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RÄDDA EN BIBLIOTEKARIE MED MINNESFÖRLUST! 
Hjälp musikvetaren ur sticket genom att lösa biblioteksrelaterade  

uppgifter i ett webbspel. Mer info om spelet hittas på sidan 89.
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A tt lyssna på musik och att spela och 
sjunga gör gott. Ett stort antal under-
sökningar har visat på positiva effekter 

bland annat i fråga om att behandla och före-
bygga sjukdomar, stödja hjärnans utveckling 
och förebygga ensamhet och marginalisering. 
Musik aktiverar många olika områden i hjärnan 
både när man lyssnar på musik och när man 
spelar och sjunger själv. Bibliotekets musi-
kutbud har traditionellt haft stor betydelse både 
för dem som vill lyssna på musik och för dem 
som musicerar själva. När vår verksamhets-
miljö förändras är det därför viktigt att fundera 
på hur vi på biblioteket kan sammanföra män-
niskorna och musiken även i fortsättningen.

I den nya bibliotekslagen från 2017 finns 
många uppgifter som ingår i modern musik-
biblioteksverksamhet. Innehålls- och for-
matmässigt ger mångsidiga musiksamlingar 
möjlighet till bildning och kunskapsutveck-
ling. I musikrummen kan besökarna lära sig 
och uttrycka sig själva tillsammans med andra 
eller på egen hand. Via evenemang och gemen-
samma aktiviteter får många slags människor 
ta del av det sociala samspelet på biblioteket, 
och samarbete med olika aktörer ökar biblio-
tekets flerstämmighet. 

1

Musikbibliotekarierna  Musikbibliotekarierna  
i en föränderlig världi en föränderlig värld

DET MODERNA 
MUSIKBIBLIOTEKETS 
ROLLER

• erbjuda kunskap på jämlika 
grunder

• ge möjlighet att lyssna på 
musik

• ge möjlighet att musicera och 
skapa ny musik

• förmedla kulturinnehåll och 
gemensamma upplevelser

• stötta den lokala musikkulturen

• utgöra en medborgararena

• erbjuda en mötesplats

• inspirera och aktivera
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VÅGA TA DIG AN DET NYA

Vår verksamhetsmiljö står inför många slags 
förändringar vars inverkan vi måste beakta 
när vi planerar bibliotekstjänsterna. Fenomen 
som kommer att ha en betydande inverkan på 
bibliotekens verksamhet är förändringen av 
biblioteksarbetet, läskunnighetens och bild-
ningens förfall, ojämlikheten, klimatföränd-
ringen och 

Källa: Rådet för de allmänna biblioteken. Till all lycka finns biblioteket! 
Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2021–2025

Musikbibliotekarierna  Musikbibliotekarierna  
i en föränderlig världi en föränderlig värld

globala kriser samt den kommunala ekono-
mins utmaningar och oförutsebarhet. I och 
med förändringarna kommer det att behövas 
nya former av kompetens. Digitala tjänster 
och olika kanaler, nätverkande och pedago-
giska tjänster kräver att personalen utvecklar 
sin kompetens. (Rådet för de allmänna bibli-
oteken.) 

5

Innehåll Aktiviteter

Lokaler

4

Verksamhetsmiljö i förändring

Biblioteket svarar på fenomen som förekommer 
i omgivningen med att utveckla sin verksamhet 
och personalens kompetens

Under de senaste åren har  
bibliotekens verksamhetsmiljö  
förändrats på många sätt. Globala 
fenomen och oförutsebara föränd-
ringar formar om såväl människors 
som organisationers verksamhet. 
När biblioteket riktar blicken  
mot de kommande åren måste  
man ta hänsyn till fenomenens 

inverkan vid planeringen av  
tjänster. 

Biblioteken värnar verksamhet 
som följer deras värden även när 
världen förändras. 

Bland de förändringar som sker i 
vår omgivning har vi lyft fram feno-
men som kommer att ha en bety-
dande inverkan på bibliotekets 

verksamhet under de närmaste 
åren. Exempel på sådana är föränd-
ring av biblioteksarbetet, läskun-
nighetens och bildningens förfall, 
ojämlikhet, klimatförändringen och 
globala kriser, samt den kommu-
nala ekonomins utmaningar och 
oförutsebarhet. 

Våra biblioteks- 
tjänster vilar på en 
stadig grund

De allmänna 
bibliotekens 
värden

 y Jämlikhet
 y Ansvarsfullhet
 y Gemenskap
 y Djärvhet
 y Yttrandefrihet

Lagen om allmänna bibliotek

Biblioteken främjar
1. befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och 

kultur,
2. tillgången till och användningen av information,
3. läskulturen och en mångsidig läskunnighet,
4. möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av 

kompetensen,
5. ett aktivt medborgarskap, demokrati och 

yttrandefrihet.

Förutom lagen fastställs bibliotekens verksamhet av 
gemensamma värden, som definierades i dokumentet 
Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2016–2020.

Biblioteket erbjuder 
mångsidiga tjänster Till all lycka finns 

biblioteket!
Till all lycka finns 

biblioteket!

Förändring av biblioteksarbetet                          Läskunnighetens och bildningens förfall                     Klim
atförändringen och globala kriser                               
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Förnyande av 
kompetens, 
försök och 

självstyrande

Mångsidig  
samling, stöd 

för läsning och 
informations-

sökning

Miljö- 
medvetenhet, 

delningsekonomi, 
tjänsteplanering

Service och 
handledning 

 i flera kanaler

Samarbets-
nätverk och 

överskridande av 
kommungränser i 

verksamheten
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En stor förändring som i synnerhet berör bibli-
otekens musikmaterial är att allt fler lyssnar på 
musik via nätet och att utlåningen av cd-skivor 
därför har minskat klart. På biblioteksfältet 
finns en stark oro över den minskade cd-utlå-
ningen och musikens ställning på biblioteken. 
Den förändrade verksamhetsmiljön ger ändå 
musikbibliotekarierna möjlighet att införa nya 
tjänster och arbetsformer, om man inser att 
behovet finns. Tanken om att biblioteket ska 
vara något mer än en utlåningsstation är inte 
ny: i början var musikbiblioteksverksamheten 
mycket mångsidig och innehöll bl.a. konserter 
och föreläsningar, men under cd-utlåningens 
glansdagar krympte den till nästan bara utlå-
ning och informationstjänster. Enligt Eloranta 
(2008) tänkte man ännu på 1970-talet att bib-
lioteket skulle vara ett centrum för det lokala 
musiklivet.

Bibliotekarierna har insett behovet av ny kom-
petens och livslångt lärande. I en undersökning 
som Elina Perkiö gjorde för sin avhandling pro 
gradu svarade 111 över 50 år gamla bibliotek-
sanställda på frågor om bl.a. biblioteksarbe-
tets kompetenskrav och hur de har förändrats. 
Hela 86 procent berättade att de egna arbets-
uppgifterna har förändrats mycket eller ganska 
mycket under karriärens gång. Det tydligaste 
enskilda temat var de förändringar som har att 
göra med informationsteknik och digitalise-
ring. Kompetenskrav som de intervjuade lyfte 
fram i dagens biblioteksarbete var bl.a. it-fär-
digheter, sociala och pedagogiska färdigheter, 
presentationsteknik, kommunikation och 
marknadsföring samt att ordna evenemang. 
Det största hindret för kompetensutveckling 
uppgavs vara brådska, tidsbrist och knappa 
resurser. De som hade möjlighet att påverka 
förändringarna i sitt eget arbete hade lättare 
att anpassa sig till dem. (Perkiömäki 2021.)

FUNGERANDE NÄTVERK

Utmaningarna i den kommunala ekonomin 
försvårar biblioteksarbetet. När resurserna 
åtstramas blir man tvungen att fundera över 

vilka nya serviceformer det är möjligt att 
införa. I riktlinjerna för de allmänna biblio-
teken föreslås som en lösning att man bör utgå 
från de regionala behoven och samarbeta över 
kommungränserna. Tjänsterna planeras till-
sammans med kunderna och beslutsfattarna 
utifrån alla befolkningsgruppers behov, och 
vid planeringen av de kommunala tjänsterna 
och kommunikationen betonas bibliotekslagen 
och bibliotekens samhälleliga betydelse. 
(Rådet för de allmänna biblioteken.) Att man 
vill skapa nya musiktjänster och tillgodose 
kommuninvånarnas behov på ett mångsidigt 
sätt kan fungera som motivering för att bibli-
oteken ska få bättre finansiering.

På gräsrotsnivå kan samarbete vara till stor 
nytta för biblioteken. Också andra än det egna 
bibliotekets anställda kan skapa innehåll. 
Samarbete med andra bibliotek kan bidra med 
hjälp och stöd i arbetet. Vi borde bli betydligt 
bättre på att dela med oss av vår kompetens 
och det innehåll som vi har skapat.

MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN – 
TILLSAMMANS

I den här handboken reflekterar vi över musik-
bibliotekets arbete ur ett förändringsper-
spektiv och ger tips om hur musiktjänsterna 
kan förnyas på bibliotek av olika storlek. Den 
tidigare handboken för musikbibliotek är tio-
tals år gammal och musikbibliotekens tjänster 
står inför ett stort behov av förändring och 
förnyelse.

Den här handboken ingår en publikationsserie 
för förankring av god praxis och ges ut av 
AkePiKe, dvs. det regionala utvecklingsupp-
draget i Birkaland och Egentliga Finland. De 
tidigare delarna har behandlat kundbetjäning, 
biblioteksarbete bland barn och ungdomar 
samt digital kompetens. Den här gången deltar 
också AKEpampas i arbetet, det vill säga kom-
munerna i Södra Österbotten, Österbotten och 
Mellersta Österbotten. Tio biblioteksanställda 

”DET BEHÖVS JU EN FÖRÄNDRING I TÄNKESÄTTET  HOS VAR OCH EN: ETT KLIV FRÅN 
SAMLINGSFOKUS TILL ETT BREDARE UTBUD AV MUSIKTJÄNSTER. FÖRÄNDRINGEN 
MÅSTE SKE I VARS OCH ENS HUVUD, FÖR ÄVEN DE SOM INTE SJÄLVA ARBETAR MED 
MUSIKBIBLIOTEKET MÅSTE ÄNDÅ FÖRSTÅ VARFÖR DET GÖRS, VILKET SYFTET ÄR OCH 
VARFÖR DET OCKSÅ KRÄVER RESURSER.” 
(AKEPiKe-AKEpampas-musikenkät 2021)
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från AKEPiKe och AKEpampas har stöttat 
skrivarbetet.

Temana i handboken bygger på en verkstad 
under utbildningsdagen Ääniä tulevaisuudesta 
2 som ordnades den 16 april 2021 med över 
50 deltagare från olika musikbibliotek. Under 
verkstaden kikade vi in i musikbiblioteksar-
betets framtid och diskuterade de centrala 
temaområdena i den här publikationen. Utöver 
verkstaden skickades en enkät till biblioteken 
i AKE-regionerna kring Tammerfors och Vasa. 
Här kallas den för AKEPiKe-AKEpampas-mu-
sikenkäten. Med hjälp av enkäten gjordes en fri 
kartläggning av framgångar och utmaningar i 
musikbiblioteksarbetet vid biblioteken.

Handboken innehåller ett stort antal idéer. 
Känn ändå ingen stress! Arbetstiden och de 
tillgängliga resurserna räcker garanterat inte 
till för att genomföra alla idéer. Plocka ut det 
bästa – vad vill du testa, vad går att genom-
föra vid just ditt bibliotek?

KÄNN DINA KUNDER

Biblioteket betjänar invånarna på många 
sätt och via olika kanaler. Utöver de tjänster 
som tillhandahålls vid de fysiska biblioteken 
erbjuder biblioteket e-material, materialtips 
och annat innehåll på nätet. Låntagarna kan 
besöka bokbussen nära hemmet, medan hem-
tjänstklienter och organisationskunder, såsom 
daghem och servicecenter, kan få materialet 
till dörren.

Kunderna använder bibliotekets musiktjänster 
av olika skäl. Att fundera på dessa kan hjälpa 
oss att besluta vilka tjänster vi överhuvudtaget 
ska erbjuda och att lägga märke till de kunder 
som inte beaktas i tillräckligt hög grad. Ett 
kapitel för sig är de människor som inte alls 
använder biblioteket. För att nå dem har det 
utvecklats bl.a. en modell för intressebaserad 
verksamhet inom läskunnighetsprojektet 
Lukemattomat mahdollisuudet (Herala, Kul-
mala & Rajala).

Behoven hos de kunder som 
sysslar med eller är intres-
serade av musik handlar 
ofta om kunskap, upp-
levelser och gemen-
skap. Kunderna kan 
aktivt söka informa-
tion och kunskap eller 
bara fördomsfritt testa 
olika tjänster. Utöver att 
utveckla sin egen kompe-
tens behöver en del mate-
rial för att undervisa andra.

Mångsidiga material och evenemang 
ger upplevelser och erfarenheter. Bibliote-
kens musiktjänster kan också utgöra ett stöd 
för den som skapar upplevelser för andra, 
såsom musikuppträdanden eller inspelningar. 
Behovet av gemenskap kan tillgodoses genom 
att erbjuda evenemang, verkstäder och lokaler 
för gemensam aktivitet. Utbudet av bibliotek-
stjänster bör tillgodose kundernas olika behov 
på lika villkor.



12

DISKUTERA
1) PÅ VILKA OLIKA SÄTT PÅVERKAS MUSIKBIBLIOTEKEN AV FÖRÄNDRINGARNA I MUSIKVÄRLDEN?

2) VILKET MUSIKINNEHÅLL ERBJUDER BIBLIOTEKET? TÄNK INTE BARA PÅ SAMLINGARNA UTAN  
OCKSÅ PÅ ÖVRIG VERKSAMHET.

BIBLIOTEKET ÄR TILL FÖR ALLA

Bibliotekstjänsterna är avsedda för alla 
invånare. Syftet med att förbättra till-
gängligheten är att göra det möjligt för 
alla invånare att använda bibliotekets 
tjänster och material. I Kommunförbun-
dets Tillgänglighetsrekommendationer 
för allmänna bibliotek finns många tips 
om hur tillgängligheten kan förbättras i 
bibliotekets vardag. (Kommunförbundet 
2017)
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OLIKA TYPER AV KUNDER HOS BIBLIOTEKETS MUSIKTJÄNSTER 

UPPLEVAREN

• lyssnar på och lånar musik- och videoupptagningar

• deltar i konserter och intervjuer

• musicerar för nöjes skull i musikrum och lånar noter och instrument

• söker upplevelser

MUSIKMAKAREN

• uppträder på konserter

• lånar noter och instrument

• komponerar musik eller skriver låtar

• spelar in musik och sammanställer publikationer

ELEVEN

• använder noter, instrumenthandböcker, teori- och  
kompositionsböcker och annat undervisningsmaterial

• lånar instrument

• lånar musikupptagningar, partitur och musiklitteratur

• tränar i musikrum

• deltar i verkstäder och föreläsningar

INSTRUKTÖREN

• lånar undervisningsmaterial, pedagogiska handböcker, musikupptagningar

DELTAGAREN

• musicerar i musikrum med sina vänner

• deltar i konserter, verkstäder, allsång och spelevenemang

• deltar i diskussioner på bibliotekets kanaler i sociala medier

TESTAREN

• är intresserad av att pröva på olika tjänster

SAMMA KUND KAN HÖRA TILL MÅNGA OLIKA SEGMENT SAMTIDIGT.

TIPS FÖR TILLGÄNGLIGA MUSIKTJÄNSTER PÅ BIBLIOTEKET

• Beakta olika typer av kunder vid valet av material.

- Erbjud musik i många olika format.

- Köp in noter på olika nivå, också figurnoter.

• Se till att musikrummen och lyssnarplatserna är tillgängliga också med hjälpmedel.

• Planera musikevenemangen så att de är tillgänglighetsanpassade.

• Tänk på att evenemangen återspeglar mångfalden i samhället.

• Ordna tipskvällar för olika slags grupper. Tipsa





2
 EN MÅNGFALD AV FORMAT 
OCH MUSIKSAMLINGARNAS 

ÖDE 
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I ntresset för musik har inte svalnat! Coro-
napandemin har fått finländarna att lyssna 
ännu mer på musik. Musikkonsumtionen 

övergår ändå oundvikligen från fysiska upp-
tagningar till streaming. Enligt undersökningen 
Musiikinkuuntelu Suomessa 2020 lyssnar 
yngre åldersgrupper mest på musik via nätet, 
och också av 70-åringarna hade 23 procent 
lyssnat på musik via sin mobiltelefon under 
veckan före undersökningen (Tervonen 2020). 
Den finländska marknaden för musikupptag-
ningar växer för sjätte året i följd, och tillväxten 
kommer från streamingtjänster (Musiikkituot-
tajat – IFPI Finland ry 2021). 

Samma trend syns också i bibliotekens cd-ut-
låning, som har sjunkit i jämn takt sedan 
glansdagarna i början av 2000-talet. När bib-
lioteken började låna ut musikupptagningar 
på 1970–1980-talet och i synnerhet när 
cd-skivorna kom blev utlåningen och infor-
mationstjänsten musikbibliotekets viktigaste 
verksamhet. Samtidigt hamnade de tidigare 
musiktjänsterna, såsom konserter och före-
läsningar, i bakgrunden eller glömdes bort 
helt. Den förändrade musikkonsumtionen och 
den minskade cd-utlåningen har ställt många 
bibliotek inför nya frågor: vilken är bibliote-
kets roll i den föränderliga medievärlden och 
behövs bibliotekets samling av musikupptag-
ningar överhuvudtaget?

INNEHÅLL I MÅNGA FORMER

Även om cd-utlåningen har minskat en hel 
del, har den inte upphört helt i välskötta sam-
lingar. Till exempel 2020 utlånades cd-ski-
vorna vid Tammerfors stadsbibliotek 151 123 
gånger, dubbelt mer än noterna. Vid biblio-

teket i Kangasala har ett effektivt samlingsar-
bete medfört klart förbättrade utlåningssiffror 
för cd-skivor. När utlåningen minskar finns 
det ändå skäl att minska cd-samlingen så att 
den motsvarar efterfrågan och att anpassa 
nyanskaffningen till efterfrågan. När cd-sam-
lingens betydelse minskar aktualiseras frågan 
om vad biblioteket ska erbjuda istället.

Enligt bibliotekslagen ska allmänna bibli-
otek ”tillhandahålla en mångsidig och tids-
enlig samling”. Också kundernas önskemål 
om samlingen överensstämmer med biblio-

2

En mångfald av format och En mångfald av format och 
musiksamlingarnas ödemusiksamlingarnas öde
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tekslagen: I en enkät som Outi Ojanen gjorde 
inför sin avhandling pro gradu önskade de 
127 deltagarna att samlingarna ska vara 
mångsidiga, aktuella och tillräckliga (Ojanen 
2019). Om biblioteket helt slutar köpa in nya 
cd-skivor och försummar det professionella 
avskrivningsarbetet, blir cd-samlingen snabbt 
oattraktiv.

Diskussionen om musikbiblioteken har länge 
fokuserat på cd-skivor. Nu borde vi lyfta fram 
det övriga musikmaterialet. Det finns inte sär-
skilt mycket högklassiga noter på nätet, än 
mindre avgiftsfritt. Musiklitteratur, särskilt 
biografier, intresserar alltid, och den ökade 
efterfrågan på vinylskivor märks också på 
biblioteken. Också C-kassetten håller på att få 
ett nytt uppsving. I en bra musiksamling kom-
pletterar olika typer av material varandra.

”Utlåningen av musikupptagningar har sjunkit i 
Kangasala, liksom i resten av landet, men 2016 
avstannade minskningen. Efter det har utlåningen 

av musikupptagningar per kund fortsatt minska, men 
den ligger klart över landets medeltal, trots att den 
tidigare i stort sett följde samma trend. År 2016 när jag 
vikarierade för en anställd som var alterneringsledig 
fick jag koncentrera mig nästan helt på att utveckla 
samlingsarbetet med musikupptagningarna, vilket gav 
resultat. 

Under året satsade vi särskilt på att avskriva 
material som var i dåligt skick eller sällan lånades 
ut. Vi bytte ut smutsiga och trasiga plastfodral 
och ersatte slitna skivor med nya. Vi ändrade på 
etiketterna så att bara streckkoden och signumet 
finns på omslaget, medan infoetiketten placerades 
på insidan, så att omslagskonsten kommer bättre 
till sin rätt. Den ekonomiska insatsen växte inte 
märkbart, men tyngdpunkten överfördes från nyinköp 
till kompletteringar: utöver att ersätta slitna skivor 
fokuserade vi på pop/rock, progressiv rock och heavy 
metal, som hör till vårt mest populära material.”

Ilari Reuhkala,  
bibliotekarie,  
biblioteket i Kangasala

Musiikkikirjas
to

En mångfald av format och En mångfald av format och 
musiksamlingarnas ödemusiksamlingarnas öde
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DE PROBLEMATISKA 
RESERVERINGSAVGIFTERNA

I en idealsituation har biblioteket en lagom 
stor, efterfrågad och mångsidig samling van-
liga cd-skivor, kompletterad med special-
samlingar. De mer sällsynta skivorna har 
koncentrerats till Depåbiblioteket, och möj-
ligheten att beställa material från andra bibli-
otek underlättar samlingsarbetet och ger mod 
att avskriva större mängder material. Avgif-
terna för fjärr- och regionlån utgör ett stort 
hinder för den här utopin. Redan en avgift på 
några euro leder ofta till att kunden låter bli 
att beställa och låna material, i synnerhet då 
priset lätt blir högt om man beställer flera verk.

Avgifterna för fjärrlån varierar mycket mellan 
olika bibliotek: de bibliotek som har ett regi-
onalt utvecklingsuppdrag och Depåbiblioteket 
tar ingen avgift för att skicka sitt material, men 
på övriga bibliotek kan avgiften vara från några 
euro upp till hela 15 euro per band. Dessutom 
tar vissa bibliotek en handläggningsavgift på 
några euro av kunder som beställer fjärrlån. I 

vissa biblioteksnätverk tas avgifter också för 
reservationer inom nätverket. De varierande 
reserveringsavgifterna försätter kunder i 
olika kommuner i en ojämlik ställning. Frågan 
borde diskuteras på nationell nivå, så att man 
kan hitta en lösning där invånarna i alla kom-
muner behandlas jämlikt!

LOKALA SPECIALSAMLINGAR

Många bibliotek har hembygdssamlingar med 
lokalt material. Det finns också specialsam-
lingar med musik. Specialsamlingarna ger 
kunderna möjlighet att hitta nya och överras-
kande material på biblioteket och fördjupa sig 
i ett visst ämnesområde.

Hiphopbiblioteket i Jyväskylä grundades av 
Kulttuuriyhdistys TUFF! 2013, och samlingen 
överfördes till huvudbiblioteket 2020, där 
den kompletterades med de verk som redan 
fanns på biblioteket. Samlingen omfattar 
musikupptagningar i olika format, dj-hand-
böcker och verk om graffiti och streetdance, 
och den kompletteras också aktivt. Materialet 

”EN SAK  KAN MAN ÄNDÅ FÖRVÄNTA SIG NÄR DET GÄLLER FJÄRRLÅN I FRAMTIDEN: 
FJÄRRLÅNEN AV MUSIKMATERIAL KOMMER ATT ÖKA NÄR KUNDENS EGET BIBLIOTEK 
INTE LÄNGRE HAR LIKA MYCKET MATERIAL.” 
(Andersson 2021)

Hiphopbiblioteket på 
huvudbiblioteket i Jyväskylä.
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får lånas. Utöver samlingen omfattar hiphop-
biblioteket också regelbundna verkstäder, som 
TUFF! ordnar i bibliotekets lokaler.

I samlingen Musiikki @ Tampere på Tam-
merfors stadsbibliotek samlas verk av lokala 
musikmakare: cd- och lp-skivor samt kas-
setter. Biblioteket har också mottagit dona-
tioner till samlingen. I synnerhet donationerna 
katalogiseras och behandlas så fort som möj-
ligt, så att de genast kan lånas ut. När sam-
lingen kompletteras med nya band postas 
inlägg i sociala medier tillsammans med en 
länk till upphovsmannens kanaler. Samlingen 
har också en egen Facebook-grupp med 
namnet Musiikki @ Tampere där man kan 
diskutera musik med anknytning till Tam-
merfors.

Rovaniemi musikbiblioteks PopuLappi är en 
unik helhet med finländska mått. PopuLappi 
omfattar en databas över lappländska musiker 
och deras verk, en samling musikupptag-
ningar, en klubb, en podcast och en Youtu-
be-kanal. 

I USA har många bibliotek bildat nätbase-
rade musiksamlingar med digitala musikupp-
tagningar av lokala artister (t.ex. The Seattle 
Public Librarys Playback, Nashville BoomBox). 
Syftet är både att stötta lokal musik och att 
erbjuda kunderna en samling som avviker från 
de kommersiella streamingtjänsterna.

MUSIK PÅ NÄTET

I och med att en stor del av musikkonsum-
tionen har flyttat till streamingtjänster har 
musikbibliotekarierna börjat fundera på om 
biblioteket borde erbjuda sina kunder till-
gång till streamingkanaler. Många bibliotek 
har tagit i bruk Naxos Music Librarys tjänster 
inom klassisk musik, jazz, folkmusik och 
videoupptagningar. NML slår de kommersiella 
eller reklamfinansierade streamingtjänsterna 
åtminstone genom sitt omfattande utbud av 
konstmusik, en ljudkvalitet nästan i paritet 

med cd-skivor och i fråga om nyare verk 
även kringmaterial, såsom texthäften från 
cd-skivor. Videotjänsten Medici.tv innehåller 
bl.a. högklassiga konserter, operor och 
baletter, i huvudsak konstmusik.

Biblioteken har också utrett möjligheten att 
erbjuda streamingtjänster inom populärmusik. 
Helmet-områdets förhandlingar med Sony 
strandade 2008 på kostnaderna (Poroila 2013). 
Inom projektet Sähköiset sisällöt yleisiin kir-
jastoihin 2011–2014 utreddes möjligheten att 
införa tjänsten BibZoom, som utvecklats i 
Århus, men försöket avslutades i all tysthet. 
När Spotify och motsvarande tjänster domi-
nerar marknaden har biblioteken åtminstone 
inte för tillfället vare sig behov eller resurser 
att konkurrera med de reklamfinansierade 
tjänsterna.

På vissa bibliotek används den finskspråkiga 
tjänsten Rockway, som erbjuder instrumen-
tundervisningsvideor som ett komplement till 
instrumenthandböcker i dvd- och notformat. 
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NAXOS MUSIC LIBRARY

• STREAMINGTJÄNST MED I HUVUDSAK 
KLASSISK MUSIK FRÅN 800 OLIKA 
SKIVMÄRKEN (BL.A. NAXOS, ALBA, 
BIS, CHANDOS, DEUTSCHE GRAM-
MOPHON, ONDINE).

• TJÄNSTEN INNEHÅLLER OCKSÅ 
ENORMA MÄNGDER INFORMATION 
OM MUSIKEN, SÅSOM SKIVORS TEXT-
HÄFTEN SAMT OPERORS HAND-
LINGAR OCH LIBRETTON.

• DESSUTOM ERBJUDS DE SPECIALI-
SERADE STREAMINGTJÄNSTERNA 
NAXOS JAZZ, NAXOS WORLD OCH 
NAXOS VIDEO LIBRARY.

• ANTALET LICENSER AVGÖR 
HUR MÅNGA KUNDER SOM KAN 
ANVÄNDA TJÄNSTEN SAMTIDIGT.

• DET BIBLIOTEK SOM HAR BESTÄLLT 
TJÄNSTEN KAN INTE PÅVERKA 
DET TEKNISKA ANVÄNDARGRÄNS-
SNITTET ELLER TJÄNSTENS INNE-
HÅLL.

• KUNDERNA KAN INTE GÖRA EGNA 
SPELLISTOR.

• KUNDERNA KAN ANVÄNDA 
TJÄNSTEN VIA DATOR ELLER EN 
SMART ENHET.

• NML:S MUSIKSTREAMINGTJÄNSTER 
KAN OCKSÅ ANVÄNDAS VIA EN 
MOBILAPP

ROCKWAY

• EN FINSKSPRÅKIG NÄTTJÄNST MED 
VIDEOKURSER OM SPEL, SÅNG, 
MUSIKTEORI OCH LÅTSKRIVANDE.

• BIBLIOTEKET KAN SKAFFA LICENSER 
TILL UTVALDA VIDEOKURSER.

• KUNDERNA KAN LÅNA 
VIDEOKURSERNA MED 14 DAGARS 
LÅNETID.

• KURSER KAN OCKSÅ RESERVERAS.

• KUNDERNA LÅNAR OCH 
RESERVERAR KURSER I ROCKWAYS 
EGEN TJÄNST.

• BIBLIOTEKET KAN INTE 
PÅVERKA DET TEKNISKA 
ANVÄNDARGRÄNSSNITTET.

• KURSERNA KAN SES VIA DATOR 
ELLER EN SMART ENHET. 
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EN GOD SAMLING KRÄVER GOD VÅRD

I och med att cd-skivorna var så populära en 
tid är skivhyllorna på många bibliotek fulla 
av musikupptagningar som inte lånas ut sär-
skilt ofta. Det är svårt att motivera varför nytt 
material borde köpas in när inte heller det 
gamla blir utlånat. I en sådan situation är det 
ännu viktigare att avskriva material, så att 
man igen får en högklassig och aktuell sam-
ling. På många bibliotek har tiden för sam-
lingsarbete minskat. Samlingen är ändå allt 
fortfarande bibliotekets viktigaste tjänst och 
en grundpelare för biblioteksarbetet.

Det första steget är att avlägsna material som 
är i dåligt skick. Djupa skråmor eller sprickor 
gör cd-skivor oanvändbara och då lönar det 
sig inte att spara dem även om de vore unika. 
Att texthäftet saknas eller är slitet är också en 
tillräcklig orsak för att avskriva skivan. Mindre 
skråmor innebär däremot inte automatiskt 
att skivan är oanvändbar, beroende på vilket 
slags apparat lyssnaren använder. En notpu-
blikation som saknar en tillhörande stämma 
är inte värd att spara. Om det inte är möjligt 
att kontrollera materialet när det returneras, 
kan det vara bra att då och då gå igenom hela 
samlingen så att slitna exemplar säkert blir 
avskrivna.

Via lånestatistiken kan man ta reda på vilka 
verk som utlånas minst. Allt mindre populärt 
material kan ändå inte avskrivas direkt, för det 
är också viktigt att bevara en mångsidig sam-
ling. Även i en liten samling bör man sträva 
efter att erbjuda prov på musik från olika stilar 
och perioder. När man ser över den fysiska 
samlingen bör också komma ihåg samlingens 
övriga nivåer: digitalt material som biblio-
teket har köpt in eller som finns fritt tillgäng-
ligt på webben samt publikationer som kan 
fås via fjärrlån. En uppdaterad samlingspolicy 
underlättar samlingsarbetet.

Läs mer om avskrivning av material:

Reuhkala, Ilari (2021). Kill your darlings - 
objektiivisuuden tavoittelu poistotyössä. 
Teoksessa L. Kokkonen, T. Pelttari, J. Ramsay 
& I. Reuhkala (toim.), Maagisessa paikassa : 
musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus

SAMLINGSARBETET I ETT NÖTSKAL

AVSKRIV ELLER 
MAGASINERA 

VERK SOM SÄLLAN 
LÅNAS UT

KÖP IN INTRESSANT 
MATERIAL 
I STÄLLET

SLÄNG 
SLITET MATERIAL
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SÄND PÄRLORNA TILL DEPÅBIBLIOTEKET

Depåbiblioteket tar gärna emot not- och cd-ma-
terial och det lönar sig att skicka dit rariteter som 
avskrivs ur den egna samlingen. Det besvärliga 
med att skicka material till Depåbiblioteket är att 
det avsändande biblioteket ska märka materialet 
med Lowtag-metoden, dvs. markera i databasen 
Melinda att materialet tillhör Depåbiblioteket. 
I Axiells bibliotekssystem Aurora finns Low-
tag-egenskapen, och från biblioteksnätverken 
Vaski, PIKI och Keski har stora mängder mate-
rial överförts till Depåbiblioteket. Esbo stadsbib-
liotek, vars eget material inte finns i Melinda, 
har överfört cirka 6 000 skivor till Depåbiblio-
tekets samlingar genom att markera skivorna 
med Lowtag i Melinda. Arbetsgruppen för maga-
sinering av musikmaterial, som lyder under 
rådet för de allmänna biblioteken, arbetar för 
att Koha-Suomi-biblioteken ska få möjlighet att 
Lowtag-markera sina cd-skivor. (Janhonen 2021)

Om det egna biblioteket ännu inte skickar musik-
material till Depåbiblioteket, lönar det sig att 
kontakta Depåbiblioteket och diskutera möj-
ligheten att magasinera material. Samarbete 
inom biblioteksnätverket kan göra det lättare att 
komma i gång. Till exempel inom PIKI-nätverket 
sköts Lowtag-markeringen och materialförsän-
delserna centraliserat i Tammerfors.

SVÅRT ATT VÄLJA MATERIAL

Vilket slags material ska man köpa in, när resur-
serna hela tiden minskar? Den utmaningen 
tampas de flesta biblioteken med. I vissa bibli-
otek vill ledningen följa Odes och Esbo biblio-
teks exempel och avstå helt från cd-skivor eller 
åtminstone sluta köpa in nya. I huvudstadsre-
gionen kan man ändå fortsättningsvis relativt 
enkelt och snabbt låna skivor avgiftsfritt genom 
att reservera dem, med i en liten kommun är det 
inte möjligt om hela skivsamlingen avskrivs. Man 
bör också minnas att det fortfarande ges ut stora 
mängder fysiska skivor.

Vid valet av material måste man väga in samma 
faktorer som vid avskrivning: å ena sidan mång-
sidigheten, å andra sidan cirkulationen. Ett aktivt 

samlingsarbete och observation av cirkula-
tionstalen hjälper en att utveckla en fingertopp-
skänsla för hur attraktivt materialet är. Vid valet 
av musikupptagningar kan man ta hjälp av recen-
sioner, som man kan hitta på nätet till exempel 
på webbplatsen Allmusic eller via Google. I nät-
butiker för noter (t.ex. Amazon, Musicroom.com) 
finns provsidor av innehållet, vilket underlättar 
köpbeslutet. Man kan också be materialleveran-
törerna skicka en speciallista över en viss genre 
eller en förteckning över en viss typ av noter. I 
skiv- och bokrecensionerna i musiktidningar kan 
man hitta pärlor som inte finns på leverantö-
rernas listor.

På små bibliotek kan det vara svårt att välja ut 
noter, om det inte finns någon i personalen som 
är insatt i ämnet. Då kan cirkulationstalen ge 
tips om vilket slags material kunderna vill låna. 
I en liten samling kan utbudet av noter för mer 
ovanliga instrument snarast vara ett urval och 
det bör bestå främst av noter på nybörjar- och 
medelnivå. Pianosamlingar och pianohandböcker 
är det mest populära notmaterialet vid Tammer-
fors stadsbibliotek, och sådana lönar det sig att 
köpa in också till små bibliotek. När det gäller 
pop- och rockmusik är samlingspublikationer 
mer efterfrågade än noter för enskilda album 
av någon artist. I synnerhet sångsamlingar från 
finska förlag lånas ofta. Biblioteken bör också ha 
ett tillräckligt utbud av barnmusiknoter.

En del bibliotek har prövat på olika sätt att invol-
vera kunderna i valet av material. Att visa urvals-
listorna för kunderna är nödvändigtvis inte det 
bästa alternativet när det gäller musikmaterial, 
för kunderna vet inte nödvändigtvis vad biblio-
teket har sedan tidigare och hur materialet cir-
kulerar, dvs. de har ingen helhetsuppfattning 
om samlingen. Däremot kan kunderna ombes 
ge inköpsförslag på biblioteket, vid evenemang i 
och i sociala medier t.ex. för någon särskild genre 
eller typ av material. Man kan också fråga lokala 
instrumentlärare vilka noter de önskar att ska 
finnas i samlingen och vilka stycken de använder 
i undervisningen.
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DE MEST UTLÅNADE 
MUSIKUPPTAGNINGSKATE-
GORIERNA VID TAMMERFORS 
STADSBIBLIOTEK 2016–21

1. UTLÄNDSK ROCK

2. FINSK UNDERHÅLLNINGS-
MUSIK

3. KLASSISK MUSIK

4. BARNMUSIK

5. HEAVY

6. UTLÄNDSK POPMUSIK

7. FINSK ROCK

8. JAZZ

9. FINSK POPMUSIK

LÅNAR UT ALLT FRÅN UKULELER TILL 
INSPELNINGSAPPARATER

Utlåning av instrument är en fin ny tjänst som 
redan erbjuds vid många bibliotek i Finland. Instru-
menten är ett bra komplement till notsamlingen 
och stöder utövandet av musik, när kunderna kan 
pröva olika instrument och låna dem för att spela 
tillsammans. Barnfamiljer kan bekanta sig med 
instrumenten hemma. I Outi Ojanens kundenkät 
framfördes i synnerhet önskemål om olika instru-
ment (Ojanen 2019). Dessutom är det ekologiskt att 
låna föremål och det främjar delningsekonomin.

Att köpa in instrument kan kännas som en stor 
investering för biblioteket, men de vanligaste 
instrumenten är inte så mycket dyrare än annat 

biblioteksmaterial. Instrument i genomsnittlig pris-
klass håller ofta bra för utlåning. Det lönar sig ändå 
att fundera på underhållet redan när instrumenten 
köps. När det gäller stränginstrument är sedvanligt 
underhåll och strängbyte lätt att lära sig, för det 
finns anvisningar på internet. Större service måste 
ändå göras av proffs, om inte någon i personalen 
råkar behärska det.

Stråk- och blåsinstrument är både dyrare att köpa 
och svårare att underhålla. Man måste också tänka 
på hygienen, för t.ex. blåsinstrument borde ren-
göras mellan varje låntagare. Gitarrer och ukuleler 
säljs till rimligt pris och är enkla att underhålla. 
Knäppinstrument, kanteler och rytminstrument är 
de vanligaste instrumenten som lånas ut på biblio-
teken. Andra instrument som erbjuds är bl.a. klock-

DE MEST UTLÅNADE 
NOTKATEGORIERNA 
VID TAMMERFORS 
STADSBIBLIOTEK 2016–21

1. PIANONOTER

2. POPMUSIK

3. SÅNGBÖCKER

4. BARNMUSIK

5. ROCK

6. JAZZ

7. MUSIKAL- OCH FILMMUSIK

8. SOLOSÅNG

9. UNDERHÅLLNINGSMUSIK

10. GITARRNOTER

11. VIOLINNOTER

12. FLÖJTNOTER
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spel, banjo, mandolin, elgitarr, elbas, keyboard 
och tumpiano (källa: Finna-sökning).

Utöver instrument erbjuder vissa bibliotek 
även annan utrustning: stämapparater, cd-, 
dvd-, lp- och kassettspelare, mikrofoner och 

digitala inspelningsapparater. De medarbetare 
som ska hantera de här föremålen behöver en 
ny typ av kompetens. Kunderna värdesätter 
ändå dessa tjänster och ger god respons på 
dem. 

TAMMERFORS STADSBIBLIOTEK LÅNAR UT DIGITALA 
INSPELNINGSAPPARATER AV MÄRKET ZOOM MED TVÅ VECKORS 
LÅNETID. MED DEN HÄR LILLA APPARATEN ÄR DET LÄTT ATT 
GÖRA HÖGKLASSIGA TAL- ELLER MUSIKUPPTAGNINGAR HEMMA 
ELLER UTE PÅ FÄLTET.

Bärbar skivspelare som lånas ut på biblioteket i Orivesi



25

DISKUTERA
1)FUNDERA PÅ HUR DIN EGEN MUSIKKONSUMTION HAR FÖRÄNDRATS.  

PÅ VILKA SÄTT LYSSNAR DU PÅ MUSIK OCH VARFÖR?

2) KOMMER STREAMINGEN ATT TA LIVET AV MUSIKEN OCH MUSIKBIBLIOTEKEN?

NÄR KUNDERNA LÅNAR 
INSTRUMENT LÖNAR DET SIG 

ATT UTNYTTJA TILLFÄLLET ATT 
SAMTIDIGT PRESENTERA NOTER 
OCH ANNAT MATERIAL. EN KUND 

SOM LÅNAR ETT INSTRUMENT 
LÅNAR OFTA GÄRNA OCKSÅ EN 
SPELHANDBOK FÖR JUST DET 

INSTRUMENTET.
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3 
FRÅN MATERIAL 

TILL UPPLEVELSE 
– att ge musiktips

3 
FRÅN MATERIAL 

TILL UPPLEVELSE 
– att ge musiktips
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ATT GE MUSIKTIPS

E n bra samling hittar sina användare 
bäst när den presenteras i många olika 
sammanhang. Då blir det lättare för 

kunderna att hitta pärlorna i bibliotekets stora 
utbud. Materialen kan presenteras genom att 
aktivt tipsa om dem eller genom att placera ut 
intressanta publikationer så att kunderna lätt 
hittar dem. I bästa fall känns tipset lockande, 
väcker kundens intresse och ger möjlighet till 
en upplevelse eller insikt!

MUSIKFYND TILL BUDS

Att botanisera bland hyllorna är det mest 
populära sättet att hitta fysiskt material att 
läsa eller lyssna på. Kunderna tillbringar van-
ligen en begränsad tid – omkring en halv 
timme – bland hyllorna, och därför är en noga 
uttänkt ordning av största vikt för att de ska 
hitta intressant material (Juntunen & Saari 
2014). 

I materialutställningar kan man lyfta fram 
många typer av material. Utställningarna kan 
byggas upp kring något tema eller beröra ett 
aktuellt ämne. Också e-material kan presen-
teras på biblioteket genom att komplettera en 
utställning av fysiskt material med motsva-
rande e-material. 

Materialutställningar kan göras intressantare 
genom att kombinera olika format och inne-
håll. Man kan hitta nya idéer via andra bib-
lioteks kanaler i sociala medier, där de ofta 
delar bilder av sina materialutställningar. Det 
lönar sig att ändra på utställningarnas plats 
och innehåll ofta, för en likadan utställning 
blir snart ”osynlig” för frekventa besökare. 
Kan musikmaterial lyftas fram också på andra 
ställen än vid musikhyllorna?

I TIPSBLOGGEN LEVYHYLLYT PÅ 
WEBBPLATSEN MUSIIKKIKIRJASTOT.
FI FINNS MÅNGA AFFISCHER SOM 
MAN KAN SKRIVA UT OCH ANVÄNDA 
FÖR ATT LYFTA FRAM MATERIAL. I 
BLOGGINLÄGGEN FINNS INFORMATION 
OM MUSIK OCH TILLHÖRANDE 
LITTERATUR. PÅ WEBBPLATSEN FINNS 
OCKSÅ TIPS OM HUR MAN KAN LÄGGA 
UPP EN UTSTÄLLNING.

Bloggen Levyhyllyt: https://levyhyllyt.
musiikkikirjastot.fi

Material att skriva ut: https://www.
musiikkikirjastot.fi/tulosteet
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MUSIKTIPS TILL ALLMÄNHETEN

I materialtipsen presenterar man material, 
vanligtvis kring något tema eller för en viss 
målgrupp. På biblioteket räcker det att det 
finns en person som är intresserad av ämnet 
och kan ge tips. När man presenterar musik 
blir det mest intressant om man har möj-
lighet att spela upp verken. För att spela upp 
musik offentligt behövs i och för sig tillstånd 
av Teosto, men det har de flesta kommunerna 
redan. 

Enklast och roligast är det att ge tips om 
ämnen man själv är välbekant med. En bra 
förberedelse ger säkerhet när man ska ställa 
sig inför publik. När man tipsar om musikupp-
tagningar är det å andra sidan musiken som 
spelar huvudrollen, så man behöver inte nöd-
vändigtvis ens berätta så mycket om skivorna. 
Om det känns skrämmande att framträda inför 
publik, kan man göra det tillsammans med en 
kollega. Man kan också fråga arbetsgivaren om 
det finns möjlighet att delta i en kurs i presen-
tationsteknik. Det bästa botemedlet mot ner-
vositet är att modigt ställa sig på estraden så 
ofta som möjligt, för då lär man sig tåla ner-
vositeten. 

Utöver att själv sammanställa tips kan man 
också be en musikälskare eller musiker pre-
sentera musik från sitt specialområde. Pas-
sionerade musikvänner delar ofta med sig av 
sin kunskap. Den som har gett ut en ny skiva 
eller bok kanske gärna vill berätta om sitt verk. 
Kunderna är också intresserade av kända per-
soners favoritmusik. 

Det svåraste med tipsandet kan vara att få 
publiken att komma! Det lönar sig att mark-

nadsföra tillställningen via bibliotekets mark-
nadsföringskanaler och sociala medier. Vill 
man vara säker på att få publik, kan man bjuda 
in en hobbygrupp eller någon annan existe-
rande grupp. Det blir också lättare att planera 
tipsen om man vet vilken målgruppen är.

TIPSA GRUPPER:

• Tipsa en sånggrupp på medborgarinsti-
tutet om bibliotekets notsamling.

• Tipsa en pensionärsgrupp om skivor 
med underhållningsmusik.

• Presentera finländsk musik för en 
invandrargrupp. 

Inom biblioteksarbetet för barn och unga 
finns många goda samarbetsmodeller. Kunde 
samma kanaler utnyttjas för att tipsa skol-
eleverna om musik, eller åtminstone för att få 
råd och tips om hur skolsamarbete kan inledas? 
Vissa bibliotek har redan ordnat musiktips för 
barn i samarbete med skolorna. 

Om materialet är lätt att transportera, går 
det bra att ordna tipsstunder också på andra 
ställen än på biblioteket. Barnbiblioteken har 
ordnat boktips i skolorna.

Läs mer: Mäkelä, Marja-Leena: Kirjavinkka-
rikirja

PÅ MUSIKAVDELNINGEN PÅ 
HUVUDBIBLIOTEKET METSO I 
TAMMERFORS ORDNAS DJ-LUNCHER 
DÄR EN GÄSTANDE DJ SPELAR 
MUSIK UR BIBLIOTEKETS SAMLINGAR 
ELLER FRÅN NÄTET. DJ:ARNA HAR 
VARIT ALLT FRÅN MUSIKER OCH 
FÖRFATTARE TILL LOKALPOLITIKER.

Tipsa
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Sedan hösten 2016 har Jyväskylä 
stads huvudbibliotek erbjudit 
skolklasser möjlighet att boka 
in musiktipsstunder under rub-
riken ”Tunne musiikki”. Mål-
gruppen är femteklassare (som i 
Jyväskylä kallas för ”viikit”). 

Musiktipsen och det tillhörande 
biblioteksbesöket var en alter-
nativ del av Jyväskylä stads 
kulturläroplan 2017–2019 då 
Mellersta Finlands museum 
renoverades. Därför ordnades 
en hel del tipsstunder, i bästa 
fall flera gånger i veckan, främst 
under vårterminerna. När fem-
teklassarnas biblioteksbesök föll 
ur kulturläroplanen upphörde i 
praktiken också besöken. Biblio-
teket har ändå fortfarande möj-
lighet att ordna tipsstunder.

MUSIKTIPS PÅ JYVÄSKYLÄ  
STADSBIBLIOTEK

KIRJASTON MUSIIKKIUUTISET
N0 1  2021

Under den cirka 20 
minuter långa tips-
stunden får eleverna 
analysera hur musiken 
påverkar känslorna och 
humöret. Tipsstunden 
innehåller fem korta 
övningar, där eleverna 
får lyssna på prover 
av instrumentalmusik 
och fundera på vilka 
känslor musiken väcker 
och varför. Eleverna har 
solfjädrar med känslor 
där de kan välja mellan 
”lycklig”, ”ledsen”, 
”spänd”, ”självsäker” 

och ”?”. I fråga om vissa musik-
stycken är eleverna helt överens 
om känslan, men ibland kan 
åsikterna variera och då uppstår 
ofta bra diskussion.

MUSIKSTYCKENA SOM 
ANVÄNDS ÄR FÖLJANDE:

• Imperial attack / Williams, 
John 

• Baby Elephant walk /  
Mancini, Henry

•  Arrival / Rinne, Tapani

•  Fletcher’s song in club /           
 Hurwitz, Justin 

• When you’re in / Pink Floyd

Slutligen avslöjar vi att alla 
musikstyckena har använts 
i filmer. Eleverna får fun-
dera på hur det skulle kännas 
att se en film utan ljud och 
vilken inverkan musiken har, 
även om man egentligen inte 
lyssnar på den. Musik används 
ju för att påverka känslor inte 
bara i filmer, utan också i 
t.ex. butiker, restauranger och 
hissar.

Det är inte helt lätt att känna 
igen, namnge och diskutera 
känslotillstånd. Solfjädrarna 
är ett bra redskap att börja 
med, men vi uppmanar också 
eleverna att fundera på andra 
möjliga känslor. En del lärare 
har berömt oss för att tips-
stunden passar bra in i den 
känslofostran som ingår i 
läroplanen för femteklassarna.

Tipsstunden är också en 
övning i att lyssna på musik 
analytiskt. Dur och moll, 
tempo, olika instrument och 
arrangemang och olika kultu-
rers inverkan … Via exempel 
kan man lyfta fram många 
olika slags element i musiken. 
Vi ville fokusera uttryckligen 
på att lyssna för att kon-
kretisera endast musikens 
inverkan. Barnen är vanare 
vid att höra musik i kombina-
tion med rörliga bilder, så för 
många är det nytt och i början 

CaseCase



31

också svårt att koncentrera sig 
på att analysera musiken. Därför 
är musikproverna mycket korta, 
ungefär en minut.

Till slut spelar vi ännu avslapp-
ningsmusik ett par minuter. 
Därefter diskuterar vi om 
musiken var avslappnande och i 
så fall varför. Det är ett exempel 
på hur var och en själv kan 
påverka sitt eget känslotillstånd 
genom sitt musikval. 

Efter musikstunden har klassen 
vanligen tid att bekanta sig med 
huvudbiblioteket. Vi har ofta 
besökt musikavdelningen, där 
eleverna också kan göra infor-
mationssökningsuppgifter som 
har med musik att göra. Målet 
är att eleverna ska bli bekanta 
med lokalerna och att tröskeln 
för att besöka biblioteket på 
nytt ska bli lägre. Och förhopp-
ningsvis kommer de ihåg något 
av det vi talade om och blir 
intresserade av att analysera 
musik även i fortsättningen.

Aapo Ruuttunen,  
Jyväskylä stadsbibliotek

 

TIPS PÅ NÄTET

Tipsstunder kan också ordnas 
via nätet, t.ex. i form av video 
eller podcast. Video är det popu-
läraste formatet på nätet och 
gynnas av algoritmerna i sociala 
medier. Videor känns pålitliga, 
i synnerhet om upphovsman-
nens ansikte visas. Dessutom 
tittar många hellre på videor än 
läser artiklar om samma ämne. 
(Hanna Takala: Somevideoiden 
ABC -koulutus 1.4.2020)

Om man livestreamar en tips-
stund kan publiken delta i dis-
kussionen. Under coronatiden 
ordnades många lyckade bok-
tipsstunder för skolklasser i 
Tammerfors via Teams. Om tips-
stunden spelas in, kan man låta 
den ligga kvar på nätet en längre 
tid. Problemet med musiktips 
på nätet är upphovsrätten, för 
det är inte tillåtet att använda 
inspelad musik i en inspelning 
eller stream utan utgivarens 
tillstånd. I tipsvideon kan man 
därför presentera en spellista på 
Naxos Music Library eller Spo-
tify eller en materialutställning 
som finns på biblioteket. Noter, 
böcker och Rockway är lättare 

att presentera på nätet utan att 
man behöver fundera på upp-
hovsrätten.

Ett hinder för att göra en 
tipsvideo kan vara att man saknar 
teknisk kompetens och lämplig 
utrustning. Om intresse finns, 
kommer man i gång med mycket 
enkel utrustning! Bildkvaliteten 
i en vanlig smarttelefon räcker 
till för videor som delas i sociala 
medier. Om man modigt testar 
olika saker blir man småningom 
bättre på det. Det lönar sig att 
delta i de utbildningar som 
ordnas via Bibliotekskanalen och 
utvecklingsbiblioteken. Också på 
internet finns vägledning om 
hur man gör videor. 

På små bibliotek kan knappa 
personalresurser göra det svå-
rare att ordna tipsstunder och 
andra evenemang. Att samar-
beta med andra bibliotek kring 
innehållsproduktionen är till 
nytta för alla parter. Det lönar 
sig att bjuda ut sina tipsstunder 
till andra bibliotek.

Tipsvideo om låtskrivarhandböcker och tjänsten Rockway på Youtube
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ANVISNINGAR OM HUR MAN GÖR 
EN TIPSVIDEO

• Videon behöver inte vara lång, 
många tittar gärna på korta videor. 
Rekommenderad längd för videor 
i sociala medier: Youtube 1–2 min, 
Facebook 60–90 s, Twitter 45 s 
och Instagram 30 s.

• Telefonens bildkvalitet räcker bra!

• Gör upp en enkel plan och ett kort 
manus innan du börjar filma, t.ex. 
en punktlista. Ju större idé, desto 
mer noggrann måste planen vara.

• I början av videon behövs något 
som håller kvar tittarna.

• Välj en bra plats, se till att belys-
ningen är tillräcklig och minimera 
onödigt eko.

• Beakta i vilken kanal du tänker dela 
videon: vilket bildformat ska du 
använda och lönar det sig att filma 
lodrätt eller vågrätt.

• Om det behövs, editera videon 
med en lämplig editeringsapp. Du 
kan t.ex. klippa videon och lägga 
till effekter.

• Den färdiga videon måste textas i 
enlighet med tillgänglighetskraven 
i lagen om tillhandahållande av 
digitala tjänster. På Youtube och 
Facebook kan man lägga till texten 
i tjänsten. I vissa editeringsprogram 
kan man bränna texten på videon.

• Ge så mycket info som möjligt i 
videons rubrik och beskrivning och 
lägg till de sökord som din mål-
grupp använder.

Källa: Hanna Takala: Somevideoiden  
ABC -koulutus 1.4.2020

PERSONLIGA TIPS

Kundbetjäningssituationen är en 
naturlig möjlighet att rekommen-
dera material enligt kundens egna 
önskemål. I AkePikes kundenkät för-
höll sig största delen av kunderna 
positiva till att bibliotekspersonalen 
aktivt rekommenderar material (Rik-
kilä, Hyökki & Parviainen 2019). Om 
den anställda har god kännedom om 
bibliotekets samling, är det lättare att 
ge rekommendationer. Det lönar sig 
att ordna tipsstunder också därför att 
man då själv blir bättre bekant med 
samlingen. Goda kunskaper i infor-
mationssökning är i sin tur till nytta 
när man söker lämpligt material åt 
kunder.

Många bibliotek tillhandahåller sär-
skilda varumärkta rekommenda-
tionstjänster. Kunden kan boka tid för 
en träff eller få rekommendationerna 
digitalt. När biblioteken samsas om 
rekommendationstjänsterna regio-
nalt blir belastningen på enskilda bib-
liotek mindre.

Också artificiell intelligens kan 
utnyttjas när man tipsar om material. 
Det används också för de rekommen-
dationer som ges i Spotify, Netflix och 
många nätbutiker. På Helmet-bibli-
oteken används tjänsten Suosittelija.
fi, som utvecklats av VTT och Vanda 
stadsbibliotek och där ett lärande 
system rekommenderar material 
utgående från kundens tidigare lån 
och det material som har lånats av 
andra som är intresserade av liknande 
material. Ode-bibliotekets app Obotti 
rekommenderar tillgängligt mate-
rial på Ode enligt kundens intressen. 
AI kan nog ge tips effektivt, men går 
kunden miste om intressant och över-
raskande material, om botten alltid 
schematiskt rekommenderar samma 
typ av material som tidigare?

LÅT KUNDERNA 
REKOMMENDERA MATERIAL

Rekommendationer som man får av 
vänner är effektiv marknadsföring. I 
synnerhet yngre åldersgrupper litar 
mer på andras rekommendationer i 
sociala medier och diskussionsforum 
än på experternas rekommendationer 
(Frey 2014). I synnerhet produkter vars 
kvalitet inte kan mätas objektivt väljs 
ofta utifrån rekommendationer.

I vissa nätbibliotek finns en funk-
tion där kunderna kan recensera och 
rekommendera material och läsa 
andras rekommendationer. En auto-
matiskt uppdaterad lista över det mest 
utlånade materialet ger tips om vad 
andra vill låna. Biblioteket kan be kun-
derna rekommendera material t.ex. 
genom att skriva på postit-lappar som 
placeras intill materialet. Man kan 
också sammanställa intressanta mate-
rialutställningar med hjälp av kun-
dernas rekommendationer. 

Det lönar sig också att utnyttja sociala 
medier för att få och dela rekommen-
dationer av kunderna. Be dem tipsa om 
sitt favoritmaterial eller fråga vilket 
slags material biblioteket borde köpa in. 
I Facebook-grupperna Helmet-luku-
haaste och Helmet-musahaaste tipsar 
kunderna varandra om lämpligt mate-
rial och skriver recensioner.

Keski-bibliotekens 
musikrådgivning ger 
kunderna tips om 
musikupptagningar, noter 
och annat musikmaterial.
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PÅ BIBLIOTEKET I 
ÄÄNEKOSKI KAN KUNDERNA 
LÄGGA SITT FAVORITVERK I 
EN SÄRSKILD HYLLA MITT I 
BIBLIOTEKSSALEN.

ÖVNING

PLANERA OCH SAMMAN-
STÄLL EN MATERIALUT-
STÄLLNING MED HJÄLP AV 
BLOGGEN LEVYHYLLYT.

BLOGGEN LEVYHYLLYT: 
https://levyhyllyt.musiikki- 
kirjastot.fi

MATERIAL ATT SKRIVA UT: 
https://www.musiikki- 
kirjastot.fi/tulosteet/

ÖVNING

VÄLJ ETT VERK OCH FILMA EN KORT 
TIPSVIDEO OM DET MED DIN SMARTTELEFON. 

Dela videon i sociala medier.

TIPSIDÉER FÖR SOCIALA MEDIER

• På en Bookface-bild ersätter man 
sitt eget ansikte med ett bokom-
slag. Det fungerar också med t.ex. 
lp-skivor!

• Tipsa om material kring aktuella 
ämnen.

• Man kan göra reklam för tipsvideor 
på Youtube genom att dela en 
skärmdump eller ett kort klipp från 
dem i andra sociala medier.

• Med funktionen Reels i Instagram 
kan man lätt göra 15 sekunder 
långa tipsvideor med tjänstens 
egen bakgrundsmusik.

• På spellistor i Spotify kan man 
lyfta fram aktuella eller intressanta 
musikupptagningar.
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4 
PROFFS PÅ

informationssökning
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I nformationstjänsten är en av bibliotekets 
viktigaste tjänster. I synnerhet på stora 
bibliotek antar kunderna att personalen 

känner till inte bara bibliotekets samling utan 
utgivningen över lag och kan svara på knepiga 
frågor. Enligt slutrapporten från Finlands bibli-
oteksförenings utredning bland anställda inom 
bibliotekssektorn svarade 93 procent att de 
kände sig yrkesskickliga och kompetenta i sitt 
arbete. Hela 92 procent uppgav att kunderna 
värdesätter deras kunskaper (Perjo & Malm-
ström 2019).

I svaren på enkäten för handboken om musik-
biblioteksarbete framgick en oro över hur 
expertkunskapen inom musik kan bevaras, 
främst på grund av yttre press. Anslagen för 
inköp av musikmaterial har minskat klart på 
många bibliotek och infodiskar på musikav-
delningarna har stängts. När yrkeskunniga 
medarbetare går i pension anställs inte nöd-
vändigtvis nya med motsvarande kunskaper. 
Många som har ansvar för musikmaterial 
och musikbiblioteksarbete jobbar vid gemen-
samma diskar och ansvarar också för andra 
typer av material. Då är det svårt att upprätt-
hålla och utveckla sin musikkompetens. Enligt 
utredningen bland biblioteksanställda var det 
mötena med människor och möjligheten att 
hjälpa andra som de uppskattade mest med sitt 
arbete (Suomen kirjastoseura 2019). Hur går 
det med de anställdas nöjdhet, om de inte har 
möjlighet att upprätthålla sin kompetens om 
informationstjänster? Också kundnöjdheten 
kan påverkas om frågor om musik inte alltid 
kan besvaras av medarbetare med kunskap om 
musik och musikmaterial.

I vanliga fall erbjuds bibliotekets informa-
tionstjänst åtminstone vid disken, per telefon 
och per e-post. Genom att betjäna kunderna i 
flera kanaler kan man nå en ännu större kund-
krets. Ur kundernas synvinkel innebär det att 
biblioteket kan nås i de kanaler som de själva 
använder. I och med digitaliseringen kan bib-
lioteket betjäna även via sin webbplats, nät-
biblioteket, chatt och sociala medier (Turkia 
2020). I AkePikes verkstäder om kundkän-
nedom konstaterades det ändå att kundbetjä-
ning ansikte mot ansikte fortfarande var den 
vanligaste och populäraste av bibliotekets ser-
vicekanaler bland alla åldersgrupper (Rikkilä, 
Hyökki & Parviainen 2019).

”NU ÄR JU VAR OCH EN SIN EGEN 
INFORMATIKER – ELLER?”

I och med internet har informationssökningen 
förändrats, för det finns enorma mängder 
information på nätet. Via nätet kan man snabbt 
få information om vilket ämne som helst. Upp-
gifterna är ändå splittrade och innehåller både 
desinformation och oavsiktligt falsk informa-
tion. Den som söker information måste alltså 
veta hur man granskar uppgifterna kritiskt.

Att söka information om musikmaterial kräver 
sina knep. Musikverk förekommer i många 
olika format, och namnformerna varierar. 
Bibliotekssystemen är planerade framför 
allt för textmaterial och monografier, vilket 
gör det lite svårare att söka information om 
musikmaterial. Ur kundernas synvinkel har 
de allmänna bibliotekens användargränssnitt 
brister som gör det svårare att söka musikma-
terial. Kunderna kan inte förväntas behärska 
uniforma titlar, klassificeringssystem och 

4
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MATERIAL OCH SAKKUNSKAP

I Finland ordnas ingen särskild utbildning 
med inriktning på musikbiblioteksarbete. De 
som jobbar med musikbiblioteksarbete kan ha 
någon annan utbildning inom musik eller ett 
stort intresse för att lyssna på musik eller spela 
instrument. Enligt enkäten Pitääkö kirjastossa 
tietää kirjoista är läsning det vanligaste sättet 
för biblioteksanställda att upprätthålla sin 
kännedom om skönlitteratur (Tuomi 2011). På 
samma sätt kan de som arbetar med musik-
bibliotek dra nytta av att sitt musikintresse, 
vilket ofta är det som från första början har 
väckt intresset för att arbeta på musikbiblio-
teket.

Att välja material är av tradition ett bra sätt 
att bekanta sig med ny utgivning. Många bib-
liotek har övergått till ett centraliserat urval, 
där vissa medarbetare tar hand om valet av 
material. Sedan det blev gratis att reservera 
material har nytt material reserverats mer än 
förut och i synnerhet det mer populära nya 
materialet går alltid direkt vidare till nästa 
låntagare och når bibliotekshyllan först efter 
en längre tid. Man får alltså hitta på nya sätt 
att bekanta sig med utgivningen och komma 
ihåg att använda arbetstid till det. Det ges ut 
väldigt mycket material inom musikbranschen 
och det är omöjligt att känna till allt. Goda fär-
digheter i informationssökning, heltäckande 
beskrivningar av materialets innehåll samt 
välfungerande sökfunktioner i bibliotekssys-
temet är förutsättningar för en lyckad infor-

mationstjänst. Å andra sidan, när man svarar 
på frågor om musik i informationstjänsten får 
man samtidigt större kännedom om bibliote-
kets samling.

EN GOD BESKRIVNING ÄR HALVA JOBBET

En högklassig beskrivning är en förutsätt-
ning för att materialet ska hittas. En välgjord 
och systematisk beskrivning av innehållet är 
bibliotekets styrka jämfört med den digitala 
världen!

Biblioteken gör en del beskrivningar själv-
ständigt, men plockar också information ur 
andra databaser och köper beskrivningar av 
Kirjastopalvelu. Inom vissa biblioteksnätverk 
görs beskrivningarna centraliserat på några 
av biblioteken inom nätverket. I och med de 
gemensamma katalogerna, såsom Melinda, 
har också kraven på beskrivningen ökat. För 
att beskrivningarna ska gå att plocka in i olika 
databaser och passa ihop med olika system 
måste alla som gör beskrivningar följa reg-
lerna tillräckligt enhetligt och undvika lokala 
tillämpningar. En noggrann beskrivning 
sparar också resurser senare då inga fel och 
avvikelser behöver korrigeras. Eftersom allt 
material ändå inte finns på vartenda bibli-
otek och man också måste göra fjärrlån, är det 
också av den orsaken till fördel om allt mate-
rial beskrivs på samma sätt överallt. Den som 
söker information om musik bör känna till hur 
musikmaterial beskrivs, eftersom det under-
lättar informationssökningen.

Vid allmänna bibliotek används biblioteks-
system från många olika leverantörer. Det 
vanligaste formatet för att registrera infor-

genre- och ämnesordssökningar så bra att de 
klarar av fördjupad informationssökning om 
musik. Därför måste biblioteket alltid kunna 
erbjuda sakkunniga informationstjänster 
inom musik. 
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mation är MARC 21. Biblioteken inom Melin-
da-samarbetet beskriver material enligt 
RDA-reglerna, medan vissa bibliotek fort-
farande använder de äldre ISBD-reglerna. 
Formaten och beskrivningsreglerna åter-
speglar sin tid och materialets mångfald och 
utvecklas därför kontinuerligt. Genom att 
utveckla beskrivningarna strävar man efter 
bl.a. att möjliggöra mångsidigare sökning. 
För att kunna göra tillräckligt högklassiga 
beskrivningar måste medarbetarna få använda 
arbetstid på att delta i utbildningar och läsa 
anvisningar. Centraliserade lösningar kan vara 
ett bra alternativ.

Att beskriva musikinnehåll med ord är krä-
vande. Även om materialet har beskrivits så 
heltäckande som möjligt, kan det hända att 
kundgränssnittet inte tillåter alla typer av data 
i sökningen eller inte visar alla uppgifter som 
ingår i beskrivningen. Biblioteken måste vara 
redo att representera kunden och kräva att 
systemleverantören tillhandahåller ett fung-
erande användargränssnitt även ur informa-
tionssökningens synvinkel!

HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING OM 
MUSIK

Informationssökning inom musik sägs vara 
besvärligt. För musiken gäller ändå samma 
princip som för material inom andra speci-
alområden: ju bättre man känner till ämnet, 
desto lättare blir det att göra sökningar. Musi-
kens mångfald medför ändå en del egna utma-
ningar för informationssökningen.

ATT SÖKA INFORMATION OM MUSIK I 
BIBLIOTEKETS SAMLINGAR

Biblioteket kan ha samma musikverk i många 
olika format, t.ex. som noter, musikupptag-
ningar eller e-material. När man söker musik i 
databaser är det viktigt att avgränsa sökningen 
med avseende på materialtyp, så att man inte 
får ohanterligt många resultat. Det finns vari-
ation även inom de olika typerna av material: 
för samma stycke kan det finnas noter för 
olika instrument, gitarrtabulatur samt melo-

dinoter med ord, melodi och ackord. Kunden 
är vanligen ute efter en viss typ av noter.

Typiskt för musikmaterial är att en publi-
kation, t.ex. en cd-skiva eller notsamling, 
innehåller flera verk eller delar av verk. I bib-
liotekssystemet beskrivs verken vanligen som 
delar inom samlingen, dvs. som var sin post, 
eller så räknas de upp i kommentarsfältet 
eller skrivs in som tillägg i posten för värd-
publikationen. Samma musikstycke kan finnas 
i många olika publikationer, som fysiskt kan 
stå långt från varandra i bibliotekshyllan. En 
sökning i systemet är då det enda sättet att 
hitta alla publikationer som innehåller just det 
stycket.

Beskrivningen av materialet och beskriv-
ningens noggrannhet varierar beroende på 
om det är frågan om populärmusik, folk-
musik eller västerländsk konstmusik. När 
det gäller konstmusik är kompositören alltid 
den huvudsakliga upphovsmannen. När det 
gäller populärmusik är det vanligen artisten 
som uppfattas som upphovsman, och därför 
organiseras populärmusikpublikationer på 
allmänna bibliotek enligt artistens namn. När 
det gäller konstmusik är beskrivningen ofta 
mer detaljerad, men i fråga om populärmusik 
utelämnas ofta kompositörernas namn för att 
göra beskrivningarna smidigare.

Namnen på många kompositörer skrivs på 
olika sätt i olika länder. Artister och band kan 
ibland börja stava sitt namn på något annat 
sätt. Det är viktigt att namnen alltid står i 
samma format i biblioteksdatabaserna, så att 
man kan hitta allt material. Dessutom måste 
bibliotekssystemet ha ett fungerande hän-
visningssystem. Nationalbibliotekets databas 
Kanto innehåller riktgivande namnformer för 
upphovsmän till finländskt material och också 
en hel del namn på utländska musikaktörer. 
Utländska namn kan sökas i databasen Viaf, 
som sammanställer auktoritetsdatabaser från 
bibliotek i olika länder.

På samma sätt kan musikverk förekomma med 
många olika namnformer. Också verkens namn 



kan användas som hänvisningar i databasen. 
När det gäller konstmusik använder biblio-
teken uniforma titlar, vars syfte är att samma 
verk alltid ska beskrivas med samma namn. 
En uniform musiktitel kan vara det egennamn 
som kompositören har gett verket eller ett 
namn som hänför sig till typen av komposition 
(t.ex. konserter, symfonier) kompletterat med 
preciserande information (t.ex. opusnummer). 
Suomen musiikkikirjastoyhdistys har gett ut 
förteckningar med anvisningar om uniforma 
titlar som kan vara till hjälp när man söker 
information om konstmusik.

Ämnesorden inom musiken har förändrats en 
hel del de senaste åren. Tidigare skrevs genre, 
inspelningstidpunkt och inspelningsland i 
samma ämnesordsfält. Nu finns det egna 
MARC-fält för alla dessa, vilket gör det möj-
ligt att inrikta sökningen på en viss fasett eller 
avgränsa resultatet med fasetter – åtminstone 
om bibliotekssystemet möjliggör det. När man 
beskriver musikverk antecknar man, i mot-
sats till för bokmaterial, i princip alltid tid 
och ort, om de är kända. När det gäller konst-
musik är det kompositionstidpunkten och 
kompositörens hemland som är väsentliga, 
medan populärmusik förses med en anteck-
ning om tidpunkt och ort för artisten. När man 
beskriver materialets typ eller genre, t.ex. för 
noter och musikupptagningar, använder man 
termerna i Finländsk genre- och formlista 
(FGF). För att beskriva materialets ämne, t.ex. 
för musikböcker, används Allmän finländsk 
ontologi (ALLFO). I de allmänna bibliotekens 
klassifikationssystem (KAB) finns musik i 
klass 78. Klasserna som beskriver materialet 
går i princip hand i hand med ämnesorden. 
Klassökning kan vara ett bra verktyg när man 
vill begränsa sökresultatet.

Det kan löna sig att inte söka bara i den egna 
databasen utan även på andra bibliotek. Sök-
tjänsten Finna.fi innehåller material i arkiv, 
bibliotek och museer, och där kan man göra 
sökningar i de flesta finländska bibliotekens 
samlingar. Också Depåbibliotekets samlingar 
finns i Finna. Bibliotekens Frank-samsök 
fungerar bäst när man vill lokalisera material. 

I Frank kan man lätt avgränsa sökningen till 
de regionbibliotek som inte tar någon avgift 
för att skicka fjärrlån.

Finlands nationaldiskografi och national-
biografi för notmaterial Viola innehåller 
information om finländska noter och 
musikupptagningar med beskrivningar på 
nationalbibliografinivå. Materialet i Violas 
samlingar är ofta noggrannare beskrivet än 
materialet vid de allmänna biblioteken, så det 
kan vara lättare att hitta material där.

INFORMATIONSSÖKNING I ANDRA 
KÄLLOR

Vid sidan av och i stället för traditionella 
informationskällor som böcker och tid-
ningar används numera information på nätet. 
Internet kan utnyttjas på många sätt när man 
söker information om musik. Via nätet får 
man information snabbt och i bästa fall är den 
aktuell och uppdateras kontinuerligt. Å andra 
sidan kan det vara svårt att veta hur tillför-
litlig informationen är.

Det största uppslagsverket om konstmusik, 
Grove Music, finns tillgängligt på nätet 
mot avgift. Biblioteket kan köpa licenser 
så att medarbetarna och kunderna kan 
använda tjänsten. Nyttig information 
om musikupptagningar kan man 
hitta i diskografier på internet. 
Fono.fi innehåller information 
om samlingarna i 
Yles skivarkiv 
samt detaljerad 
information om 
styckenas kompo-
sitörer och textför-
fattare. Databaserna 
AllMusic och Dis-
cogs är omfattande 
utländska diskogra-
fier. International 
Music Score Library 
Project (IMSLP), även 
kallat Petrucci Music 
Library, innehåller 
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KÄLLOR OCH LÄNKAR FÖR 
INFORMATIONSSÖKNING 

 
AllMusic. https://www.allmusic.com/

Discogs. https://www.discogs.com/

Finna. https://finna.fi/

Fono.fi. http://www.fono.fi/

Frank-samsök. https://monihaku.kirjastot.fi/

Grove Music Online.  
https://www.oxfordmusiconline.com/grove-
music/

IMSLP Petrucci Music Library. https://imslp.org/ 

KANTO - Nationella aktörsnamn. 
https://finto.fi/finaf/fi/

SLM - Finländsk genre- och formlista. https://
finto.fi/slm/fi/

Säveltäjien teosluetteloita kirjastojen tapaan.   
https://www.musiikkikirjastot.fi/tiedonhaun- 
avuksi/saveltajien-teosluetteloita-kirjastojen- 
tapaan/

Tastula, Lea. Musiikin ja musiikkiaineiston 
ominaisuuksia tiedonhaun näkökulmasta.  
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/kou-
lutus-ja-seminaarit/musiikin-tiedonhaun-nik-
seja-lea-tastula/

VIAF: The Virtual International Authority File. 
http://viaf.org/

KAB – Allmänna bibliotekens klassifikations-
system https://finto.fi/ykl/sv/

ALLFO – Allmän finländsk ontologi.  
https://finto.fi/yso/sv/

ÖVNING

VÄLJ EN SKIVA OCH SÖK 
FRAM DEN I DIN EGEN 
BIBLIOTEKSDATABAS OCH I 
FINNA OCH FONO. 

Finns det några skillnader 
mellan beskrivningarna? Finns 
skivan i Discogs eller Allmusic? 
Vilken är skillnaden mellan 
dessa tjänster?

MUZICA  
VIITORULUI 

digitaliserade upphovsrättsfria noter samt 
information om verken. 

Även bibliotekens nättjänster kan vara till 
nytta vid informationssökning. Webbplatsen 
Musiikkikirjastot.fi satsar på att tipsa om 
musik, underlätta informationssökning och 
informera. Länkregistret Makupalat innehåller 
länkar till högklassiga webbplatser samt listor 
över källor om aktuella ämnen. Fråga biblio-
tekarien är de finländska bibliotekens gemen-
samma informationstjänst, där frågorna 
besvaras av medarbetare vid över 90 bibliotek.

För att identifiera musik kan en smart enhet 
vara behändig! Google-sökning och appen 
Shazam känner igen både inspelad musik, 
nynnande och vissling. Man behöver inte 
återge låtarna helt exakt, utan sökningen 
hittar de mest sannolika träffarna. På webb-
platsen Musipedia.org kan man söka musik-
stycken genom att mata in melodin på ett 
virtuellt piano, genom att knacka rytmen eller 
genom att vissla.
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DISKUTERA
VAD AVSES MED KUNDBETJÄNING I MÅNGA KANALER OCH VAD HAR DET MED MUSIK ATT GÖRA?

MUZICA  
VIITORULUI 
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5 
MÅNGSIDIGA  

LOKALER
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U töver att låna material är det många 
som tillbringar allt mer tid på biblio-
teket och kommer dit för nöjes skull. 

Biblioteket kan fungera som ”samhällets var-
dagsrum”. Biblioteken har infört nya former 
av socialt umgänge, evenemang och verkstäder 
samt erbjuder fler rum för gemensamma hob-
byer och studier. Behovet av tysta och privata 
rum har ändå inte försvunnit. 

För att det ska vara trevligt att komma till 
biblioteket och för att samspel och samhö-
righet ska uppstå måste biblioteket vara så 
attraktivt och tillgängligt som möjligt för 
olika användargrupper. Det är svårt att ändra 
på de arkitektoniska lösningarna i redan exis-
terande byggnader, men bibliotekslokalerna 
kan göras mer inbjudande genom att placera 
ut materialet på ett attraktivt och överskådligt 
sätt och satsa på färgsättningen och tillgäng-
ligheten. Trevliga och trivsamma lokaler, där 
även användarna har engagerats i planeringen, 
bidrar till en god gemenskap. (Rauhala 2016)

5
 Mångsidiga lokaler Mångsidiga lokaler

I SANNE NYHOLMS BOK VISUSTI 
KIRJASTOSSA : VISUAALISESTI 
HOUKUTTELEVAT ESILLEPANOT 
JA TILARATKAISUT FINNS MÅNGA 
BRA TIPS OM HUR MAN KAN 
LÄGGA FRAM MATERIAL OCH LIVA 
UPP BIBLIOTEKSLOKALERNA.



OLIKA LÖSNINGAR FÖR 
MUSIKHYLLORNA

På Jyväskylä bibliotek finns 
cd-skivorna i måttbeställda kuber 
och torn.

På biblioteket i S:t Karins finns en 
del cd-skivor framme och en del 
i utdragslådor. Biblioteket ligger 
i Kaarina-huset, som stod färdigt 
2018. 

På Böle bibliotek är cd-hyllorna 
ursprungligen planerade för 
cd-skivor som förvaras i påsar. 

På biblioteks- och kulturhuset 
Virta i Nokia, som öppnade 
2020, finns cd-skivorna i 
utdragslådor och lp-skivorna i 
bokhyllor.
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PÅ METSOS MUSIKAVDELNING 
ANVÄNDS CD- OCH 
LP-STATIONERNA FÖR KUNDER 
DAGLIGEN.

PÅ BIBLIOTEKET FÅR MAN LYSSNA

När biblioteken började köpa in musikupptag-
ningar på 1960–1970-talet kunde man lyssna 
på dem endast på biblioteket på särskilda lyss-
narplatser och i musikrum. När kunderna fick 
börja låna hem skivorna minskade behovet 
av lyssnarplatser, men det finns fortfarande 
kunder som vill lyssna på musik på biblioteket. 
Det är motiverat att erbjuda den möjligheten, 
så att alla kunder har tillgång till materi-
alet. På samma sätt borde det vara möjligt att 
lyssna på e-material också på biblioteket och 
inte enbart på egna enheter. Det räcker med en 
dator med nätförbindelse och hörlurar, men i 
mån av möjlighet lönar det sig att också fun-
dera på andra sätt att lyfta fram de digitala 
musiktjänsterna.

MUSIKRUM FÖR ATT SPELA OCH SJUNGA

Musikrummen gör det möjligt att spela och 
sjunga tillsammans, och i dem kan man också 
ordna verksamhet i form av verkstäder. 

rummet innehålla en ljudanläggning som gör 
det möjligt att träna med play along-noter och 
lyssna på musik. Om det inte finns utrymme 
för ett musikrum, fungerar det vanligen bra 
att ha ett digitalpiano med hörlurar i de all-
männa utrymmena. Det är också så gott som 
underhållsfritt. 

INSPELNINGSSTUDIOR KRÄVER NY 
KOMPETENS

På vissa nyare eller renoverade bibliotek finns 
det ljudisolerade studior, som i första hand 
är avsedda för att spela in och editera musik. 
Studiorna är vanligen utrustade med bandin-
strument, mixer, ljudanläggning, dator och 
inspelnings- och editeringsprogram (Musiik-
kikirjastot.fi). Att erbjuda ett professionellt 
inspelningsrum på biblioteket är ett utmärkt 
sätt att stötta den lokala musikkulturen och 
icke-kommersiella musikproduktionen!

För bibliotekspersonalen innebär studior 
och inspelningsutrustning en ny utmaning, 
eftersom användningen och handledningen 
förutsätter en annan kompetens än det tra-
ditionella biblioteksarbetet. Det lönar sig att 
välja apparater och program som är lätta att 
använda. När man köper in utrustning bör 
man också fundera på hur användarvägled-
ningen ska organiseras. Alternativt kan man 
använda en samarbetspartner i tillägg till eller 
i stället för att utbilda den egna personalen. 
Medarbetare som instruerar kunderna om hur 
de musikteknologiska apparaterna och pro-
grammen används bör varje vecka få använda 

Päivi Ranta, Pirjo Jaatinen och Jarkko Parkkinen i musikrummet 
Pommari på biblioteket i Seinäjoki

Rummen som var avsedda enbart för att 
lyssna på musik har småningom slopats eller 
omvandlats till rum där man kan både spela 
och lyssna. Efterfrågan på rum för musik-
utövande verkar öka hela tiden. Exempelvis 
på biblioteket i Seinäjoki har användningen 
av musikrummet Pommari ökat i jämn takt 
under perioden 2017–2019 och börjar nå max-
gränsen (Lahti 2020). Det är inget under att 
musikrummen är populära, för i allmänhet 
finns det inte särskilt många aktörer i kom-
munen som erbjuder sådana, ibland inga alls.

I de första musikrummen på biblioteken fanns 
det vanligen ett akustiskt piano eller en flygel, 
men numera finns det också akustiska och 
elektriska bandinstrument, karaokeanlägg-
ningar och inspelningsutrustning. Trummor 
och eltrummor är efterfrågade och populära. 
Utöver instrument och notställ bör musik-



Päivi Ranta, Pirjo Jaatinen och Jarkko Parkkinen i musikrummet 
Pommari på biblioteket i Seinäjoki

NÄR HUVUDBIBLIOTEKET I 
TAMMERFORS RENOVERADES 
2016 INSTALLERADES EN 
FAST LJUDANLÄGGNING, 
KUNDBETJÄNINGSDISKEN FLYTTADES 
NÄRMARE INGÅNGEN OCH HYLLORNA 
GJORDES FLYTTBARA, SÅ ATT DET 
VID BEHOV GÅR ATT ORDNA MED 
ETT RELATIVT STORT UTRYMME FÖR 
EVENEMANG MITT I AVDELNINGEN. 

arbetstid på att upprätthålla och uppdatera 
sitt kunnande, och de pedagogiska uppgif-
terna bör också införas i arbetsbeskrivningen.

TA TILL VARA SKATTERNA

Möjlighet till digitalisering är en vanlig tjänst 
på biblioteken. Det finns så många olika 
musikformat att det är motiverat att erbjuda 
kunderna möjlighet att digitalisera material i 
önskat format. En cd-skiva kan digitaliseras 
på en dator som har en cd-station, men för 
kassetter och lp-skivor behövs en särskild 
digitaliseringsapparat. De enklaste digitalise-
ringsapparaterna är mycket lätta att använda 
och fungerar utan dator. Å andra sidan kan 
man vanligen inte behandla eller förbättra 
ljudet med dem. Med mer invecklade appa-
rater som används via dator kan man korrigera 
ljudet, och de möjliggör fler olika inspelnings-
format. Det innebär samtidigt att personalen 
behöver mer kunskap för att kunna instruera 
kunderna. 

UTRYMME FÖR EVENEMANG

Evenemang och gemensamma aktiviteter 
möjliggör ett naturligt samspel mellan olika 
slags människor på biblioteket. I moderna 
bibliotekslokaler är det enklare att ordna 
evenemang. I vissa bibliotek finns särskilda 
utrymmen för evenemang. När evenemanget 
ordnas i ett särskilt utrymme behöver man 
inte bekymra sig för att ljudet ska störa andra 
kunder. Å andra sidan krävs det då lite mer 
ansträngning för att evenemanget verkligen 
ska kännas som en del av bibliotekets verk-
samhet. 

Evenemang kan också ordnas mitt bland sam-
lingarna. Då kommer kunderna lättare i kon-
takt med materialet och de övriga tjänsterna. 
Det kan ändå vara svårt att se till att de övriga 
tjänsterna fungerar störningsfritt under eve-
nemanget.

Flexibla lokaler samt flyttbara hyllor och 
övriga möbler gör det enklare att ordna eve-
nemang. Man kan bygga en fast scen i evene-
mangsrummet eller så kan man använda en 
liten flyttbar scen. Fast evenemangsteknik, 
såsom ljudåtergivning och belysning, gör det 
lättare att ordna evenemang.
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METSOS MUSIKVERKSTAD 
STÖTTAR BAND OCH ARTISTER

Projektplaneraren Kalle Lehtinen koordinerar 
musikverkstaden som byggs på huvudbiblioteket 
Metso i Tammerfors.

HUR KOMMER METSOS NYA 
MUSIKVERKSTAD ATT SE UT?

Mitt eget arbete började först för några veckor 
sedan, och helheten är ännu öppen. Nu reno-
veras lokalen och samtidigt ljudisoleras studi-
orummet. Musikverkstaden består av två rum: 
det ena används för musicerande och som studio 
och det andra som makerspace.

Användningen kommer att påverkas av de 
fysiska begränsningarna: studiorummet är bara 
15 kvadratmeter stort. Rummet blir ljudisolerat, 
och där kan man spela instrument och sjunga 
samt spela in och redigera ljud. Vi begränsar inte 
användningen endast till musik, utan det ska 
också vara möjligt att t.ex. spela in podcaster. 

Musikverkstaden utvecklas i samråd med kun-
derna. Det finns många alternativ för genom-
förandet, och verksamheten och verkstaden ska 
kunna utvecklas också under resans gång, för 
man kan inte beakta allt på förhand. Vi försöker 
ändå få i gång musikverkstaden snabbt, så att 
jag hinner vara med när den tas i bruk. 

HUR HAR FINANSIERINGEN ORDNATS?

Tammerfors stadsbibliotek fick projektfinansie-
ring av Regionförvaltningsverket. Den används 
till studioutrustningen, projektarbetarens lön 
och vissa andra kostnader, såsom marknads-
föring, planering och resekostnader. Bygg- och 
renoveringskostnaderna, möblerna, makerspa-
ce-utrustningen och instrumenten finansieras 
av staden.

VILKA INSTRUMENT OCH APPARATER 
KOMMER DET ATT FINNAS OCH HUR 
VÄLJS DE UT?

Studiorummets instrument och utrustning möj-
liggör ett mångsidigt spelande, inspelning och 
ljudbehandling. Musikverkstaden skulle kunna 
innehålla åtminstone dator, eltrummor och 
andra bandinstrument, controller för att göra 
beats, ljudanläggning och monitorer, inspel-
ningsprogram, gitarrförstärkare och basför-
stärkare, en liten PA så att man kan spela och 
sjunga, mikrofoner och kanske dj-utrustning. Vi 
får se hur mycket vi får plats med!

Makerspace-rummet ska erbjuda olika stöd-
funktioner för band och artister. Där kan det 
finnas en värmepress att trycka tröjor med, 
en knappmaskin, en editeringsdator att göra 
musikvideor och editera ljud med, en symaskin, 

CaseCase
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en storformatskrivare för affischer och en green 
screen för artistfoton.

Instrumenten och utrustningen väljs i samråd 
med kunderna. Vi försöker kartlägga vilka slags 
behov kunderna har och tillgodose dem. 

PÅ VILKET SÄTT ENGAGERAS KUNDERNA I 
PLANERINGEN?

Jag arbetar för tillfället med en digital kun-
denkät, där kunderna får framföra sina åsikter 
och idéer om hur musikverkstaden kan se ut. 
Enkäten är samtidigt en del av marknadsfö-
ringen: vi berättar att man kan göra musik och 
anhängarprodukter där. Det är ett första steg för 
att väcka intresse för musikverkstaden.

Via enkäten kartläggs också intresset för att 
vara med i det kundråd som bildas senare och 
som kommer att delta i planeringen av lokalen 
och tjänsterna. Musikverkstaden har inte heller 
fått något namn ännu, kanske vi kan ordna en 
namntävling!

Alla beslut kan ändå inte fattas på det här sättet, 
utan vi måste också fundera på lokalerna och 
tjänsterna i sin helhet. Utrymmet måste vara så 
lättanvänt som möjligt, men ändå möjliggöra 
högklassiga resultat. Vi blir säkert tvungna att 
göra kompromisser.

VAD ÄR DET SVÅRASTE MED PROJEKTET?

Det vi har funderat mest på är användbarheten: 
det är inte svårt att instruera hur man använder 
enskilda apparater, men vi måste också tänka 
på bokningssystemet, användarvägledningen, 
underhållet av lokalerna och utrustningen samt 
utbildningen av personalen.

Tidsbokningen är en svår fråga: användnings-
tiden måste vara tillräckligt lång för att använ-
darna ska hinna bli färdiga. Å andra sidan ska 
så många som möjligt kunna använda rummet. 
Också tillgängligheten är en utmaning, i syn-
nerhet när utrymmet inte är så stort.

ÄR DET NÅGOT ANNAT DU VILL BERÄTTA 
OM PROJEKTET?

Inom musikrumsprojektet har vi samarbetat 
med olika organisationer och personer. För till-
fället har bl.a. Akun tehdas lovat hjälpa till via 
sina kompetensområden och nätverk. I projektet 
medverkar också föreningar och sammanslut-
ningar i Tammerfors, såsom Taidekaari, Uulu 
och ungdomsväsendet. Vi har också varit i kon-
takt med andra bibliotek i Finland. För tillfället 
är jag på väg hem från Ode och förra veckan 
besökte jag Lahtis. Vi har också för avsikt att 
informera och samarbeta med de lokala läroin-
rättningarna.

Kring musikverkstaden planeras nya former av 
innehåll. Vi skulle t.ex. kunna lyfta fram bak-
grundskrafterna bakom musiken, såsom mix-
tekniker, ljudtekniker, inspelningstekniker och 
evenemangsproducenter. Vi planerar också 
verkstäder bl.a. om att ge ut egen musik.





6 
MUSIKEVENEMANG GER 

upplevelser och gemenskap
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U nder 2010-talet ökade antalet eve-
nemang på biblioteken klart. Evene-
mangen är numera en av bibliotekets 

centrala verksamhetsformer. År 2019 ordnade 
biblioteken över 40 000 evenemang med sam-
manlagt nästan en miljon deltagare (Statistik för 
de allmänna biblioteken i Finland 2019). Evene-
mangen samlar många olika slags människor 
och kompletterar helheten av musiktjänster. De 
fullgör många av uppgifterna i den nya biblio-
tekslagen och ger möjlighet till lärande, insikt, 
delaktighet och rekreation. Musikevenemang är 
ofta populära och samlar många deltagare.

6
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MUSIKER PÅ BIBLIOTEKSSPELNING

Av alla musikevenemang på biblioteket är det 
vanligen musikerbesöken som får mest syn-
lighet. När en artist som är bekant för den stora 
allmänheten uppträder på biblioteket är det 
lätt att informera och locka publik, och också 
massmedierna kan vara intresserade av eve-

nemanget. För att få in namnkunniga gäster 
krävs ändå vanligen en stor evenemangs-
budget, som bara få bibliotek har. Projektfi-
nansiering kan vara ett sätt att få ihop pengar 
för artistuppträdanden: när kultur- och bib-
liotekstjänsterna i Vasa har fått projektbidrag 
för författarbesök från Regionförvaltnings-
verket har bidraget också kunnat användas för 
musikerbesök på biblioteket.

En lokal artist eller grupp kan ställa upp mot 
en mindre ersättning. Samtidigt understöder 
biblioteket den lokala musikkulturen. Det finns 
också skäl att fundera på i vilken mån biblio-
teket ska börja konkurrera med kommersiella 
aktörer. Till exempel vid biblioteket i Odense 
i Danmark är målet med musikverksamheten 
att hitta och föra fram de lokala subkulturer 
som annars inte får tillräcklig synlighet i sam-
hället.  Tipsa
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KOMIHÅGLISTA FÖR SPELNINGAR  
PÅ BIBLIOTEKET

• Bestäm vem som är bibliotekets kontaktpersoner 
för evenemanget.

• Boka lokalen.

• Markera datumen i kalendrar och arbetsscheman.

• Informera alla medarbetare om det kommande 
evenemanget.

• Be i god tid artisterna ge 
materialrekommendationer.

• Gör affischer och flygblad och för dem till kaféer, 
skivaffärer, barer osv.

• Gör ett Facebook-evenemang och gör reklam för 
spelningen i sociala medier.

• Bestäm vem som ska presentera och intervjua 
artisterna.

• Kom överens om när artisten ska göra soundcheck 
och om artisten har några önskemål gällande 
tekniken.

• Reservera parkeringsplatser åt artisterna.

• Bestäm var artisterna har sitt omklädningsrum 
samt om de ska serveras mat eller kaffe.

• Engagera en kunnig person som tar hand 
om ljudåtergivningen och mixningen under 
uppträdandet.

• Om uppträdandet filmas, se till att det finns 
fungerande utrustning och en person som tar hand 
om filmandet.

• Montera PA och bygg upp scenen och inred den på 
ett trevligt sätt.

• Se till att det finns vatten på scenen att servera 
inför intervjuerna.

• Tillgodose publikens behov, ta fram extra stolar 
och svara på frågor.

• Uppdatera sociala medier under evenemanget.

• Dela bilder i sociala medier efter evenemanget.

• När artisterna och publiken känner sig välkomna 
kommer de gärna igen!

Tipsen gavs av Juhani Koivisto på Tammerfors 
stadsbibliotek.

TIPS FÖR ATT HITTA 
ARTISTER TILL 
MUSIKEVENEMANG

• Nätverka, försök hitta många 
samarbetspartner och nätverk.

• Lyft fram bibliotekets jämlika 
värderingar.

• Skapa ett fortgående varumärke för 
evenemangen och håll fast vid det.

• Förklara budgeten och 
evenemangets idé tydligt för 
artisten.

• Ingå ett tydligt avtal om 
ersättningen.

• Samarbeta med kommunens 
kulturväsende och kollegerna på 
biblioteket.

• Tänk över bibliotekets evenemang 
som helhet.

Tipsa
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MÅNGSIDIGA MUSIKEVENEMANG

Det lönar sig att komma ihåg amatörmusiker 
och lokala musikgrupper om man behöver 
artister till ett evenemang. Till exempel 
musikinstitut, medborgarinstitut eller kör-
verksamhet kan vara lämpliga samarbets-
partner. I projektet Lava haltuun ja soitto 
narulle! lyftes de lokala musikmakarna i Sas-
tamala upp i rampljuset, och utöver konsert-
serien gjordes också en cd-skiva (Aho 2021). 
Vid nattbiblioteksevenemanget i Hankasalmi 
streamades en elevkonsert som ordnades i 
samarbete med Jyväskylän kristillinen opisto.

Utöver konserter kan musikbiblioteket pröva 
på att ordna diskussionskvällar med intres-
santa gäster som samtalar om aktuella frågor. 

Evenemang kan ordnas också utan artister, 
kring en gemensam aktivitet. Då ligger fokus 
på samhörighet och naturligt samspel. Under 
pedagogiska evenemang och verkstäder lär 
man sig nya färdigheter tillsammans, i hob-
byverkstäder kan man göra något trevligt till-
sammans. Musikbiblioteket kan ordna t.ex. 
allsång, karaoke, jam och lyssnarcirklar.

När man arrangerar evenemang är det viktigt 
att tänka på mångfalden och olika kundgrupper. 
I bästa fall kan bibliotekens evenemang åter-
spegla samhällets mångfald och målgruppen 
kan vara många olika slags grupper, åtmins-
tone på längre sikt.

MARKNADSFÖRING AV  
EVENEMANG: HUR FÅR MAN PUBLIK?

• Ge evenemanget ett intressant namn eller 
utveckla ett evenemangskoncept.

• Fundera på vilken målgruppen är och prioritera 
den i marknadsföringen.

• Sätt upp affischer på bibliotek, anslagstavlor, 
kaféer och barer.

• Lägg in en reklam om evenemanget på bibliote-
kets infotavlor.

• Gör ett Facebook-evenemang och bjud in så 
många som möjligt.

• Dela Facebook-evenemanget i andra kanaler på 
sociala medier.

• Gör uppdateringar i sociala medier inför evene-
manget.

• Berätta om evenemanget i lokala grupper i 
sociala medier.

• Betald reklam på Facebook är billig och ger 
större synlighet.

• Gör reklam för evenemanget i nätbiblioteket.

• Skicka ett pressmeddelande till de lokala mass-
medierna.

• Alla kunder finns inte på nätet, så kom också 
ihåg tidningsreklam i mån av möjlighet.

• Bjud in hobbygrupper som kan tänkas vara 
intresserade av evenemangets tema.

• Om evenemanget får en utomstående samar-
betspartner, uppmana också denna att göra 
mycket reklam för evenemanget, och dela 
varandras inlägg.

• Be artisten göra en videohälsning inför evene-
manget.

• Filma spelningen och dela den senare på 
Youtube. Dela bilder från spelningen i sociala 
medier.

• Långsiktigt arbete bär frukt

Tips: Max Bäckman, evenemangskoordinator,  
Vasa stad och Juhani Koivisto, bibliotekarie,  
Tammerfors stadsbibliotek
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SAMLINGEN MED PÅ EVENEMANG

Evenemang drar många besökare till biblio-
teket, också sådana som inte är stamkunder. 
Därför lönar det sig att utnyttja chansen att 
föra fram samlingen och bibliotekstjänsterna. 
I bästa fall kan en god materialsamling kom-
plettera evenemanget genom att erbjuda en 
omfattande kunskapsresurs om ämnet.

EN GOD LJUDÅTERGIVNING GYNNAR 
ÅHÖRAREN

Om artisten inte är en akustisk kör eller 
orkester, behövs ljudåtergivningsutrust-
ning, dvs. en PA-anläggning. Den innehåller 
åtminstone mikrofoner, mikrofonsladdar, 
mikrofonstativ, en mixer och högtalare. Vid 
musikframträdanden i större rum kan det 
dessutom behövas en monitorhögtalare, via 
vilken artisten hör musiken. 

Om ljudanläggningen ska användas på flera 
olika ställen, lönar det sig att på samma gång 
köpa ordentliga transportlådor. Om man 
ordnar evenemang i samma lokal ofta, kan det 
vara ändamålsenligt att installera en fast PA.

Om behovet är sporadiskt är det också möj-
ligt att hyra PA-utrustning istället för att köpa 
egen. I avtal med mer kända artister anges det 
ofta exakt hurdan ljudåtergivningen ska vara. 
Ofta kräver de också en professionell mix-
tekniker. Då bör man anlita ett företag som 
erbjuder evenemangstjänster. Många företag 
hyr ut utrustning, och de kan också tillhanda-
hålla personal.

STREAMAR OCH INSPELNINGAR FÖR UT 
EVENEMANGEN PÅ NÄTET

I och med coronapandemin har biblioteken 
tagit digitala språng när det gäller videoinne-
håll. Tidigare ordnades evenemang främst 
fysiskt på biblioteket, men nu ordnas allt mer 
streamade livesändningar. När begränsning-
arna för antalet åhörare har varierat under 
pandemin har möjligheten att flytta eve-
nemang till nätet gett större flexibilitet för 
arrangören. I hybridmodellen har man åhörare 
både på plats och på nätet.

När evenemang och uppträdanden sänds på 
nätet förbättras tillgängligheten. De nya fär-
digheter som man har lärt sig under corona-
tiden ska man inte heller glömma bort när 
restriktionerna upphör.

IDÉER FÖR HUR SAMLINGEN  
KAN LÄGGAS FRAM

• Sammanställ materialutställningar 
kring evenemangets tema.

• Sammanställ rekommendationslistor 
över artisternas favoritmaterial att 
dela ut på biblioteket och i sociala 
medier.

• Gör spellistor kring evenemanget i 
e-musiktjänster (t.ex. Spotify och 
Naxos Music Library).

• Intervjua artisterna eller be dem 
presentera sitt favoritmaterial i 
samband med uppträdandet.

• Lyft upp enskilda verk av artistens 
favoriter i sociala medier.



NATTBIBLIOTEKSEVENEMANGET 
I HANKASALMI STREAMADES I 
SAMARBETE

I kommunen Hankasalmi, som har 4 800 invånare, 
ordnades evenemanget Yökirjasto goes digital i 
oktober 2020 i sin helhet via streaming. Bibliotek-
schefen i Hankasalmi Sari Kanniainen berättade 
om evenemanget.

HUR MÅNGA MÄNNISKOR DELTOG 
I EVENEMANGET? KOM ALLA FRÅN 
BIBLIOTEKET ELLER MEDVERKADE NÅGON 
ANNAN FRÅN KOMMUNEN ELLER UTIFRÅN?

Sju personer stod för arrangemangen. Det är frågan 
om samma sammansvetsade gäng som varje år 
ordnar nattbiblioteket för 500–600 deltagare. 
Utöver bibliotekets representant medverkade en 
representant för kulturtjänsterna och medborga-
rinstitutet, tre personer från ungdomstjänsterna 
och två medarbetare från 4H. Vi beslutade att 
avlöna en proffsstreamare för evenemanget med 
hjälp av projektbidrag från 4H. 

För musikinslagen stod studerande på musiklinjen 
vid JKO (Jyväskylän kristillinen opisto) och i spe-
linslagen medverkade lokala ungdomar både som 
speldeltagare och som moderatörer för spelchatten.

Ungdomarna spelade mot kommundirektören och 
några lärare från skolcentret och småbarnspeda-
gogiken. 

Mellan de streamade andelarna presenterades 
videor: en halloweenberättelse med barnboksför-
fattaren Maria Kuutti, prisutdelningen i en distan-
stävling om sagofigurer samt videohälsningar av 
ungdomar från Hankasalmi och bl.a. av lokaltid-
ningens redaktör.

HAR BIBLIOTEKET STREAMAT EVENEMANG 
TIDIGARE?

Det här var det första evenemanget som streamades 
på biblioteket, för hösten 2020 var det inte möjligt 
att ordna ett traditionellt evenemang på grund av 
coronapandemin. Arrangörerna ville ändå erbjuda 
kommuninvånarna ett mångsidigt program trots de 
rådande omständigheterna och samtidigt pröva på 
ett nytt sätt att ordna evenemanget.

KOM FILMARNA OCH DE ANDRA 
TEKNIKANSVARIGA FRÅN BIBLIOTEKET? OCH 
HUR VAR DET MED UTRUSTNINGEN?

Biblioteket har inte den teknik som krävs för strea-
ming, så vi lånade utrustning. Eftersom vi strea-
made spel beslutade vi oss för att låna en router, så 
att vi kunde använda det närliggande ämbetshusets 
nätförbindelse. Vi behövde också en effektiv bärbar 
dator, som vi lånade av en bekant kommuninvånare 
för teststreamingen och evenemanget. 

Hos kulturtjänsterna finns kompetens inom ljus och 
ljud samt tillhörande utrustning. Vi fick studeran-
dena på JKO:s musiklinje att uppträda i början av 
evenemanget genom att erbjuda dem en på alla sätt 
färdig estrad med ljus och ljud.

Den avlönade streamaren tog med sig kameror och 
en del av spotlighterna som placerades på lämpliga 
ställen innan streamingen började. Före det egent-
liga evenemanget ordnade vi också en teststreaming, 
då vi planerade var bl.a. kameror och lampor skulle 
stå, testade nätförbindelsen, instruerade de ung-
domar som modererade chatten och kompletterade 
evenemangets manuskript.

FÖRLÖPTE EVENEMANGET ENLIGT 
PLANERNA?

Vi satsade på att planera noggrant och det lönade sig. 
Evenemanget lyckades enligt planerna, eftersom vi 
hade en professionell streamare och ett tidsplanerat 
manuskript, som vi lyckades hålla, vilket överras-
kade även streamaren. Enligt streamaren är tids-
planer vanligen riktgivande, men samarbetet mellan 
konferencieren, streamaren och den person som 
hänvisade gästerna till skärmen fungerade och de 
lyckades följa manuskriptet. 

Streamingens ljus- och ljudvärld lyckades: estraden 
byggdes upp med lampor, skärmar och svarta tyger 

CaseCase
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som skapade stämning och samtidigt förbätt-
rade akustiken. 

VAR NI NÖJDA MED ANTALET 
ÅSKÅDARE? FICK NI NÅGON RESPONS?

Evenemanget följdes i början på 60 skärmar 
och som mest på 90 skärmar när spelstrea-
mingen började. Antalet åskådare minskade 
under programmets gång, vilket inte var 
så konstigt med tanke på att det pågick 2,5 
timmar. Vi hade ändå fler åskådare än väntat, 
då evenemanget för första gången ordnades 
på distans.

Evenemanget nådde ungdomarna relativt bra, 
men betydligt färre barn än väntat deltog.

Det var lite överraskande att många vuxna ville 
följa streamingen. Vid tidigare nattbibliotek-
sevenemang har vi inte lyckats nå de vuxna.

 
ÖVNING GER FÄRDIGHET

Smarttelefoner och surfplattor har så bra bild-
kvalitet att den räcker utmärkt för livesänd-
ningar eller inspelning. När man gör en video 
fokuserar man ofta på bildåtergivningen, men 
bra ljud är minst lika viktigt! Enligt av-ko-
ordinatorn Veikko Korhonen på Tammerfors 
stadsbibliotek har mobilapparater sällan bra 
mikrofoner, och därför lönar det sig att köpa 
en separat mikrofon. Det är svårt att titta 
på intervjuvideor om man inte kan höra vad 
personerna säger på grund av eko eller annat 
bakgrundsljud. Om man satsar på bra ljudkva-
litet kan man också utnyttja automatiska text-
ningsprogram.

Det finns förmånliga knappmikrofoner som 
man ansluter till hörlursuttaget. Om det är 
två personer som talar på videon, lönar det 
sig att använda till exempel ett trådlöst eller 
trådbundet mikrofonset med två knappmikro-
foner. Om man fäster telefonen på ett stativ är 
det lätt att filma i precis rätt riktning. Om man 
filmar med telefonen i handen kan det vara 
bra att köpa en gimbal som stabiliserar bilden. 
Också när det gäller program finns det verktyg 
för inspelning av mer professionella videor, 
t.ex. Filmic Pro.

När man filmar med enkel utrustning måste 
man välja plats med omsorg. Naturligt ljus 
lyser upp fint, om det träffar personerna 

från lämpligt håll. Det lönar sig att dekorera 
bakgrunden med omsorg. Före den egent-
liga inspelningen eller streamingen bör man 
göra en provfilmning, så att man i god tid kan 
märka och korrigera brister i belysningen eller 
ljudkvaliteten.

Vad lönar det sig inte att filma med smartte-
lefon eller surfplatta? I dålig belysning är det 
svårt att få bra videor. Man kan förstås försöka 
förbättra belysningen med en vanlig bords-
lampa eller separat led-lampa. Intervjuer med 
fler än två personer kan vara svårt att spela 
in med bra ljudkvalitet. Att titta på ett långt 
evenemang som filmats med en enda stilla-
stående kamera kan kännas tröttsamt, och det 
blir genast mer intressant om filmaren flyttar 
på kameran. 

FÖR ATT FILMA EN VIDEO ELLER 
STREAM BEHÖVS ÅTMINSTONE 
FÖLJANDE:

• smarttelefon eller surfplatta med inter-
netförbindelse

• mikrofon som ansluts till den mobila 
enhetens hörlursuttag

 - för att spela in tal: en eller två knapp-
mikrofoner beroende på antalet talare, 
antingen trådlösa eller trådbundna

 - för att spela in surroundljud (t.ex. 
en konsert): allroundmikrofon som 
kopplas till hörlursuttaget

• stativ eller selfiepinne
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Om man vill satsa mer på utrustningen behövs 
en separat mixer samt mikrofoner för tal och 
musik. Med två eller tre videokameror kan man 
variera bildvinkeln, vilket gör en livesändning 
mer intressant. Med extra belysning kan man 
få vilket rum som helst tillräcklig ljust, men 
det lönar sig att fundera noggrant på hur lam-
porna ska placeras.

Det kan vara bra att börja med enklare utrust-
ning och skaffa mer småningom när ambi-
tionen och kompetensen ökar. Streaming är i 
regel mycket lätt, för man kommer i gång med 
enkel utrustning och man behöver inte kunna 
redigera videorna desto mer. En fördel med 
streaming är också att det är möjligt att kom-
municera med tittarna via chatten. Det är ändå 
viktigt att bestämma på förhand hur chatten 
ska modereras. När man delar en video på 
nätet förväntar sig tittarna högre kvalitet än 
vid streaming, och därför bör videon editeras 
åtminstone en aning. En video som är till-
gänglig längre än 14 dygn måste också textas. 

EDITERING FÖRBÄTTRAR VIDEON

En video som spelats in med smarttelefon 
kan editeras med telefonens avgiftsfria edi-
teringsapp, såsom Youcut, Filmorago och 
Imovie (bara iOS). Det är svårare att editera på 
telefonen då skärmen är så liten, och därför 
passar den bättre bara för enkla editeringar. 
På dator räcker de medföljande programmen 
bra för grundläggande editering: appen Foton 
(Windows 10) eller Imovie (macOS). Om man 
editerar mycket kan man köpa en mer mång-
sidig app, t.ex. Adobe Premiere Pro. Pro-
grammen förändras och utvecklas hela tiden, 
så det lönar sig att följa med utvecklingen och 
jämföra olika program med sina kolleger.

Genom editering kan videon göras mycket 
intressantare! Bokomslag eller annat som 
presenteras kan filmas separat och en person 
som intervjuas kan filmas ute på gatan eller 
sittande på ett kafé. Alla onödiga sekunder i 
början och slutet av tagningarna kan klippas 
bort och videon kan kompletteras med text, 
musik eller tal.

KIRJASTOVEIKKOS TIPS 
FÖR VIDEOINSPELNING OCH 
STREAMING
1. Innehållet är viktigast! 

2. Satsa inte tusentals euro direkt, utan kolla 
vilken utrustning du redan har tillgång 
till. Telefonens videobild kan vara av 
överraskande god kvalitet, i synnerhet i bra 
belysning.

3. För en liten summa får du en stor 
förbättring, till exempel stabilare bild och 
bättre ljudkvalitet. 

4. Video- och systemkameror är ett steg mot 
en mångsidigare framställning.

5. Välj en intressant inspelningsmiljö (som i 
bästa fall också stöder innehållet).

6. Välj naturligt ljus när det är möjligt. 
Separat belysning kan användas för 
att förbättra ljuset eller för att söka en 
stämning som förstärker dramaturgin.

7. Genom att klippa videorna gör du dem 
intressantare och kan synkronisera olika 
bild- och ljudkällor. Det lönar sig att lära 
sig.

8. Ta några extrabilder av miljön till exempel 
när du gör intervjuer och klipp in dem i 
intervjun. Det höjer intresset direkt.

9. I editeringsprogram kan du också lägga till 
logor, animationer m.m. på bilden, vilket 
ger ett professionellt intryck.

10. Övning ger färdighet. Upphovsmannen är 
ofta själv den mest kritiska tittaren, och de 
andra märker inte nödvändigtvis det som 
du har varit osäker på. Fråga alltså vad din 
kompis tycker, om du har kört fast med 
efterarbetet.

11. Acceptera att du inte är perfekt och lita på 
att det blir bättre nästa gång! 

Tipsen gavs av av-koordinatorn 
Veikko Korhonen på 
Tammerfors stadsbibliotek

Tipsa
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UPPHOVSRÄTT TILL NÄTINNEHÅLL

Teosto-tillstånden för nätinnehåll kan orsaka 
extra huvudbry för den som ordnar evenemang 
på biblioteket, i synnerhet om evenemangen 
innehåller musik. Kommunerna har vanligen 
ett årsavtal med Teosto för den musik som 
används vid egna evenemang och annan verk-
samhet i bibliotekslokalerna. Avtalet gäller 
ändå inte användningen av musik på nätet och 
sociala medier. Teosto har olika slags tillstånd 
för streaming och delning av inspelningar 
beroende på plattform och varaktighet. Om 
man vill använda inspelad musik i en video, 
behöver man också tillstånd av den som har 
producerat musikupptagningen. 

Teosto utvecklar tillståndspaket för använd-
ning av musik på nätet och förhandlar hela 
tiden med plattformstjänster, så det lönar sig 
alltid att kolla de gällande reglerna på Teostos 
webbplats.

Läs mer: https://www.teosto.fi

ÖVNING

ANVÄND MARKNADSFÖRINGSTIPSEN 
PÅ NÅGOT EVENEMANG SOM 
ORDNAS PÅ DITT BIBLIOTEK. HAR 
EVENEMANGET NÅGON SÄRSKILD 
MÅLGRUPP?

VILKA TIPS PASSAR FÖR ER 
VERKSAMHET?



kan många projekt bli möjliga tack vare samarbete med 
utomstående aktörer. Samarbetet måste vara till nytta 
för båda och bidra till utvecklingen.

MUSIKALISKT VÄXTHUS FÖR BARN OCH UNGA

Teamledaren Niels Markin vid Odense musikbibliotek 
berättar hur viktigt det är att musikbiblioteken följer med 
och förstår barnens och ungdomarnas behov. I Odense 
vill man stötta barn och unga att lyssna på musik och 
göra egen musik. Man har ordnat verkstäder där barnen 
får göra inspelningar utomhus och göra ljudcollage på 
biblioteket. Det finns ett övningsrum med många olika 
instrument, en inspelningsstudio och en konsertscen 
där man kan träna på att uppträda. Biblioteket samar-
betar med musikkonservatoriet i Odense bl.a. genom att 
varje vecka ordna en konsert där studerande vid konser-
vatoriet uppträder.

MAN GER INTE AVKALL PÅ SAMLINGEN

Den fysiska materialsamlingen vid Odense bibliotek är 
stor jämfört med andra bibliotek i Danmark, och den 
utökas hela tiden med hjälp av avskrivet material från 
andra bibliotek. Odenses stora materialsamling har väckt 
uppseende både nationellt och internationellt. Enbart en 
stor samling räcker ändå inte till för att biblioteket ska 
vara framgångsrikt. Istället för att se materialet endast 
som föremål som lånas ut måste man tänka på inne-
hållet.

Ett av huvudmålen för Odense bibliotek är att hålla den 
fysiska samlingen intressant via evenemang och verk-
städer. Varje materialsamling innehåller ett stort antal 
egna helheter, ”berättelser” som måste hittas och lyftas 
fram. I musikmaterialet kan dessa helheter vara t.ex. 
kvinnliga kompositörer eller bortglömda kompositörer 
och genrer. Samarbetspartner får också vara med och 
berätta om samlingarna.

MUSIKBIBLIOTEKET I ODENSE STÖTTAR 
MUSIKKULTUREN PÅ MÅNGA SÄTT

Musikbiblioteket i staden Odense i Danmark vill vara en 
central aktör i det musikaliska ekosystemet – både lokalt 
och nationellt.

ODENSE BIBLIOTEKS STRATEGIER

• Musikaliskt växthus för barn och unga

• Presentation av den fysiska samlingen via evene-
mang och temaprojekt

• Intim och engagerande kommunikation med med-
borgare och kulturaktörer

• Experimentell och innovativ planering av evene-
mang tillsammans med samarbetspartner

MUSIKBIBLIOTEKETS PLATS I DET KULTURELLA 
EKOSYSTEMET

Enligt bibliotekarien Mads Led Behrend Rothin vid Odense 
musikbibliotek måste musikbibliotekets roll omvärderas: 
under den digitala tidsåldern är musikbibliotekets uppgift 
inte att ge tillgång till material, utan att erbjuda redskap 
för att förstå musiken – vad är musik, varifrån kommer 
den och vart är den på väg. Även om vi har övergått till en 
digital miljö vill man i Odense att musiken fortsättningsvis 
ska vara en viktig del av livet.

Ett mål för biblioteket i Odense är att de lokala invånarna 
ska vara stolta över sitt bibliotek och kunna utnyttja det 
på olika sätt. Bibliotekets musikprojekt ska passa in i det 
lokala kulturlandskapet. Därför vill man hitta de kreativa 
aktörerna i staden och fundera på hur biblioteket kan stötta 
dem. Som en del av detta försöker man hitta stadsbor som 
har fina idéer och behöver utrymme för att genomföra 
dem. Biblioteket försöker se vilka delar av kulturen som 
försummas just nu och stötta dem.

Det är viktigt att biblioteket inte börjar konkurrera om eve-
nemangsproduktionen med andra konsertplatser. Däremot 

CaseCase



Syftet med takeover-konceptet är att låta lokala invå-
nare ordna kulturverksamhet på biblioteket. På musik-
biblioteket har lokala konstnärer och musiker kunnat 
använda bibliotekets lokaler för sina egna installa-
tioner och konserter.

TAKEOVER #1: KRYSTAL PALADSET

Projektet Krystal Paladset genomfördes i samarbete 
mellan biblioteket och tre musikorganisationer på Fyn. 
Först kontaktade biblioteket intressanta konstnärer och 
artister, som bjöds in till bibliotekets lokaler. Konstnä-
rerna fick fria händer på biblioteket. I uppträdandena 
blandades performancekonst, ljudkonst, installationer 
och popmusik.

TAKEOVER #2: LJUDKONSTFESTIVALEN 
”TINNITUS”

Tillsammans med Det Fynske Konstakademi ordnades 
ljudkonstfestivalen ”Tinnitus”, som behandlade ljudet 
som en del av nutidskonsten. Den två dagar långa fes-
tivalen innehöll bl.a. feministisk poesi, performance 
och elektronisk improvisation.

TAKEOVER #3: SÖMNKONSERTER

På sömnkonserterna inbjöds människor att sova över 
på biblioteket. En dj spelade musik ända till morgonen. 
Syftet var att visa ett nytt sätt att lyssna på musik och 
att presentera ambientmusik. Evenemanget var en 
kombination av meditation, mindfulness och ambient.

TAKEOVER #4: EX-EASTER ISLAND 
HEAD

Ex-Easter Island Head är ett brittiskt band som spelar 
experimentell musik. Musikerna samarbetar med 
människor runt om i världen. Under verkstaden på 
Odense musikbibliotek fick invånarna spela experi-
mentell musik under vägledning av medlemmarna i 
Ex-Easter Island Head. En del av deltagarna hade inte 
spelat något instrument tidigare. Projektet avslutades 
med en stor konsert där man framförde ett 30 minuter 
långt musikverk på en teater i Odense.

AKADEMIET FOR ÅBEN LYTNING

Akademiet for Åben Lytning är ett fortgående 
samprojekt, där bibliotekets samarbetspartner 
ombads delta. I projektet medverkar teatern, kul-
turhuset, konstakademin, dagstidningen och sym-
foniorkestern i Odense. Syftet med projektet är att 
lyfta fram bortglömda eller försummade delar av 
musikkulturen samt erbjuda en lokal där invånarna 
kan lyssna på experimentell musik och ta del av 
nutidskonst, utan förhandskunskap om experimen-
tell kultur. 

Utöver konserter ordnar Akademiet for Åben Lyt-
ning också verkstäder och performancer. Också den 
moderna musikens historiska kontext presenteras. 
Artisterna planerar själva sitt program, och biblio-
teket erbjuder en lokal och möjlighet att verkställa 
idéerna.

Takeover-evenemang

KOD: 6491
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7
BIBLIOTEKET

som stöd för lärandet
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A tt främja utveckling och lärande är en 
av det moderna bibliotekets centrala 
uppgifter. Bibliotekets material ger 

redan i sig självt möjlighet till lärande på egen 
hand, liksom de nya typer av material som lånas 
ut, såsom instrument och inspelningsutrust-
ning. Biblioteket kan också erbjuda sina kunder 
olika slags lokaler och utrustning för musikin-
lärning, såsom arbetsrum för en eller flera per-
soner, rum där man kan spela och lyssna på 
musik, inspelningsstudior, digitalpianon och 
andra instrument som får användas på biblio-
teket, utrustning för att göra elektronisk musik 
samt datorprogram för mixning och notskrift.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken tillhan-
dahålla handledning och stöd vid inhämtning 
och användning av information och för att 
främja en mångsidig läskunnighet. Musikbibli-
otekets pedagogiska arbete ser till att bibliote-
kets musikmaterial och tjänster är tillgängliga.

MUSIKSTUNDER FÖR SKOLELEVER

Tidigare fokuserade bibliotekens pedagogiska 
arbete på skolsamarbete och på att ge boktips 
och lära ut informationssökning. Det är lika 
naturligt att erbjuda skolorna musiktips och 
musikstunder: musiklärarna tar gärna chansen 
att tillbringa en musiklektion på biblioteket. 
Pedagogisk musikverksamhet för skolor kan 
bidra till att locka de yngre åldersgrupperna 
till musikbiblioteket.

7

Biblioteket som stöd Biblioteket som stöd 
 för lärandet för lärandet

MUSIKSTUNDER ELLER  
MUSIKTIPS KAN INNEHÅLLA

• undervisning om musikhistoria, olika 
genrer osv.

• analytiskt lyssnande

• presentation av bibliotekets fysiska 
och digitala musikmaterial

• presentation av bibliotekets tjänster, 
t.ex. informationstjänsten och 
musikrummet

CaseCase

Tipsa



65

Biblioteket som stöd Biblioteket som stöd 
 för lärandet för lärandet

EN MUSIKRESA JORDEN RUNT 
– MUSIKTIPS FÖR SKOLELEVER 
VID TAMMERFORS 
STADSBIBLIOTEK

Musikavdelningen på Tammerfors huvud-
bibliotek Metso började med musiktips för 
femteklassare 2013. Biblioteket har ända från 
början samarbetat med Tammerfors stads 
program för kulturfostran TAITE, vars uppgift 
är att introducera olika konstformer för barn 
och ungdomar. Inom ramarna för Taidekaari 
får femteklassarna ta del av musiktips, besöka 
en konsert med Tampere Filharmonia och ta 
emot en musiker i sin klass.

Under de första musiktipsstunderna hösten 
2013 besöktes Metso av 16 klasser. Numera 
kommer sammanlagt 32 klasser varje vår och 
höst. För biblioteket har TAITE-samarbetet 
varit guld värt, för samarbetspartnern gör 
reklam om musiktipset i skolorna, tar emot 
anmälningar och samlar in respons.

Tipsstunderna planeras alltid av en arbets-
grupp. Gruppen har ända från början bestått 
av samma personer: Marjaana Hietala, Juhani 
Koivisto, Lea Tastula och Ilona Heinonen. Vi 
inledde planeringen med att fritt kasta fram 
idéer: vi ville presentera olika musikkul-
turer, musikens mångfald och förstås biblio-
tekets samling och tjänster. Medlemmarna i 
arbetsgruppen valde ämnen som de själva var 
intresserade av, och eftersom arbetsgruppen 

bestod av personer med kunskap om många 
olika musikstilar blev musikexemplen auto-
matiskt mångsidiga.

Temat för musiktipsen är en musikresa jorden 
runt. En världskarta som visas på en filmduk 
presenterar alla teman och fungerar som 
introduktion. Samma karta användes flera år 
i rad, men temana förnyades när det behövdes 
och vi ville ha något nytt. År 2017 planerade vi 
musiktips med endast finländsk musik, jubi-
leumsåret till ära. 

Eleverna får en karta med alla musikexempel

CaseCase
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Musikstunden tar 45 minuter, dvs. en lektion. 
Vi har tagit emot två grupper per dag, den 
första kl. 9–9.45 och den andra kl. 10–10.45. 
Varje tipsstund leds av två personer. Tips-
stunderna hålls vanligen på musikavdel-
ningen, mitt bland material och tjänster. Vi 
tar hellre emot barnen på musikavdelningen 
än i en föreläsningssal. Stämningen är trevli-
gare och det är lättare att presentera materi-
alet, musikrummen och informationstjänsten. 
Samtidigt får också de övriga kunderna se den 
här sidan av biblioteksarbetet. 

När musikstunderna för skolelever inleddes 
2013 hade musikavdelningen fått en bärbar 
ljudanläggning med två högtalare, mixer, 
cd-spelare och mikrofoner. Vi använde också 
en videoprojektor för att visa kartan och vide-
orna på filmduken. Paret som hade hand om 
tipsstunden satte upp PA-utrustningen på 
morgonen. Den här utrustningen klarade vi 
oss med länge, tills musikavdelningen fick en 
fast ljudanläggning när Metso renoverades.

Vi ville från första början att musiktipsen 
skulle vara interaktiva, så att barnen får 
påverka händelsernas gång. Under de första 
tipsstunderna lottade vi temana genom att 
snurra på ett lyckohjul, senare köpte vi boll-
havsbollar som vi skrev temana på och som 
barnen fick ta ur en sjömanssäck. Under varje 
tipsstund hinner vi gå igenom ungefär hälften 
av temana, och därför får eleverna med sig 
en åhörarkopia med alla musikexempel. 
Tipsstunderna består av ”moduler” på 2–5 
minuter per tema. Det är alltså lätt att reglera 
tipsstundens längd. 

BARNEN FÅR DELTA BL.A. GENOM ATT

• lotta fram teman

• svara på frågor, delta i diskussionen och 
berätta om egna erfarenheter

• anknyta temana till sina egna 
erfarenheter och livssituation

• pröva på olika instrument.

Till exempel när temat kantele tas upp skickas 
musikavdelningens kantele runt i gruppen. 
När vi talar om att ha musik som hobby får 
barnen pröva på ukulele.

Varje tema som behandlas vid tipsstunden 
innehåller en liten talad introduktion och ett 
eller flera musikprover. Vi försöker tala ganska 
lite och fokusera på musiken. Istället för att 
föreläsa berättar vi en intressant berättelse om 
temat eller tankeväckande detaljer. Vi spelar 
musik från cd-skivor eller ser videosnuttar på 
Yle Arenan. Samtidigt presenterar vi fysiskt 
material, musikmaterialets olika format och 
musikavdelningens tjänster

Käsiteltävät aiheet on arvottu mm. onnenpyörän avulla

ÄMNEN SOM TAS UPP I 
MUSIKTIPSEN:

• olika genrer: populärmusikens 
undertyper, klassisk musik, folkmusik

• film- och spelmusik

• musik som hobby och yrke

• olika instrument

• olika musikkulturer och kulturell 
mångfald

• övriga musikfenomen, t.ex. 
anhängarkultur

Tipsa
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LÄRANDE I ALLA ÅLDRAR

Numera erbjuds pedagogisk verksamhet även 
för andra åldersgrupper, enligt principen om 
livslångt lärande. Målet för livslångt lärande kan 
vara att utveckla sig själv, att växa mentalt eller 
att utveckla sina kunskaper inom någon hobby. 
(Haapala 2015)

Biblioteken kan ordna öppna, pedagogiska 
publikevenemang t.ex. i form av verkstäder där 
deltagarna lär sig något nytt tillsammans. Temat 
kan vara till exempel att spela ett instrument, 
att sjunga, att lära sig noter eller att använda 
musikteknologi. Verkstäderna kan också handla 
om att skapa ny musik, t.ex. att skriva låtar eller 
spela in musik.

Verkstäder där deltagarna ska lära sig något nytt 
bör ha en instruktör, som kan vara en av bib-
liotekets medarbetare, en utomstående avlönad 
yrkesperson eller en ivrig frivilligarbetare. 
Många bibliotek har ordnat lyckade ukulele-
verkstäder, där deltagarna tillsammans har lärt 
sig grunderna under ledning av en utomstående 
instruktör. 

Musiklyssnarcirklarna är socialt umgänge där 
bibliotekets kunder och medarbetare är jäm-
lika som inlärare och experter. I lyssnarcirkeln 
lyssnar man tillsammans på en skiva eller ett 
urval musikstycken, som man sedan diskuterar. 
Var och en får beskriva och analysera musiken 
från sin egen utgångspunkt. Musiken kan väljas 
ut av den bibliotekarie som ansvarar för cirkeln, 
men också av någon annan i gruppen. T.ex. i 
lyssnarcirklar för äldre kan deltagarna i tur och 
ordning välja sin egen favoritmusik.

Allsångskvällar har redan länge ordnats på bib-
lioteken och de är vanligen mycket populära. 
Allsång, karaoke och jam är roliga evenemang, 
om man hittar en lämplig ledare. När man 
ordnar karaoke måste man kontrollera att vide-
oskivorna får visas offentligt. Föreläsningar med 
musiktema passar också bra på biblioteket.

KUNSKAPEN FÖRÄNDRAS – OCH 
FÖRDJUPAS

Utöver att erbjuda kunderna pedagogisk verk-
samhet behöver medarbetarna också själva 

utveckla och uppdatera sina kunskaper då världen 
ständigt förändras. Vad de behöver lära sig beror 
på situationen och individen. Biblioteksperso-
nalen är antagligen bättre än genomsnittet på 
att hitta informationskällor och studera på egen 
hand. Organiserad utbildning ger ändå också möj-
lighet att lära av varandra och utbyta erfarenheter. 
Det är viktigt att arbetsschemat innefattar tid för 
upprätthållande och utveckling av kunskaper.

Man kan lära sig mycket av sina kollegor. I en stor 
organisation är det lätt att hitta en arbetskamrat 
som kan hjälpa till. De som arbetar ensamma bör 
försöka bilda samarbetsnätverk där de kan få hjälp 
eller hitta någon att diskutera med när problem 
uppstår.

Utbildning för bibliotekspersonal ordnas bl.a. 
inom det regionala utvecklingsuppdraget. Utbil-
daren kan vara en utomstående expert, men i 
många fall finns den bästa sakkunskapen inom 
den egna organisationen. Till exempel när AkePike 
ordnade utbildning om hur man väljer ut musik 
fick bibliotekarierna i Birkaland och Mellersta 
Finland själva presentera den mest intressanta 
musikutgivningen under året.

Bibliotekets pedagogiska musiktjänster förut-
sätter en ny typ av kompetens hos personalen, 
vilket också kan påverka rekryteringen: vid valet 
av nya medarbetare betonas musikpedagogisk 
kompetens mer än kunskap om biblioteksarbete.

” Biblioteksarbetet i dag kräver sådan 
kompetens som ingen ens kunde tänka 
sig för tjugo år sedan. Utbildningen 

kan inte ge alla de färdigheter som behövs. 
Då är det viktigt att inse vikten av att stän-
digt utveckla sin yrkeskompetens. T.ex. den 
kompetens som behövs för musikbiblioteks-
arbetet kan man behöva inhämta på många 
olika ställen och skapa själv. En av de vik-
tigaste färdigheterna i synnerhet på musik-
biblioteket är därför att kunna förändras. 
Nyfikenhet inför livet och nya saker är också 
en utmärkt egenskap såväl på musikbib-
lioteket som för bibliotekspersonal i all-
mänhet.”

(AKEPiKe-AKEpampas-musikenkät 2021)
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PÅ ESBO STADSBIBLIOTEK 
FOKUSERAR 
MUSIKTJÄNSTERNA PÅ 
GEMENSAMT MUSICERANDE

När lånesiffrorna för musikmaterial sjönk 
började Esbo stadsbibliotek modigt erbjuda 
pedagogiska musiktjänster vid sidan av den 
traditionella biblioteksverksamheten. Sam-
tidigt beslutade Esbo stadsbibliotek att satsa 
på pedagogiskt biblioteksarbete på ett bre-
dare plan: biblioteksfunktionärerna blev 
biblioteksrådgivare medan bibliotekarierna 
blev bibliotekspedagoger. Tyngdpunkten för 
musiktjänsterna ligger på delaktighet och 
pedagogik, inte på att ordna konserter.

Enligt musikpedagogen Sakari Heikka började 
musikgrupperna 2016 med en ukulelegrupp, 
vars popularitet bidrog till att biblioteket snart 
grundade flera grupper för andra instrument. 
I början prövade man på många olika koncept, 
men alla lyckades inte. Det var ändå viktigt att 
lära sig via försök och misstag. Nu är musik-
grupperna ett etablerat inslag i bibliotekets 
tjänster.

Musikgrupperna passar bra på biblioteket, 
för bibliotekets lokaler är jämlika: grupperna 
lockar människor med olika bakgrund från 
olika samhällsklasser. Forskning har visat att 
välbefinnandet ökar när man musicerar till-
sammans, och musikgrupper är ett enkelt sätt 
att börja spela. Grupperna kan också träffas på 
egen hand, varmed biblioteket bara erbjuder en 
plats för aktiviteten. Biblioteket skiljer sig från 
andra tjänster som erbjuder musikgrupper i 
och med att grupperna är gratis och har låg 
tröskel – man kan komma med fast man har 
haft paus en tid, och det är inte fråga om en 
målinriktad hobby. Upplägget kan utformas 
enligt deltagarnas ork och vilja.

Musikgrupperna leds av en musikpedagog som 
arbetar på biblioteket och ibland av utomstå-
ende proffs inom musikpedagogik. Också de av 
bibliotekets medarbetare som har kunskaper i 
musik och vill dela med sig av dem kan leda 
grupper. Många grupper samlas varje vecka. 
Mest populära är ukulelegrupperna, och vid 
trumjammen spelar man djembe och andra 

perkussionsinstrument som spelas med hän-
derna. Allsång har ordnats på bibliotek och 
servicehem, där också ukulelegrupperna har 
uppträtt. Open stage är en öppen jamgrupp 
som erbjuder instrument, ett rum och en 
ledare för den som vill spela i band och jamma. 
I enskilda instrumentverkstäder får deltagarna 
bekanta sig med något instrument eller någon 
musikgenre. För barn i åldern 7–12 år finns en 
kombinerad musik- och idrottsgrupp.

Under coronatiden blev man tvungen att 
avbryta gruppverksamheten eller flytta den 
till nätet. Många grupper har samlats via 
Skype eller Facebook Live. Heikka har också 
gjort en videoserie om grunderna i ukulelespel 
och andra undervisningsvideor som han har 
lagt ut på Youtube.

På biblioteken i Esbo får musiken ljuda. Bib-
lioteken erbjuder rum där besökarna får spela 
tillsammans. Musikrummen har försetts med 
gardiner, bekväma stolar och mattor, så att 
de är så trivsamma som möjligt. Rummen är 
halvöppna, så att övriga kunder kan se och 
höra vad som händer – och kanske komma 
med!

HATTUSET SJUNGER OCH SPELAR MED 
BARNEN

Hattuset är Esbo stadsbiblioteks musikstund 
för barn i alla åldrar. Musikstunder ordnas 
på biblioteket varje vecka, både för allmän-
heten och för grupper från daghem och skolor. 
Alla medarbetare får uppträda i Hattuset om 
de vill, det finns inga särskilda kompeten-
skrav. Verksamheten stärker gemenskapen på 
arbetsplatsen, och spelögat utvecklas när man 
agerar med barnen.

Hattusets musikstunder är inga traditionella 
föreställningar, utan engagerande verk-
samhet med låg tröskel. Barnen får vara med 
och musicera: de får bl.a. spela instrument, 
såsom rytmägg och skallror, tillsammans med 
bandet. Musikstunderna är pluralistiska och 
vi sjunger på finska, engelska och svenska, 
ibland också på andra språk om någon kan. 

CaseCase
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Hattuset erbjuder familjerna ett gratis och 
enkelt sätt att ägna sig åt kultur.

Källor:

Sakari Heikka & Magnus Weckström. Toi-
minnalliset musiikkipalvelut ja lasten 
musiikkikonseptit Espoossa. Föreläsning 
på utbildningsdagen Ääniä tulevaisuudesta 
23.9.2020.

Éva Kelemen & Sakari Heikka. Toiminnalliset 
musiikkipalvelut Espoon kaupunginkirjas-
tossa.  
https://uudenmaankirjastot.fi/wp-content/
uploads/2019/02/kelemen_heikka_26022019.pdf

DISKUTERA

VILKA NYA ARBETSUPPGIFTER KAN DET 
FINNAS PÅ MUSIKBIBLIOTEKET? VILKA 
NYA TYPER AV KOMPETENS BEHÖVS?
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8
NÄTVERKA

med öppet sinne
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V ia samarbete kan biblioteket erbjuda 
kunderna innehåll och tjänster som 
inte kan tillhandahållas med egna 

resurser. Bibliotekspersonalen kan dela med sig 
av kunskaper, innehåll och innovationer med 
varandra och minska överlappande arbete. Med 
hjälp av utomstående aktörer kan biblioteket 
erbjuda mångsidigt innehåll, nå nya användare 
och få kunskap som stöder verksamheten. I 
bästa fall är samarbetet till nytta för alla parter 
och ger synergieffekter. Tveka inte att fråga om 
någon vill samarbeta, det kan ge glada över-
raskningar! 

När man har inlett ett bra samarbete är det värt 
att satsa på att få det att fortsätta. Vid regel-
bundna möten kan man tillsammans spåna om 
nya samarbetsformer och säkerställa att verk-
samheten fortsätter. 

8
Nätverka med öppet sinneNätverka med öppet sinne

INGREDIENSER FÖR ETT LYCKAT 
SAMARBETE

• engagemang

• öppenhet

• båda vinner

• liknande kultur

• samförstånd

• personliga relationer

• regelbundna möten

• gemensamma lokaler/anställda

ORSAKER TILL MISSLYCKANDE

• samarbetet gynnar inte alla i lika hög 
grad

• man håller kontakt för sällan eller spo-
radiskt

• dålig kommunikation

• resursbrist

Källa: Lindberg, Pirkko (2014). Kumppa-
nuus Suomen yleisissä kirjastoissa.
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Nätverka med öppet sinneNätverka med öppet sinne

ÖVERGÅNGEN TILL 
EN TEAMBASERAD 
ORGANISATION HAR ÖKAT 
SAMARBETET MELLAN 
AVDELNINGARNA VID 
BIBLIOTEKET I YLÖJÄRVI: 
ALLA SOM VILLE FICK VARA 
MED I MUSIKTEAMET OCH 
ARBETET HAR FUNGERAT BRA.

KOLLEGAN - DIN BÄSTA 
SAMARBETSPARTNER

Man har ofta mest nytta av de samarbeten 
som kan bildas inom den egna organisationen. 
På ett litet bibliotek går det naturligt att alla 
medarbetare engageras i gemensamma pro-
jekt, men på större bibliotek kan bristen på 
kommunikation mellan avdelningarna eller 
enheterna bli ett hinder för samarbete. I offi-
ciella arbetsgrupper kan samvaron kännas 
stel, medan en kaffestund eller ett idémöte 
kan locka fram fler kreativa idéer (Almgren & 
Jokitalo 2010). 

IDENTIFIERA KUNSKAPEN INOM 
DIN EGEN ORGANISATION:

• Kan andra medarbetares yrkeskom-
petens utnyttjas via samarbete?

• Specialisterna på barn- och ung-
domsbiblioteksarbete kan hjälpa till 
att fundera på hur musikbiblioteket 
kan nå de yngre åldersgrupperna!

• Om biblioteket har en hemservice-
avdelning, kanske där finns idéer om 
musiktjänster för äldre?

• Man får nya synvinklar på material-
utställningar, tipsstunder och eve-
nemang när medarbetare med olika 
specialområden deltar.

• Kan medarbetarna bidra med kun-
skaper från sina intressen och hob-
byer?

• En musikälskare kan sammanställa 
spellistor på Spotify.

• En medarbetare som spelar gitarr 
kan ordna en jamkväll på biblioteket.

• En ny medarbetare kan ha färska 
synpunkter på inlägg i sociala medier.

Bibliotekssamarbete över kommungränserna 
har främst bedrivits inom biblioteksnät-
verken och i och med utvecklingsuppdragen 
även mellan nätverken. Till exempel inom 
PIKI-nätverket har biblioteken samarbetat 
framgångsrikt kring innehållssidorna i nät-
biblioteket. Inom barn- och ungdomsbibli-
oteksarbetet har barn- och ungdomsteamet 
i Birkaland och Mellersta Finland planerat 
utbildningar och strävar efter att utöka sam-
arbetet mellan regionerna (Hietanen 2019). 
Också de som arbetar med musikbiblioteket 
önskar regelbundna samarbetsformer och 
fungerande kanaler för att dela kunskaper och 
innehåll. I synnerhet små bibliotek vill gärna 
ha stöd av större bibliotek, vilket också kom 
fram i musikprojektets enkät. De samarbets-
former som används på barn- och ungdoms-
biblioteken kunde fungera också här. Kunde 
de bibliotek som har tilldelats ett regionalt 
utvecklingsuppdrag hjälpa till med att utveckla 
ett samarbete mellan musikbiblioteken?



Verkstad om elektronisk musik på Metso 28.3.2018 i samarbete med 
Tampere Biennale

Birkalands musikinstitut presenterar instrument på biblioteket.

I och med coronapandemin har många bibli-
otek börjat streama sina evenemang på nätet. 
Livesändningar kan utnyttjas av alla, t.ex. 
genom att visa dem på filmduk på det egna 
biblioteket eller dela dem i sociala medier. Det 
lönar sig också i övrigt att ta del av det material 
som biblioteken delar på nätet och utnyttja det 
och dela det i de egna kanalerna. Till exempel 
en musiktipslista på ett visst tema är till lika 
stor nytta för kunden oberoende av om den 
har sammanställts av någon på det egna bib-
lioteket eller på något annat bibliotek. Också 
när man ordnar evenemang kan man ha nytta 
av samarbete, om samma artist ger konserter 
på flera bibliotek och man kan dela på kost-
naderna.

YLÖJÄRVI STADSBIBLIOTEKS 
FYRA PERSONER STARKA 
MUSIKTJÄNSTTEAM BESÖKTE 
MUSIKAVDELNINGEN PÅ 
TAMMERFORS HUVUDBIBLIOTEK 
METSO 27.8.2021. Här några 
iakttagelser: 

”Vår uppfattning före besöket var lite annor-
lunda, på något sätt präktigare än i verklig-
heten. Till exempel musikrummet trodde vi 
var större än det verkligen var. Samtidigt, när 
vi befann oss där, kändes det häpnadsväck-
ande att Metso Live ordnas mitt i musikav-
delningen och att man får tillräckligt mycket 
utrymme bara genom att flytta på hyllorna. 
Musikrummen och live-uppträdandena finns 
alltså inte alls i något avskilt större rum. Att 
inse det här var tankeväckande och samtidigt 
trösterikt, för då såg vi att de yttre omständig-
heterna inte behöver vara så märkvärdiga och 
att man ändå kan nå ett fint slutresultat bara 
det finns vilja, drivkraft och skicklighet.

Under besöket iakttog vi med intresse alla 
slags vardagliga detaljer, delvis med tanke 
på vad vi skulle kunna utnyttja på vår egen 
musikavdelning: till exempel hur nyheter och 
låneinstrument hade lagts fram (bl.a. gitarrer 
precis intill dörren till musikrummet, små 
instrument i en vitrin), hur ljudisoleringen 
i musikrummet hade ordnats och vilken 
utrusning där fanns samt hur utländsk och 
inhemsk pop/rock hade placerats skilt från 
varandra och märkts ut.

Vi observerade också hur helheten hade orga-
niserats, dvs. hur olika avdelningar, hyllor, 
diskar, musikrum osv. var placerade i förhål-
lande till varandra, hur klasserna hade mar-
kerats på hyllorna och hur många kunder det 
fanns under besöket.

Goda idéer var bland annat att musiktidningar 
erbjuds digitalt på avdelningens dator och att 
cd-snabblånen fanns på nedre våningen med 
snabblåneböckerna. Också utställningarna i 
ändarna av hyllorna var trevliga, i synnerhet 
artisternas egna rekommendationer.

Vi var lite förvånade att nyhetshyllan inte 
hade någon särskild markering, utan vi blev 
tvungna att leta en stund innan vi hittade den.

Det var tankeväckande hur stor del av avdel-
ningen som hade reserverats för en ny större 
studio och hur det återspeglar musikbibliote-
kets nuläge och behov”
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MINDRE ENSEMBLER FRÅN 
JYVÄSKYLÄ STADSORKESTER 
HAR HÅLLIT KONSERTER 
PÅ BIBLIOTEKET, OCH ETT 
POPUP-BIBLIOTEK HAR 
BESÖKT ORKESTERNS 
KONSERTER.

KOMMUNALA KULTURORGANISATIONER 
OCH MUSIKLÄROANSTALTER

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att 
ordna kulturverksamhet som bl.a. ska främja 
likvärdig tillgång till och mångsidigt bruk 
av kultur och konst. Kommunen kan ordna 
kulturverksamheten själv eller i samverkan 
med andra kommuner eller privata sektorn. 
Inom kommunens kulturväsende kan biblio-
teket hitta bra samarbetspartner. Till exempel 
teatrar, orkestrar och museer kan vara intres-
serade av samarbete. Evenemang kan ordnas 
på biblioteket, och kommunens kulturtjänster 
kan presenteras och marknadsföras på bib-
lioteket och i sociala medier. I gengäld kan 
bibliotekets tjänster lyftas fram vid andra kul-
turevenemang som kommunen ordnar.

Till kommunernas lagstadgade uppgift hör 
också att främja utövande av kultur och 
konst. I Finland finns 177 medborgarinstitut, 
som erbjuder undervisning inom alla kom-
muner. Studierna vid medborgarinstitutet 
bygger på principen om livslångt lärande och 
människans vilja att lära och utvecklas. En 
femtedel av kurserna hör till ämnet musik. 
(Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborga-
rinstitutens förbund MiF.) Utöver medborga-
rinstituten erbjuder också privata läroanstalter 
och musikskolor musikundervisning för alla 
åldrar.

SAMARBETSIDÉER:

• •Läroanstalter får gärna presentera sin 
verksamhet på biblioteket.

• Vid instrumentpresentationer får barn 
pröva på olika instrument och höra om 
olika hobbyer inom musik.

• Biblioteket kan erbjuda musikinstitutets 
studerande möjlighet att uppträda på 
biblioteket eller ordna musikverkstäder.

• Medborgarinstitutets lärare kan ordna 
en verkstad på biblioteket och samti-
digt marknadsföra sin kurs.

• Grupper vid medborgarinstitutet eller 
musikinstitutet kan erbjudas tipsstunder 
om bibliotekets material och tjänster 
samt undervisning i informationssök-
ning inom musik.

SAMARBETE MED KOMMERSIELLA 
AKTÖRER

Under de senaste åren har biblioteken börjat 
samarbeta mer med kommersiella aktörer, 
vilket tidigare gärna har undvikits. Man har 
velat bevara biblioteket som en plats utan all 
den reklam som vi blir överösta av i samhället. 
När biblioteket samarbetar med företag finns 
det därför skäl att alltid avväga fördelar och 
nackdelar. Utlottning av nya publikationer 
eller konsertbiljetter är ett bra exempel på 
verksamhet som ger företaget synlighet, men 
som ändå inte upplevs som störande reklam. 
Kommersiella aktörer kan också hjälpa till att 
producera innehåll och evenemang i utbyte 
mot synlighet, t.ex. en konsertarrangör kan 
ordna en intervju med en intressant artist på 
biblioteket. När biblioteket samarbetar med 
företag bör man alltid säkerställa att samar-
betet är till nytta för kommuninvånarna på 
lika villkor och att det till exempel inte enbart 
riktar sig till en mer förmögen målgrupp som 
företaget har valt ut.

Det kan kännas besvärande att föreslå nya 
samarbetsformer, om man inte har möjlighet 
att betala ekonomisk ersättning. Det lönar sig 
ändå inte att vara allt för anspråkslös, för bib-
lioteket kan erbjuda många slags förmåner för 
samarbetet. Många företag värdesätter biblio-
tekets synlighet och goda rykte.



Tampereen vanhan musiikin ystävät ry höll en konsert på 
Metso 29.11.2018.

SAMARBETE MED BIBLIOTEKET ÄR 
TILL NYTTA FÖR FÖRETAG

• kontakt med nya kundgrupper

• bibliotekets stora kundkrets

• synlighet på biblioteket

• affischer

• materialutställningar

• synlighet på nätbiblioteket och i sociala 
medier

• biljettutlottningar

• gemensamt innehåll, t.ex. intervjuer 
och rekommendationslistor

• synlighet för biblioteket i 
samarbetspartnerns lokaler eller 
evenemang

• popup-biblioteket med på 
samarbetspartnerns evenemang

• bibliotekets värderingar och anseende

• biblioteken värdesätts högt av 
finländarna

• som samarbetspartner lönar det sig 
att välja aktörer som delar bibliotekets 
grundläggande värderingar

EN E-TJÄNSTELEVERANTÖR SOM 
SAMARBETSPARTNER: 
ROCKWAY-TEMAVECKA I PIKE-
OMRÅDET 4.–10.10.2021

Rent allmänt kan e-materialets synlighet på 
biblioteket och i sociala medier utvecklas. 
Dessutom kan e-materialleverantörer vara 
intresserade av gemensamma kampanjer. 
Utifrån de här två observationerna började 
PiKes digitalteam våren 2021 fundera på möj-
ligheten att ordna gemensamma e-material-
veckor i Birkaland och Mellersta Finland.

Vi funderade först på vilket e-material som 
finns inom biblioteksnätverken PIKI och 
Keski. Efter det sammankallade vi nätverkens 
e-materialansvariga och diskuterade vilka 
erfarenheter vi hade av tidigare kampanjer. 
Efter diskussionerna med biblioteksperso-
nalen kontaktade vi tre e-tjänsteleverantörer 
för att diskutera samarbete.

Jag själv har erfarenhet av samarbete med 
Rockway redan då jag jobbade på musikavdel-
ningen på Metso. Det är trevligt att Rockway, 
som erbjuder spelundervisning, alltid har 
varit intresserade av olika försök. Samarbetet 
mellan kommersiella aktörer och bibliotek är 
på många sätt fascinerande. Via gemensam 
marknadsföring får man nya kunder och när 
många slags intressen ska samordnas uppstår 
också nya lösningar.

Under Rockway-temaveckan omfattade PIKI- 
och Keski-bibliotekens utbud tjänstens alla 
kurser under en begränsad tid. Dessutom 
inspirerade och uppmuntrade vi personalen 
att dela tips och berättelser i sociala medier. 
Det är viktigt att satsa på försök som för-
bättrar personalens digitala kompetens: bara 
med dess hjälp kan e-materialets synlighet på 
biblioteken verkligen förbättras

Jarkko Rikkilä, koordinator, AkePike
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KUNDEN ÄR OCKSÅ EN 
SAMARBETSPARTNER

Att främja ett aktivt medborgarskap är en av 
bibliotekets basuppgifter. Biblioteksarbetets 
perspektiv bör förskjutas så att kunden inte 
bara är en servicetagare utan också en aktiv 
aktör. Kunderna kan delta i planeringen och 
utvecklingen av verksamheten och bidra med 
innehåll.

KUNDERNA MED I 
UTVECKLINGEN:

• Samla in respons med blanketter i bib-
lioteket.

• Respons kan också insamlas på nätet.

• Reservera en vägg eller anslagstavla på 
biblioteket för respons på postit-lappar.

• Begär och dela respons i sociala medier.

• Låt kundrådet delta i utvecklingen och 
införandet av nya tjänster.

KUNDERNA MED I INNEHÅLLS-
PRODUKTIONEN:

• Aktiva invånare bidrar med musikupp-
trädanden under en kundkväll.

• Lokala föreningar presenterar sin verk-
samhet på biblioteket.

• En kund med goda kunskaper om något 
ämne håller en föreläsning på biblio-
teket.

• Kunderna skriver materialrekommen-
dationer i nätbiblioteket eller i sociala 
medier. 

”OFTA GÅR DET SÅ ATT 
NÄTVERKEN UPPSTÅR AV SIG 
SJÄLVA NÄR BIBLIOTEKET 
ÖPPNAR SINA DÖRRAR OCH 
AKTIVT BÖRJAR BEKANTA SIG 
MED AKTÖRER OCH INVÅNARE 
I SITT EGET OMRÅDE.”  
(COTTIER & OLLIKAINEN 2021)

ÖVNING

GÖR EN LISTA ÖVER LÄMPLIGA 
SAMARBETSPARTNER I DITT 
OMRÅDE. Fundera t.ex. på 
följande: kommunala kulturtjänster, 
organisationer som erbjuder 
musikundervisning och 
musiktjänster, föreningar och 
hobbygrupper.

ÖVNING

HUR KAN KUNDERNA INVOLVERAS I 
UTVECKLINGEN AV MUSIKTJÄNSTERNA 
PÅ DITT BIBLIOTEK? HITTA PÅ SÅ 
MÅNGA SÄTT SOM MÖJLIGT.
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9
KONTAKT 
och dialog
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D atanäten och de sociala medierna har 
revolutionerat kommunikationen. Å 
ena sidan ökar mängden reklam hela 

tiden, å andra sidan kan var och en lätt berätta 
om intressanta saker i sociala medier och nå en 
stor publik. Biblioteket konkurrerar om invån-
arnas tidsanvändning, och bör därför synas i 
olika medier och aktivt informera olika mål-
grupper om sina tjänster.

Biblioteket har vanligen inte någon särskilt 
stor budget för kommunikation och reklam. 
För kunderna är bibliotekets viktigaste service-
kanal fortfarande kundbetjäningen ansikte mot 
ansikte (Rikkilä, Hyökki & Parviainen 2019). Det 
lönar sig också att utnyttja de möjligheter som 
lokalen ger. Också i samband med evenemang 
går det bra att lyfta fram bibliotekets tjänster.

VERKTYG FÖR KOMMUNIKATION  
I BIBLIOTEKSLOKALEN

• affischer

• meddelanden

• broschyrer

• flygblad

• infotavlor

9
Kontakt och dialogKontakt och dialog

Det lönar sig att föra fram bibliotekets vir-
tuella tjänster också i det fysiska biblioteket. 
Till exempel: häng upp affischer om bibliote-
kets kanaler i sociala medier, låt bibliotekets 
Twitter-flöde snurra på infotavlan, visa Face-
book-kontot på väggen och spela upp Youtu-
be-innehåll på en filmduk eller tv-apparat. 
E-materialet kan förevisas på särskilda surf-
plattor, datorer eller infoskärmar.

BIBLIOTEKET I RÖRELSE!

Alla människor går inte till biblioteket, av en 
eller annan orsak. Därför bör biblioteket i mån 
av möjlighet erbjuda sitt material och sina 
tjänster utanför biblioteket. Man kan hänga 
upp evenemangsaffischer på anslagstavlor 
och placera ut flygblad på populära ställen. 
Bibliotekets egen verksamhet kan också pre-
senteras vid t.ex. musikevenemang, museer, 
parker eller köpcenter.

Tipsa
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NÄTET OCH SOCIALA MEDIER ÄR NUTID 
PÅ BIBLIOTEKET

Finländarna trivs på nätet. År 2020 använde 
82 procent av 16–89 åringarna internet flera 
gånger per dag. Coronaåret bidrog till en ökad 
användning av internet för massmedier och 
kommunikation (Finlands officiella statistik). 
Via nätet kan man alltså nå många människor, 
också dem som inte är så aktiva biblioteksbe-
sökare. En informativ och uppdaterad webb-
plats är ett måste i dagens värld, och de som 
besöker nätbiblioteket kan erbjudas informa-
tion, materialrekommendationer och annat 
attraktivt, varierande innehåll.

De flesta biblioteken använder en eller flera 
kanaler i sociala medier. Finländarna använder 
mycket tid på sociala medier: Enligt FOS 
undersökning hade 69 procent av finländarna 
följt någon social nätverkstjänst under de tre 
senaste månaderna före undersökningen. Mest 
aktiva på sociala medier är 25–34-åringarna, 
av vilka 85 procent följer nätverkstjänster 
dagligen. (Finlands officiella statistik) 

Via sociala medier kan man nå många 
människor, och det krävs inte nödvändigtvis 
någon ekonomisk satsning för att berätta om 
tjänster och evenemang. Precis som närvaro i 
sociala medier är ett budskap till kunderna kan 
också frånvaro vara det! I de verkstäder om 
kundförståelse som ordnades 2018 önskade 
deltagarna att biblioteket skulle synas mer i 
synnerhet på Facebook (27 % av svaren), men 
också i andra kanaler på sociala medier (Rik-
kilä, Hyökki & Parviainen 2019). Alla ålders-
grupper eller representanter för dem kan ändå 
inte ännu heller nås via sociala medier.

TIPS FÖR POPUP-BIBLIOTEK

• Ta med broschyrer och annat material 
att dela ut.

• Visa hur man använder e-material och 
nätbiblioteket på en surfplatta, bärbar 
dator eller smarttelefon.

• Om ni har tillgång till bibliotekssys-
temet, kan ni också ta med material 
att låna ut.

• Satsa på kvalitet och elegans: välj nytt 
och visuellt vackert material.

• Kom ihåg evenemangets tema och 
målgrupp.

• Satsa på att presentera tjänster och 
skapa kundkontakter, ta alltså inte 
med för mycket utlåningsmaterial.

• Presentera olika format på ett mång-
sidigt sätt.

• Förbered dig på att göra nya biblio-
tekskort.

• Affischer och roll-ups hjälper besö-
karna att lägga märke till dig.

• Berätta också om evenemang på bib-
lioteket. Finns det inspelningar från 
tidigare evenemang som ni kan visa?

• En godisskål väcker säkert besö-
karnas intresse!

Tipsen gavs av det rörliga biblioteks-
teamet vid Tammerfors stadsbibliotek

Tipsa
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Sociala medier är också annat än en kommu-
nikations- och marknadsföringskanal, och 
biblioteken bör också sträva efter att utnyttja 
den möjlighet till gemenskap och delaktighet 
som de erbjuder. Istället för att bara informera 
kunderna kan man gärna övergå till en mer 
interaktiv och engagerande kommunikation. 
Det viktiga är ett bra innehåll: hitta på något 
intressant och roligt och diskutera viktiga 
teman!

SOCIALA MEDIER KRÄVER TID OCH 
RESURSER

Av de sociala medierna är Facebook fortfarande 
det populäraste i Finland, men 16–24-åring-
arna använder helst Instagram. Via Twitter når 
man i synnerhet journalister och beslutsfat-
tare. Videotjänsten Youtube används mycket i 
synnerhet av de yngre åldersgrupperna. Också 
podcaster har ökat i popularitet.

Tiktok, där användarna delar korta videor, når 
i synnerhet de yngsta användarna, och dess 
popularitet ökar hela tiden: år 2020 var kine-
siska Tiktok världens mest nerladdade app 
för sociala medier (Pietarinen 2021). Det mest 
populära sättet att använda appen är att följa 
For you-flödet, där en algoritm väljer ut tren-
dande innehåll från alla användare. I flödet 
på Instagram och Facebook ser man däremot 
innehåll bara från de konton som man följer. 
På Tiktok kan små konton därför få stor orga-
nisk synlighet. Till exempel den populäraste 
videon på Esbo biblioteks konto @munkirjasto 
har visats över 60 000 gånger.

Det finns knappast något bibliotek som kan 
vara aktivt i alla sociala medier. Eftersom en 
aktiv uppdatering av kontona kräver nästan 
daglig uppmärksamhet, är det smart att fun-
dera på vad det lönar sig att satsa på. Man kan 
börja med att fundera på i vilka kanaler man 
hittar målgrupper som man vill kommunicera 
med. Man måste också fundera på vilken typ 
av innehåll man vill producera: om ingen av 
medarbetarna är intresserad av att spela in 

videor, är ett Youtube-konto inte det primära 
valet.

Man måste reservera tid dels för att producera 
eget innehåll, dels för att besvara kundernas 
kommentarer, gilla och kommentera andras 
innehåll och följa nya trender. För att kommu-
nikationen ska lyckas är det viktigt att veta vad 

TRENDER I SOCIALA 
MEDIER 2021 
• enkelhet – innehåll som är lätt 

att läsa, förstå och dela

• lärande – ny kunskap inhämtas 
och delas via sociala medier

• snabbhet – allt kortare 
innehåll, nödvändigt att kunna 
komprimera

• naturlighet, äkthet och 
originalitet

• samhälleliga värderingar får 
synas

• allt mer interaktion

• videobaserat material blir 
mer populärt och ljudspårens 
betydelse ökar

• live-evenemang och streaming
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EGEN INNEHÅLLS-
PRODUKTION

KUNDBETJÄNING REAKTIONER PÅ ANDRAS 
INNEHÅLL

DAGLIGEN/

NÄSTAN  

DAGLIGEN

inlägg i sociala medier, 
t.ex. bild och rekom-
mendation om ny skiva, 
evenemang på biblio-
teket osv.

svara på kommentarer 
som skrivits under 
natten

gilla och kommentera kollegors 
och kunders bilder, om man 
hinner

VARJE VECKA kort livevideo

VARJE MÅNAD intervju- eller tipsvideo

EXEMPEL PÅ PLAN FÖR SOCIALA MEDIER

INFORMATION  DISKUSSION

TEXT    BILD OCH VIDEO

LOKALER   MÄNNISKOR

ILLUSTRATIONER  PERSONLIGA  
    BILDER

KÄLLOR OCH LÄSNING:

Haaparanta, Anni (2021). Katsaus sosiaalisen median ajankohtaisiin trendeihin. https://viesti.fi/10-asiaa-jotka-si-
nun-pitaa-tietaa-somesta-nyt-katsaus-sosiaalisen-median-ajankohtaisiin-trendeihin

Kortesuo, Katleena (2019). Kaikenkattava sisällöntuotannon opas yrityksille : tee teksti, kokoa kuva, puhu podcast.

Virtanen, Salla (2020). Somemarkkinoinnin työkirja.

folk talar om och vad de är intresserade av. Det 
lönar sig att följa konton med intressant inne-
håll och plocka ut idéer för sina egna inlägg.

Med hjälp av en plan för sociala medier kan 
man utreda hur aktiv närvaro de egna resur-
serna räcker till för. 
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TILLGÄNGLIGHET I SOCIALA MEDIER

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala 
tjänster ska innehållet i webbtjänster vara till-
gängligt för alla. Gammalt innehåll behöver 
inte anpassas till tillgänglighetskraven i efter-
hand.

Enligt lagen ska videor textas inom 14 dagar 
från publiceringen. Det gäller alla videor både 
på webbplatser och i sociala medier. Kravet 
gäller inte direktsändningar, men om inspel-
ningen ligger kvar på nätet, måste den textas 
(Regionförvaltningsverket i Södra Finland). 
Videor kan textas t.ex. med Youtubes text-
ningsverktyg eller ett separat textningspro-
gram (t.ex. Amara, Kapwing).

Om ett inlägg i sociala medier innehåller en 
bild, ska den förses med en alt-text, dvs. en 
alternativ text som beskriver dess innehåll för 
personer med synnedsättning. Om det finns 
information i textformat i bilden, är det bäst 
att ange samma uppgifter också i följetexten.

ABC FÖR GOD VIDEOTEXTNING

• Kom ihåg att textning inte är litterering, 
utan en sammanfattning av det vikti-
gaste som sägs.

• Målet är i första hand begriplighet.

• Språket ska vara ett gott allmänspråk.

• Varje replik ska visas minst 1,8 sekunder 
(kort replik), högst 7 sekunder.

• Använd bindestreck för att visa att en 
mening fortsätter i nästa replik och för 
att markera att en ny person talar.

• Det enklaste sättet att komprimera 
texten är att ta bort utfyllnadsord 
(liksom, det där), förstärkningsord 
(verkligen, mycket) och onödiga upp-
repningar.

• Man kan ändra ordföljden och menings-
byggnaden för att göra texten tydligare.

Källa: Vitikainen, Kaisa (2020). Yleisradion 
opit tekstitykseen.



Musikbibliotek i sociala medier  

Bookface med musiktema samt presentation av en 
ny bok och tjänster på Jyväskylä stadsbiblioteks 
Facebook-konto.

Bibliotekarien Juhani Koivisto presenterar en 
ny skiva i en Facebook-video.

En kund tipsar om en skiva på kontot 
apilanmusajaleffat på Instagram.

Låneinstrument på Jyväskylä bibliotek 
presenteras i Instagram Stories.
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På Rovaniemi stadsbiblioteks Youtube-kanal tipsar Hannibal Stark om skivor i bibliotekets samling.

Kritikernas favoritskivor ställs ut på biblioteket i 
Hervanta.

På Facebook-kontot Metson musiikki ja lehdet  
kan följarna deltar i en skivutlottning.

Video med Alice Cooper-box på Villmanstrands 
stadsbiblioteks Instagram-konto.
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ÖVNING
VAD LYSSNAR DINA KOLLEGOR PÅ? Gör en kartläggning på din arbetsplats 
och använd tipsen i inlägg i sociala medier. Du kan också sammanställa en 
materialutställning av musiktipsen. 

Namn:

Jag rekommenderar:

Varför tycker jag om den:
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Vad händer sen?  

Spela escape room online och rädda 

bibliotekarien från kni
pa!
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BIBLIOTEKARIEN 
utan förflutet

Det är en vacker frostig morgon, och den stigande solen färgar den mjuka morgon-
dimman röd. I ett litet tegelhus ringer en klocka och väcker en sovande bibliotekarie, 

som i vanliga fall skulle hoppa ur sängen för att börja en ny dag i musikens tecken. Men 
idag är inget som det brukar. Bibliotekarien har tappat minnet och en återkommande 

tanke far igenom huvudet: “Jag måste ta mig till biblioteket.” 

Då bibliotekarien kommer fram till biblioteket märker vår kollega att hon är den enda 
mänskliga varelsen på plats. Kunderna, arbetskamraterna och alla andra har förvand-

lats till märkliga typer. Här börjar en annorlunda arbetsdag på bibliotekets musikavdel-
ning. Vad har hänt? Nu behövs din hjälp för att bibliotekarien ska få tillbaka sitt minne 

och de andra ska bli som vanligt igen.  

Är du redo att hjälpa till? Lycka till!

akeroomescape.fi
Speltid: ca 60 minuter

Spelas på dator (ej telefon)

Vad händer sen?  

Spela escape room online och rädda 

bibliotekarien från kni
pa!
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BILDBESKRIVNINGSINFORMATION
 
s. 8 Jarkko Rikkilä, Marjaana Hietala

s. 11 Jarkko Rikkilä

s. 12 Sanna Keralampi

s. 16 Ilona Heinonen

s. 18 Aapo Ruuttunen

s. 24 Ilkka Kaita-aho

s. 28 Annukka Saramäki

s. 30 Sanna Keralampi

s. 45 Päivi Svala, Sanna Keralampi,  
Ilona Heinonen, Lassi Kokkonen

s. 46 Sirpa Pukkinen

s. 47 Ilona Heinonen

s. 48 Ilona Heinonen

s. 52 Tomi Palsa

s. 61 Aapo Ruuttunen

s. 64 Jarkko Rikkilä

s. 65 Jarkko Rikkilä

s. 69 Sanna Keralampi

s. 74 Ilona Heinonen

s. 76 Ilona Heinonen

s. 80 Juhani Koivisto

s. 87 Aapo Ruuttunen
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Är musiktjänsterna i ditt bibliotek bara en dammig cd-hylla 
som ingen är intresserad av? Sättet vi konsumerar musik är i 
ett tillstånd av förändring och det påverkar också vårt arbete.  
Vi står inför förändring – vare sig vi vill eller inte.

Denna handbok introducerar på ett praktiskt sätt till de 
mångsidiga möjligheterna med musikbiblioteksarbete och 
erbjuder stöd för en ny form av kunnande. Handboken 
innehåller exemplen på lyckade koncept och massor av tips och 
idéer för både små och stora bibliotek. Så välj rätt knep för ditt 
eget arbete och våga prova!




