämnda skivserierna och andra
fonogramproduktioner – med musik inspelad i Sverige – kan skapa en nationell identitet. Caprice
har presenterat svensk jazzhistoria och den svenska majoritetsbefolkningens folkmusik, men även
minoriteter, framförallt samer, samt musik från andra musikkulturer. Visarkivet är ett
musiketnologiskt centrum även om de invandrade musiktraditionerna i samlingarna inte
tillgängliggjorts i någon stor skala. Det är mångfaldsdiskursen som präglar tillgängliggörandet,
särskilt om man ser till Caprice katalog, eftersom diskursen talar om en interaktion mellan olika
kulturer.199

8.4 Efterfrågan/Aktualitet

Visarkivet, Elektronmusikstudion och Caprice prioriterar efterfrågan vid digitalisering och
tillgängliggörande. Mathias Boström säger att Svenskt visarkiv i första hand prioriterar
beställningar, både externa och interna. Den interna efterfrågan styrs av forskning, den externa är
oftast relaterat till en viss folkmusikalisk tradition. Jazzavdelningen talar också om extern
efterfrågan, i samband med fonogramproduktioner. På EMS är det också extern efterfrågan, det
kan vara kopplat till återutgivningar, men också radioprogram eller konserter, samt internt, när
forskare frågar efter material. Caprice samtalar med andra delar av myndigheten om vad som bör
tillgängliggöras. I Statens musikverks årsredovisningar poängteras att efterfrågan och
tillgänglighet är anledningarna till digitalisering.200 I den nationella strategin, utformad av
kulturdepartementet, är det efterfrågan från användarna som lyfts fram.201 Likaså i Digisams
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checklista, där extern efterfrågan och externt intresse för prioriterade eller underrepresenterade
grupper är urvalskriterier för digitalisering tillsammans med upphov och aktualitet.202

Att extern efterfrågan är en så pass central faktor tolkar jag som att det både från beslutsfattare
och institutionerna själva finns ett demokratiskt synsätt, där samlingarnas innehåll ska komma
samhället till gagn. Arkiven och det statliga verket är inte isolerade öar utan har endast en
funktion i samklang med skeenden utanför verksamheternas väggar. Denna demokratiska aspekt
har växt i och med en ökad medvetenhet från de beslutande organen att digitaliseringen kan
levandegöra kulturarvet. Det är tydligt i Karin Tenggrens uppsats som visar att extern efterfrågan
sällan blev av på visarkivet för 8-9 år sedan på grund av att de saknade en ljudteknikertjänst.203

Idag är det annorlunda, visarkivet har en ljudtekniker och en assistent som bland annat har
ljudmigrering som uppgift.

Aktualitet, som även finns i Digisams checklista, i vad som bör digitaliseras204, är en faktor som
dyker upp i intervjuerna, ofta i samband med forskning, som i fallet Karl Tiréns jojkinspelningar,
när tanken att tillgängliggöra materialet på nytt kändes extra angeläget i samband med att det
2012 var 100 år sedan han började dokumentationen av samernas jojkar. Aktualitet kopplas med
årsbestämda jubiléer, Mats Lindström tar upp att Lars Gunnar Bodin snart fyller 80 år och borde
uppmärksammas i samband med det, och Caprice nämner att det nästa år är 100 år sedan Karl-
Birger Blomdahl föddes och att det kan leda till tillgängliggörande. Ett arkivs funktion är också
att skapa aktualitet, inte minst genom forskning.

8.5 Forskning/Institutionens Roll

Forskningen är visarkivets nav. Det framkommer i intervjuerna och även via andra källor. I
Svenskt visarkivs forsknings- och kunskapsstrategi betonas forskningens avgörande betydelse,
det är vetenskapligt grundade insatser som ligger bakom tillgängliggörandet, framgångsrika
forskningsprojekt synliggör verksamheten, internationellt, och nationellt205, i det sistnämnda kan
det läsas in att god forskning kan leda till ökade resurser. Dan Lundberg menar att det är
forskning runt fenomen i samhället som skapar visarkivet. Mathias Boström säger att vissa
inspelningar är gjorda i forskningssyfte och att syftet inte har varit publicering. Ibland leder
forskning till tillgängliggörande av fonogram, ibland har det aldrig varit aktuellt. Roger Bergner
menar att materialet måste beforskas innan det kan publiceras, för att få en kontext. Ett problem
som kan lyftas fram här, med fonogram, är att många musiketnologiska fältinspelningar, som
gjorts i forskningssyfte, sällan når en större allmänhet. Å andra sidan kan det bero på att få
människor, utanför institutionerna, är intresserade, resurser satsas inte på att ge ut inspelningar
från gamla fonografcylindrar eller dokumentationer av minoritetsgruppers musik även om senare
projekt som British Library sounds206 är ett steg i rätt riktning, från en tillgängliggörandehorisont.
Musikforskningen har dessutom, som Pekka Gronow påpekar, i stor utsträckning ignorerat
kommersiellt utgivna skivor på 78-varv och ännu tidigare medieformer. Inom musiketnologin har
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fältinspelningar varit kutym, de gamla 78 rpm-skivorna har nästan glömts bort, även om insatser
på senare tid försöker ändra på det.207 Institutioner kan vara inblandade, men det är vanligare med
privata initiativ, som bloggar, och skivbolag som amerikanska Dust-to-Digital som lika gärna
som de aktualiserar fältinspelningar satsar på kommersiellt utgivna skivor. 208

I Sanna Taljas modell är bibliotekets roll – i mitt fall arkivet, eller skivbolaget – i den allmänna
bildningsdiskursen att vara en institution209, i den större gemensamma kulturdiskursen stärker
utbildning och kulturellt kapital människan och samhällsutvecklingen.210 I detta resonemang kan
man placera forskningen som drivande kraft. Visarkivet och Caprice ligger däremot närmare den
alternativa diskursen/den konsumentstyrda kulturdiskursen, där forskningen, eller kontexten, som
kan finnas runt en fonogramproduktion, går att applicera på ett utbildningsperspektiv som sätter
in kulturen och musiken i en större samhällskontext211 och den övergripande mångfaldsdiskursen
som i ännu högre utsträckning kännetecknas av pluralism.212

8.6 Användare/Målgrupp

Även om Svenskt visarkiv riktar sig till en stor allmänhet säger Dan Lundberg att musiker har en
särskild plats som användargrupp. Det har säkert påverkats av att det i många fall är folkmusiker
som levandegjort samlingen när de plockat upp inspelningar och tagit in äldre traditioner i
samtiden. Musiker har inte varit en lika given användargrupp när det gäller jazzsamlingen, där är
det forskare som grävt, internt och externt, även här har det ibland utmynnat i
fonogramproduktioner. Roger Bergner betonar vikten av att material bearbetas för att nå nya,
potentiella användare/lyssnare. EMS gör kopior till forskare och skivbolag, samt andra
intressenter, som kan vara en radiostation, eller en Dj, musiker har en särställning på så sätt att
det är tonsättarna/ljudkonstnärerna som tillverkar materialet, i studion. Däremot har de redan
materialet som de själva i ett senare skede överlämnar till EMS.

Caprice verkar på en internationell kommersiell marknad och ambitionen är att nå så många
lyssnare som möjligt. Om jag tittar i vilka titlar som tillgängliggjorts de senaste åren så hittar jag
ingen direkt skillnad som visar att de riktar sig till en annan målgrupp idag än på 70-, 80-, 90-
eller 00-talet. Nu som då är det en mix av jazz, folk- och världsmusik och klassiskt. En
kommande satsning på att tillgängliggöra barnmusiken har en given målgrupp, musikintresserade
barn och föräldrar, vissa fonogram tillgängliggörs på ett speciellt sätt, styrda av den tänkta
målgruppen, som Don Cherry-utgåvorna213, som släpps på Cd och Lp eftersom en frisinnad
jazzpublik och folk som gillar musik från 70-talet i bred bemärkelse köper vinyl i högre
utsträckning än exempelvis den klassiska publiken. Det finns fler exempel på målgruppstänk i
tillgängliggörandet av Caprice katalog, kopplat till diskussionen om marknadens spelregler.
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8.7 Marknadens Spelregler/Den Nya Tekniken

Fonogram har alltid befunnit sig på en marknadsplats. Åtminstone inspelningar som på något sätt
lämnar arkivet eller inspelningsstudion för att försöka nå en mottagare. Visarkivet har massor av
inspelad musik som aldrig kommer att nå utomstående öron. När en inspelning tillgängliggörs
slungas musiken ut i en rymd, i dag av gigantiska mått, via alla digitala tjänster, ett jättearkiv där
användaren på olika sätt kan ta del av såväl de senaste hitlåtarna som musik från en bortglömd
minoritetsgrupp. Inget nytt fenomen, i och för sig, fonogrammarknaden var redan under tidigt
1900-tal, som jag visade i början av uppsatsen, ett fält där olika musikaliska utryck slogs om
utrymme.

Den konsumentstyrda kulturdiskursen presenterar en pessimistisk bild av konsumtionskulturen,
strömlinjeformad musik hotar det autentiska uttrycket, musik producerad av oberoende aktörer
lyfts fram som alternativ till mainstreammusiken.214 Inom den mångfaldsinriktade
kulturdiskursen är däremot den globala kulturindustrin en positiv kraft som levandegör såväl
individen som samhället.215 I Karin Tenggrens uppsats berättar personal på visarkivet att de inte
ens tänkte på internet i samband med digitalisering, att tillgängliggöra material till en större
grupp användare, eller en marknad, var inget som diskuterades.216 Men det sägs också att de i
framtiden ska tänka mer på webben i samband med digitalisering av arkivmaterial.217 I dag, 8-9
år senare, finns det ett annat ”webbtänk”, men visarkivets forskningsstyrda verksamhet, där
kontexten är kung, befinner sig till viss del i konflikt med klickkulturen på internet. Projektet att
tillgängliggöra Karl Tiréns fonografrullar är det tydligaste exemplet, Mathias Boström säger att
ambitionen att förädla materialet är stort och att det är anledningen till att webbpubliceringen av
de drygt 100 år gamla jojkarna inte har hunnit längre. De inspelningar som tillgängliggjorts på
webben – endast ett fåtal av det stora materialet – kan man lyssna på via Riksantikvarieämbetets
webbtjänst Platsr. Än i dag finns det få ljudande exempel på visarkivets hemsida. De använder
sig hellre av andra kanaler, när Dan Lundberg spekulerar kring Spotify (och där tror jag att han
pratar om Statens musikverk i allmänhet mer än visarkivet) menar han, som jag tolkar det, att
myndigheten måste rätta sig efter marknadens spelregler. I forsknings- och kunskapsstrategin
uttrycks vikten av att ge ut attraktiva publikationer som stärker varumärket.218

Caprice hamnar mellan stolarna och skivbolaget har alltid slungats mellan olika motpoler.
Caprice har alltid varit statligt och haft som uppdrag att presentera ickekommersiell musik, musik
som var dåligt representerat av de kommersiella skivbolagen219 och även om uppdraget
förändrades i och med Rikskonserters nedläggning sägs det uppifrån fortfarande att musiken ”inte
bär sig på en kommersiell marknad”.220 I intervjun med Caprice framkommer att de styrs av
marknadskrafterna, musiken skall vara tillgänglig genom så många återförsäljare som möjligt, de
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jobbar med olika målgrupper, som jag visat tidigare, de måste hävda sig i konkurrensen med
andra skivbolag och musiktjänster, lanserar digitala produkter via facebook, och när de ”gick
skarpt” på Spotify existerade knappt några urvalskriterier överhuvudtaget. Samtidigt finns det en
kritik av en tjänst som Spotify, det är dålig ekonomisk ersättning, brist på metadata, och dålig
ljudkvalitet. Men de måste finnas där eftersom användarna finns där. Spotify är intressant att ta
upp i sammanhanget eftersom krocken mellan det forskningsstyrda tillgängliggörandet och
marknadens spelregler tydliggör att olika diskurser går in i varandra. Caprice ska vara ett
alternativ, en motvikt, även om de inte kan producera ny musik, men är i händerna på den globala
musikindustrin. Ambitionen, från skivbolaget, verkar vara att det leder fram till något positivt, för
att återigen koppla till den mångfaldsinriktade diskursen så betyder kulturella produkter endast
något när användarna gör dem meningsfyllda.221 Det är bra att använda sig av så många strategier
som möjligt.

8.8 Kulturpolitik/Uppdraget

I vilken omfattning bestämmer de kulturpolitiska målen digitaliseringen och tillgängliggörandet?
Hur styrda är musikverkets avdelningar av direktiven? Säger själva uppdragen något om vilka
inspelningar de i ett senare skede väljer att digitalisera? Sara Johansson menar i sin uppsats att
den egentliga makten över kulturarvet inte finns hos de styrande organen, statens riktlinjer är
formulerade på ett sådant övergripande sätt att institutionerna själva utifrån direktiven kan bygga
sina egna målsättningar.222 Hon menar vidare att det är personalen som har makten över vad som
digitaliseras och, indirekt, i vad som tillgängliggörs.223

Stämmer detta med min studie?  Ja, på många sätt. Dan Lundberg säger att det är visarkivet som
har sakkunskapen, att direktiven är få, och övergripande, som att de ska syssla med kulturarv,
samla, bevara och tillgängliggöra samlingarna, de ska prioritera digitalisering, men får ingen
öronmärkt budget för det specifika ändamålet. Direktiven är formulerade på ett övergripande sätt:
”Statens musikverk har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är
präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet”224 och de ska ”dokumentera, bevara, främja,
bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv”.225 Även de
mer utarbetade digitaliseringsriktlinjerna, som checklistan från Digisam226 går inte in i detalj på
särskilda genrer eller uttryck som bör lyftas fram. Däremot framkommer det att Statens
musikverk har fått uppdrag uppifrån att lägga större vikt på jämställdhet och att det finns ett
barnråd.227 Möjligen kan planerna på att Caprice ska ge ut sina gamla barnskivor på nytt vara en
följd av det exemplifierade kulturpolitiska målet, liksom att de även säger att det är ett annat
genustänk idag än tidigare, men det är snarare övergripande tendenser som inte styr
tillgängliggörandet i någon större utsträckning. Däremot är Caprice nya uppdrag, sedan
musikverket grundades, helt nytt, radikalt förändrat, som de säger själva, men vad som
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digitaliseras och tillgängliggörs bestämmer de själva, och även om Mathias Boström säger att
Tirénprojektet delvis är ett led i att Kulturdepartementet utryckt önskemål om att lyfta fram
minoritetsgrupper är det visarkivet som väljer vad som slutligen digitaliseras och tillgängliggörs.
Men det finns fall där makten i vad som tillgängliggörs – när det till exempel gäller musik som
vinner på att presenteras med omfattande kontext – styrs av utomstående beslut. Mats Lindström
menar att det är referensgruppen för fonogramstöd hos kulturrådet som har den största makten
när det gäller utgivning eftersom elektronmusik och ljudkonst är ”ett genuint olönsamt
konstområde”.

Ingrid Stening Soppela kommer i sin uppsats bland annat fram till att digitaliseringsprojekt måste
vara förankrat på politisk nivå för att det skall finnas möjlighet till att arbeta långsiktigt.228

Access-projektet, som Mats Lindström tar upp, när delar av EMS arkiv digitaliserades, var
liksom det senare kulturarvslyftet, tidsbestämda sysselsättningsåtgärder, och är exempel på när
digitaliseringen inte är långsiktig. När projektpengarna tog slut hade digitaliseringen – som var
kronologisk, efter tonsättares efternamn – kommit fram till F eller G. En parallell till det en av
informanterna säger i Karin Tenggrens uppsats att när digitalisering sker inom ramen av ett
projekt blir det ”hackigt”229 och vad Catrin Persson och Annevie Tångemar tar upp i sin studie av
digitaliseringen på Kungl. Biblioteket där många digitaliseringsprojekt var av pilotkaraktär och i
flera fall hade endast delar av samlingar digitaliserats.230 Tirénprojektet aktualiseras ännu en
gång, eftersom det är sovande, inte på grund av att kulturdepartementet slutat att bry sig om
samernas kultur, eller minoritetsgrupper i stort, men på grund av ett politiskt beslut, som i sin tur
leder till att användaren kan uppfatta det som att samernas musik och kultur är styvmoderligt
behandlad. Digitaliseringen och tillgängliggörandet av fonografcylindrarna var ett samarbete
mellan visarkivet och DAUM (Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet) i Umeå, men när
DAUM lades ned påverkade det projektets genomförning, säger Mathias Boström; han säger att
det kommer att slutföras, men då kanske det behövs extra resurser, ett politiskt förankrat
långsiktigt beslut.

Ett tydligt exempel på att direktiv kan krocka med institutionernas egna prioriteringar och tankar
bakom digitaliseringen är massdigitalisering kontra kritisk digitalisering. Mats Dahlström visar
att kritisk digitalisering ofta är att föredra framför massdigitalisering, när en stor mängd
dokument digitaliseras mekaniskt. Han skriver att kritisk digitalisering kan vara att man fokuserar
på ett enskilt dokument, eller en liten samling, och i samband med digitaliseringen ”bäddar in”
metadata och forskning i objekten.231 I riktlinjerna från Digisam står det dels att
digitaliseringsverksamhet ska utgå från planer och strategier som beslutas av institutionen, men
även att massdigitalisering alltid bör övervägas.232 Det sistnämnda rimmar dåligt med
musikverkets ambitioner att förädla materialet, där kritisk digitalisering är att föredra framför
massdigitalisering. En annan parallell till myndighetens ambitioner att kontextualisera material är
när Ulrika Kjellman poängterar vikten av att behålla enskilda institutioners traditioner och
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kunskapshistoria233. Å andra sidan kan man säga att det var massdigitalisering när Caprice ”gick
skarpt” på Spotify.

För att avrunda diskussionen om kulturpolitik och institutionernas uppdrag är flera av Sanna
Taljas diskurser användbara. Hon menar att det institutionaliserade musiklivet är ett alternativt
namn på den gemensamma kulturdiskursen, det är den statliga, nationella kulturpolitiken som
präglar verksamheterna på institutioner och myndigheter.234 Musikverkets verksamheter går i
linje med övergripande formuleringar från departementet – för att återigen knyta an till Sara
Johanssons uppsats235 – som att de ska ”främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är
präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet” och ”dokumentera, bevara, främja, bygga upp
kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv”.236 Men lika aktuell är
den mångfaldsinriktade kulturdiskursen där de statligt finansierade kulturinstitutionerna kämpar
om plats på en global arena, där människors olika intressen, användarnas olika behov, är den
centrala utgångspunkten.

9. SLUTSATSER

Jazz eller jojk? Det började där, uppsatsarbetet, när jag upptäckte att visarkivet och DAUM
(Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet) hade publicerat ett urval av Karl Tiréns gamla
fonografcylindrar med samernas jojkar. Men var är resten av materialet? Det började också med
att jag funderade över varför jazzarkivet och Caprice inte har gett ut en elfte volym av Svensk
jazzhistoria.237 Det var 10 år sedan 60-talet presenterades. Borde det inte vara dags för en box
med den svenska 70-tals-jazzen snart? Men det började också med att jag absorberades av
bloggar som Excavated Shellac238 som presenterar och kontextualiserar gamla, fascinerande
musikinspelningar, och en allmän undran över varför, till exempel, Svenskt visarkiv inte har
liknande tjänster som British Library239 och Library of Congress240, där ljudinspelningar från de
välfyllda arkiven tillgängliggörs.

Finns det något svar på frågan? För att reda ut det tog jag Sanna Taljas diskursanalys till hjälp241,
liksom en lång rad uppsatser, framförallt magisteruppsatser, och annan litteratur, såväl
vetenskapliga B & I-texter som musikvetenskapliga analyser, styrdokument, hemsidor,
fonogram, och övriga publikationer, bland annat från visarkivet. En teori var nödvändig och även
om Taljas diskurser är riktade mot musikavdelningar på bibliotek var den användbar, ibland var
andra ingångar av större nytta, som Sara Johanssons uppsats om vem som har makten över
kulturarvet242 liksom uppsatserna av Karin Tenggren243 och Anna Linge244 var givande
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referenspunkter. Jag hade inte sett de underliggande strukturerna lika tydligt utan Sanna Taljas
analys och det var relevant att närläsa hennes övergripande samhällsdiskurser för att sätta in
musiken, kulturarvet, men även själva digitaliseringen och tillgängliggörandet, i en samhällelig
kontext. De kvalitativa intervjuerna var också nödvändiga, för att se vad personer anställda på
musikverket hade att säga om mina frågeställningar.

I många av uppsatserna som använt sig av Taljas diskursanalys kommer det fram att diskurserna
går in i varandra när det gäller urval av musik på bibliotek. Det är också en av Sanna Taljas
utgångspunkter.245 Så var fallet även i min studie, vilket jag visar, liksom att det ofta är ett
samspel mellan faktorer som leder fram till vad som digitaliseras och tillgängliggörs eller vad
som inte digitaliseras och tillgängliggörs. Karl Tirén-projektet är det mest tydliga exempel. Det
handlar om forskning (i det här fallet mycket beroende på en enda person, Mathias Boström),
bevarandeskäl (gamla inspelningar), ett föränderligt kulturarvsbegrepp kopplat till den nationella
identiteten (samerna kontra majoritetsbefolkningen), ett kulturpolitiskt mål (att lyfta fram
minoriteter) och ett politiskt beslut (att lägga ner en myndighet). Jazzen är svårare att reda ut. Det
saknas, i skrivande stund, resurser för en elfte volym av svensk jazzhistoria. Det kan tolkas på
olika sätt. Är inte jazz viktigt? Saknar 70-talet historisk signifikans? Jag tror att kontexten är
central. Statens kulturverk släpper en bunt svenska jazzskivor246, som tidigare endast funnits på
Lp, digitalt, utan ordentlig kontext. En ny box kräver kontext, som kräver resurser, som kräver
tid. Det kan även, indirekt, påverkas av kulturpolitiska mål som att minoriteter, kvinnor och barn
ska prioriteras. I ett historiskt perspektiv har å andra sidan den svenska jazzen, liksom
majoritetsbefolkningens folkmusik, tillgängliggjorts i stor utsträckning. Jazz eller jojk? Det får
framtiden utvisa. Förhoppningsvis både och.

10. SAMMANFATTNING

Jag valde att döpa uppsatsen till Jazz eller jojk? En studie av urval vid digitalisering och
tillgängliggörande på Statens musikverk. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken musik
som digitaliseras och tillgängliggörs av en nationell institution som Statens musikverk. Jag valde
urval som centralt tema och frågeställningarna var: vilken musik tillgängliggörs? Vilka faktorer
styr över digitalisering och tillgängliggörande av fonogram vid Statens musikverk, med tonvikt
på Svenskt visarkiv, Caprice records och Elektronmusikstudion (EMS), tre av myndighetens
avdelningar som på olika sätt arbetar med digitalisering och tillgängliggörande av fonogram.

Visarkivet är en forskningsstyrd verksamhet som har visor, svensk folkmusik, jazz, tidig
populärmusik, folklig dans och invandrade musiktraditioner som musikaliska fält. De har sedan
60-talet i stor utsträckning ägnat sig åt att tillgängliggöra arkiven. Caprice records är ett skivbolag
– tidigare under Rikskonserter – vars uppdrag har varit att dokumentera musik som var dåligt
representerat av grammofonbranschen, främst konstmusik, jazz, folkmusik och musik från andra
världsdelar. Numera är uppdraget inte att spela in ny musik utan att tillgängliggöra katalogen.
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Elektronmusikstudion är ett centrum för elektronisk musik och ljudkonst som även erbjuder
tonsättare en plats för konstnärligt skapande.

Eftersom fonogram sällan undersöks inom biblioteks- och informationsvetenskap var det i
uppsatsens inledning nödvändigt att kort redogöra för fonogrammens historia och även sätta in
svenskt visarkiv i en nationell och internationell kontext, med en kort presentation av andra
musik- och ljudarkiv.

I uppsatsarbetets initiala skede bekantade jag mig med Sanna Taljas diskursanalys247 och i
genomgången av tidigare forskning börjar jag med att ta upp några magisteruppsatser som har
Taljas biblioteksdiskurser huvudteori. Jag har även tagit del av texter som studerar musikarkiv –
bland annat visarkivet – samt uppsatser och vetenskapliga artiklar som undersöker och
problematiserar olika aspekter av urval och digitalisering. Centralt för uppsatsen har även varit
olika kulturpolitiska styrdokument och riktlinjer gällande digitalisering och tillgängliggörande,
samt Statens musikverks egna dokument.

Jag valde kvalitativa intervjuer som metod, kombinerat med diskursanalys, där jag utifrån det
empiriska materialet, den tidigare forskningen, styrdokumenten, och egna iakttagelser,
identifierar olika faktorer, som kopplas samman med Sanna Taljas biblioteksdiskurser och
övergripande samhällsdiskurser. 248 Faktorerna som växer fram i analysen/diskussionen är
folkbildning/vägledning, historisk signifikans/kvalitet, kulturarv/nationell identitet,
efterfrågan/aktualitet, forskning/institutionens roll, användare/målgrupp, marknadens
spelregler/den nya tekniken och kulturpolitik/uppdraget.

11. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

Fonogram ett sällsynt studieämne när det gäller digitalisering och tillgängliggörande. Ett uppslag
är att närma sig ämnet på andra sätt, att till exempel göra användareundersökningar och utifrån
det utröna aspekter kring vad som digitaliseras på visarkivet eller Kungl. Bibliotekets avdelning
för audiovisuella medier. Det pågår forskning kring tjänster som Spotify, men där finns massor
att undersöka. Hur påverkas användare av att ta till sig musik utan kontext? Vad betyder
kontexten för lyssnandet? Spellistor kontra den auktoriserade samlingsutgåvan. Ett annat uppslag
kan vara vilka fonogram som hamnar längst ned i prioriteringslistan. En jämförande studie av
tillexempel visarkivet och andra nordiska, liknande arkiv, eller de gamla arkiven i Wien och
Berlin skulle kunna säga något om olika sätt att tillgängliggöra ett nationellt eller internationellt
kulturarv. Vad sker när minneinstitutionernas musikmaterial – som gamla cylindrar, 78-varvs-
skivor eller Lp-skivor – tillgängliggörs, eller inte tillgängliggörs? Det kanske är tid för en
diskografisk renässans med metadata, kontexten, som utgångspunkt. Det finns mycket att rota i.
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13. BILAGA 1. INTERVJUMALL

ALLMÄNT OM VISARKIVET/STATENS MUSIKVERK
Vilket är visarkivets huvudsakliga uppdrag?
Hur omfattande är arkivets samlingar - fonogram och annan inspelad musik - när de gäller
arkivets olika områden (svensk folkmusik, jazz, visa/aldre populärmusik, inflyttade
musiktraditioner)?
I vilken utsträckning efterfrågas samlingen med inspelad musik? Har det förändrats i takt med att
alltmer material digitaliseras?
Vad efterfrågas mest och minst? Finns det uppgifter om det?
Hur stor del av den inspelade musiken är digitaliserad?
Kommer hela samlingen av fonogram att digitaliseras? När beräknas det i så fall vara klart?
Vilka har tillträde till samlingarna?
Hur kan man söka bland samlingen av fonogram?

ALLMÄNT OM URVAL & DIGITALISERING
Varför digitaliseras och tillgängliggörs inspelad musik och fonogram från arkivets samlingar?
Vem/vilka har ansvar över urvalet när det gäller vad som digitaliseras?
Vilka olika faktorer påverkar beslut över vad som digitaliseras och tillgängliggörs? (direktiv från
regering, interna beslut, budget m.m.)
Anses det inom biblioteket som att valen av vad som tillgängliggörs är betydelsefullt?
Bidrar digitaliseringen och tillgängliggörandet av den inspelade musiken till att skapa ett digitalt
kulturarv?

URVAL AV FONOGRAM
Vilka kriterier styr över urvalet för digitalisering och tillgängliggörande när det gäller inspelad
musik?
I vilken utsträckning styr efterfrågan av forskare (forskningsintresse och forskningsbarhet) och
allmänhet urvalet?
I vilken utsträckning prioriteras särskilda målgrupper?
Prioriteras upphovsrättsfritt material? Tillgängliggörs det i så fall fritt på internet?
Har vissa inspelningar prioriterats på grund av stor vikt i ett kulturarvsperspektiv?
Finns det särskilda verk/objekt som anses särskilt värdefulla och därför har prioriterats? I så fall,
vad anses vara värdefullt?
I vilken utsträckning prioriteras inspelad musik av skick/kondition/ömtålighet?
Kan man säga att vissa typer av musik – geografiskt, tidsmässigt, andra orsaker – har varit/är
särskilt prioriterad?
Styrs urvalet av någon slags kanon?
Påverkas urvalsarbetet av vad som tillgängliggörs på streamade, kommersiella tjänster som
Spotify



Påverkas urvalsarbetet av vad som inte har digitaliserats och tillgängliggjorts tidigare?
Tas beslut om urval i samråd med andra institutioner (KB, andra avdelningar inom Statens
musikverk, Sveriges radio, andra folkmusikarkiv m.m.)?
Påverkar samarbeten med andra kulturarvsinstitutioner urvalsarbetet?
Finns det internationella riktlinjer/internationell praxis/internationella samarbeten som påverkar
urvalsarbetet?
Har inspelad musik digitaliserats på uppdrag av externa aktörer? Exempel?
Vilka nationella och interna styrdokument påverkar arbetet med urval för digitalisering och
tillgängliggörande av inspelad musik? Följs det i praktiken?
I vilken utsträckning har arkivet publicerat inspelad musik?
Tidsplan för det resterande icke-digitaliserade materialet? Planerade framtidsprojekt?


