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l INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I tre tidig~re uppsatser (se litteraturförteckningen), skrivna vid Musikvetenskapliga avdelningen 

vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, har jag studerat enligt en linje om folkbildning. 

Denna linje har gått ut på att undersöka olika företeelser, såsom ABF, orkesterföreningar och 

radions klassiska musikutbud från starten för offentlig radioverksamhet i Sveriga på 1920-talet. 

Det var naturligt vid den institutionjag skrev dessa tidigare uppsatser att det främst var 

företeelser inom den musikaliska folkbildningenjag behandlade. 

Som ämne till detta magisteruppsatsarbete har jag valt att försöka reda ut vilken ställning 

folkbiblioteken kaniskall ta gällande att tillhandahålla studior för datorbaserat musikskapande, 

samt plats för sådana och även handledning och instruktion för dessas handhavande. Jag 

kommer under slutdiskussionen i Analyskapitlet att peka på de argument och motiveringar, 

som jag i mitt uppsatsarbete funnit för att folkbiblioteken är lämpligaste institution att ta på sig 

denna verksamhet, men vill redan här nämna vad som fick mig in på denna tankegång. 

Populärmusikens värld av i dag är starkt präglad av det faktum att praktiskt taget all 

"popmusik" idag produceras i datorbaserade inspelningstudior. Den smidighet och lättskötthet 

som de nya "musikmaskinema" fått, tack vare dataområdets utveckling, medför att pop- och 

rockartisterna låter likadant vid konsertema som på grammofoninspelningarna, oavsett 

konsertlokalens egen, akustik något som numera skiljer dessa genrer från övriga "live" 

baserade musikgenrer, såsom symfonimusik och opera-/operettframträdanden. Pop- och 

rockmusiken har med sig sitt eget musikaliska rum, samrna som på CD:n. Detta borde innebära 

att för att rätt kunna förstå musikens mekanismer - likaväl som man för hundra år sedan - och 

naturligtvis även senare såg fiolen och stråken som spelmannen hade vid dansen, när han 

spelade, eller, på 40-talet, saxarna och trombonerna i jazzbandet, så borde dagens unga få 

tillfälle att upptäcka datorstudion. Kanske inte bara de unga? Idag sprids ungdomars- och alla 

människors - musikverklighet mellan en hel mängd olika genrer och stilar, vilka man kan växla 

mellan.Musikbranchens nya musik är ju dessutom något som omger dagens människor flera 

timmar per dag. Man lyssnar på musik i radion, i affären, restaurangen, ja snart sagt överallt vi 

befinner oss. 

Det finns dessutom säkert många människor i skilda åldrar, som skulle vilja skapa datorbaserad 

musik även i andra genrer än den populärmusikaliska genren, men som idag inte har tilfgång 

till någon datormusikstudio. 

Andra skäl , för att undersöka möjligheten för någon form av musikalisk verksamhet på 

folkbiblioteken, är den samhällsekonomiska situationen och kulturens svaga ställning i dagens 

samhälle på grund av detta. Det var vid ett särskilt tillfälle somjag kom att tänka på denna 

situation för musiken. Jag hörde på radio att man planerade att lägga ned kommunala 
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musikskolan i Uddevalla, samtidigt minns jag Ingvar Carlssons ord från valrörelsen 1994 att 

"det blir en bibliotekslag". Vad jag då såg framför mig var (glesbygds-) kommuner med 

biblioteket kvar som enda ställe där kultur tillhandahålls för allmänheten. Kommen så långt i 

mina funderingar beslutade jag att sätta igång det uppsatsarbete som redovisas nedan. 

Mediautvecklingen på elektronikområdet går i snabb takt, inte minst med avseende på 

handhavandetekniken, som förenklas och gör att, till exempel, elektroniska musikstudior som 

för bara 10-15 år sedan var förbehållna specialistutbildade användare, nu efter en kortare 

introduktion, kan skötas av gemene man. Dessutom har prisutvecklingen även här, liksom 

inom elektronikområdet som helhet, inneburit att priserna dalat rätt så kraftigt. 

Priserna är dock fortfarande för höga för att allmänheten i någon större utsträckning skulle 

kunna skaffa sig en hemstudio.För ett bibliotek torde kostnaden, både för inköp och drift, inte 

vara större än för övriga nya media, som införskaffas till en sådan institution. Jag vill i detta 

uppsatsarbete även i viss mån försöka att visa vilka kostnaderna för införskaffandet av en 

datormusikstudio blir, samt peka på vilken utrustning man först bör införskaffa vid inrättandet 

av en datormusikstudio. 

Jag tänkte först göra en hypotetisk uppsats för att beskriva en dylik studios sammansättning, 

och visa att ett folkbibliotek är en lämplig institution att vara huvudman för en sådan 

ljudskapande verksamhet. Jag blev dock rekommenderad att försöka göra en så kallad "case 

study", där jag studerar en redan fungerande sådan verksamhet och därur drar specifika och 

generella slutsatser. Jag undersökte därför vid jultiden 1995 om det finns någon studio av detta 

slag, redan i drift, vid ett folkbibliotek i Sverige. 

Vadjag kunde utröna då fanns ej denna verksamhet i Sverige, dock fickjag veta att 

Folkbiblioteket i Odense vid sitt Musikbibliotek har en studio för datorbaserat musikskapande i 
drift sedan flera år. Detta gjorde attjag beslutade mig för att göra min "case study" vid 

Lydvrerkstedet (i fortsättningen oftast kallad Ljud verkstaden) i Odense Musikbibliotek. 

Ljudverkstaden startade som ett projekt under ett visst antal år och fick till detta en viss summa 

pengar. Case studyn är således redan utförd. Det vill säga, man har redan i en projektrapport 

redovisat och behandlat det som jag, när jag reste till Odense första gången, i februari 1996, 

tänkte undersöka och ta reda på. 

Därför ligger nu denna projektrapport som en tung kunskap i bakgrunden. Tillsammans med 

mina observationer i Musikbiblioteket i Odense, tillhör dessa kunskaper numer min utökade 

förförståelse inför detta uppsatsarbete, och är alltså inte, somjag trodde frän böljan, 

slutresultatet av detta mitt arbete. Till min förförståelse måste jag givetvis också räkna min 

tidigare pedagogiska yrkesutbildning och -verksamhet som lärare, främst i musikämnet, samt, 

som ny kunskap den genomgångjag fick som "elev"- "brugere"- vid mitt första besök i 
Odenses Ljud verkstad. 

2 



1.2 Syfte och frågeställningar 

På många ställen, i offentliga dokument, till exempel i Kulturutredningen 1995 (SOU 1995:84) 

och IT -propositionen 1995/96: 125, betonas bland annat att datorer bör göras tillgängliga för 

allmänheten. På musikområdet kan det innebära att studior för datorbaserat musikskapande 

görs tillgängliga. I den mån sådana studior redan finns hittar man dem inom kulturskol or, 

musikgymnasier, konstnärliga högskolor samt vid professionella inspelningsstudior. Trots att 

datorer blir billigare i takt med utvecklingen av nya modeller blir kostnaden för en datorstudio 

så stor att endast ett fåtal med kan förväntas ha råd att själva införskaffa sådan utrustning. 

Vi har väl nu gradvis gått in i ett datorsamhälle, eller IT -samhälle, som det nu börjar heta, men 

redan nu kan vi se det slutstadium som Elberling (ekonom, kultursociolog tidigare lärare vid 

Biblioteksskolen i Köpenhamn) pekar på. Vi har dock inte i takt med att utvecklingen gått 

framåt lämnat de tidigare stadierna i utvecklingen bakom oss - de följe.r med oss framåt. 

Musikens situation är, när det gäller dess uppkomst och utövande, oförändrad sedan 

människans begynnelse. Dock har lagringsformerna för musiken förändrats, framför allt i 
västerlandet i takt med att vi växlat "samfundstyp". 

Elberling beskriver en evolutionär process med olika "samhällsformer" som beskrives enligt 

nedan: 

· EFTERLIGNINGSSAMFUNDET: H vor det enkel te individ i et vist omfang 

kopierer sin adfrerd efter andres, hvor ungerne lrerer en del af deres forreldre. 

Der kommunikeres bl.a. ved hjrelp av signalsprog. Det er i denne samfundstype 

mennesket gror f rem. 

TALESAMFUNDET: H vor der opstår en lydtig symbolisering bl.a. af sete og 

anskuede frenomener, og hvor talen får både en lyd- og betydningsside. Först 

her kan der tales om en srerlig menneskelig kultur. 

SKRIVESAMFUNDEf: H vor der foregår en dobbeltsymbolisering af talens 

symbolisering og en frestnelse af meddeleserne til material er. Skriften 

overskrider talens rum-tidslige grrenser. Her er der tal e om menneskelig 

civilisation. 

MASSEMEDIESAMFUNDEf: Hvor der sker en mekanisering og senere 

elektrificering af mangfoldigg!ilrelsen og spredningen af meddelelser. Der 

skabes envejskommunikation til mange anonyme modtagere. 

DATAMAT SAMFUNDET: H vor elektronik kan overtag e en del av hjernens 
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kommunikationsfunktioner, og hvor enhedeme kan g~res så små og billige, at 

alle i de rige samfund kan forsyne sig med datamater, så de kan aflastes for 

be.svrerligt hjemearbejde i forbindelse med at buske, kalkulere og styre det 

banale og trivielle. Det g~r datamaterue hurtigere og n~jagtigere end f~r. 

H verv ed bliver en umådelig masse mennesker 'overfl~dige', h vilket skaber 

strukturelle sociale problemerforoden de bestandige probierner med de 

producerede goder. Det er bl.a. de probierner verdenssamfundet og herunder 

altså også det danske samfund befinner sig i (El~erling s.l8). 

Till viss del är musiken fortfarande kvar i tidigare samfundstyper än "datamatsamfundet", det 

gäller framför allt vissa av de musikgenrer som kan komma att produceras i en studio för 

datorbaserat musikskapande. Jag kommer att ägna plats i detta uppsatsarbete för att presentera 

och även diskutera vad detta kan innebära för verksamheten vid en datormusikstudio. 

Jag ger nu mig själv också uppgiften att i arbetet med denna uppsats undersöka om 

folkbiblioteket såsom varande en institution inom kultursektorn är lämplig, eller lämpligast, 

som hemvisst för en studio för datorbaserat musikskapande. Min utgångspunkt, och -tes, är att 

folkbiblioteken sedan lång tid har haft sin bas och varit en bas inom folkbildningsarbetet. 

Biblioteken har även en obunden ställning och har inga spärrar för kunderna vad gäller, till 

exempel, ålder, utbildning eller kostnader. Den allmänna tillgängligheten till bibliotekens 

tjänster gör, attjag först och främst inriktar mig på att undersöka om inte folkbiblioteken är den 

lämpligaste stationeringsplatsen för studior för datorbaserat musikskapande för allmänheten. 

Att sådan verksamhet görs tillgänglig för allmänheten får vi hoppas kommer att ske inom en 

inte alltför avlägsen framtid. 

Detta innebär att jag kommer att visa på folkbibliotekens skilda ursprung, det vilJ säga att 

biblioteken är både en kommunal kulturinstitution och som sådan sprungen ur den kommunala 

kultursektorn , liksom exempelvis även lokala kulturhus och lokala teatergrupper. Men 

folkbiblioteken har ju sina rötter även från gamla socken- och folkrörelsebibliotek och är som 

arvtagare till dessa institutioner djupt rotade i folkbildningsarbetet i Sverige. 

Jag kommer att undersöka den redan existerande verksamheten vid Musikbiblioteket i Odense 

samt, som referenskommuner i Sverige, undersöka kulturmålsättningarna i tre kommuner. 

Nämligen: Göteborgs Stad, samt Kungsbacka och Strömsunds kommuner. Valet av dessa tre 

kommuner kornmer sig av att jag vill undersöka tre typer av kommuner: storstaden, 

satellitkommunen (till storstaden)- och dessutom är den en medelstor kommun av en storlek 

som är ganska vanlig bland kommuner i Sverige - samt slutligen Strömsund såsom varande 

den lilla, till befolkningstal, men till ytan stora, glesbygdskommunen. 
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I bildning och utbildning såväl som inom multimedia och informationsteknik ingår idag datorn 

som en väsentlig del. Jag anser det som viktigt att man inte förblindas och ser datorn som målet 

i denna verksamhet och bara surfar runt i Internet och drömmer bort sin tid. Dessutom menar 

jag ju också att det är viktigt,när man nu ändå satsar så mycket på datorer, att man även 

utnyttjar "den konstnärliga"- humanistiska- biten hos datorn, på ett sätt som, även det, 

utvecklar individen. Vad som dock är symptomatiskt är att, som det visar sig, 

Kulturutredningen liksom människor i allmänhet, tenderar till att bara tänka böcker när man 

sammanfattar sina åsikter beträffande biblioteksverksamhet Jag kommer att visa i denna 

uppsats att muntlig tradition, i form av nyskapad musik inom den gehörstraderade 

musiktraditionen kommer att få sin plats inom biblioteksvärlden. Möjligen har muntlighet 

redan haft sin plats där i och med nya mediers intåg, till exempel video. 

I Odense ansåg man ju redan för snart tio år sedan att den lämpliga platsen för att göra den nya 

datortekniken, och då även den skapande biten av verksamheten kring datormediet, var 

folkbiblioteket. Är det möjligt att även i Sverige göra denna, datorbaserade skapande 

verksamhet, tillgänglig för den breda allmänheten genom att låta folkbiblioteken stå som 

huvudman för densamma? En fråga för detta uppsatsarbete blir: Om vi inte ser till 

kostnadsfråganför inrättande av studior för datorbaserat musikskapande, utan vilar i de 
statliga och kommunala målsättningarna kring den kulturella verksamheten- möjliggör dessa 

målsättningar en biblioteksplacering av studior för datorbaserat musikskapande? Det är främst 

denna frågajag vill besvara med denna uppsats. 

Etablerandet av en ny datorskapande verksamhet ger även upphov till fler frågor att besvara 

förutom den övergripande frågajag presenterade ovan, till exempel: 

Hur sprids ideer om ny verksamhet inom folkbiblioteksvärlden? 

Hur reagerar personalen på den nya verksamheten? 

Kan marknadsföringsteorier hjälpa till vid införandet av verksamheten? 

Vilka pedagogiska och metodologiska prolem kan uppstå vid införandet? 

Skall någon form av utvärdering av det skapade ske? 

Hur når man användarna av nya biblioteksjänster? 

Vilka krav ställs på lokalerna? 

Ä ven dessa frågeställningar tar jag upp till diskussion i detta uppsatsarbete. 

1.3 Metod 

Min tidigare pedagogiska yrkesutbildning och -verksamhet som lärare i Musik och Engelska 

ingår i min förförståelse inför detta uppsatsarbete. I denna förförståelse ingår dessutom att jag 

studerat 40 poäng Vetenskapsteori, då jag särskilt koncentrerade mig på, och bland annat skrev 

flera små uppsatser om och kring, hermeneutik. Hermeneutik är en form av inlevelse och 

försök till förståelse i en tolkningsprocess. Ordet hermeneutik härrör från den grekiske guden 
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Hennes, som var gudarnas budbärare till människorna. Ordet kan översättas med 

tolkningslära. Det är den tyske filosofen H. G. Gadamer som har grundlagt den moderna 

hermeneutiken. Enligt den klassiska hermeneutiken kan man uppnå en förståelse för det man 

forskar kring- eller tolkar- den franske filosofen Paul Ricoer ( 1988) menar att förståelse och 

förklaring inte utesluter varandra; man bör använda sig av en kombination för att både kunna 

tillägna sig materialet och distansera sig från det. För att läsa mer om hermeneutik föreslås 

exempelvis Johansson, Liedman 1987 

I hermeneutiken ingår ett kvalitativt forskningsarbete, det vill säga att den som tolkar gör få 

men kvalitativt viktiga texttolkningar, observationer eller intervjuer och försöker utifrån dessa 

göra mer generella slutsatser med sig själv som vetenskapligt redskap. För denna uppsats 

vidkommande kommer jag att både referera och tolka texter samt göra en del intervjuer. Det 

kommer även att ingå observationer. 

Jag kommer att använda mig av tre, vadjag vill kalla, referenskommuner i detta uppsatsarbete: 

Göteborg, Kungsbacka och Strömsund. Jag kommer fortsättningsvis att till exempel undersöka 

vilka mål de har för kulturverksamheten och framförallt för sina respekive 

biblioteksverksamheter. Detta vill jag dessutomjämföra med de mål Ljudverkstaden har, för att 

se huruvida man med oförändrad målsättning kan bedriva verksamhet av "Ljud verkstads

karaktär". Det vill säga en fråga att besvara i uppsatsen blir: Täcker de befintliga 

målsättningarna redan in skapande verksamhet, av den typ jag studerat i Odense? 

Referenskommunerna kommer således att bli något av ett bollplank i denna uppsats, där jag 

försöker se de erfarenheter jag gjort vid forskningsarbetet i Odense ur ett svenskt perspektiv. 

Folkbibliotekens nuvarande placering i svenskt kulturliv som del av en kommunal 

kulturverksamhet kan upplevas stå i motsättning till den folkbildande tradition i vilken 

biblioteken uppstod i vårt land. Därför kommer jag att undersöka även en annan del av 

kultursverige i vilken folkbiblioteken ingår, nämligen ett kommunalt kulturhus. Det jag valt att 

studera är Angereds kulturhus "Blå Stället", i Norra Göteborg- alltså i en av mina 

referenskommuner. 

När det gäller de observationer av "brugere" i Odenses Ljudverkstad så bör nämnas att inför 

dessa observationer bad mig Musikbibliotekets chef, Fritz Seesko, vid ett upprepat antal 

tillfällen, attjag skulle se till så attjag inte störde "brugeme" vid mina observationer. Därför 

beslötjag mig för att inte ställa alltför många frågor av typen ålder, utbildningsbakgrund och så 

vidare, jag nöjer mig med att uppskatta ålder och när det gäller musikalisk bakgrund ställde jag 

några korta frågor, för att få reda på varför man valt att arbeta på det sätt man gör, med 

instrumentval till exempel. För ytterligare upplysningar kring denna verksamhet fick jag ta del 

av enkäter och projektansökningar. Mer om dessa kommer jag att ta upp när dessa frågor blir 

aktuella längre fram i denna uppsats. 
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2 KORT INTRODUKTION TILL SYNTARNAs VÄRLD 

Min egen källa till denna kunskap är, förutom diverse kurser inom området, Johannes Leymans 

bok Synthesizer. 

2.1 Sampling 

Sampling som ord kommer från det engelska ordet sample, som betyder prov. Detta uttryck 

kommer sig av att man när man använder samplingsteknik tar prover, utsnitt, av ljud som 

sedan översätts till digital kod. Det vanligaste exemplet för gemene man på detta förfarande är 

väl CD-skivan, som arbetar just efter detta koncept. Man kanjämföra denna teknik med 

tekniken man har i vanlig film. I normal biograffilm arbetar man med 24 bilder per sekund, 

vilket räckerför att att ögonen skall uppfatta en avfilmad rörelse som en rörlig enhet. Vatje 

bildruta på filmremsan är ett sample. När det gäller ögat räcker alltså 24 samples per sekund, 

när det gäller ljudinspelningar handlar det kanske om 48 000 samples per sekund. 

Man kan få ett ljud att klinga längre än det gjorde i verkligheten genom att loopa det. Man gör 

en slinga- detta är ett tankesätt, som kommer av att när man jobbade med analoga bandspelare 

gjorde man rent fysiskt, i rummet, en slinga av bandet -och kunde få ljudet att klinga hur länge 

som helst. Om man vill att loopen inte skall märkas gäller det att få ett så likartat ljud som 

möjligt i Joopens början och slut. 

Man kan emellertid inte bara sampla en ton från ett instrument och sedan låta den 

tonhöjdsförändras för att öka tonomfånget, då kommer det nämligen att börja låta "Kalle 

Anka", som när man kör en gammal vinylskiva på för hög hastighet. Man måste alltså sampla 

vatje ton och dessutom sampla varje tänkbart spelsätt för att synten skall kunna efterlikna 

verkligheten när man spelar. l själva verket blir det alltså väldigt många samplingar som måste 

göras för att få ett naturligt ljud ur samplingssynthisizem. 

2.2 MIDI 

Johannes Leyman kallar sitt kapitel om MIDI för: MIDI- SYNT ARNAS ESPERANTO. Det är 

detta det handlar om, MIDI är ett språk- ett sätt för datorer och syntar av olika fabrikat att 

kunna "samtala", kommunicera. 

MIDI stårför Musical Instrument Digital Interface och är sedan 1983 ett 

internationellt accepterat språk som gör att syntar och andra datorbaserade 

musikinstrument kan kommunicera med varandra. l- --l MIDI är samtidigt vad 

man kallarett gränssnitt. l--- l Med ett gränssnitt menas en krets med 

elektronik plus en bit programspråk som gör att datorer kan förstå varandra även 

om de kanske arbetar med olika processorer och olika interna programspråk 
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(Leyman s. 32). 

Detta innebär, till exempel, att man kan spela på en synt från en annan, vilket i sin tur innebär 

att a11a syntar och musikmaskiner man har inte behöver ha varsitt spelbord, varsin klaviatur. 

Gränssnittet för MlDI är av seriell typ vilket innebär att data bara kan skickas 

med en etta eller nolla i taget- som tåg längs med en enkelspårig järnvägslinje, 

där varje vagn är en del av ett meddelande och varje plats i vagnen är en etta eller 

en nolla/--- l MIDI arbetar vidare med 16 kanaler (Leyman s. 35). 

Enkelspårigheten på MIDI-banan innebär, till exempel, att tonerna i ett ackord inte sänds 

samtidigt utan efter varandra. Fördröjningen per ton blir dock bara cirka en millisekund och 

· detta snabbt brutna ackord uppfattar örat som om tonerna spelades samtidigt. 

2.3 Sequenser 

Sequensern är den apparat- oftast ett särskilt program för en persondator- man spelar in och 

redigerar sina kompositioner på. Sequensern fungerar på liknande sätt som gamla tiders 

pi anorull ar, eller som speldosan som spelar Stilla Natt i julkrubban. Man kan säga att 

sequensern kan användas som ett verktyg på tre olika sätt för detförsta för att dokumentera 

ideer, för det andra för framförande, och för att förverkliga musikaliska ideer samt för det 

tredje för komposition, då man använder utrustningens växelverkande funktion . Sequensern 

handhas i stora drag som en bandspelare, det vill säga man spelar in ljud på den genom MIDI

tekniken. Till skillnad från en bandspelare kan man dock öka hastigheten på avspelningen utan 

att tonhöjden ändras. Man hämtar så att säga informationen snabbare, men det är ju samma 

information. På samma sätt kan man genom att använda sequensern elektroniskt ändra 

tonhöjderna- transponera- utan att hastigheten ändras på uppspelningen. 

2.4 Att bygga upp en studio för datorskapad musik, (steg för steg) 

Jag väljer inför detta förslagskapitel att hämta mina kunskaper ur Johannes Leymans bok 

Synthesizer (1986). Denna bok har ju några år på nacken men eftersom prisutvecklingen 

närmast varit negativ när det gäller datautrustningar kan väl siffrorna även idag ses som 

ungefärliga förslag till kostnaderna i vaije steg. 

Grundanläggning: 

l st 8-stämmig synthesizer 
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l st rytmmaskin 

l st 4-kanals kassettdäck 

l st 2-kanalskassettdäck 

l st enkel efterklangsenhet 

l st enkel uppspelningsanläggning 

l st hörlur 

Kostnad 15-20 000 kronor 

Utbyggnad 1: Mer ljud 

l st 8-stämmig ljudgenerator 

l st MIDJ-expander 

l st ehoruspedal 

Kostnad 5-7 000 kronor 

Utbyggnad 2: A v lasta bandspelaren 

l st 4-kanalig sequenser 

alternativt 

l st dator med MIDI-gränssnitt och sequenserprogram 

1 st MIDI-converter för TAPE SYNC 

Kostnad 5-1 O 000 kronor 

Utbyggnad 3: Ännu mera ljud 

l st 8-stämmig ljudgenerator 

l st mixer med minst 8 ingångar 

Kostnad 8-1 O 000 kronor 

Utbyggnad 4: Slutetapp 

l st 8-stämmig synthesizer med split keyboard 

l st digital efterklangsenhet 

l st digital tidsfördröjningsenhet 

Kostnad 12-15 000 kronor 

Detta kan man kanske säga är en studio för privatbruk, men den duger även för att sätta igång 

en verksamhet vid ett folkbibliotek. För kostnader uppåt finns inga begränsningar. 
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3 MUSIKSKAP ANDE 

3.1 Musikbegreppet 

Vad är musik? Den frågan kan vara en av de första frågor man ställer sig när det gäller att införa 

datorbaserat musikskapande i folkbiblioteken. Det vill säga vilken aktivitet är det biblioteken 

skall öppna sina dörrar för? Jag behandlade denna fråga mer ingåend i min D-uppsats 

(Näsman 1995). Jag diskuterade i den uppsatsen bland annat Benestads försök till definition av 

musikbegreppet Benestad menar att: "Musik är det som människorna vid varje enskild 

tidpunkt upplever som musik ... 11 (Benestad s. 352 elle Näsman 1995 s.40).Musikbegreppet är 

som man kan förstå av detta väldigt svårdefinierat men ett annat, och ett av de senaste försöken 

till en definition av vad musik är gör Folkestad (1996) i sin avhandling: 

Thus, music is defined by intention and function, the person who creates the 

music has the intention of creating music, and thus the created sounds get the 

function of music. Accordingly, these created sounds have the function of 

music, w hen they are defined as music by a listener who has the intention of 

listening to music (Folkestad 1996 s. 36). 

Som vi kan se av dessa två försök till definitioner av begreppet "musik" blir ett sådant försök 

lätt väldigt vagt i särskiljandet av vad som enbart är ljud och vad som verkligen är musik. 

Enklast verkar det vara att se det så, att om någon eller några skapar ett ljud med avsikten att 

göra musik- då är det musik. Likaså får man på liknande sätt se det så att om någon lyssnar till 

ett ljud -och upplever det som musik - så är det även i detta fall att definiera som musik. Man 

måste dock kanske kräva ett visst mått struktur eller ordning hos det ljudande materialet, eller 

en viss intention eller uppsåt hos den som åstadkommer ljudet; för att kunna definiera det som 

"musik" i estetisk mening. 

3.2 Muntligt - skriftligt 

Att införa datorbaserat musikskapande, som en del av folkbibliotekens utbud kräver en 

diskussion om, vad man skulle kunna kalla, kompetenser på olika nivåer. Denna nyhet kräver 

förmodligen ny kompetens hos såväl bibliotekarierna som hos användarna. Jag kommer 

fortsättningsvis att ta upp några frågor som rör den skapande delen av detta "projekt". Detta 

kräver dessutom en diskussion om noternas betydelse vid skapandet av musik. Som vi redan 

sett i Elberlings tabell har människan gått från ett icke skriftsamhälle till ett skriftbaserat 

samhälle. För musiken gäller motsvarande det finns muntligt/gehörstraderad musik och det 

finns skriftligt/nottraderad musik. 

I Walter J. Ongs bok Muntlig och skriftlig kultur (1990; det amerikanska orginalet Orality and 
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Literacy, 1982) sammanfattar Ong mycket av den forskning som bedrivits på området 

muntlighet/skriftligheL Muntlig kultur är en kultur som 

är helt opåverkad av någon som helst kännedom om skrift eller boktryckarkonst 

(On g 1990 s. 23 ). 

On g menar dessutom att man måste skilja mellan primärt muntliga och sekundärt muntliga 

kulturer. I vår egen kultur, i den del av världen som är påverkad av vår västerländska kultur, 

förekommer sekundärt muntlig kultur där: 

en ny muntlighet upprätthålls av telefon, radio, television och annan elektronisk 

apparatur, en apparatur som för sin existens och funktion är beroende av skrift 
och tryck (lbid). 

(Skriftliga kulturer kan indelas i kirografisk kultur (handskrift), typografisk kultur (boktryck) 

och elektronisk kultur (etermedier, fonogram, data)). 

Lars Lilliestam funderar på förhållandet mellan att skapa musik med eller utan noter: 

det finns faktiskt inte något allmänt vedertaget begrepp för att skapa och 

framföra musik utan noter, vilket säkert är en konsekvens av vad vi kan kalla 

not/skriftcentrering (Lilliestam 1995 s. 2). 

För egen del är jag dock beredd att se uttrycket jam-session som ett begrepp för en situation där 

musik framförs utan noter. Dock måste man där ha en gemensam musikteori och estetisk grund 

att stå på för att nöjaktigt kunna musicera tillsammans. Annars innebär väl Lilliestams citat att 

musiken i en muntlig tradition oftast haren icke musikalisk funktion. Exempelvis att spela till 

dans, där dansen blir det som även får ge ett begrepp till musiken, till exempel vid 

spelmansstämmor. Vid spelmansstämmor har man ju även begreppet buskspel för informellt 

muciserande tillsammans. 

3. 3 Om noter med mera 

Jag tycker att man kan uppleva att det alltid funnits också en viss allmän rädsla för musik och 

då framför allt en rädsla för noterna, själva notskriften har verkat som en "barriär" för 

människors intresse att börja tillägna sig ett eget musikutövande/skapande. Man har haft en 

rädsla för musiken för att det där med noter har verkat krångligt. För många människor är dock 

musik lika med noterad musik. Många tycks tro att om man inte kan läsa och/eller skriva noter 

eller inte kan musikteori, kan man inte heller spela eller skapa musik. Men påsanuna sätt som 

man kan tala utan att kunna läsa eller skriva går det givetvis att utöva musik utan att kunna läsa, 
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eller skri va, noter. V ad man dock kan säga är att den muntligt/ gehörsmässigt traderade musiken 

allmänt värderas som sämre än den skriftligt/nottraderade. Man kan ofta höra om exempelvis 

gamla spelmän att de var analfabeter både inom språkområdet och inom det musikaliska 

området, men deras musik var/är naturligtvis inte något sämre för det, det kanske i själva verket 

av vissa uppfattades som en styrka att de var gehörsmusiker, de var som "vanligt folk". 

Noterna är ju endast ett sätt att kommunicera musik tyst, och ett sätt att lagra musik utan att 

nödvändigtvis behöva spela upp den för att ånyo uppleva den. 

När vi skriver använder vi bokstäver och andra skrivtecken, vilket betyder att vi 

kan dela upp ett ord eller en fras i tecken som vart och ett representerar ett ljud. 

Denna uppdelning blir extra tydlig i och med boktryck med hjälp av lösa typer. 

En motsvarande uppdelning av en musikalisk fras sker också i nerskriven och 

tryckt musik, där noten är ett tecken som representerar en ton och har en 

avgränsning i tid och tonhöjd. Det här leder till att tänkandet när det gäller 

gestaltning av skriven text och musik förändras. I en muntlig kultur är frasen 

eller möjligen ordet minsta tänkbara enhet, medan i en skriftkultur bokstaven 

eller tecknet blir minsta enhet ( Lilliestam 1995 s. 19). 

Den drivne notläsaren kan ju, bara av att se notbilden, "höra" musiken. Notskrift kan dock 

innebära ett hinder både för den som använder sig av den, och för de som inte använder, inte 

kan, eller till och med har en slags rädsla för just noterna i musiken. Tonsättaren Jan W. 

Morthenson säger om notskriftens betydelse vid musikskapande: 

Vi vill gärna tänka oss notationen som ett redskap, ett underordnat hjälpmedel 

för högre syften, men notationen är en vattendelare: dess egenskaper bestämmer 

vad som skall förkastas eller bevaras. Flera viktiga särdrag i västerländsk musik 

är en följd av kvaliteter i det musikaliska skriftspråket och dess aktuella stadier. 

( ... ) Ä ven i de fall, där musicerandet föregått notationen, märker man 

konstmusikens förutsättningar i skrivandet som sådant. Det vi tolkar som 

skapande kan lika gärna vara en redovisning av skriftens erbjudanden ( 

Morthenson citerat efter Lilliestam 1995 s. 8). 

Man kan konstatera att notskriften är både ett sätt att skapa musik på, den är med när musik 

uppstår, samt ett sätt att lagra musik. 

Den musik man kan förvänta kommer att skapas i en musikstudio på biblioteket behöver dock 

nödvändigtvis inte komma ur den skriftligt/nottraderade traditionen. Det är snarare troligt att 

den inte gör det utan att den kan härröras ur musik som kommer från den 

muntligt/gehörsbaserade musiksfären. 

Notskriften har varit helt grundläggande för den västerländska (konst)musikkulturen. Under 
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senare halvan av 1900-talet har dock så kallad grafisk notation och elektraakustisk (tidigare 
kallad elektronisk) musik gjort att man kommit ifrån den vanliga notskriften till en mer 

improvisatorisk attityd till musiken även inom det konstmusikaliska området. Förutsättningen 

för den grafiska notationens improvisatoriska förhållningssätt var dock så kallad seriell musik 

och att man visste hur den lät när den spelades. Ä ven elektraakustisk musik noteras ibland och 

då främst av copyrightorsaker, man får ett (konst)verk att visa, inte bara att höra. A v det jag 

skrivit ovan kan man kanske få uppfattningen att gehörsbaserad och noterad musik skulle stå i 

något slags motsatsförhållande till varandra, eller vara någon sorts dikotomier. Så är ej fallet, 

eller som Lilliestam uttrycker det i sin bok Gehörsmusik 

Naturligtvis ska inte muntlig och skriftlig kultur ses som fasta tillstånd eller 

dikotomierl---l Det existerar många blandformer, varianter och grader av 
skriftkultur ( Lilliestam 1995 s. 23). 

3.4 Datormusik - är den muntlig eller skriftlig? 

Lilliestam talar i närmast föregående stycke om blandformer mellan muntligt ochskriftligt 

skapad musik. Jag menar att mycket av den musik som skapas i Ljudverkstaden i Odense 

tillhör dessa blandformer, som vi kommer att se. Till dessa blandformer räknar jag 

elektraakustisk musik, det vill säga "klassisk" elektronmusik, grafiskt noterad klassisk musik 

och mycket av musiken inom pop- och rockgenren. Formerfår dock inte blandas samman med 

formel. 

Formel är ett centralt begrepp när det gäller skapandet av sånger och berättelser i en muntlig 

kultur. Formel är dock vetenskapsmannens sätt att analysera det traderades konstruktion. En 

formel fungerar som ett minne, man minns formeln även om man varierar den från gång till 
gång. Formler återfinns dock i alla typer av musik - klassisk, rock, folkmusik. Det finns till 

exempel melodiska, rytmiska och formmässiga formler. Formler är, till exempel, den 

upprepade basgången och trumkompet i technomusik, som ju är musikstilar som ofta 

produceras i Ljudverkstaden i Odense. När det gällerformen menar Lilliestam: 

Skrift leder till medvetande om textens eller sångens form i sig. l- - -l Detta 

betyder inte att en musiker i en muntlig kultur saknar formmedvetande-men det 

kan vara en kunskap som inte uttrycks i ord (Lilliestam 1995 s. 21). 

Elektraakustisk musik och grafiskt noterad musik, liksom det mesta av pop- och rockmusik, 

samt väldigt mycket av den utomeuropeiska musiken, spårar ju sina bakgrunder från 

musikformer som inte har ursprung i notskriften. Det innebär att i teorin skulle elektraakustisk 

musik och grafiskt noterad musik som musikformer kunna vara väldigt nyskapande - de sitter 

ju inte fast i noternas garn. Men dessa musikfonner har även de efterhand fastnat i sina egna 

klicheer. Populärmusiken däremot är ju oftast på jakt efter ett eget personligt sound som 
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artisten/artisterna är ensamma om och utnyttjar nu datorstudions alla möjligheter. Att man nu 

kan få en chans att sprida musikskapandet till fler befolkningsgrupper genom en mer allmän 

tillgång till en studio för datorbaserat musikskapande ger dock oanade möjligheter till 

nyskapande inom hela musiksektorn. 

3. 5 Musikutbildning 

Det finns nu en tradition att undervisa i och om gehörsbaserad musik i det svenska 

utbildningssamhället. Gehörsbaserad musik gjorde sitt intåg i utbildningsvärlden i samband 

med andra omvärderingar på kulturområdet när den nya läroplanen för grundskolan, LGR 69, 

som kom just året l %9. Och ansågs behöva en ny typ av musiklärare. Musiklärare som skulle 

kunna svara mot LGR 69:s ökade resurs för musikämnet 

Ä ven om inte denna uppsats i första hand skall vara en skrift inom det pedagogiska ämnet så 

är, tror jag, en viss historik på sin plats, inte minst som inrättandet av studior för datorskapad 

musik på folkbibliotek kräver en viss nyutbildning och nytänkande hos de som skall handha 

instruktörsrollen. Detta senare problem- nytänkandet- visar sig ju också uppstå vid 

Ljudverkstaden i Odense. (Det är svårt att få bibliotekarierna att vilja lära sig den nya 

utrustningen i Ljudverkstaden). 

För de nya musiklärare som började utbildas i två ämnen efter LGR 69:s krav innebar deras 

tvåämnestillhörighet att två olika undervisningstraditioner sammanfördes. Musikämnets 

konservatorietradition och läroämnets universitetstillhörighet Kanske en sorts "dikotomi" av 

den typ som muntlighet/skriftlighet eller gehörsmässighet/notationsbundenhetjag tidigare 

diskuterat, och som man kan tänka sig tydligt kommer fram i denna uppsats om man betänker 

att biblioteket ända sedan begynnelsen varit en plats för det skrivna- ordet eller noten. 

Men, som Lars Lilliestam konstaterar i inledningen till sin bok "Gehörsmusik": 

Den absoluta merparten av världens musik är gehörsmusik. l--- l 

Musikhögskolor och andra musikskolor lär huvudsakligen ut noterad musik, 

och den pedagogiska beredskapen för att undervisa om gehörsmusik är ännu 

relativt liten. Den musikvetenskapliga forskningen har till allra största delen 

ägnat sig åt noterad musik. l-- - l Gehörstradering är dock en levande praxis 

som funnits lika länge som människan och som fortfarande utövas varje dag av 

mängder av musiker inom musikformer som rock, jazz, visor, folkmusik, 

barnvisor etc (Lilliestam 1995 s. 1). 

Jag sökte själv vinna inträde vid denna nya musiklärarutbildning och gjorde inträdesprov till 

utbildningen som kallades SÄMUS (Särskild ämnesutbildning i musik), varför jag har egen 
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erfarenhet av en del av det somjag skriver härnäst, främst hämtar jag dock citaten ur Bengt 

Olssons avhandling från 1993 med namnet SÄMUS. 

Läroplanens förändrade inriktning mot integration mellan olika ämnen och 

synen på undervisningen som en skapande process, skärpte kraven på 

musiklärarens kunskaper och färdigheter i riktning mot 'helhetskunskaper' och 

tvärvetenskapliga synsätt. Helhetssynen krävde också en genrebredd vad 

beträffar de musikaliska kunskaperna och färdigheterna (Olsson, 1993 s. 69). 

Intagningen till denna tvåämneslärarutbildning skedde liksom tidigare intagning till 

musikhögskolorna genom intagningsprov. Det nya med intagningen till den nya 

undervisningen var att kravet på notkunnighet inte fanns. Man ansåg att om man genom 

intagningsprovet, som var utformat så att både notmusiker och gehörsmusiker skulle kunna 

prövas, visat stor musikalisk fårdighet så skulle man under utbildningen kunna lära sig att 

använda noter. Notkunskap är naturligtvis, förr eller senare, ett måste för den som är 

musikpedagogiskt verksam, i dagens läge. 

Bengt Olsson skriver i sin bok: 

I den förenklade motsättningen mellan 'tradition och förnyelse' somjournalisten 

Lars Weiss beskrev den, fick den traditionella musiklärarutbildningen att 

framstå som reproducerande och gammalmodig. I betoningen av det 

improvisatoriska och skapande framstod notspel och notläsningsförmåga som 

underordnade färdigheter vid antagningstillfållet. Det borde kunnatränas upp 

under utbildningens gång. Redan vid andra antagningstillfället, våren 1972, 

hade dock kraven skärpts på denna punkt. 

Erfarenheterna från den första kullen hade pekat på de stora svårigheter den 

korta utbildningstiden innebar för studierna. Man borde, enligt många lärare, ha 

högre färdigheter i notspel redan vid antagningen för att klara av den korta 

utbildningen. Samtidigt kan man se detta beslut som en första avgränsning av 

den öppna attityd (sic!) till många olika sorters musikaliskt kunnande (Olsson 

1993 s. 94). 

Vid antagningen till och under utbildningen i den nya musiklärarutbildningen fick gitarren en 

jämställd roll med pianot. Under 1970-talet var ju också gitarren populärmusikens instrument. 

Senare, genom syntmusikens intåg, blev klaviaturinstrumenten återigen de ungas instrument, 

och det blev då, i och med detta, i viss mån, mindre populärt att lära högstadieeleverna att spela 

gitarr. 
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Genom denna nya utbildning för musiklärare och den nya typ av musiklärare som 

utexaminerades därifrån hade man i Sverige tagit ett första steg till att göra den icke 

skriftligt/nottraderade musiken rumsren. 

3.6 Hur skapar man musik med hjälp av datorer? 

Kyrkorgeln kunde när den växte fram ses som den tidens synt, man hade möjlighet att variera 

ljudet genom att dra ut och in i de olika registerdra gen. På samma sätt har utvecklingen av olika 

instrument och medel att uttrycka sig musikaliskt skett parallellt med den tekniska utvecklingen. 

På 1900-talet nådde utvecklingen fram till så kallad elektraakustisk musik. Den som var först ut 

var den franske kompositören, författaren och ingenjören Pierre Schaeffer, som 1948 i Paris 

skapade den första elektronmusikstudion. Där behandlade han ljud ur vardagen till så kallad 

Musique Concrete. I Tyskland använde man vid denna tid enbart ''elektroniska" ljud i sina 

studior varför en debatt om vad som var renlärigt skedde mellan de olika grupper som arbetade 
vid de olika ljud verkstäderna. 

Estetiken inom den elektronmusikaliska sektorn var från början för musik utan tonhöjd, detta 

medförde att man använde andra medel än en klaviatur för att styra ljudförloppet 1983 

introducerades MIDI (Musical Instrumental Digital Interface, se ovan) ett sätt att få syntar att 

kommunicera med datorer och därmed övertog klaviaturen platsen som vanligaste sätt att styra 
syntarna. 

· Digital technology, including drum machines, synthesisers, sequensers and 

other computer based midi-equipment, revolutionised the work of music 

recording and composition. Work in studios and the possibilities for 

composition and development or arrangements have thereby totally changed, 

and new ways of working have been developed. ( Folkestad 1996 s. 12) 

De undersökningar jag, under arbetet med denna uppsats kommit, i kontakt med,som 

behandlar hur människor arbetar när de. skapar musik i en datorstudio, är gjorda på ungdomar. 

Men det är kanske naturligt, den grupp i befolkningen som oftast kommer i kontakt med 

datorer i dagens läge är väl just ungdomar, som kan sägas vara uppväxta med datorer som en 

del i vardagen. 

Musik har kanske alltid varit en betydelsefull del av de uppväxandes kultur, men vad som slår 

en är vilken betydelse musiken verkligen har för dagens ungdom: 

In an investigation carried out in Sweden in 1990 (Bjurström & Wennhall, 

1991) in which 1000 16-25 year-lads were interwieved, 94% described 

themselves as very or fair! y interested. That made music the biggest leisure time 

intrest of y o ung people of today, even bigger than sports. Unlike the interest in 
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sports, where 79% of the boys but only 61% of the girls described themselves 

as interested, interest in music was at the same high level for both boysand girls 

(Folkestad 1996 s. 6-7). 

Om man tittar på instrumentala fårdigheter visar det sig att flermän än kvinnor lärt sig det de 

kan av kompisar och andra utanför den kommunala musikskolan. Ä ven om lika många av 

könen spelade instrument 20%, dock sjungerfler av flickorna regelmässigt 20% mot 10% för 

killarna. 

Unga kvinnor och män är alltså lika intresserade av musik, men när det kommer till 

musikskapande vid datorer är det då någon skillnad'? Folkestad tar upp teorier och 

undersökningar som Turk! e utfört när det gäller barns förhållande till datorer, när det gäller 

exempelvis programmering gör barnet: 

... a distictian between hard and soft mastering respectively; on the one hand 

those, mainly boys, whose method ofworking is to make a detailed plan in 

advance, and then realise it by bard structured programmin g, and on the other 

hand those, mainly girl s, who start off with a Joosel y sketched picture of the 

whole, a picture that is successively refined during programming (Folkestad 

1996 s. 19). 

I sin egen undersökning kommer också Folkestad fram till att det finns för stora skillnader 

mellan pojkars och flickors sätt att skapa musik för att det skulle kunna vara en slump: 

The most striking difference between boys and girls lies in the ro le of rythm: 

Whereas the boys tend to start by doing the drums, after which the bass Iine, 

ch ords and melody are created on the basis of the drum track, the girls start by 

the melody and chords and subsequently add bass and drums. Thus, the boys 

can be described as creating their music from a bottom-up perspective of music 

the girls have more of a top-down perspective, starting whith the melody 

(Folkestad s. 186). 

Datamusikstudion har gjort att ett gammalt synsätt på vad som är komposition och vad som är 

reproduktion förändrats. 

Som Folkestad uttrycker det: 

Now, w hen performin g skills are no longer a necessity for creating music, 

questions like 'can we really sa y that we create music, if we cannot perform the 

music ourselves on an instrument?' (Folkestad 1996 s. 27). 
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Det är nog troligt att detta kan ge upphov till samma diskussioner om instrumental kunskap, 

som när man på 1950-60 talet började slå med stråken på fiolen och gå lös på pianot med fötter 

och armbågar, ja till och med motorsågar användes ju. Behöver man inte en grundlig teoretisk 

och praktisk bakgrund för att få kalla sig musiker eller kompositör? Fast det kanske är 

annorlunda när man har skapat musiken vid en dator- man har ju i alla faii visat att man 

behärskar datamaskinen. 

Ovan har presenterats pojkars respektive flickors olika sätt att ta sig an programmering av 

datorer. Mönster kan också märkas när det gäller den undersökning Folkestad refererar i sin 
avhandling: 

The boys produced what could be described as rap music l-- -l with a rhythm 

track and rapped Iyrics l--- l fthe girls] produced songs based on melody and 

harmony (Folkestad 19% s. 31). 

Detta kan ju bland annat innebära att regler och andra konventioner inom musikskapande inte 

längre behöver ha relevans för en kompositör, eller en forskare, som undersöker komposition. 

Men mi di tekniken har förändrat kompositionstekniken, och nya sätt att skapa musik på har 

alltså uppstått genom den. Miditekniken har till exempel inneburit att man kan "frysa" 

ögonblicket och gränsen mellan improvisation och komposition har blivit mer flytande än förut. 

Vid skapandet, och det gäller kanske särskilt när man skapar vid en dator, kan man växla 

mellan att sätta processen eller produkten i fokus: 

Hence, an alternative way of clarifying the distinction between focusing upon 

the process instead of the completed product, is to say that it is not the music 

itself that is in focus l --- l b ut the practise of musical creation. In that activity, 

the musicplaysan important role as impetus, and as a bearer of history and 

tradition, but without being the prime research object. Thus, the music itself 

becomes a part of the activity context, a subject w hi ch is both the basis for and 

the result of the activity. (Folkestad 1996 s. 68) 

Ett motiv för att det kanske kommer att skapas mer frigjord musik vid en datorstudio i 

folkbiblioteket regi, skapad mer efter den som arbetar i studions verkliga intentioner, är att om 

studion i stället får anknytning till skolvärlden kan problem uppstå. Folkestad konstaterar: 

A general problem w hen incorporating an everyday or working life 

phenomenon into the school context isthat the activity easily becomes 

'schoolified' (Folkestad s. 215). 
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När det gäller datorskapad musik i skolan gäller det, menar Folkestad 

Hence, w hen placing these activities into school context, it is important to make 

sure that the functions, conditions and driving forces of the original phenomena 
are not lost (Folkestad s. 215). 

Det gäller alltså att se till att om det inrättas studior för datorbaserat musikskapande i 

folkbiblioteken så får det inte ske under alltför skolmässiga former. 

3.7 Bucht - en tjugo år gammal framtidsvision 

Datorbaserad elektraakustisk musik är ju ett specialfall av "klassisk" musik, dels eftersom det 

är upphovsmannen som själv även är interpreten, dels, och vad som är viktigast, tonsättaren 

färdigställer helt musikverket fram till konsertmässigt skick och vet ju under hela processen hur 

verket kommer att låta, genom att det växerfram i studion som upphovsmannen själv 

kontrollerar, i färdigt konsertmässigt skick. 

Det kan här kanske vara intressant att gå tillbaka och notera hur elektraakustisk musik- eller 

elektronisk musik som den tidigare kallades- uppfattades för tjugo år sedan, på 1970-talet. Jag 

minns en artikel av tonsättaren och kulturbyråkraten Gunnar Bucht från 1975- är det dit vi 

håller på att nå idag- i hemmet- eller på biblioteket? 

Bucht refererar och kommenterar en konsertserie som genom Rikskonserters försorg 

genomfördes i Väst Tyskland 1971. Konsertrepertoaren var 18 stycken elektraakustiska verk 

skapade av svenska upphovsmän. Konserttillfållena och publikreaktionerna var lika skiftande 

vid dessa elektronmusikkonserter som vid "vanliga" konserter med instrumentalmusik. 

Möjligen kändes det väl ovant för publiken med högtalare som "exekutörer" och man tvekade 

om man skulle applådera dessa "lådor" eller ej. Mot slutet av Buchts artikel försöker han "se" 

in i framtiden för detta nya konsertmedium som den elektroakustiska musiken gett upphov till. 

Det är intressant att märka hur Bucht spekulerar för tjugo år sedan, har vi nått dit idag? Jag 

citerar: 

Hittills har relationen elektronmusik-funktion/publik setts ur den offentliga 

konsertens synvinkel, dvs. jag har behandlat denna typ av musik då den klingar 

för ett antal personer, som samlats på en plats i akt och mening att gemensamt 

åhörajust denna musik. Men det finns en annan infallsvinkel, som hittills icke 

alls berörts och det är elektronmusik i hemmamilj ö. l - - -/Rikskonserters 

aktiviteter i allt väsentligt hade den offentliga konserten som utgångspunkt. 

Likväl bör hemmiljöaspekten behandlas och detta desto mer som bandet/skivan 
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icke bara är typiska elektronmusikaliska redskap utan även vår tids allt 

överskuggande instrument för hemmusicerande. l--- l Detta s.a.s. naturligare 

förhållande till högtalaren, som utmärker hemmiljön, i kombination med att 

elektronmusik är otänkbar utan den moderna kommunikationsteknik en, har fött 

tanken att elektronmusiken bäst skulle komma till sin rätt inom hemmets fyra 

väggar. l-- - l Personligen tror jag att musik via högtalare kommer bäst till sin 

rätt i hemmiljö med det viktiga tillägget att arten av musik som strömmar ut i 

just detta sammanhang är av underordnad betydelse (Bucht, 1975 s. 38). 

Bucht såg inte ända in i 1990-talet då. Nu kan vi själva skapa vår musik hemma om vi har 

ekonomiska möjligheter. Inte bara kan flytta avspelningsmöjligheten in i hemmet. Vi kan spela 

upp vår elektroakustiska, datorbaserade musik hemma. Detta kan väl komma att innebära att 

man återigen kan få musikaliska salonger i hemmen med "hemkomponerad" musik, som på 

1700 och 1800-talen. Det är just om tillgängligheten till denna möjlighet denna uppsats handlar. 

3 .8 Skapa • för sig själv eller i en kommunikationsprocess? 

Jan W. Morthensen konstaterar ju att notskriften ger begränsningar, explicita och/eller 

implicita, som gör att man kan spåra dessa begränsningar i den skapade musiken. Jag menar att 

den nya datortekniken för musikskapande skulle göra att man som skapande konstnär skulle stå 

relativt fri från skriftkulturens begränsningar, när man använder denna teknik, men samtidigt 

gäller ju att: 

En människa som präglats av skriftkultur tänker på ett annat sätt än den som 

kommer från en muntlig kultur ( Lilliestam 1995 s. 18). 

Fast denna nya datamaskinteknik skulle kunna innebära att man kommer in i någon sorts ny 

"muntlighet" i sin konstnärliga kommunikation i och med att datorskapad musik kan komma till 

utan att någon skrift används, liksom: 

Det muntliga uttrycket kan existera, och har nästan alltid existerat, utan någon 

skrift alls, men skriften kan aldrig existera utan det talade ordet ( Ong 1990 s. 

20). 

Walter J. Ongtalar ju dessutom även om "sekundärt muntliga kulturer". 

Skapandet kan sägas vara första steget i en kommunikationsprocess. Kommunikation ställer 

krav på en rätt så handfast analysmodell. Harold D. Lassweil kom 1949 på några frågor att 

använda i detta syfte. Jag citerarigen urElberling (1981 s. 41): 
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l Hvem? (Kontrolanalysen af, hvem der styrede mediets produktioner). 

2 Siger h vad? (lnholdsanalysen af mediets sprog og meddelesemes 

sammens.:etning og m<rngde). 

3 Gennem hvilken kanal? (Medieanalysen af kanalens tekniske og ~konomiske 
egenskaber). 

4 Til hvem? (Publikumanalysen af, hvem der broger det påg.:eldende medium til 

hvad og hvordan). 

5 Med h vilken effekt? (Effektanalysen af virkningeme på dette publikums 
handlinger og holdninger). 

Masskommunikationens och dess mediers utveckling har gjort att man på senare tid lagt till två 

frågor (Elberling 1981 s. 42): 

6 I hvilket samfund? (Jnteressentanalysen af, hvilke af samfundets medlemmer, 

der på forskellig vis er involveret i processen, hvordan og hvorfor, med hvilke 

konflikter og koalitioner samt om de sociale konsekvenser). 

7 Med hvilke tilbagevirkninger? (Analysen af, hvilke virkninger den hele 

process får på mediet s.:elv). 

Vad detta får för inverkan på min frågeställning om i biblioteken datorskapad musik bör kort 

påminnas om. Man skapar information i biblioteket, inte bara lagrar och återvinner. Dessutom, 

eftersom det är en konstnärlig verksamhet, man skapar alldeles ny information. 

Man skapar dessutom som sagt kommunikation eller en kommunikationsprocess: 

Det er icke blot en floskel, når det fastholdes, at kommunikation stadig skal 

betyde at g~re no get f.:elles for flere, og at massekommunikation har store 

muligheder i den retning, men at massef<rllesskabsg~relsen har den s.:erhed, at 

det tekniske apparat har afbrudt den direkte kontakt mellem sendere og 

modtagere, således at kommunikationen bliver envejs og modtagerue mere eller 

mindre isolerede, anonyme personer. Derfor kan massekommunikation kun 

v<rre et supplement til det interaktive liv mellem mennesker, til deres <rgte 

f.:ellesskaber om oplevelser, erkendelser, praktiske g~remål, leg og stridigheder 

- et supplement, der almeng~r alt dette, videregi v er ideer, bearbejdelser og 

erfaringer til grupper af mennesker. Bibliotekerne er et af den 

mellemmenneskelig kommunikations (kulturs) tr<rfpunkter i det omfang de 

koncentrere deres arbejde om at skaffe, hvad folk har brug for, uanset hvilket 
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medium det er bundet til, og hjrelper folk med at finde det. Dette at vrelge, ordne 

og genfinde netop, hvad folk har brug for, bliver bestandig vanskeligere og 

omkosteligere, efterhånden som medieprodukterne bliverflere (Elberling 1983 
s. 43). 

Genom att införa skapande verksamhet vid folkbiblioteken kommer de alltså att mer än på ett 

sätt att ingå i människors kommunikation med varandra. Man kommer att kommunicera 

konstprodukter, som man själv skapat. Och det är ytterligare ett bevis på att de nya medierna 

kommer att förändra biblioteksarbetet 

Skapar man alltid för att man har något att säga andra? Det vill säga är skapandet alltid första 

delen av en kommunikationsprocess? Eller snarare, bör alltid skapandet vara del av en 

kommunikationsprocess? För att ånyo vända sig till tonsättaren Jan W. Morthensen, så satte 

han igång en debatt i Svenska Dagbladet hösten 1994 efter uruppförandet av Sven-David 

Sandströms "The High Mass", om konstnärens- i detta fall tonsättarens- roll. Om det är att i 

första hand söka, eller skapa, kommunikation, eller om det i första hand är att vetenskapligt 

undersöka den klingande världen. Debatten pågick ett längre tag med ett flertal inlägg. 

Det är en lång tirad mot delar av det nutida svenska musiklivet Jan W. Morthensen levererar i 
Svenska Dagbladet den 8/12 1994. Dock är det främst kompositionsprofessorn i Stockholm 

som får klä skott: 

... Sven-David Sandström, som under 70-talet påstod sig aldrig komponera med 

tanke på publikens tyckanden, men som nu verkar sammanställa allt med 

bifallsstormar som främsta mål./-- -l Kulmen har nåtts med 'High Mass', ett 

lika skickligt som utstuderat kompilat av lyssnarknipande effekter som fyllt mig 

med en indignationjag aldrig tidigare känt inför någon musik i någon genre 

(Morthensen i SvD 8/ 12 1994). 

Finns det då inget hopp om musiken idag? Jo, Morthensen pekar på en viss verksamhet: 

Det för framtiden verkligt betydelsefulla sker i nästan bokstavlig tystnad, vid 

dataterminaler, i källarstudior, i experimentlokaler och andra obemärkta rum. 

Sann komposition är inte rutinerat handlag och sneglande på belöningar (lbid). 

Jag ämnar inte gå in på något längre referat av den debattomgång som blev resultatet av 

M orthensons första inlägg (det blev totalt elva inlägg i denna av M orthenson initierade debatt), 

menjag väljer dock att citera några rader av Gunnar Bucht, bland annat eftersom han på annan 

plats förekommer i min uppsats, men också eftersom han så att säga står på andra sidan i 
förhållande till Morthenson. Dock accepterar han inte okritiskt Sandströms konst. Bucht menar 

bland annat att Sandström visar "en aningslöshet inför materialet" (Bucht Sv D 25/1-1995). 
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Jag citerar ytterligare några rader av Bucht. Bucht menardock att Sandström 

... drar uppmärksamheten till det som komponister ibland tycks glöma (sic!), 

nämligen att man skriver för någon som man vill påverka (lbid). 
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4 OFFENTLIG SYN PÅ DATORVERKsAMHET 

4.1 !T-propositionen: Regeringens proposition 1995/96:125 

Jag kommer i denna uppsats, i samband med ett referat av Gunnar Svenssons uppsats 

"Folkbiblioteken tillhör folkbildningen", kap 3.3, ur boken Boken åter i centrum, att ta upp 

folkbibliotekens bakgrund inom folkbildningssverige. Denna bakgrund tas även fram i den nya 

!T-propositionen, vilkenjag nu ämnar att visa upp delar ur, delar somjag menar är relevanta i 

detta uppsatssammanhang. 

I !T-propositionen 

... redovisar regeringen förslag till mål för en övergripande nationell IT -strategi 

som pekar ut Sveriges fortsatta väg in i informations- och kunskapssamhället 

Regeringen lämnar förslag till prioriterade statliga uppgifter- rättsordningen, 

utbildningen och samhällets informations- försörjning- samt redovisar ett 

handlingsprogram för att bredda och utveckla användningen av 

informationsteknik. 

i kap "2 Bakgrund" konstaterar regeringen att: 

IT kan göra information och kunskap tillgänglig för individer och organisationer 

·på ett generellt, kostnadseffektivt sätt och bli därmed ett redskap för bl. a. det 

som brukar kallas det livslånga lärandet, dvs. den kontinuerliga 

kunskapsutveckling som krävs i en allt mer föränderlig omvärld. 

I kapitel "4 Nationell IT -strategi" ger regeringen förslag på åtta mål för den nationella IT

strategin dessa mål: 

... tar sikte på att övergången till informations och kunskapssamhället skall 

omfatta nationen i dess helhet och att alla medborgare skall kunna dra nytta av 

IT:s möjligheter. 

I dessa två citat speglas Regeringens vilja att låta hela Sveriges folk få ta del av 

infamatiansteknikens möjligheter. Bland annat genom att folket skall ha ett "livslångt lärande". 

Min ide om datormusikstudior på folkbiblioteken är helt i linje med detta. Dessutom gör ju den 

skapande verksamheten att man får något konkret att göra vid datan. 

Regeringen betonar utbildningens grundläggande betydelse. Både för den enskilde individen 

och för samhället som helhet Regeringen markerar ännu en gång att vi nu står inför det 

"Ii vs] ånga läran det" som ny princip. Regeringen poängterar därför att: 
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Utbildning som insatsområde måste därför sättas än mer i centrum i den 

omvandling som nu pågår. Denna omvandling berör alla utbildningens områden 

-det reguljära utbildningsväsendet, vuxenutbildning, folkbildning och 

arbetsmarknads- utbildning liksom vidare utbildning och kompetensutveckling i 

företag och offentlig förvaltning. Ä ven biblioteken kommer i detta sammanhang 

att få nya uppgifter. 

Här resonerar Regeringen om de olika områden Utbildningssverige består av. Man nämner 

också att biblioteken skall få nya uppgifter. Även detta citat visar att mina tankegångar, 

praktiskt, är i linje med vad det offentliga Sverige ännu bara teoretiserar kring. Jag visar vidare 

j denna uppsats att folkbildningen är den del av Utbildningssverige som j största utsträckning 

bör tas till vara i viljan att närma IT till medborgarna. 

När det gä11er just musikskapande verksamhet så medger ju den nya tekniken att man lånar 

takter och avsnitt ur redan existerande verk, för att bearbeta dem och låta dem ingå i sin egen 

komposition. Likaså kan man ju stä1las införfrågan vem som äger ett verk producerat i 

folkbiblioteket, upphovsmannen eller biblioteket? Detta problem behandlar även IT

propositionen där man konstaterar: 

Mer specifikt berörs teknikens inverkan på verksbegreppet, 

upphovsmannabegeppet, tillämpningen av de ekonomiska rättigheterna, 

tillämpningen av rätten att kontrollera offentliga framträdanden samt tillämplig 

lag i samband med internationell överföring av informationl---l Målsättningen 

är att komma fram till en internationellt harmoniserad lösning under senare delen 

av 1996. 

I kapitel "5.2.2 Vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och folkbildning" konstaterar 

Regeringen bland annat att: 

Det bör ske en ökad samverkan mellan de olika aktörerna inom 

vuxenutbildningen. 

Man konstaterar att kvinnor använder datorer i mindre utsträckning än män både på arbetet och 

hemma. Detta beror bland annat på att kvinnors arbeten är mindre datortäta än mäns. Detta kan, 

till exempel, avhjälpas genom att öppna skoloma för andra verksamheter och kategorier av 

människor än tidigare: 

Genom att öppna skolan för olika aktiviteter kan både skolan och samhället 

berikas. På detta sätt kan skolan medverka till att gemenskapen mellan 

människor stärks. En utveckling av skolan, som ett kunskapscentrum 'mitt i 
byn', är ett bra sätt att bredda tillgången till teknik och kunskap. I många 

26 



kommuner finns närhet mellan bibliotek och skolor, vilket i än högre grad gör 

skolan till ett kunskapscentrum. l--- l Genom folkbildningen får människor 

självförtroende att gå vidare i utbildning. Folkbildning om IT och om de frågor 

som rör informations- och kunskapssamhället bör enligt regeringens mening 

prioriteras under de närmaste åren. 

Regeringen betonar ytterligare biliotekens och folkbildningens vikt i viljan att delge IT till 

medborgama 

Ett särskilt kapitel 5.2.5 behandlar "Bibliotekens roll i kunskapssamhället". Som spindlar i 

nätet ses av regeringen Kungliga biblioteket och LIBRIS vara. Men regeringen fäster även stor 

vikt vid läns- folk- och skolbibliotekens utveckling. När det till exempel gällerfolkbiblioteken 

menarregenngen: 

Folkbiblioteken kommer att spela en viktig roll när det gäller alla medborgares 

tillgång tillIT. Folkbiblioteken har en bred geografisk spridning och når en stor 

del av befolkningen. 

Regeringen menar också att IT förändrar förutsättningarna för att förverkliga de kulturpolitiska 

målen. De säger bland annat i kapitel "5.4.2 Kulturpolitiken": 

Det finns ett nära samband mellan ett rikt och mångsidigt kulturliv och ett öppet 

demokratiskt samhälle. 

Folkbiblioteken har som jag diskuterar i denna uppsats, förutom en spridning till alla Sveriges 

kommuner, en viktig ro11 även som kulturinstitution vilande i den svenska demokratin. 

l kapitel "5.4.5 Fuktionshindrade och äldre" diskuteras naturligvis vad IT kan innebära för 

dessa kategorier människor. I avsnittet kultur och fritid nämns: 

Utöver att ge funktionshindrade tillgång till nya former av kultur skaparIT 

möjligheter till kulturaktiviteter som tidigare varit svåra att utföra. Det kan t. ex. 

vara mediaverkstäder för funktionshindrade, program för egen skapande 

konstnärlig verksamhet på datorn ellerför att komponera och spela egen musik. 

Detta citat belyser datorernas möjligheter i skapande verksamhet. Jag diskuterar längre fram i 

denna uppsats åsikten att man inte bör begränsa dessa möjligheter till att gälla bara 

funktionshindrade. 
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4.2 Kulturutredningens Sintbetänkande 

Så redovisar jag de punkter i Kulturutredningens Sintbetänkande från hösten 1995, som jag 

finner viktiga för mitt uppsatsarbete. Kulturutredningens Slutbetänkande, som i varje fall till 

viss del skall komma att ligga till grund för kulturpolitiken och kulturlivet i Sverige för en lång 

tid framåt- de senaste målen för kulturpolitiken i vårt land formulerades 1974. 

Jag inleder med några citat från det 23:dje kapitlet som har rubriken "Musik" där finns några 

konstateranden och antaganden: 

Musikområdet är det mest vittförgrenade och omfattande konstområdet 

Musiken gör, i högre grad än andra konstformer, traditioner levande på ett 

medryckande och engagerande sätt. För många, särskilt unga, är musiken ett 

sätt att uttrycka sin identitet (SOU 1995:84 s. 395). 

Detta formulerar också, tycker jag, Kulturutredningen i detta citat: 

Möjligheten att på elektronisk väg efterlikna instrument, utveckla nya 

musikaliska ljud och att utnyt~a dataprogram för notskrift öppnar vägen för allt 

flera att ägna sig åt att komponera och arrangera musik. l - - - l Redan nu finns 

mycken information och kunskap om musik överförd till databaser. Den stora 

förändringen kommer att äga rum när tillgången till dessa databaser vidgas. Det 

kan ske genom utplacering av dataterminaler på biblioteken. l--- l De senaste 

decenniernas satsningar på att bygga upp en kommunal musikskola har lagt en 

bred grund för unga människors musikintresse både vad gäller eget utövande 

och lyssnande. l - - -l Det är angeläget att de ungdomar som själva vill lära sig 

att spela eller sjunga ges sådana möjligheter och att insatser görs för att det egna 

musicerandet inte upphör när man lämnar musikskolan. Det är också viktigt att 

musikskolan knyter an till ungdomars musikvärld och att avgifterna ligger på en 

nivå som gör det möjligt för alla att delta (Ibid s. 396- s. 399). 

Här redovisas tankegångar som motiverar att min ide om studior för datorbaserat 

musikskapande bör inrättas vid folkbiblioteken i Sverige. Man pekar på musikens betydelse för 

människan av idag, särskilt de unga. Samtidigt som det egna musicerandet (och skapandet 

menar jag) inte bör upphöra när man lämnar musikskolan. A v gifterna tas också upp som en 

viktig punkt. Att folkbibliotekens tjänster är gratis ser ju jag som ett motiv till datorstudiornas 

placerande där. 

Kulturutredningen föreslår som mål för musikpolitiken att den skall: 

-medverka till att fler får möjlighet att utöva musik, enskilt och i grupp, 
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-öka tillgängligheten till och intresse för olika slags musik, 

-främja kvalitetssträvanden, utveckling och förnyelse i musiklivets olika delar 

och inom olika genrer, 

-verka för att de musikaliska arven tas till vara och brukas (Ibid s. 399). 

Kulturutredningen frågar sig dessutom: 

Mot denna bakgrund kan man fråga sig om behovet av att uppleva 'levande' 

musik är lika stort nu som tidigare. Är det så att inspelad musik ersätter intresset 

för 'levande' musik och därmed behovet av offentligt stöd till sådan verksamhet 

(Ibid s. 396). 

Man svarar, somjag diskuterar längre fram i uppsaten, att levande musik naturligtvis är lika 

viktig idag som tidigare. 

4.2.1 Biblioteksområdet 

Vi övergår så direkt till biblioteken och ser på vad Kulturutredningen säger om bibliotek. På 

detta område förordar kulturutredningen en bibliotekslag: 

Ett sådant skydd bör ges i form av en bibliotekslag för att på det sättet gälla alla 

kommuner i landet. Genom en lagstiftning kan staten med kraft betona 

betydelsen av medborgamas rätt till tryckt information och kunskap samt av 

insatser för att stärka intresset för läsning, litteratur och bildning i samhället 

(Kulturutredningen s. 470). 

När det gäller bibliotekens förhållande till den nya IT -tekniken så framhåller Kulturutredningen 

att det är viktigt, inte minst för ungdomarnas skull, att biblioteken håller sig väl framme i den 

snabba utveckling som nu sker bland annat av ny infrastruktur. 

Det är av yttersta vikt att folkbiblioteken skaffar utrustning och kunskap att 

utnyttja informationsteknikens möjligheter (lbid s. 474). 

Kulturutredningens "Förslag till bibliotekslag" 2§ behandlar informationsteknik 

2§ Till främjande av upplysning, information, - bl.a. med hjälp av 

informationsteknik- utbildning, intresse för läsning och litteratur samt kulturell 

verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 

Vaije kommun ska ha folkbibliotek. (Kulturutredningen sid. 481). 
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Här pekas på bibliotekens betydelse. Dessa citat är precis i linje med de tankar jag hade som 

inledning till detta uppsatsarbete. De tankar jag har på en bibliotekslag, som garanterar 

biblioteksverksamheten i alla kommuner, samt att bilioteken måste stå som en del i det nya IT

samhället samt även ge tillgång till övrig kulturell verksamhet. 

4.2.2 Kulturutredningens mål 

Låt oss så först se på de centrala målen, de som regering och riksdag formulerat som 

vägledande för Sveriges kulturpolitik. De nuvarande målen är sedan 1974 och är: 

-Kulturpolitiken ska11 medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar 

för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

-Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt 

mellan människor. 

-Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. 

-Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturområdet. 

-Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov. 

- Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 

-Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levandegörs. 

-Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturområdet över 

språk- och nationsgränserna. 

I den senaste Kulturutredningen, från 1995 kan man läsa om litet av bakgrunden till dessa åtta 

mål: 

När utredningen Kulturrådet år 1972lade fram förslag till mål för 

kulturpolitiken gjorde den det i form av ett övergripande mål och sju delmåL 

Delmålen hade karaktär av medel för att uppnå det övergripande målet, som 

hade en mycket vid och allmän samhällsprofiL 

I prop. 1974:28 fanns inte skiktningen på övergripande mål och delmål kvar 

utan regeringen föreslog, och riksdagen antog, åtta parallellställda mål. I den 

kulturpolitiska debatten har senare en inbördes gradering av målen ibland 
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efterlysts. Några mål borde anges som viktigare än de övriga 

(Kulturutredningen 1995 s. 84-85). 

Den nya kulturutredningen från 1995 och som är den senaste samlade synen på 

kulturverksamheten i Sverige, har beslutat sig för att, trots kritiken av åtta likställda mål från 

föregående kulturpolitiska beslut, ge några parallellställda mål, denna gång är de fem till 

antalet. Som mål för kulturpolitiken föreslår de följande: 

Kulturen ger människan glädje, insikter, många uttrycksmöjligheter och ett 
rikareliv 

Kulturpolitiken ska därför 

-värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter, 

-verka för delaktighet och stimulera eget skapande, 

-främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet, 

- ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem, 

- ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 

i samhället (Kulturutredningen 1995 s. 85). 

Kulturutredningen 1995 går sedan igenom dessa punkter, punkt för punkt och utvecklar sin 

syn på respektive område. Under punkten "Kulturpolitiken ska verka för delaktighet och 

stimulera eget skapande" skriver Kulturutredningen 1995 bland annat: 

I skapande verksamhet inom folkbildning och amatörorganisationerfrigörs 

människors kreativa resurser. Deltagama bestämmer själva inriktningen på 

verksamheten och har möjlighet att föra fram uppfattningar och värderingar och 

uttrycka känslor på ett sätt som stimulerar till åsiktsutbyte. /-- -l Insatserna för 

att ge människor möjlighet till egen kulturell aktivitet bör ges hög prioritet. 

Verksamheten, både inom folkbildningen och andra organisationer och former, 

behöver hela tiden förnyas genom ett utvecklingsarbete. l - --l Det kräver 

möjligheter att arbeta i skilda konstarter och genrer, i olika medier, i olika 

praktiska och organisatoriska former (Kulturutredningen 1995 s. 87). 

Under punkten "Kulturpolitiken ska främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet" 

formuleras bland annat: 

En uppgift för kulturpolitiken är att stärka konstens möjligheter att utveckla och 
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Vidare: 

förmedla alla de kunskaper, erfarenheter och insikter och ge alla de upplevelser 

konsten är mäktig. Så kan en humanistisk människosyn stärkas. Det gäller både 

i det professionella konstskapandet och i amatörverksamheten. Målet innefattar 

båda delarna (Kulturutredningen 1995 s. 87). 

Kulturpolitiken ska ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft i samhället 

Kulturen ger medel för människor att uttrycka sin mening, att påverka och 
förändra. 

De konstnärliga uttrycksmedlen ger möjlighet till en särskid uttrycksfullhet. 

l--- l När uttrycksmedlen är många blir debatten rik på nyanser, livfull och 

engagerande (lbid). 

Kulturutredningen 1995 tar också upp "Något om kulturpolitikens medel". I avsnittet 

"Medierna som kulturbärare" belyses den nya utvecklingen av elektronik och medier. 

Man konstaterar: 

Medierna kan spegla både världen och mångfalden av kulturella företeelser. 

l - - - l En viktig uppgift för kulturpolitik en är därför att skapa förutsättningar för 

. ambitiösa kvalitetssatsningar som tar vara på mediernas möjligheter som 

kulturbärare (Ibid s. 91 ). 

Kulturutredningen 1995 konstaterar vidare att den snabba utvecklingen inom mediaområdet ger 

förutsättningar för nya aktiviteter och att de skapar ... 

Samt att: 

... nya instrument i kulturell och konstnärlig verksamhet (lbid). 

En viktig uppgift för kulturpolitiken är att medverka till att data- och 

medieutvecklingens möjligheter till kunskapsspridning, ideutbyte och 

konstnärliga uttryck tas till vara och görs allmänt tillgängliga (lbid). 

Kulturutredningen pekar på frigörandet av människors resurser i ett skapande 

arbete. Det skapande arbetet skapar i sin tur en förnyelse av exempelvis 

folkbildningen. Man bör också få skapa i olika genrer och medier. 

Amatörverksamheten är lika viktig som det professionella skapandet. Viktigt är 

fönyelse som tar tillvara "mediernas möjligheter som kulturbärare". Jag menar 
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ju också att det är viktigt att ta tillvara datorernas konstnärliga potential. 

Citaten i detta kapitel skapar en bild av ett samhälle som utnyttjat datorernas alla 

möjligheter i kulturellt avseende. Man konkretiserar dock inte nämnvärt vad man 

menar. Min ide, som ligger till grund för denna uppsats, är dock konkret. 

Datormusikskapande vid folkbiblioteken. Jag visar i detta uppsatsarbete vad 

man kan göra av de teoretiska ramar som ges av ovan citerade offentliga tankar 

ochjag vill mena att min ide får starkt stöd i dessa statliga papper. 
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S KORTA PREsENTATIONER AV INSTITUTIONER SOM EN BAKGRUND 

5.1 Kulturskolor 

Jag vill som fortsatt bakgrundsarbete i denna magisteruppsats göra några nedslag i 

Kultursverige, för att söka utröna var det finns redan existerande studior för databaserat 

musikskapande. En företeelse i Kultur-/Musiksverigesom har ungefär tio år på nacken är 

kulturskolorna. Det finns ingen klar definition av vad kulturskola är för något, såväl 

grundskolor som friskolor och andra fristående utbildningar kan kalla sig kulturskola. Dock 

finns det en viss klar definition av vad kulturskola är i Kulturrådets tidskrift Barn och Ungdom 

nr 4 1994. 

Där kan man läsa att kulturskola definieras: 

som en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och 

film/video finns som regelbundet återkommande verksamhet för barn och 

ungdom efter skoldagens slut. 

De flesta kulturskolor verkar ha sin grund i att den kommunala musikskolan har breddat sin 

verksamhet. Det som i viss mån kan sägas prägla verksamheten vid kulturskolorna är att den 

arbetar för att 

utveckla elevens kreativitet på ett tydligare sätt än musikskolan som ofta är 

. inriktad främst på reproducerad musik ( KBU s.2) 

I KBU 4-94 står nämnt vilka kommuner som vid den tiden hade kulturskolor de var: 

Degerfors, Eslöv, Fagersta, Filipstad, Gävle, Hä11efors, Härnösand, Kalmar, Karl skoga, 

Kungsbacka, Landskrona, Sandviken, Sigtuna, Västerås och Örebro. 

För att få en uppfattning av förekomsten av redan existerande studior för datorbaserat 

musikskapande valde jag att vecka 9 1996, dvs.26/2-29/2, ringa runt till de ovan nämnda 

kommunerna och göra en liten förfrågan om kommunen har dylik studio. Degerfors har ingen 

kulturskola varför ett fel måste ha smugit sig in i Kulturrådets skrift. (Dessutom hade de 

vännländska skolorna sportlov varför jag inte fick något svar där). 

A v de existerande kulturskolorna visade det sig att nio kulturskolor har en datonnusikstudio. 

En del hade äruw bara för lärarbruk, men planerade för elevanvändande så småningom. För 

övrigt var det ett par, tre stycken kulturskolor som planerar för införskaffande av en studio när 

pengar finns. Vad man måste nämna när det gäller denna verksamhet i kulturskolorna är att den 

riktar sig till barn inom ungdomsskolan dvs. när man gått ut gymnasiet har man ingen plats 

längre. Dock hyrde några kommuner ut sin studio till allmänheten. 
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5.2 Musikgymnasier 

Jag besökte under vårvintern 1996 roysikgymnasierna Kungsbacka och Östersund. Där tittade 

jag främst på deras respektve datormusikstudio. Dessa studior var bara tillgängliga för de 

elever som studerar vid musiklinjerna på skolorna. Jan Ström, som ansvarar för studion i 
Kungsbacka trodde dessutom att det skulle ske sabotage och skadegörelse om man öppnade 

studion för en större krets. 

5.3 studiefrämjandet 

För att göra ytterligare ett stickprov beträffande förekomsten av datormusikstudior för 

allmänheten valde jag att ringa till studiefrämjandet centralt i Stockholm för att få tips om några 

orter i landet där man har stor (rock)musikverksamhet och kan tänkas ha även en 

datormusikstudio. Det visade sig så att studiefrämjandet i Eskilstuna har en studio för dylik 

skapande verksamhet, och att man måste vara tre personer för att få starta en studiecirkel och få 

tillgång till studion. Vid studiefrämjandet i Linköping korn dock fram en aspekt på varför inte 

de har en datormusikstudio. De menade att man ofta( st) arbetar ensam i en sådan studio och 

studieförbundens verksamhet bygger på studiecirkeln. 

5.4 Folkbiblioteken tillhör folkbildningen 

Folkbiblioteken tillhör folkbildningen är titeln på en uppsats Gunnar Svensson skrivit i boken 

"Boken åter-i centrum" som visserligen handlar om bokens plats i biblioteken och inom 

folkbiblioteken, menjag menar att de år som gått sedan uppsatsen skrevs (1983) samt att den 

ruedieutveckling som skett, inte minst på biblioteken i viss mån ersatt boken. Dessutom 

handlar Svenssons uppsats främst om folkbildning och det är bibliotekens plats inom 

folkbildningenjag vill visa genom att citera ur detta kapitel. Därmed övertill Gunnar 

Svenssons artikel: 

Föreläsningen, biblioteket och studiecirkeln var tre vägar till bildning i de 

framväxande folkrörelserna (Svensson 1983 s. 13). 

Biblioteken har brutits ut ur folkrörelsesammanhanget och kommunen har blivit 

huvudman. Verksamheten harfått en neutralare karaktär. Dels för att alla 

kommunens invånare ska känna sig välkomna att låna böcker. Dels för att 

kommunbiblioteken fått resurser att köpa sådant som de små 

folkrörelsebiblioteken gärna ville ha men aldrig vågade drömma om att skaffa 

sig. Utbyggnaden har gjort biblioteken till starka och självständiga 

kulturinstitutioner i kommunerna" (ibid). 
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Folkbildningssträvanden kan aldrig bli något som vissa organisationer eller institutioner 

[studieförbunden] har monopol på. Det är ett sätt att inrikta sitt arbete. Folkbildningen 

kännetecknas av: 

-Oupphörliga försök att nå nya grupper med verksamheten, 

-lyhördhet också gentemot dem som kommer ovana och osäkra, 

-strävan att aktivera, inte bara erbjuda tiänster och 

-respekt för vars och ens egenart och ambitioner ( lbid s.l4-15). 

Men sen kommer datorerna- som gör det möjligt för oss att hämta upplysningar 

ur informationsdigra databaser. Databaserna blirframtidens uppslagsböcker. 

När detta inträffat kommer bibliotekens informationstjänst att vara handikappad 

om den saknar tillgång till vad databaserna innehåller. 

De köpstarka kommer alltid att ha möjlighet att utnyttja den nya tekniken. De 

köpstarka blir också informationsstarka. Men i ett demokratiskt samhälle måste 

alla ha tillgång till informationen. Bibliotekens informationstjänst får därför en 

nyckelroll i framtidens informationssamhälle (lbid. s.l6). 

Dessutom citerar Svensson Sven Lindquist som menar att: 

Biblioteken måste bli folkets forskningscentraler (Jbid s. 17). 

5.5 New Trends in Scandinavian Public Libraries. 

New Trends in Scandinavian Public Libraries är en bok av Jens Thorhauge. Jag har, eftersom 

jag även vill se folkbiblioteket som ett lokalt kulturhus, valt att titta närmare på kapitlet The 

Library as a Local Cultural Center. Där ges exempel på hur man kan anpassa bibliotekets 

utbud. Genom att ge avkall på att vara ett heltäckande bibliotek och istället se efter vad 

närboende grupper efterfrågar för typ av service, kan man anpassa bibliotekets utbud till de 

olika grupper som bor i närheten av biblioteket. 

Några exempel på sådan anpassning är, att ha många tidningar på främmande språk i 

invandrartäta områden, barnanpassning i de områden där det bor många barnfamiljer. 

Biblioteket kan till exempel också, som i Helsingfors, bli ett aktivitetshus för 

fritidsverksamheter och rekreation. 

Man kommer också in på olika sorters verkstäder så som video, data och så vidare, även 

nämns Ljudverkstaden i Odense, som exempel på hur dyrbar utrustning görs tillgänglig för 

amatör- och halvprofessionella musiker och tonsättare, och andra verkstäder, som gör att 

konsumenterna på biblioteket även blir producenter. Dessutom kan folkbiblioteken stödja olika 
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klubbars verksamheter genom att göra olika apparater och material tillgängliga för klubbarnas 

ändamål. 
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6 TRE KOMMUNER~ TRE FÖRUTsÄTTNINGAR 

Detta kapitel bygger bland annat på Statistisk årsbok 1995 och Statistiska meddelanden Ku 11 

och Ku 15. 

6.1 Göteborgs stad 

Göteborgs stad är Sveriges näst största stad/kommun och fungerar som största centralort för ett 

stort omland, från Värmland i norr, Småland i öster och Halland i söder. Göteborg som 

statistisk kommuntyp räknas till katagori 8, med vilket menas de tre storstadsregionerna. Detta 

har gjort att Göteborgs kulturpolitiker vill att stadens teatrar och orkestrar skall få en status av 

riksangelägenheter, av samma typ som till exempel Dramaten och Kungliga operan är i 

Stockholm. 

Göteborgs kommun hade vid år 1994:s inträde 437 313 invånare men servar som ovan nämnts 

ett mycket stort omland. Jag har nu valt att titta litet närmare på statistik för exempelvis 

bibliotekens bestånd, personal, kostnader och så vidare för att få en uppfattning av vad en 

sådan verksamhet kostar per kapita. Biblioteken väljer jag för att det är en kulturverksamhet 

som finns i alla Sveriges kommuner och det är just biblioteken som är intressanta, för placering 

av de verkstäder/studior för datorskapad musik som denna magisteruppsats handlar om. Jag 

kommer sedan att jämföra dessa siffror med motsvarande siffror i Kungsbacka kommun och 

Strömsunds kommun. Dessa siffror kanjämföras som de står, tycker jag, men kostnader 

redovisas till exempel i tusental kronor och antalet anställda i helårsverken. Siffrorna är 

hämtade ur Statisiska meddelanden. 

Folkmängd: 437 313 

Kommuntyp: 8 

Bibliotekspersonal: 324 

Kostnader: 127 733 

Kostnad/capita. 0,29 

Mediekostnader: 13 506 

Filialer: 31 

Bokbussar: 4 

Besökare/vecka; 

H u vu d bibliotek: 25 316 

Filialer: 52 805 

Övriga fonogram: 13 513 

39 



Bok och A V -medielån/inv: 8,6 

Totalkostnad för kultur: 512 080 

Därav bibliotek: 130 516 kr 

Kulturkostnadlcapita: 1,17 kr 
Investerings kostn för kultur: 19 312 

6.1.1 Kulturella mål i Göteborgs stad 

I Göteborgs Stad håller man på att utarbeta ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram, menjag 
tycker det kan vara värt att börja med den kulturdefinition som beredningen för det tidigare 

handlingsprogrammet i kulturfrågor i Göteborg formulerade 1969 (det så kallade KUB 69) den 

var bland annat: 

... olika slag av yrkes- och amatörmässigt bedriven konstnärlig verksamhet eller 

upplevelse av sådan verksamhet samt olika fonner av bevarande verksamhet 

från museer till miljövård (Kulturprogram för Göteborg Rapport mars 1973 s. 
l) . 

Om vi försökerfinna detjag är ute efter, nämligen stöd fören skapande verksamhet bland de 

individuella kommunmedborgama, finner man det uttryckligen på åtminstone ett par ställen, 

först under punkten "3 Kulturen och Samhället": 

· Genom att utveckla fantasin, känsligheten, den skapande förmågan och det 

kritiska omdömet främjar kulturen- enligt beredningens uppfatttning- bl a 

individens emotionella och intellektuella utveckling, hennes självständighet samt 

hennes förmåga till social kontakt och kommunikation (lbid). 

Man diskuterar vidare om att aktiv kulturell verksamhet är viktig för livskvaliteten. Vidare 

nämns under punkt "7.2 En mångsidig kulturverksamhet": 

... kommunen - stimulerar konstnärligt och socialt nyskapande verksamhet 

genom ett ökat stöd till utominstitutionella kulturyttringar (lbid s. 5). 

Vidare under punkten "8 Kulturverksamhetens framtida organisation": 

... bygga ut en kontinuerlig kulturverksamhet i bostads-, arbets-, fritids-, och 

vårdmiljö 

l- --l 

- att öka medborgarnas möjligheter till fri skapande verksamhet (Ibid s. 7). 
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I Göteborg, i arbetet med att arbeta fram ett nytt "Förslag till nytt kulturpolitiskt program", har 

man samtalat med olika företrädare för Göteborgs kulturliv, där fick man bland annat följande 

synpunkter: 

En grupp av synpunkter handlar om att programmet bör prioritera kulturella 

egenaktiviteter- att staden bör satsa mer resurser på att stimulera göteborgama 

att på egen hand eller i samverkan med professionella kulturskapare utöva egna 

kulturaktiviteter. Dessa synpunkter kopplas samman med kravet på ett program 

som stärker stadsdelarnas resurser för breddning av kulturaktiviteterna med 

lokala kulturcentra som operationsbas. Kulturhus- eller i varje fall ett kulturellt 

aktivitetscentrum- i vaije stadsdel är en tanke från KUB 69 som kommit av sig 

men som bör ges förnyad prioritet i programmet ( Göteborgskultur i frontlinjen 

Del l s. 19). 

I De12: Förslag till riktlinjer och handlingsprogram menar man att kulturen i Göteborg skall ha 

både "Spets och bredd": 

Ett levande kulturliv förutsätter både spets och bredd. En rik vardagskultur i 

fonn av bra bibliotek, musikskolor, och kulturaktiviteter som lockar människor 

till eget skapande måste finnas vid sidan av levande institutioner och ett rikt 

kulturliv (Ibid De12 s. 2). 

Annars betonas kvalitetskultur och stödet till denna starkt i detta "Förslag till riktlinjer och 

han dl i n gsprogram". 

Ä ven Nämnden för stadsbiblioteket i Göteborg håller på med förslag till nya målsättningar. 

Vad som redan är antaget av nämnden är några "Visioner" av vilka en punkt är "Göteborgs 

stadsbibliotek skall vara": 

-ett levande kulturhus som stimulerar till egen skapande verksamhet (Visioner 

juli 1994). 

Så långt kultur- och biblioteksnämndernas i Göteborg visioner inför framtiden. 

6. l. 2 Summering av ett samtal med Kerstin Alnebratt, kommunalråd rör 
kulturfrågor i Göteborgs stad 

Kerstin Alnebratt tycker det är principiellt viktigt att ställa datorfunktioner till invånarnas 

förfogande. Hon vet dock för litet när det gäller kostnader och andra sammanhang, som rör 
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studior för datorskapad musik, för att kunna svara något bestämt på min fråga om 

eventualiteten att inrätta studiorför datorbaserat musikskapande. 

Hon hänvisar mig också till bibliotekschef en. Därför att den vanliga gången när det gäller ny 

verksamhet vid biblioteket är att förslagen kommer frän respektive verksamhetschef och sedan 

tar politikerna ställning till dessa förslag och yttrar antingen sitt samtycke eller så avvisar de 
förslaget. 

6.1.2.1 Summering av ett samtal med Anita Sindler, bibliotekschef i Göteborg 

Jag samtalade i telefon 22/5 1996 med Anita Sindler, som är avdelningschef vid Göteborgs 

stadsbibliotek om hennes inställning till att inrätta en studio för datorskapad musik i Göteborg. 

Hon tycker att det "är ett intressant ämne", men att det inte är något man diskuterat inom 

biblioteket. 

Hon menar att man lätt glömmer ungdomars musikintresse och säger att musik är något alla 

ungdomar är intresserade av oavsett om man håller på med någon idrott på fritiden eller inte. 

På huvudbiblioteket har man dock inte mycket ungdomssatsningar för tillfället, lokalerna är 

he11er inte anpassade för exempelvis rockkonserter (jämför nedan). Man har inga ljudisolerade 

lokaler, dock byggde man om biblioteket i böljan på 1990-talet. 

1 samband med ombyggnaden flyttade man musikavdelningen så att den nu ligger mycket 

centralt placerad nära ingånge-n och även nära barn- och ungdomsavdelningen. 

Musikavdelningen har efter denna flytt blivit mycket livaktig, med många ungdomar som 

besökare. Musikavdelningen lånar nu även ut CD-skivor, samt har rum för lyssning i lurar. 

6.1.3 Ungdomssatsningar vid Göteborgs stadsbibliotek 

Erfarenheterna från Ljudverkstaden vid Musikbiblioteket i Odense visar att den grupp 

människor man främst når med denna verksamhet är yngre män. Detta är en grupp människor 

som man gärna vill nå med biblioteksverksamhet eftersom det är en grupp som inte 

frekventerar bibliotekets tjänster så ofta, som de borde. Vid Göteborgs stadsbibliotek har man 

tidigare haft satsningar i samband med musik för att nå ungdomar. 

Naturligtvis har man vid stadsbiblioteket i Göteborg en omfattande verksamhet för barn. Men 

man har även haft verksamhet som riktat sig direkt till ungdomar. Man har haft konserter med 

rockmusik på stadsbiblioteket. 
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Mellan 1985 och 1987 hade man medjämna mellanrum rockkonserter på stadsbiblioteket 

Det var ungdomsbibliotekarien Inger-Marie Meyer som kämpade med detta. Jag 

skriver kämpade, för hon hade mycket motvind. Många av de andra 

bibliotekarierna klagade på oväsen, man var rädd att ungdomarna skulle 

missköta sig, skrämma bort andra låntagare, röka inne etc. (Backlund, 1994). 

Ungdomarna skötte sig dock "oklanderligt". Vid konserttillfällena fanns också andra aktiviteter 

författarbesök, och olika andra aktiviteter det var "dock musiken som var det mest lyckade" 

(Backlund, 1994). Rockkonsertverksamheten med biaktiviteterflyttade dock efter några år till 

Musikens bus i Majoma. Man har också vid stadsbiblioteket i Göteborg haft 

ungdomskulturfestivaler 1985 och 1986, då även fritidsgårdar och Musikens bus varit med. 

stadsbiblioteket i Göteborg har även haft poesiuppläsningar där unga arbetslösa poeter fått 

chansen att framföra sina alster, publiken vid dessa tillällen var ung, de flesta runt 20 år. 

6.1.4 Kulturhuset Blå Stället i Angered 

Eftersom man kan se folkbiblioteket såsom varande två institutioner i ett, nämligen en 

fortsättning och arvtagare till det urfolkbildningen sprungna, exempelvis, cirkelbiblioteket, 

men numera är ju folkbiblioteket även, och kanske främst, en kommunal kulturinstitution, så 

kan det förmodligen vara intressant att se hur man resonerar när det skall nyskapas ett 

kulturhus, som även inrymmer ett folkbibliotek. Jag har valt att något forska i hur turerna gick 

när det nya kulturhuset Blå Stället planerades i det då nybyggda bostadsområdet Angered i 
norra Göteborg. Byggtiden för dessa projekt var slutet av 1970-talet varför man kan förmoda 

att det kulturpolitiska klimatet i Sverige var ett sådant, som såsmåningom ledde fram till1974-

års kulturpolitiska beslut och att det var detta klimat som vägledde politikerna inför de olika 

besluten. Eftersom det troligen skulle leda för långt för detta magisteruppsatsarbete att göra en 

alltför lång redogörelse av materialet, väljer jag att främst titta på vad biblioteksnämnden anför 

för argument. 

Jag börjarmed att titta på målsättningen inför byggandet av Angered centrum: 

I mälsättningen måste också beaktas att centrum skall fungera på ett riktigt sätt 

inte bara när den första utbyggnaden invigs, vilket sannolikt sker först 5-8 år 

efter planeringsarbetets påbörjande, utan också om 20 och 30 år och ännu längre 

in i framtiden (Angered Centrum 1968 s. 12). 

När det gäller funktionen av Angered centrum menade man: 
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Angered centrum skall inte bara vara en plats där man tillhandlar sig nödvändiga 

varor, det skall inte bara vara ett shoppingcentrum. Det skall - och med lika stor 

angelägenhetsgrad - vara en plats där man får tillgång till kulturella och sociala 

funktioner och aktiviteter, där man kan utöva idrott och annan motion och 

beskåda sportevenemang, där man kan roa sig på olika sätt och få en 

meningsfull fritidsaktivitet. Där skall tyngdpunkten i den högre undervisningen 

inom Angered-Bergum ligga. Centrum skall vara en samlingsplats, där man kan 

träffas och mötas. Det skall också med sin utformning, aktivitet och sitt folkliv 

ge besökaren en stimulerande omväxling till miljön vid hemmet och fungera 

som en för stadsområdets alla invånare gemensam tillhörighet, som en 

brännpunkt, dit man från alla riktningar lätt och gärna strålar samman. (Angered 

Centrum 1968 s.l3). 

Vid di skuterandet av "Andra servicefunktioner" är det för kultursektorn främst teaterområdet 

som nämns: 

Med ett till synes allmänt växande intresse för kulturella aktiviteter som t. ex. 

bibliotek, utställningar, kurser och föreningsverksamheter ökar behovet av 

lokalerför sådana aktiviteter. 

Intresset för teater synes vara i tillväxt och en tendens finns inom teatrarna att 

bredda publikunderlaget genom föreställningar i lokaler utanför de ordinarie 

scenerna. En teater i Angered torde sålunda bl. a. kunna fungera som en lokal 

. för gästspel från de ordinarie teatrarna i centrala staden. (Angered Centrum 1968 

s. 26). 

1972 hade planeringsarbetet gått ett steg vidare, då hade förslag till funktionsprogram inkommit 

och redovisades i en skrift CENTRALA ANGERED från stadsbyggnadskontoret i Göteborg 

oktober 1972. Biblioteksnämnden yttrardärvid sålunda: 

Folkbiblioteket skall fy11a sin uppgift genom att ti11 medborgarnas förfogande 

kostnadsfritt ställa böcker och annat material för förmedling av tankar och ideer: 

tidskrifter, tidningar, kartor, bilder, film, grammofonskivor. Det skall 

samarbeta med alla andra organisationer, som har kulturell verksamhet på sitt 

program: skolor, universitet, museer, folkbildningsorganisationer, föreningar o. 

s. v. Det skall stå i centrum för bildningsarbetet./-- -l 

Man kan konstatera en mycket klar strävan från de olika grupperna 

kulturproducenter att söka sig ut från sitt tidigare mera renodlade arbetsfält för 

att i samarbete med andra kulturarbetare försöka att temamässigt skapa en syntes 

av en aktuell kultursituation. Det hittills kanske bästa exemplet på en sådan 

integrerad verksamhet har stadsbiblioteket erbjudit. I kulturcentret vid 
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Götaplatsen samsas olika aktiviteter: konst, musik, film, teater, utställningar, 

studie- och mötesverksamhet i ett rikt och varierat utspel som nått en stor och 

delvis ny publik (Centrala Angered 1972 s. 11-12). 

Så går vi vidare till 1976 och Göteborgs Kommunfullmäktiges handlingar nummer 163 från 

detta år en samrådsgrupp hade tillsatts för att lägga fram förslag om hur kulturhuset (här kallat 

fritidscentret) skulle utformas i programförslaget framhåller samrådsgruppen ... 

att avsikten med fritidscentret är att utveckla en plats i Angered Centrum dit 

människor kan komma och få förströelse och stimulans. Genom att skapa ett 

centrum för utbildning, kultur och fritid tillföres stadsdelen värden, som kan 

göra den till ett attraktivt område för de boende och bostadssökande (Nr 163176 

s .2). 

Det förelåg ett förslag till hur kulturhuset skulle utformas men det avstyrktes av 

Biblioteksnämnden därför att biblioteket i detta förslag var uppdelat med: 

de mest utåtriktade delarna av biblioteksverksamheten i direkt kontakt med 

allmänhetens stråk och samlingsplatser som komplement till ett folkbibliotek 

integrerat i gymnasieskolan (Nr 163176 s.2). 

Nämnas kan även att Sociala centralnämnden taladeför kultursektorn: 

. Sociala centralnämnden erinrar om att nämnden tidigare framhållit vikten av att 

kultur- och fritidsaktiviteter kommer till stånd för att Angereds centrum skall 

uppfattas som levande även efter affarernas och kontorens stängningstid (Nr 

163176 s.3). 

Fritidsnämnden lade dockfram ettAlternativ två till utformningen av Angereds centrum och 

kring detta nåddes enighet- i detta förslag var biblioteket samlat i en enhet. och då instämde 

Biblioteksnämnden i allt väsentligt i Fritidsnämndens nya förslag. 

Tid för att ta denna anläggning i bruk föreslogs till hösten 1978 då även en stor del av övriga 

Angered Centrum skulle stå färdigt. Den 24/3 1976 föreslog Göteborgs kommunstyrelse 

genom Sven Hulterström Göteborgs kornmunfullmäktige att tillstyrka bifall till stadskontorets 

förslag, gällande Angered Centrum. 

Namnet Blå Stället tillkom genom en namntävling. Per-Olof Isaksson vann första pris med 

motiveringen: 

Juryn fann Blå Stället välfunnet för ett fritids- och kulturhus där man drar på 

blåstället för att hjälpa varandra till ömsesidig trevnad i en dessutom blå 
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byggnad (37179 s.2). 

6.1.4.1 Kulturhus i Mölndal 

Ett litet appendix till kapitlet om Angereds Kulturhus är hämtat ur ett examensarbete vid 

Chalmers Tekniska Högskola. Där den examinerade spekulerar kring, och ritar, ett eventuellt 

framtida kulturhus i Mölndal. Det kan vara intressant att se hur examinanden tänker när det 
gäller bibliotekets eventuella krav. 

Orsaken till att det planeras ett nytt kulturhus i Mölndal är att biblioteket kräver större lokaler. 

Detta i sin tur beroende på att... 

För biblioteken nya medier såsom data program, CD, CD-ROM och video 

kräver utrymmen som inte finns i Mölndals stadsbibliotek (Risberg 1995 s.6). 

Risberg diskuterar hur mycket utrymme olika funktioner kräver i biblioteksdelen men det som 

jag finner intressant för mitt arbete är det som gäller musikavdelningen. Om denna skriver 

Risberg: 

. Musik och video avdelning 200m2. Detta är en avdelning med såvällitteratur 

om musik samt skivor, CD, videoband. Uppspelningsapparaturen sköts idag på 

en del bibliotek av låntagama själva, men det kan också placeras en disk här 

som är bemannad vissa tider. 

Dataavdelning med PC för låntagama att använda, dels för informationssökning 

utanför biblioteket, som ordbehandlare med utskriftsmöjlighet och dels för 

underhållning. Detta bör ligga i ett eget rum för att inte störa annan verksamhet 

för mycket (Risberg 1995 s. Il). 

6.2 Kungsbacka kommun 

Kungsbacka kommun räknas även den till kommunkategori 8, storstadsregion. Kungsbacka 

kommun är ju vad jag kallar en satellitkommun till Göteborg med tätorten en halvtimmes 

pendeltågsfärd frän Göteborgs central. Kungsbacka hade 1993 58 897 invånare. Detta är en 

rätt vanlig kommunstorlek, med omkring 50- 60000 invånare. Kungsbacka kommun satsar på 

kulturen i kommunen trots närheten till Göteborgs stora utbud. Inom Kungsbacka kommun 

har man till exempel byggt ett nytt kulturhus - Fyren - där man har sin kulturskola bland annat 
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-och även en liten studio för datorskapande av musik. I Fyren är även biblioteket inrymt. 

Folkmängd: 58 897 

Kommuntyp: 8 

Bibliotekspersonal: 34 

Kostnader: Il 208 

Kostn/capita: 0,19 

Mediekostnader: 3014 

Filialer: 6 

Bokbussar: 2 

Besökare/vecka; 

Huvud bibliotek: 4 833 

Filialer:-

Övriga fonogram: l 911 

Bok och A V -medielån/inv: 12,3 

Totalkostnad för kultur: 31 181 

Därav bibliotek: 15 613 

Kulturkostn/capita: 0,52 

Investerings kostn för kultur: 3 826 

6.2.1 Kulturella mål i Kungsbacka kommun 

Tittar vi på kulturverksamheten i Kungsbacka kommun så sägs i deras "Kulturpolitiskt 

program" jag "saxar" där några tillämpliga punkter, Kulturnämnden i Kungsbacka vill: 

*utveckla en allsidig kulturverksamhet när det gäller såväl program av olika 

slag som möjligheter till eget skapande (s. 5). 

*stödja och stimulera människors eget skapande inom musik, teater, film och 

dans(s.ll). 

Man menar vidare att Biblioteket i Kungsbacka kommun har tre grundläggande uppgifter: 

MEDIA. Biblioteket ska tillgodose allmänhetens behov av böcker, tidningar, 

tidskrifter och A V -media (språkkurser, talböcker, diaserier, videor etc). 

Biblioteket ska aktivt sprida läsandets mening och glädje till så många som 

möjligt. 

INFORMATION. Biblioteket ska aktivt följa och spegla utvecklingen i 
samhället och förmedla samhällsinfonnation i olika frågor. 
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KULTUR. Biblioteket bör i sina områden utveckla ett allsidigt utbud av 

aktiviteter och utställningar baserat på olika åldrars och målgruppers behov i 

samarbete med områdets institutioner, föreningar och studieförbund (s. 12) . 

... biblioteken ska arbeta aktivt och utveckla sina tre grundläggande uppgifter: 

media, information och kultur (s. 13). 

6.2.2 Summering av ett samtal med Maj Britt Rane Andersson, 
kulturnämndens ordförande i Kungsbacka kommun. 

Maj Britt Rane Andersson blir väldigt positvt inställd till min ide om datorskapande verksamhet 

i folkbiblioteket. Maj Britt Rane Andersson menar att Kungsbacka kommun kan ses som 

föregångare vad gäller datoranvändande vid folkbibliotek, och att ställa datorer till allmänhetens 

förfogande. Till exempel har man terminaler i biblioteket för allmänhetens användande. För 

exempelvis barn har man dataterminaler med pedagogiska, interaktiva, CD-rom "spel". Man 

skall ge tillgång till Internet för arbetslösa ungdomar. 

Fyren är Kungbacka kommuns nya kulturhus i vilket folkbiblioteket nu är inrymt. Där finns 

redan en studio för datorskapad musik som används av det estetiska programmet inom 

gymnasieskolan. Det estetiska programmet skall få nya lokaler och då finns en möjlighet att 

ytterligare göra Fyrens utrustning tillgängliga för allmänheten. 

Maj Britt Rane Andersson tycker att folkbiblioteket är en lämplig placeringsplats när det gäller 

att ge allmänheten tillgång till datorer, med den oberoende ställning folkbiblioteken har. Den 

förre ordföranden i kulturnämnden drev frågan att medborgarna skall eller bör få tillgång till 

datoranvändning. Maj Britt Rane Andersson poängterar dock att alla skall känna sig hemrna i 

folkbiblioteket. Man skall inte pracka på folk datorer. Det finns de som känner oro och rädsla 

inför den nya IT -tekniken. 

Maj Britt Rane Andersson är även medlem i Organisations utskottet i Kungsbacka kommun. 

Det är detta utskott som lägger upp Kungsbacka kommuns strategier på dataområdet Till 

exempel håller man på att arbeta fram en IT -strategi för skolan. Hon tycker det dubbla 

medlemsskapet i Organisations kommitten och som ordförande i Kulturnämnden är en bra 

kombination, eftersom hon kan samordna !T-utvecklingen inom kommunen och 

kulturområdet. 
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6.3 Strömsunds kommun 

I Strömsunds kommun heter centralortenjust Strömsund. Orten Strömsund ligger cirka tio mil 
norr om Östersund, som är enda staden i Jämtlands län, i mellersta Sverige. Strömsunds 
kommun upptar norra delen av Jämtland, samt även en liten del av nordvästra Ångermanland. 

Strömsunds kommun är till ytan ungefär lika stor som landskapet Blekinge. Strömsunds 
kommun räknas till kommuntyp 5, "glesbygd med stor yta". 

Folkmängd: 15 660 

Kommuntyp: 5 
Bibliotekspersonal: 15 

Kostnader: 4 273 
Kostnad/capita: 0,27 
Mediekostnader: 40 

Filialer: 5 

Bokbussar: l 
Besökare/vecka; 

. Huvudbibliotek: -
Filialer:-

Övriga fonogram: 113 
Bok och A V -medielånlinv: 8,3 

Totalkostnad för kultur: 7 110 
Kulturkostnad/capita: 0,45 
Därav bibliotek: 4 393 

Investerings kostn för kultur: -

Värt att notera är att bokbussen i Strömsunds kommun vissa dagar har så långa turer att den har 
övernattning inlagd. 

6.3.1 Kulturella mål i Strömsunds kommun 

Ä ven inom Strömsunds kommun håller man på med att arbeta fram ett nyttkulturpolitiskt 
program. Det man har nu är antaget av kommunfullmäktige 1984 -11-28 och innehåller därför 
av naturliga skäl inte så mycket om datormediet-det är ju efter 1984 som kunskapen om datan 

och datans handhavande blivit, snart sagt var mans egendom, i vatje fall bland de yngre som 
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hunnit växa upp i samspel med datans utveckling och intåg. Men låt oss titta på detta 

kulturpolitiska program. 

Några egna övergripande mål för biblioteksverksamheten i Strömsunds kommun har man ej, 

utan man har antagit de åtta mål som riksdagen antog 1974 och somjag även redovisat i denna 

uppsats. Vad som står om skapande verksamhet- eller rättare aktivitet- i dessa kulturpolitiska 

mål är väl det enda som uttryckligen handlar om just skapande verksamhet i Strömsunds 

kommuns Kulturpolitiska program, men det finns några punkter som jag tycker är direkt 

relevanta för de sammanhang, som gäller denna uppsats. 

Strömsunds kommun är ju en utpräglad glesbygdskommun, varför de olika lokala centralorter 

som finns blir viktiga i den kommunala servicen. Det behandlar man i punkt 1.3 i det 

Kulturpolitiska programmet: 

Biblioteken kan ses som lokala kulturcentra vars grundläggande uppgift är att 

tillhandahålla böcker och annat material för översiktlig information och 

kunskap, möjliggöra fördjupade studier och forskning samt ge människor bättre 

möjligheter till kommunikation, kulturel1a aktiviteter, nya upplevelser och en 

meningsfylld fritid (Kulturpolitiskt program s. 3). 

Man menar att biblioteket har tre huvudroBer att spela i ett aktivt kulturliv: 

-en informerande och kunskapsförmedlande roll 

-en aktiverande och folkbildande roll 

- en bevarande och vårdande roll (lbid s. 4). 

Så långt vad gäller direkt bibliotekens roll i Strömsunds kommunjag gör dock några klipp till i 

det Kulturpolitiska programmet, först under punkten "3.4 Musik" 

Kommunala musikskolan ligger inom skolstyrelsens ansvarsområde. Det är 

dock angeläget att utövandet av musik breddas för att uppnå en bättre samverkan 

mellan olika nämnder och för att mera effektivt utnyt~a resurserna. l- -- l De 

vuxnas möjligheter till aktivt musicerande bör förbättras (Ibid s. 10-11). 

Under punkten "3.6 Kulturarbetare" står bland annat att läsa: 

Stödjandet av amatörverksamheten är en betydelsefull del av de insatser, som 

kan främja kulturarbetet i kommunen. Genom amatörverksamheten ges 

förutsättningar att aktivera människor, att skapa inlevelse, engagemang och 

ökad medvetenhet. Amatörverksamheten är också ett stöd och en grund för det 

yrkesmässiga kulturarbetet, vilket i sin tur inspirerar och stimulerar 

människorna till egen skapande aktivitet (lbid s. 12). 
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6.3.2. Summering av ett samtal med Lena Johansson, kulturnämndens 
ordförande i Strömsunds kommun 

Vad som framkom vid mitt samtal var att Lena Johansson blev väldigt intresserad av min 

förfrågan om att inrätta en studio för datorskapad musik på folkbiblioteket och ville attjag 

skulle ta kontakt med kulturchefen och att han senare skulle lägga fram ett förslag om inrättande 

av en sådan studio, som min förfrågan gällde. Ä ven Lena Johansson tyckte att det är viktigt att 

ställa datorkraft av olika slag till medborgamas förfogande. 

Bland annat menade hon att i en så liten kommun som Strömsund finns det många små företag 

med känslig ekonomi och kanske är det kommunens ansvar att se till att dessa företagare får 

tillgång till datakraft Problemet i Strömsunds kommun är att man har besparingskrav på sig. 

Man skall spara l ,5 miljoner kronor under tre år på en budget av totalt 13 miljoner kronor. 

Ä ven Lena Johansson tycker, liksom jag, att folkbiblioteket är en lämplig placering av dylika 

datorstationer på grund av sin oberoende ställning, som jag hade som utgångspunkt i denna 

magisteruppsats. 

Nämnas bör också att man böljat utbilda kulturpolitiker och kulturpersonal på användning av 

datamaskiner, detta sker i samverkan med Birka folkhögskola i Ås en mil utanför Östersund. 

6.3.3 Summering av ett samtal med Hans-Erik Dahlgren, kulturchef i 
Strömsunds kommun 

Hans-Erik Dahlgren blir väldigt intresserad av mitt förslag för utvidgad service vid 

folkbiblioteket i Strömsund. Vad han dock säger är att pengama inte finns utan det måste i så 

fall äskas nya från Kommunfullmäktige. Hans-Erik Dahlgren vill även se Rapporten från 

Odense, varför jag lovar att översända den. 

51 





7 MUSIKBIBLIOTEKET I ODENSE 

7 .l Musikbiblioteket i Odense 

Musikbiblioteket i Odense är organisatoriskt en del av Odense Centralbibliotek. 

Musikbiblioteket i Odense startades 1970. 1991 fick man de nya lokaler där man nu befinner 

sig. Lokalerna är på över 1100 kvadratmeter. Musikbiblioteket i Odense har i sina samlingar 

mer än 50 000 vinylgrammofonskivor, 13 000 band och 8 000 CD. Dessutom har man 20 000 

noter "og et bredt utvalg af opslags- og fagb!ZSger om musik" (fakta ur Broschyr). Chefför 

Musikbiblioteket i Odense är Fritz Seesko, dessutom har man ytterligare tio 

bibliotekarier/assistenter anställda för att ge besökarna service. 

7 .I. l Ljudverkstaden vid Musikbiblioteket i Odense 

Ljudverkstadsverksamheten vid Musikbiblioteket i Odense (en del av Centralbiblioteket i 
Odense) är nu en sak som ingår i det fasta utbudet vid Musikbiblioteket, men 

Ljudverkstadsverksamheten startade som en försöksverksamhet med stöd från 

Folke bi bliotekemes rådighetssum. 

Försöksverksamheten sträckte sig över tre år 1987-1989, under denna period omfattade 

budgeten 558 000 kronor varav 60% användes till apparatur och 30% till lönekostnader. 

Detjag nu i det följande i detta kapitel skriver om Ljudverkstaden vid Musikbiblioteket i 
Odense kommun är hämtat från en skrift som heter "Odense Centralbiblioteks 

LYDV JERKSTED Endeli g rapport over ett projekt af Mogens Vestergaard", fortsättningsvis 

kallad Rapporten, och behandlar alltså Ljudverkstaden som försöksverksamhet, men det finns 

dock ingen anledning att misstänka att verksamheten och dess "brugere" skulle vara och agera 

så helt annorlunda genom att verksamheten blivit permanentad, att inte denna skrift kan 

användas som beskrivning av Ljudverkstadsverksamheten. I Rapporten står: 
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J det daglige arbejde var der en me get nrer kontakt til brugeme, h vilket måske er 

grunden til, at der ikke forsvandt vrerdiful utstyr, eller at udstyret led overlast 

Den gennemsnitlige broger var en mand, ca. 20 år, med boprel i Odense 
kommune, antagel i g under utdannelse (Rapporten s. 6). 

Sex procent av "brugerne" var kvinnor. 

Iden till Ljudverkstaden föddes under en konferens i mars 1986, men jag låter även här 
Rapporten tala: 

I marts 1986 deltog 3 bibliotekarer fra musikafdelingen i en konference, 

arrangeret af Faggruppen for MusikbibliotekareT og den danske sektion af Den 

international e sammenslutning af MusikbibliotekareT (DAIBM) på Vivgsted

centTet ved Vejle: Konferencens titel var: Musik og EDB, med hovedtemaet 

databaser med relevant indhold for musikbiblioteker. I forbindelse med 

konferencen afboldtes der et aftenarrangement. hvor musikeren, komponisten 

mm. Christian Al vad bl. a. demonstrerede nogle af de nyeste, elektroniske 

musikinstrumenteT og -hjrelpemidler (samplere, sequensere etc.). I den 

forbindel se udkastede han den tanke, at der her var en opgave for bibliotekerne. 

Ved at still e sådant udstyr ti1 rådighed ville muligheden for at ska be musik bliv e 

m egetlettere-dels i form af adgang til instrumenteme, og dels ved at man ge 

musikaliske arbejdsprocesser qua tekniken forenkledes. l --- l På hjernturen og 

· efterfälgende diskuteredes disse spörgsmål, og efterhånden udkrystalliseredes 

tanken om et vrerkstedsfors!Z)g, hvor desse vidundere stilledestil rådighed for 

publikum (Rapporten s. 11). 

Några begränsningar ansåg man sig vara tvungna att göra. Först och främst ville man inte att 

Ljudverkstaden skulle uppfattas som en övningslokal, sedan menade man att "brugerne" skulle 

vara invånare i Odense. Man ville inte heller att ''brugeme" skulle vara alltför unga, det vill säga 

under 14 år. Ljudverkstaden skulle inte heller kunna användas som, en - och konkurrera med -

professione11 studio. Dessutom hade man till en början tanke om att Ljudverkstaden skulle ha 

ett krav om seriositet men detta krav släppte man snart. 

Overvejelserne var i begyndelsen koncentreret me get om, hvad man egentlig 

kunne bruge et lydvrerksted til. Lreser no gen en roman, sp!Zlrger ingen om 

hvorfor? Skaber man musik, er det noget andet. Det vii si ge - det troede vi, 

indtil vi sel v var overbeviste om, at det at ska be musik er mindst l i ge så godt 

som alle mulige andre aktiviteter. Dog mente vi, att et lydvrerksted burde vrere et 

'seri0st' eksperiment, hvor man ikke bare kunne komme og'lege', men på dette 

punkt rendrede vi senere opfattelse (Rapporten s. 11-12). 
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Man önskade också bygga upp ett obyråkratiskt kontaktnät till så många föreningar som 

möjligt: 

Der var naturligtvis först og f remmest tal e om musikinstitutioner af enhver art 

(incl.pladestudier); men også lokalradio og -tv, teatre, folkskole-og 

gymnasielrere var med i kredsen. Hensigten var at få kritik, forslag, bedre 

muliheder for at gennemföre kurser o. lign. og naturligtvis kontakt med 

musikmiljl{jeme (Rapporten s.l5). 

Bland de praktiska problem som uppstod kan nämnas att väntetiden för att få tillträde till 

Ljudverkstaden snabbt varuppe i tre veckor: Detta medförde i sin tur att "brugeme" kunde 

glömma bort att de hade tid reserverad den och den dagen, och inte kom och arbetade på sin 

reserverade tid, vilket ju naturligtvis medförde spilltid. 

Beträffande upplärning av personalen, så beslutades att en person grundligt skulle sätta sig in i 

handhavandet av apparaturen, för att därefter lära upp resten av personalen. Det blev dessutom 

utarbetat en minivägledning på en A4-sida med upplysningar tillräckliga för att kunna starta och 
stänga studion. 

Man var också nyfikna på att se om Ljudverkstaden "drog till sig" nya människor till 

Musikbiblioteket Det visade sig att så var fallet - minst 13% av Ljuverkstadens "brugere" från 

Odense hade inte använt sig av Musikbibliotekets ~änster tidigare. 

Detta var komprimerat några erfarenheter från Ljudverkstadsverksamheten i Odense. 

7 .1.2 Ljudverkstadens i Odense mål 

Vilka mål - eller formål -hade man inför inrättandet av Ljudverkstaden i Odense? Kapite18. i 
Rapporten behandlar detta ämne kortfattat: 

Formålet med projektet var at give i förste rrekke Odense kommunes borgere 

mulighed for at komponere, arrangere, bearbejde og nedfrelde (på noder eller 

kassettebånd) ved hjrelp av letbetjent, edb-baseret apparatur (i.e. synthesizere, 

samplere, sequencere mm.). Endvidere skulle behovet for kreativ 

musikudfoldelse i biblioteksregi kortlregges, de tekniske muligheder og det 

nl{jdvrendige udstyr i forbindel se hermed undersl{jges. I forhold til 

musikbiblioteksvirksomheden skulle indvirkningen på personalet og tillbuddet 

undersl{jges, Iigesom muligheden for at tiltrrekke nye brogergrupper skulle 

belyses. Endvidere skulle en rrekke ideer af mere teknisk art (f. eks. 
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genfindning af lagredesange afpr!(Sves). 

Samspillet mellom video og elektronisk musik blev medtaget i form af et forslag 

til samarbejde med Vissenbjerg bibliotek, der havde gennemf!(Srt et videof!(Srs!(Sg. 

l-- -l I formålsbeskrivelsen prreciseredes, at der var tal e om en 

vrerkstedsfunktion, ikke et !(Svelokale. l--- l Til prrecisering af formålet hörte 

også, at der ikke var tal e om et predagogisk eksperiment, men en utvidelse af 

bibliotekets vifte aftilbud (Rapporten s. 13). 

7.2 Om observationer 

Jag har vid två tillfällen, under sammanlagt fyra dagar, under vårvintern 1996 varit besökare 

vid Musikbiblioteket i Odense, för att observera aktiviteterna i den så kallade "Lydvrerksteden", 

(yudverkstaden på svenska). Att det inte blivit fler dagar beror på ekonomiska skäl, likaväl 

som tidsmässiga faktorer. Vid första tillfåll et jag besökte Ljudverkstaden var där inga "brugere" 

att finna den dagen, istället fickjag en genomgång av själva Musikbiblioteket, dess lokaler och 

möjligheter. På eftermiddagen fickjag själv undervisning på Ljudverkstadens apparater och 

möjlighet att känna mig in i "brugerens" situation. Jag fick en genomgång av alla program och 

apparater, varför jag kände mig ganska omtumlad när lektionspasset var slut. En "brugere'' får 

ju lära sig studion mer, så att säga, bit för bit. När ett nytt moment blir nödvändigt att lära sig 

för att komma vidare i det skapande arbetet, så introduceras det av någon av Ljudverkstadens 

två instruktörer. 

De "brugere" somjag kom att observera var alla rätt så nya som användare av Ljudverkstaden. 

Detta kan ju sägas vara både en styrka och en svaghet i min undersökning. Styrka eftersomjag 

får möjlighet attjämföra "brugere" på ungefär samma nivå när det gäller deras erfarenhet av att 

använda Ljudverkstaden. Svaghet därför attjag inte får se den rutinerade- drivna- "brugeren" 

som utnyttjar Ljudverkstadens möjligheter optimalt- om det nu finns en sådan. Dock är det så 

att när man "kan" Ljudverkstaden, så har man möjlighet att boka in sig längre tid än de 

fyratimmarspass, som är den vanliga tid man får boka in för användande av Ljudverkstaden. 

Man kan få reservera en hel dag eller till och med en hel vecka för att få tid att verkligen hinna 

bli klar med något större kompositionsarbete. Jag fick tillfälle att ta del av de ansökningar för 

sådana veckolånga "projekt" som "låg inne" den 22/3 19% då jag besökte Odense 

Musikbibliotek, för andra gången. 

Vad kan man då som "brugere" av en Ljudverkstad skapa? Eller vill? Är det i första hand för 

kommunikation, eller är det utforskande verksamhet? Låt oss titta på vilken typ av projekt 

några av de sammanlagt elva "brugere" vid Ljudverkstaden i Odense, som lagt in om en veckas 

sammanhängande arbetspass i Ljudverkstaden, anger att de vill arbeta med för projekt under 

denna tid. 
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En "bruger" vill"omproducera" en befintlig CD för att lära sig hur man producerar en 

grammofoninspelning, så att säga lära sig var i studions utrustning man återfinner det el1er det 

ljudet eller effekten. Han vill arbeta ensam och orsaken till att han vill undersöka 

Ljudverkstadens möjligheter på detta vis är, att han ser grammofonproducent som ett eventuellt 

framtida yrke, som han vill börja lära sig på detta sätt. Han anger "eget keyboard11 som sin 

bakgrund musikaliskt. 

A era vill göra ett avgångsexamensarbete för skolan i Ljudverkstaden: En ung man skall 

utforska dansgenrerna från Techno till Enigma och skall därefter producera en CD som 

behandlar dessa fenomen, som sedan skall utgöra en avgångsexamensuppgift till skolan. 

Ytterligare en annan skall göra ungefär samma sak men även göra bildanimationer till, också 

detta som en examensuppgift, men det sålunda producerade materialet skall dessutom visas 

offentligt. Det finns fler exempel på ungefär samma arbetssätt, som alla utgår ifrån 

rock m u si ktradi t i onen. 

Någon vill också, till exempel, utforska skillnaderna mellan att arbeta analogt, på traditionellt 

sätt, och i en datorbaserad studio, när det gäller rockproduktioner. 

En "brugere" vill jobba med en blandning av akustiska instrument och ljudverkstadens datorer. 

Ett par bildkonstnärer har var och en för sig projekt som mycket sofistikerat skall arbeta med 

ljud och bilder, dessa projekt kan kanske sägas utgå merfrån den "klassiska sidan" av 

elektronmusikmediet. Annars är det i stort sett rockmusik och i viss månjazz som bildar basen 

i det musikaliska arbete som sker vid Ljudverkstaden i Odense 

7.2.1 Observationerna 

Mads Hecter, som är vad vi kan kalla Odense Musikbiblioteks Chefinstruktör vad gäller 

Ljudverkstadsverksamheten, berättade om "brugerne" att de oftast gör "pop"-musik, så som 

"technobakgrunder\ ti11, exempelvis, "ravedans". En annan genre, som är populär är "Acid

jazz", där man samplar någon takt eller några takter ur ett känt solo av någon jazzpersonlighet 

så som, exempelvis John Coltrane eller Charlie Parker, loopar det, det vill säga man använder 

datamaskinens sequenserprogram, det man spelar in på, och gör så att den/de valda taktenl-erna 

upprepas gång på gång, sedan bearbetar man det "elektroniskt" och använder den så 

framställda musiken som bakgrund till sitt eget improviserande, på valfritt instrument, akustiskt 

eller elektroniskt. Vilka musikgenrer som man skapar musik i framkom även i samband med att 

jag redovisade innehål1et i de veckolånga projekten ovan. 

Så över till sammanfattningarna av fyra observationer: 
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Denförsta observationen gjorde jag när Mads instruerade två män i 16-års åldern. Det var deras 

första besök i Ljudverkstaden, men det syntes tydligt att de var väldigt "hemma" på att arbeta 

med datorer, eller computer som man säger i Danmmark. Mads ägnade denna första 

undervisningsgenomgång till att demonstrera Cue-base, som är ett sequenserprogram. 

"Brugeme" fick nästan direkt själva sköta musen och datorn medan Mads talade om vad de 

skulle göra. Det var roligt att se minen på de två unga männen när de fick ljud i en samplad bas

ttrumslinga från en färdig CD-rom med "bakgrunder" att jobba vidare med. De såg på varandra 

med en imponerad min som sade: "Oj det låter ju som på riktigt". De fick så utföra samma 

operationer flera gånger om för att "sätta" kunskapen, och verkade ha fattat "grejen" ganska 

omgående. Vad som skulle ha varit intressant för mig, men tyvärr, somjag tidigare nämnt, 

ogörligt, hade varit att få göra ett besök hos dessa gossar nästa gång de besöker 

Ljudverkstaden för att jobba, då på egen hand. Och då få se hur de då arbetar, få se hur 

mycket av det nyinlärda som hade satt sig och fanns kvar efter det att det gått en tid. 

Ett sådant besök hade som sagt varit ro1igt att få göra. En intressant iakttagelse vid denna 

introduktions lektion var, tycker jag, att Mads valt att kalla "mitten C", det vid "nyckelhålet" på 

ett gammalt "ång"~piano, för "C-fyra", det vill säga det fjärde "C"-et från vänster, eller 

nedifrån, på klaviaturen. 

Orsaken till att jag betonar detta med att få kolla upp det andra besöket, när man för första 

gången skall arbeta i Ljudverkstaden på egen hand är att mitt andra obervationstillfälle var 

tillsammans medjust en sådan man, i 25-års åldern, som kom för andra gången och skulle 

arbeta i Pro-Too] s. Instruktören- S~ren- var sjuk, den jag observerade var hänvisad till att 

jobba på egen hand och det gick ej. När jag kom in, cirka en kvart efter att "brugeren" börjat 

sitt pass, hade han ännu inte kommit in i rätt program. Datorn hade varit påslagen när han fjck 

sina instruktioner vid det första tillfället. Detta medförde att han hade arbetat upp en färdighet 

att sköta sig själv ochjobba självständigt vid datorn, bara han "fick igång" den- och det gjorde 

han ej - varför han gav upp efter cirka 45 minuter och tog sin saxofon och gick. Detta innebar 

ju att dyrbar "brugertid" i Ljudverkstaden förblev outnyttjad. 

Min tredje observation var tillsammans med två unga "brugere" igen, återigen åt Technohållet, 

de arbetade med Cue-base. Dessa var dock fullt kapabla att klara sig på egen hand, de var 

också drivna musiker och höll på att undersöka 11 ljud11 för att hitta det rätta. Detta är naturligtvis 

en Sisyfosuppgift- i princip kan man ju få fram hur många ljud som helst i en sådan här 

studio. Detta med att leta ljud är dock vanligt förekommande inom elektronmusikgenren, både 

inom pop och den klassiska stilen av datorproducerad musik. ( En del 

elektronmusikkompositörer, kan gå i flera år för att hitta rätt ljud- och därför producerar de inte 

någon klingande musik under denna tid.) Men dessa "brugere" klarade alltså av att arbeta i 
studion på egen hand och de arbetade så målmedvetet, så att de kom nog fram till ett för dem 

nöjaktigt resultat med tiden. 
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Denfjärde och sista observationenjag hann göra i Ljudverkstaden i Odense Musikbibliotek 

under mitt besök visade på två män i 23-årsåldern som klart visste vad de ville göra, men 

eftersom instrukören fortfarande var sjuk, visste de inte var de skulle koppla in elgitarren och 

prövade glatt alla ingångshål de kunde komma åt. Återigen tid som gick till spillo till 

oproduktivt letande. 

Sammanfattningsvis kan man kort säga att tid tydligen går till spillo. Och i den enkät som görs 

bland "brugerne" efter ett arbetspass, och som skallligga till grund för framtida 

utbildningskurser, så betonar en del av "brugerne" också detta faktum - att de kör fast i 

apparaturen och tid går till spillo, de flesta är dock nöjda med Ljudverkstaden och dess 

instruktörer. Nu kan dock sägas att en del betonar att det inte blir rättvisande resultat om man 

låter användarna själva utvärdera en verksamhet -de tenderar att ständigt vara nöjda- eftersom 

de inte vet hur det skulle kunna vara. Men detta med tidsspill i denna verksamhet är nog något 

man måste acceptera om man inte skall ge varje "elev" en personlig lärare, man körfast och 

måste ägna lång tid till att gå igenom digra manualer på krånglig engelska. Man måste också 

komma ihåg att det inte främst är den pedagogiska biten av Ljudverkstadsverksamheten jag 

skall titta på. Dock kan detta resonemang få sitt värde när jag diskuterar personalåtgång i 

Analyskapitlet 

7.3 Ljudverkstadens tänkta lösning på problemet gehör-notskrift 

Problemet med gehörsmusik och notskrift var ju något man hade bland de främsta punktema 

man trodde sig kunna lösa med den nya försöksverksamheten i Ljudverkstaden vid Odenses 

Musikbibliotek. Som det står att läsa i utvärderingen av denna försöksverksamhet: 

F~rst och fremmest mente vi , at nodeudskrivning ville vrere srerdeles 

tiltrrekkende (Projektrapporten över Ljudverkstaden s.15). 

Vad som i själva verket blev resulatet av denna förhopppning var, åter ett citat ur "Rapporten": 

Oprindelig var muligheten for nodendskrivning det, der både faseinerede os og 

gav lydvrerkstedet den grundlreggende eksistensberettigelse i vore 0jne. Denne 

misforståelse forsvandt hurtigt. Eksistensberettigelsen var givet i og med, att det 

at skabe musik er enlige så god og viktig aktivitet, som alt mulig andet i 

tilvrerelsen. Dertil kom, at nodentskrivning faktisk ikke var så l et, som man 

skulle tro. 

Sequencer-programmer er uhyggelig n~jagtige. En person, der spiller i takt med 

en metronom, spiller ofte prrecist for det menneskelige ~re at d~mme. Men for 

en maskinmetronom er det helt ude af takt. Hvert metronomslag opl0ses i 
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mindre enheder ("tics"), og hvert anslag på klaviature-t vii blive placeret på 

mermeste tic og vist på noder ud fra nrermeste 64-delsnode. Med andre ord 

blivernodebilledet malet sort. I sequenceren erderforskellige funktioner, der 

kan rette op på dette (kvantisering), med det giver in d i mellem nog! e utiisigtte-de 

resultater, og det hele munder ud i ret orofattende tilrettningsarbejde. 

Fordelen skulle vrere, at den, der ikke kender til noder, kunne få sin 

komposition skrevet ud i et smukt nodebillede, men tilretningsarbejdet krrever 

kendskap til noder! Y dermere forstyrres arbejdet af, at sel ve indspilningen lyder 

rigtig. Den lyder 'levende' med alle un~jagtigheter og fejl. Når kompositionen 

omsrettes til et lreseligt nodebillede, bliver det hele stift og mekanisk og lyder 

dermed forkert ( Projektrapporten över Ljudverkstaden s. 37-38 ). 

7.4 D lEMs utvärdering av Ljudverkstaden i Odense musikbibliotek 

DIEM betyder Dansk Institut for Elektraakustisk Musik och det är Steffen Brandorff därifrån 

som gjort utvärderingen. 

Steffen Brandorff börjar med att försöka placera in "Lydvrerkstedet" i bi blioteksverksamheten. 

Han försöker först med att jämföra Ljudverkstaden med de dataverkstäder som - också som 

försöksverksamheter bedrivits vid danska bibliotek. Men dessa dataverkstäder är egentligen 

bara en utplacerad dator, som ju egentligen gemene man skulle kunna skaffa till sitt hem. 

Ljudverkstadens omfattande utmstning kommer man bara till via dyr studietid 200-1500 kronor 

per använd timme. DIEM kommer fram till att Ljudverkstaden främst kanjämföras med 

"lresesalsf unkti on en": 

Her still er kommunen faciliteter til rådighed for borgere isrer heregnet på dem, 

som arbejder med skriftlige material er. Lydapparate-me er en ressource, som 

biblioteket still er til rådighed på !ini e med avissamlingen, opslagsvrerkene og 

specie! faglitteratur og skönlitteratur for den gruppe blandt brugerne, som har 

saerlige behov for at dygtiggöre sig inden for produktion af lyd og musik. 

Resten af musikbiblioteket henvender sig isrer til forbmgere af musik, ikke så 

meget til de produktive (DIEM-rapport s. 48-49). 

DIEM konstaterar att Ljudverkstaden satsat på en utrustning som inte kan ge professionell 

ljudkvalitet. Kvaliteten är hög nog för den verksamhet som avses, men inte hög nog för att 

möjliggöra demo-band eller skivutgåva. 

Det faktum att den som jobbar vid Ljudverkstaden inte behöver lämna någon 

dokumentationskopia av sitt opus tycker DIEM är bra, men det innebär att det är svårt att 
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undersöka om någon utveckling sker under den tid man arbetar i studion. 

DIEM vill gärna också att instrumentariet i Ljudverkstaden skall anpassas så att fler användare 

än de rock/pop intresserade tilltalas. Det är också viktigt att Ljudverkstaden följer med i den 

utveckling som sker på musikdatorområdet DIEM tycker också att den ordning med en tirntnes 

förberedande instruktion och sedan hjälp när det behövs är bra. 

Den enkätundersökning som genomfördes bland användarna visar att: 

Den typiske bruger ser ud att vrere en ung mand fra Odense kommune, der 

spiller keyboard eller guitar og intresserer sig for jazz eller pop/rock. Mange har 

ikke kendt programmellet på forbänd og har h!6rt om den nye mu!ighed gennem 

bekendte eller Musikbiblioteket (DIEMs rapport s. 58). 

DIEM diskuterar också om biblioteket är det ställe en "ljud verkstad" skall vara på och funderar 

överföljande andra huvudmän: Konservatorierna, Universiteten, Musikskolorna e1ler 

"Aftenskolen". DIEM konstaterar dock: 

Vi vurderer derfor, at Musikbiblioteket er den eneste organisation vi har 

kendskab til , der dels har kontakt med den brede befolkning, og dels ikke stiller 

srer!ige krav til forudsretninger eller pengepung. Vi finder dermed, at 

"Lydvrerkstedet" er organisatorisk rigtigt aubrakt hos Musikbiblioteket (DIEMs 

rapport s. 60). 

DIEM funderar också över en rikstäckning av sådana ljud verkstäder, som finns i Odense och 

att dessa verkstäder skulle kunna användas "som en forskol e til DIEM" (Ibid s. 61 ). DIEM 

finner också att målen som uppsattes för "Lydvrerkstedet'' i Odense uppfyllts. DIEMs slutsats 

blir: 

Vi vurderer derfor, at derertale om en virkelig god ide, som er vel udtrenkt, ve! 

planlagt og srerdeles velgennemf!6rt (DIEMs rapport s.61). 
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8 ANALYS 

För biblioteken har musikområdet hittills inneburit att man dels lagrat musik på fonogram dels 

så som varande skapat i en skriftkultur för en skriftkultur, noter skrivna eller tryckta på papper. 

Musik förekommer dock, om man ser till världen som helhet, oftast i vad man skul1e kunna 

kalla en muntlig tradition. Biblioteken har ju naturligtvis även samlingar av fonogram som 

ibland är till för utlåning, men många bibliotek har möjligheterför kunden att få lyssna på 

musiken i bibliotekslokalen, oftast i hörlurar. 

Just antalet fonogram skulle enligt min mening kunna vara ett mått på vilken vikt ett bibliotek 

har lagt på musikdelen av kulturutbudet på biblioteket. Därför tar jag i min redovisning av olika 

statistiska siffror gäiJande mina tre referenskommuner, med siffrorna för "övriga fonogram". 

Det vill säga bibliotekets antal fonogram förutom talböcker och A V -material. Denna siffra 

skulle då på ett ungefär visa hur många musikinspelningar bibliotek har. 

Ser man till dessa siffror kan man se att intresset för att tillhandahålla musikupplevelser inte 

varit stort i Strömsund. Det är ju en liten kommun med många pendlare till centralorten, så man 

kanske menat att bibliotekets besökare inte har haft tid att stanna och lyssna på en skiva. Dock 

visade ju intresset för att inrätta en studio för datormusik vara stort när jag frågade 

kulturansvariga i denna kommun. Mer om de tre kommunernas likheter och olikheter tar jag 

upp senare i denna analys. 

8.1 Ny musikutbildning vid slutet av 1970-talet 

Den nya situationen med en ungdomsgeneration som var väldigt intresserad av musik, men de 

var inte intresserade av den musik som skolan undervisade om, gjorde, menar jag, att 

skolmyndigheterna ville försöka ändra skolämnet Musiks innehåll, när man nu beslutade om en 

ny läroplan. Tiderna var väl också sådana att många förändringar skedde på kulturområdet. Till 

exempel var ju 1974 års kulturpolitiska beslut inte långt borta. Den nya läroplanen och den nya 

musiklärarutbildning som korn till tack vare den, upprättade den gehörsbaserade musikens 

rykte. Jag har en känsla av att dessa nya utbildningar också gjorde sitt till för att avdramatisera 

musiken. Tidigare hade noterna - dessa hemliga tecken- gjort mycket för att mystifiera och 

därmed också på något sätt skrämrna vanligt folk från att ta djupare kontakt med musikens 

värld. Detta faktum me-nar jag vi måste ta lärdom från när- ochom-vi skall inrätta studior för 

datorbaserat musikskapande vid folkbiblioteken. Man måste avdramatisera verksamheten. Både 
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för allmänheten, som skall använda studiorna och för bibliotekspersonalen. Och där menar jag 

att det inte är minst viktigt att tänka på avdramatiseringen för personalen, så att man får så stora 

delar av personalen som möjligt med sig in i det nya datormusikprojektet Detta gjorde man inte 

i Odenses Ljudverkstad, varför man nu har två icke biblioteksutbildade instruktörer anställda 

och den övriga personalen bara låser upp studion när en "brugere" anländer dit för ett 

arbetspass. I samband med det avdramatiserande jag nämner ovan måste också betonas att 

notkunskap inte är något krav vare sig för användarna eller för de bibliotekarier som skall 

utbildas till instruktörer i den nya datormusikstudion. 

8.2 Att skapa musik med hjälp av datorer 

Ett faktum måsteförst fastslås- alla kan idag lära sig skapa musik med hjälp av en MI DI

baserad datorstudio. Sequensern, som är det hjälpmedel man har för att spela in och redigera de 

ljud som utgör den musik man skapar. Den medger olika strategierför den individuel1es 

skaparprocess. Folkestad ( 1996) menar att man kan märka skillnader mellan könen i de 

strategier man väljer att arbeta efter i sitt skapande. Detta är ett faktum som kanske framför allt 

de instruktörer som skall hjälpa allmänheten tillrätta i en eventuell datormusikstudio i biblioteket 

måste tänka på. Annars är den viktigaste frågan när det rör frågan kvinnors/mäns arbete vid en 

allmänhetens datorstudio att få kvinnorna att vilja arbeta med musikskapande i bibliotekets 

studio. Erfarenheterna från Ljudverkstaden i Odense visar att det är mest unga män som dras 

till dess verksamhet. Och musikintresset är enligt den undersökning Folkestad ( 1996) refererar 

tilllika stort (och det är verkligen stort) hos de båda könen. Man måste dock inse att frågan om 

hur kvinnors datoranvändande skall ökas i Sverige inte är en fråga som en datormusikstudio i 

folkbiblioteket ensam skall lösa. 

Skillnaden mellan en professionell kompositör och en nybörjare är att för den förre är 

datorutrustningen bara ett verktyg bland många, medan för nybörjaren är denna utrustning 

kanske förutsättningen för att skapande verksamhet skall äga rum. Denna teknik har dock, som 

flera nutida professionella svenska "klassiska" kompositörer framhållit, gjort att tonsättaren har 

fått möjlighet att höra hur det klingande resultatet av hans notskrivande låter innan 

uruppförandet ägt rum. 

8.3 Skapa för sig själv eller i en kommunikationsprocess 

Många kulturestetiker menar att det är farligt för en konstnärs konst när konstnären söker 

kommunikation. Och det är väl kanske inte det första en människa som använder 

folkbibliotekets studio för datorbaserat musikskapande tänker på. Men i en förlängning kan det 

vara viktigt, för en tanke på kommunikation kan ge skapandet ett större innehåll och därmed 

också en större behållning för den som skapar. Man kan dock konstatera att för många 

konstnärer som säger att de söker en kommunikation med sin publik, så innebär inte detta att de 
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ger avkall på sin konst för denna kommunikations skull. Men en som driver tesen att 

konstnären vetenskapligt skall utforska sin konsts uttrycksmedel är tonsättaren och estetikern 

Jan W. Morthenson. Man kan tycka både för och emot M orthenson men hans tankegångar är 

tänkvärda när det gäller att se var den viktiga musiken skapas. Det är enligt Morthensons sätt att 

se det, menar jag, viktigt att många kommer till och får chansen att skapa musik. Kanske inte i 

hemmen källarstudior, som M orthenson menar utan- kanske- vid bibliotekets 

datormusikstudio. Det är i alla fall viktigt att många får chansen att utforska tonernas- eller 
ljudens- värld. 

8.4 IT -propositionen 

Det regeringensIT -proposition i huvudsak tar fasta på är utbildningen på alla nivåer, för alla 

Sveriges medborgare, men framförallt för de grupper av människor som inte tidigare kommit i 

kontakt med datorer. Datorerna kan, efter vad jag förstår, inom utbildningen ses både som mål 

och som medel. Erfarenheterna visar dock att man lär sig fortare om man "uträttar något riktigt" 

och inte bara gör datainlärningsuppgifter (Lindström s. 209). !T-propositionen markerar även 

att det samhälle vi nu nått ("datamatsamfundet", EJberling), kommer att fordra en livslång 

utbildning- "det livslånga lärandet". Detta ställer krav på att alla utbildningsresurser vi har i 

landet anpassas till detta. Vilket också !T-propositionen tar upp. Folkbildningen skall därför 

också mobiliseras. Och IT -propositionen poängterar ju också att "biblioteken kommer i detta 

sammanhag att få nya uppgifter" , och att folkbibliotekens spridning gör att de når många av 

Sveriges invånare. Ser man till detjag nämnt hittills i detta stycke innebär det, att det är viktigt 

att för inlärningen av datorernas funktion hitta uppgifter som är lämpliga att utföra under 

utbildningsskedet på biblioteken. Där menar jag att exempelvis en datormusikstudio kan fylla 

en uppgift särski lt som !T-propositionen pekar på kulturens betydelse för demokratin och även 

om man beaktar det faktum att musik är de flestas huvudsakliga fritidsintresse. I IT

propositionen anser ju också regeringen att egen skapande konstnärlig verksamhet är viktig, 

visserligen tar de bara upp denna skapande verksamhet i samband med funktionshindrades 

kultur och fritid, men jag tycker att denna verksamhet är viktig för alla människor. De 

kulturadministrativa politiker och tjänstemänjag samtalat med om mitt arbete med denna 

uppsats ansåg och insåg att folkbiblioteken är en lämplig placeringsplats för en datorstudio. 

Detta på grund av bibliotekens frihet från krav på olika nivåer. den frihet från krav somjag 

pekat på i inledningen av denna uppsats. Att något måste ske på IT-utbildningsornrådet hade 

samtliga kulturadministrativt verksamma människor jag samtalade med klart för sig. Dessa 

människor har ju naturligtvis en åsikt om vad både !T-propositionen och Kulturutredningen 

kornmer att innebära för den egenskapande kulturverksamheten för vanligt folk i kommunerna. 

De fann ju dessutom förslaget som jag gav om datorbasert musikskapande vara intressant. 

8.5 Kulturutredningen 

Kulturutredningen pekar på att det är viktigt att det finns möjligheterför ungdomar att få tillfälle 
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att hålla på med musik även efter det att de blivit för gamla för musikskolan. Kulturutredningen 
anser också bland annat att fler människor skall få chansen att utöva musik. Men 

kulturutredningen frågar sig också om behovet att uppleva levande musik fortfarande är lika 
stort som det varit. 

Tack och lov menar Kulturutredningen att levande musik fortfarande bör finnas. Jag tycker att 

deras spekulation om den levande musiken var fel ställd- det är ju först nu som gemene man, 

genom datorstudion, fått chans att uppleva att man "kan" musiken inom vissa populära genrer, 

man kan efterlikna den och själv skapa motsvarande. Det är för mi g bara att tänka på hur 

ögonen lyste hos de två pojkar som fick sin första instruktion i Ljudverkstaden i Odense, när 

de upptäckte att det låter "riktigt", för att förstå vilket värde det är i att alla får chans att "klä av" 

musiken för att sedan själv få "klä på" den igen. Och att dessutom ha chansen till att skapa sin 

alldeles egna musik. 

Ä ven Kulturutredningen påpekar folkbibliotekens roll när det gäller att försörja svenska folket 

med den nya datortekniken. Samtidigt har Kulturutredningen i ett av sina mål att människor 

skall ha "möjligheter till egen skapande aktivitet". Jag vill gärna naturligvis se dessa två 

yttranden tillsammans eftersom det pekar på att folkbiblioteken har en mycket viktig roll att 

spela när det gäller att ge människor chansen till eget skapande. 

Kulturutredningen pekar vidare på vikten av att människor får medel till att uttrycka sin 

mening, samtidigt som den även pekar på de nya mediernas möjligheter att ge folk den 

chansen , dessutom betonar Kulturutredningen de nya mediernas möjligheter när det gäller 

"konstnärliga uttryck". Vilket jag menar att en studio för datorbaserat musikskapande vid 

folkbiblioteken gör. 

8.6 Kulturskolor, studierörhund 

Det visar sig ju att studior för datorbaserat musikskapande redan finns runt om i landet. De är 

dock placerade i institutioner där den breda allmänheten inte kornmer åt att få använda den. Jag 

har undersökt förekomsten av dylika studior vid kulturskoloma i landet och de finns vid flera, 

men eftersom dessa skolor är öppna bara för elever i ungdomsskolan så är ju eventuella äldre 

användare av dessa studior utestängda. Några kommuner hyrde visserligen ut sin studio till 

allmänheten, men då är man ju inne på rätt dryga kostnader för en produktion. 

Samma sak, det vill säga utestängning av vissa kategorier presumtiva användare av sina 

studior, gäller för studieförbunden. Det kostar även där pengar att få tillträde till 

datormusikstudion, dessutom måste man vara med i en studiecirkel för att överhuvud taget 

komma i fråga för ett tillträde till studieförbundens datormusikstudior. 

Dessutom har jag kommit i kontakt med datormusikstudior vid besökjag gjort vid två 

musikgymnasier, i Kungsbacka och i Östersund. Samma sak gäller dock även där, studiorna är 
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till för att användas endast av musikgymnasiernas elever. Nu kanske en ändring av detta faktum 

kommer till stånd. !T-propositionen betonar ju att skolor skall användas effektivare, 

allmänheten bör kunna utnyttja skoloma efter skoltid, och där få en möjlighet att bekanta sig 

med datorer. 

Jag anser dock, i likhet med, exempelvis, DIEM, att folkbiblioteken är den rätta platsen för 

allmänhetens studior för datorbaserat musikskapande. Jag hittar många argument för denna 

placering av dessa studior, men här nöjer jag mig med att konstatera att kulturskolor och 

studieförbund har hinder för ett allmänt utnyttjande av deras datormusikstudior. Hinder som 

inte folkbiblioteken har, de är ju kostnadsfritt öppna för alla, utan krav på att uppvisa ett 

nöjaktigt resultat- "läxförhör". 

8.7 Folkbiblioteken tillhör folkbildningen 

Gunnar Svensson pekar, i sin uppsats "Folkbiblioteken tillhör folkbidningen", på det faktum 

att man på ett sätt kan säga att folkbiblioteken brutits Urfolkbildningssverige och blivit 

självständiga institutionerinom kommunernas kulturfövaJtningar. Menjag menar att 

folkbildningstraditionen fortfarande finns kvar inom biblioteken, och hos bibliotekens 

personal. Ä ven IT -propositionen poängterar folkbildningen som ett sätt att ge svenska folket 

tillgång till datorer. Gunnar Svensson pekar också på det faktum att det är biblioteken som 

måste ge den del av Sveriges befolkning som inte har råd tillträde ti11 den nya tekniken. Och att 

det är ett sätt för Sverige att tjäna demokratin. Gunnar Svensson nämner visserligen bara 

informationsdatabaser men kulturella databaser är minst lika viktiga tycker jag. Folkbiblioteken 

ger ju, menar jag, konstnärliga upplevelser även i sitt övriga utbud, så varför skulle 

dataområdet utgöra ett undantag? Det citat av Sven Lindqvist som Gunnar Svensson har är 

viktigt "Biblioteken måste blifolkets forskningscentraler", och jag tillägger här, inte bara 

historiska och samhällvetenskapliga forskningscentraler, utan även konstnärliga. 

8.8 De tre kommunerna ~ en jämfOrelse 

Om man betraktar de siffror jag tagit fram gällande de tre kommunernas biblioteks- och 

kulturstatistik, är det slående hur väldigt liten skillnad på satstningarna det är, om man tar 

hänsyn till de tre kommunernas olika förutsättningar. Siffror att notera specie)] t är, att om man 

räknar per kapita så satsarfaktiskt Strömsund nästan lika mycket som Göteborg på sina 

bibliotek. Där satsar Kungsbacka något mindre, men de kan här tjäna på närheten till Göteborg, 

invånarna i Kungsbacka kan ju även utnyttja Göteborgs stadsbibliotek när de färdats till 

Göteborg. 

Man kan spekulera litet kring vilka som bor i de tre olika kommunerna och vilka olika 
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förutsättningar invånarna ger till sina respektive kommuner. Strömsund är ju en liten 

glesbygdskommun. Dessutom är de flesta som bor i Strömsund låginkomsttagare, så 

Strömsund torde ha liten skattekraft. Kungsbacka däremot, en kranskommun på 

pendlingsavstånd från Göteborg borde locka till sig pendlare därifrån, som väljer att till 

exempel bygga hus i Kungsbacka på grund av att avståndet därifrån till centrala Göteborg ändå 

innebär att byggkostnaderna blir lägre än om de valt att bygga närmare Göteborg. Detta medför 

enligt min mening, ändå att flera i relativt höga inkomstlägen väljer att bo i Kungsbacka 

kommun. Göteborg i sin tur är en stor kommun med många skattebetalare i alla inkomstlägen, 

stora industrier alla som bidrar till skatteinkomsterna. Det visar sig ju också att Göteborg satsar 

klart mest av dessa tre kommuner på kultur, men Göteborg har ju också teatrar, 

symfoniorkestrar, opera och andra pengaslukande kulturverksamheter, som Göteborg som 

rikets näst största kommun och som regionalt centrum för ett stort omland kan förväntas ha. 

Dessa stora satsningar, menar jag, kommer ju att särskilt komma en näraliggande kommun som 

Kungsbacka till del, som jag skrivit ovan. Dock måste man konstatera att när det gäller en 

eventuell nysatsning på en datormusikstudio och den faktiska kostnaden för en sådan, så märks 

den naturligtvis mer i Strömsunds budget än i Göteborgs. 

Ser man vidare till de kulturella målen, som beskrivs i de politiska målbeskrivningar vilka skall 

ligga till grund för bland annat folkbiblioteksverksamheten i respektive kommun, så finns för 

alla tre kommunerna inskrivet att man skall tillhandahålla möjligheter till egen skapande 

verksamhet för kommunens invånare. Det kanske är detta faktum som gjorde att kulturpolitiker 

och -tjänstemän tog till sig min ide om studior för datorbaserat musikskapande så positivt som 

de gjorde. Det man kan säga saknas är tydligen inte viljan till att inrätta dylika studior utan 

fastmer pengar och lämpliga lokaler. Dessutom har kunskapen om dessa studior och att de är så 

relativt lättarbetade, att de kan tillhandahållas vid ett folkbibliotek , inte funnits hos de jag talat 

med i kommunerna. 

8.9 Blå Stället 

Den genomgång av något av turerna kring hur Blå Stället kom till, somjag gjort i min uppsats, 

är intressant på många sätt bland annat visar det hur viktig biblioteksfunktionen bedömdes 

vara. Men det ger också en vidgad bild av kulturens viktighet. Här skall ju kultur användas till 

att även råda bot mot sociala problem. Och då menar jag att en skapande verksamhet måste vara 

viktig, för att man får utveckla sig själv i sin egen takt. 

8.10 Ljudverkstaden 

Ljudverkstaden i Odense startades som en försöksverksamhet, men man måste ha insett vikten 

av verksamheten eftersom den permanentades. Den utvärdering som DIEM gjorde som 

experter på e lektroakustiska musikområdet pekadej u även på att folkbiblioteket var den rätta 
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lokaliseringsplatsen för en datormusikstudio för allmänheten. Under försöksverksamheten med 

Ljudverkstaden upptäckte man naturligvis hur det fungerade med en musikskapande allmänhet i 

Musikbiblioteket. En farhåga man hade innan projektet startades var att det kunde ske stölder 

och skadegörelse i studion. Det var förresten en farhåga som Jan Ström, ansvarig för 

datormusikstudion i Fyren - Kungsbackas nya kulturhus- hade när jag tillfrågade honom vad 

han tyckte om att ge Kungsbackas invånare i gemen tillträde till studion efter skoltid. I Odense 

visade det sig att den kontakt man fick med "brugeme" och att man alltid visste vilka som varit i 

studion och när de varit där, gjorde att inga stölder förkom. 

Man ville vid inrättandet av Ljudverkstaden i Odense inte heller ge alltför unga personer tillträde 

till studion eftersom man trodde att de skull kräva alltför mycket hjälp. Nu visar ju Folkestad 

(1994a) att barn redan i sjätte klass klarar av att skapa musik med hjäp av datorbaserad 

utrustning. Så åldern torde inte vara något hinder. Däremot måste man naturligvis begränsa på 

något sätt, för att inte studion skall bli belamrad. Och i takt med att skolungdomar i skola eller 

kulturskolan får chans att där skapa musik i datorstudio behöver kanske inte de trängas med 

bibliotekets övriga användare om utrustningen där. 

När man planerade för att lära upp personalen verkar det som man i inledningen av 

försöksverksamheten med Ljudverkstaden hade tankar på att lära upp hela personalen. De flesta 

bibliotekarierna vid Musikbiblioteket i Odense var dock inte intresserade av projektet. Och nu 

har man två helt utomstående instruktörer anställda. Jag menar att man med en ordentlig intern 

marknadsföring skulle kunna komma tillrätta med problemet. Senare i denna analys kommer 

jag att referera och diskutera Gröönros rön om marknadsföring inom tjänstesektorn. 

Om man ser i vilka genrer musiken som produceras i Ljudverkstaden hör hemma är det stor 

övervikt för pop och jazz: Det vore kanske önskvärt att även den "klassiska" sidan av 

elektroakustisk musik fick större utrymme. Detta är något som även DIEM anser i sin 

utvärdering. Men det är samtidigt väldigt viktigt att någon som helst styrning av aktiviteten vid 

ett folkbibliotek inte får förekomma, så länge som man håller sig inom demokratins ramar. 

Mina observationer gjorda vid Ljudverkstaden visar med all önskvärd tydlighet att det är viktigt 

att många i personalen är kunniga på studions handhavande, så att "brugeren" inte blir sittande 

hjälplös, utan bör själva kunna koppla upp sig på ett riktigt sätt, även om båda instruktörerna 

av olika skäl inte finns tillhands i studion. 

Mads omdöpande av ettstrukna "C" till "C-fyra11 är naturligtvis också det en konsekvens av det 

nya mediet. Det är ju inte alls säkert att det döljer sig ett ettstruket "C" "bakom" tangenten det 

kan vara vilken ton eller vilket ljud som helst, beroende på vad man samplat. Läget på 

klaviaturen är dock ett "C":s varför benämningen får sägas vara helt riktig. 

A v sikten att använda Ljudverkstadens apparatur till att hjälpa gehörsmusiker att få ned sina 

alster på noter var en god tanke som tyvärr visade sig vara icke realiserbar. Samtidigt är det 
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fullt tillräckligt, tycker jag, att allmänheten i folkbiblioteket får chans att skapa den musik som 

vi alla bär inom oss och visa upp den för en större eller mindre krets av åhörare. Det finns även 

sequenserprogram som använder annan grafisk representation för det tonande förloppet än 

traditionell notskrift. Det är väl, skulle jag vilja säga, en fråga om vilket paradigm, muntligt 

eller skriftligt, man väljer att arbeta med. Det är lika viktigt som att man i samma bibliotek får 

möjligheten att låna de böcker som vi också använder till att berika våra upplevelser av konst 

och kultur. 

Dock tror jag det är viktigt att denna eventulla, nya verksamhet presenteras på rätt sätt både för 

användarna , och inte minst för personalen som skall arbeta med den. Det finns nya rön inom 

marknadsföring för tjänstesektorn ochjag avslutar denna analys med att presentera och 

diskutera dessa. 

8.11 Marknadsröring - ett sätt att betrakta ny verksamhet 

Det marknadsföring går ut på är att som producent bli av med en produkt så nöjaktigt som 

möjligt. Dessutom skall den som "övertar" produkten också bli så nöjd som möjligt. En 

produkt är något som kan tillfredsställa en brist eller ett behov hos en kund. Det betyder att man 

som produkt kan se fysiska objekt, tjänster, personer, platser, organisationer och ideer (Kotler 
s. 276). 

Vidare kan man konstatera att vi idag lever i ett servicesamhälle. En stor del av tjänsterna 

produceras inom den offentliga sektorn. Grönroas definierar den offentliga sektorn som: 

statliga och kommunala myndigheter, verk, byråer, och inrättningar 

(Grönroos s.8). 

Med inrättningar torde han väl innefatta även aktiebolag som kommit till vid den offentliga 

sektorns allt ökande bolagisering. 

Det den offentliga sektorn sysslar med innefattar egentligen fyra områden. Det område man 

först kommer att tänka på, som traditionellt räknats till det offentligas uppgifter är väl allt som 

har med infrastruktur att göra.Men den offentliga sektorn sysslar även med administration och 

har andra strukturuppbyggande sysslor. Dessutom finns det område som denna uppsats 

handlar om, erbjudandet av individuella tjänster (Grönroos s. 11). 

Kultursektorn tillhör alltså området det offentligas erbjudanden om individueJla tjänster. Till 

detta område räknas även utbildning, hälsovård, socialvård, transporter, information och 

datatjänster. Kunder inom detta område är enskilda individer, men även, inom vissa 

verksamheter, företag och andra organisationer. 
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Grönroas påpekar att det inte finns några fundamentala skillnader mellan offentliga ljänster och 

andra slag av tjänster. Viktigt att påminna sig är ju dock att ytterst är alla offentliga tjänster 

politiskt st_vrda. 

Inom den offentliga förvaltningen är det den politiska sektorn som skapar förutsättningarna för 

det administrativa och den verkställande sektorn. Den verkställande sektorn är den som 

producerar det som medborgama konsumerar av offentliga tjänster. 

Detta var några rader för att, så att säga, positionera folkbibliotekens ställning inom den 

offentliga hierarkin. 

Biblioteken producerar alltså tjänster. Det som kännetecknar en tjänst, till skillnad från andra 

produkter, är att tjänster är processer, som delvis inte är påtagliga. Vidare kan man säga att 

tjänsterna produceras och konsumeras eller upplevs delvis samtidigt. Kunden som användare 

tatju även del i tjänsteproduktionprocessen (Grönroos s. 20). 

Totalkvaliteten på en tjänst består enligt Grönroas av tre komponenter: 

Teknisk kvalitet (vad kunden får) 

Funktionell kvalitet (hur processen upplevs) 

Organisationsprofil (image) 

Organisationsprofilen eller organisationens image representerar de värden kunder och övriga 

förknippar med organisationen i fråga. Man definierar också ibland organisationsprofilen som, 

den bild man vill att folk skall ha av verksamheten och image som, den bild folk i realiteten har. 

En tjänsteproducerande organisation måste ha en tjänsteide, som är en konkretisering av 

verksamhetsiden. 

För att genomföra tjänsteideerna krävs först och främst att man gör en marknadsundersökning 

för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Så måste till en noggrann beskrivning av 

organisationens verksamhet. En sådan beskrivning brukar kallas verksamhetside (Grönroos s. 

34). Man måste vidare ta reda på vilka resurser man har, som kan användas för att producera 

de tjänster man tänker erbjuda. Det är även viktigt att man har gemensamma normer och 

värderingar inom organisationen. Dessa nom1er skall beskriva vad chefer och medarbetare 

tillsammans anser vara viktigt att göra. Dessutom skall n annerna beskriva hur man skall bete 

sig när man arbetar inom nämnda organisation (Ibid). 

Kunden är den som den tjänsteproducerande organisationen centrerar sin verksamhet mot. Men 

det finns även interna kunder inom organisationen. Personer som inte har direkt kontakt med 

kunder måste uppfatta andra personer i organisationen som interna kunder. Det 

kvalitetsskapande arbetet skall sålunda ske inte bara i kundbetjäningen utan det bör gå igenom 
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hela organisationen (efter Grönroas s. 47). 

Det är dock mot de externa kunderna organisationen syftar sin verksamhet. Men intern 

marknadsföring är alltså också väldigt viktig. Man måste inom, exempelvis ett bibliotek, ha en 

filosofi om hur man skallleda och utveckla personalen. Denna filosofi skall mynna ut i ett 

handlingsprogram för att kunna förvekliga bibliotekets filosofi. Det är denna filosofi och det 

handlingsprogram den mynnar ut i man menar när man använder begreppet intern 

marknadsföring (Grönroos s.78). 

Man brukar, för att möta kunderna utifrånjust deras behov och önskemål, dela in kunderna i 

grupper. Denna uppdelning brukar kallas segmentering. Om man bara har resurser eller vilja att 

betjäna vissa segment brukar man kalla dessa målgrupper. 

Den tjänstehelhet som produceras brukar kallas för tjänstepaket Där brukar man särskilja 

grundtjänstepaketet, som utgör förutsättningarna för tjänsten. Grundtjänstepaketet utgöres av: 

Kärntjänst, hi{jänst och stödtjänst. (Grönroos, Kotler). Det utvidgade tjänstepaketet innefattar 

dessutom förverkligandet av grundtjänsten, det vill säga här räknar man också med kundens 

påverkan. 

Tjänsteproduktionens möte med kunden medför en konsumtionsprocess hos kunden, en 

process som man delar in i vad man kallar tre huvudskeden. Där man alltså talar om ett 

anslutningsskede som efterföljs av ett kärnkonsumtionsskede. Efter dessa två skeden där 

produkten/tjästen al1tså produceras/övertas talar man om ett lösgöringsskede. I detta skede kan 

man ytterligare påverka kunden för att få denne att vilja utnyttja de produkter man producerar 

fle gånger (Grönroos s. 55). 

De teorier som Grönroas har beträffande tjänsteprduktion ger, för mig, upphov till åtminstone 

tre tankegångar som är relevanta för detta uppsatsarbete. Först vikten av det interna 

marknadsföringsarbetet, något man missat, menar jag, i Musikbiblioteket i Odense. Man måste 

planera den nya verksamheten så att de flesta möjliga av den befintliga personalen känner sig 

delaktiga, att de känner att den nya verksamheten verkligen är en del av det "gamla" biblioteket. 

För det andra kräver behandlingen av grundtjänstepaketet några ord. Grundtjänstepaketet består 

som redan nämnts av kärntjänsten, bitjänster samt stödtjänster. 

Tjänsteiden för ett bibliotek är den målformulering som finns för biblioteksverksamheten. 

Kärntjänsten blir bokverksamheten, boken får väl fortfarande anses vara folkbibliotekens 

medieplattforn1. För att målformuleringen på ett folkbibliotek skall fungera måste kärntjänsten, 

det vill säga bokutlåningen, fungera. Det är till detta man har bitjänster och stödtjänster. 

Inom ett bibliotek blir, om man applicerar Grönroas definition, bitjänster exempelvis lokaler 

och bibliotekarier: Det villsäga utan bitjänsterförsvåras eller omintetgörs kundens användning 
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av kämtjänsten. (Grönroos s. 51). 

När det gäller stödtjänst skulle man kunna se datormusikstudion som en sådan. Stödtjänster är 

ju enligt de teorier jag här lutar mig mot, sådana tjänster som gör kärntjänsten lättare eller 

attraktivare att använda: Jag menar dock att vi skall se datormusikstudion som en parallell 

kärntjänst som vilar på samma bi- och stödtjänster som bokverksamheten. Om man analyserar 

på detta sätt så ser man att det mesta redan är förberett för en utökning av 

kärntjänsteverksamheten på våra folkbibliotek, särskilt som skapande verksamhet redan är 

medtaget i målformuleringarna, tjänsteideerna, till de bibliotekjag studerat i Sverige. 

Den tredje tankegången jag här talar om har jag redan nämnt i förbigående: Datormusikstudion 

lockar nya besökare till biblioteket- den fungerar som reklam, alltså som vad man kanske 

populärt räknar som marknadsföring. 
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9. SLUTDISKUSSION 

Denna slutledning börjar jag med att kort återerinra om uppsatsens uppläggning, det vill säga 

de spår jag följt i mitt forskningsarbete. Jag har i detta uppsatsarbete försökt hitta motiv och 

argument för en utvidgning av folkbibliotekens ljänster med studior för databaserad 

musikskapande verksamhet. Jag har även diskuterat vilken tradition denna tjänst är i. Dels 

vilken bildningstradition, dels har jag dessutom diskuterat skillnaden mellan muntlig tradition 

och skriftbunden tradition på, främst, musikens område, men även så konstaterat att denna nya 

verksamhet, som delvis främst har sin grund i den muntliga traderingstraditionen, nu skall 

samsas med den sedan tidigare främst skrifttraditionsbundna biblioteksvärlden. 

Detta skulle kunna kallas en dikotemi. Skillnaden mellan en muntlig tradition för att skapa och 

bevara texter och musik och en skriftbunden lagringsmetod, som vi har framför allt i 

västerlandet. Biblioteken har huvudsakligen uppstått för att lagra och återvinna framför allt 

texter, och det ärframförallt när vi som mänsklighet nått in i det som Elberling benämner 

"Skrivesamfundet" som behov av denna lagringsform för information uppstått. Kanske ligger 

en del av "gamla" bibliotekariers avoghet för att föra in musikskapande i just denna "dikotemi". 

Musik runtom i världen, förutom så kallad konstmusik skapas i en muntlig tradition med en 

bakgrundsteori, som även den bevaras muntligt. Ä ven musiken vid Ljudverkstaden i Odense 

framställs framför allt av musiker, som oftast kommer ur en gehörsmässig/muntlig tradition så 

finns kanske en liten konflikt där, eller åtminstone ovana att handskas med en ny situation, hos 

en traditionellt utbildad bibliotekariekår. 

Kanske ger detta faktum upphov till något som kan liknas vid en liten krock, som vid 

Musikbiblioteket i Odense medfört att den ordinarie bibliotekspersonalen inte villlära sig 

handha Ljudverkstadens nya utrustning. Man är nöjd med att sköta det ordinarie 

biblioteksarbetet och man sköter det bra. 

Utvecklingen på musikdatorutrustningsområdet har lett fram till allt mer lättskötta studior. Så 

enkla att handha att alla kan, efter en inledande instruktion, börja skapa musik, i olika genrer 

allt efter personlig smak, i en dylik studio. 

De offentliga kulturmål en, på såväl statlig som kommunal nivå, har länge innehållit mål om 

skapande verksamhet, för att utveckla den enskilde individen. De nya apparaterna på 

musikdatorområdet skulle mycket väl kunna bidra till sådan personlig utveckling om de ställdes 

till allmänhetens förfogande. 

Detta uppsatsarbete har behandlat hur dylik datorutrustning för enskilt musikskapande skall på 
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bästa sätt komma allmänheten till del. Utgångspunkten för denna uppsats var att folkbiblioteket 

skulle kunna vara en lämplig utplaceringsplats för att nå så många som möjligt av en i 

allmänhet mycket musikintresserad allmänhet. 

9.1 "Brugerne" i Odense motiverar själva Ljudverkstadens existens 

Vid Musikbiblioteket i Odense, som ligger under Centralbiblioteket i Odense, det vi]) säga 

folkbiblioteket därstädes, har man sedan lång tid haft, först som försöksverksamhet, och nu 

sedan några år i det permanenta utbudet, en studio för datorskapande av musik. Denna studio 

har namnet Lydvrerksteden det vill säga på svenska Ljud verkstaden. Det finns, som jag försökt 

visa i denna uppsats, flera tunga skäl till att det bör inrättas datormusikstudior vid svenska 

folkbibliotek. Ett sådant tungt skäl är Ljudverkstaden vid Musikbiblioteket i Odense. 

Verksamheten där fungerar förhållandevis bra och upplevs nog nu, efter att ha funnits till i 
snart tio år, som en både behövd, uppskattad och självklar del av detta biblioteks utbud. 

Min undersökning av verksamheten vid Ljudverkstaden i Odense visar att man kanske inte når 

de på datoranvändarområdet mest eftersatta grupperna, nämligen äldre och flickor/kvinnor, 

med sin verksamhet. De flesta användarna ligger väl inom åldersområd et, cirka, 18-30 år och 

är män. Tidboken vid Ljudverkstaden är för det mesta fulltecknad av användare- "brugere"

men ändå finns luckor i tidsplanen, så att en "brugere" kan få arbeta en hel vecka i sträck i 

Ljudverkstaden, för att hinna arbeta klart ett så kallat "projekt", oftast en komposition i någon 

genre. Oftast skapas musik inom genreområdet pop-rock-jazz vid Ljudverkstaden. Något som 

den danska "klassiska" datormusikorganisationen DIEM påtalar vid sin utvärdering av 

försöksverksamheten som inledde denna ljudverkstadsverksamhet DIEM vill gärna att mer av 

"klassisk" elektraakustisk musik skapas vid Ljudverkstaden. 

9.2 Folkbiblioteket är enda avgiftsfria institution som är öppen ror alla 

Viktiga saker som kommit fram vid läsaodet av DIEM: s Rapport är, till exempel, att även de 

anser att folkbiblioteket är den enda organisation som har en bred kontakt med befolkningen 

och inte "sti1ler srerlige krav till forudsretninger eller pengepung". Det resonemanget blir ju 

bekräftat vid min undersökning av kulturskoloma och studiefrämjandet. De har i viss mån 

redan utrustningen men ställer krav både till förutsättningar, ungdomsskoletillhörighet, eller 

medlem i studiecirkel och till "pengepung", eftersom det kostar pengar att studera i studiecirkel. 

Detta visar, menar även jag, att en obunden och, för användaren, avgiftsfri organisation som 

folkbilioteket måste anses lämpligast vid etableraodet av datormusikstudior för allmänheten. 

DIEM vill också att Ljudverkstadsverksamhet sprids till alla folkbibliotek i Danmark och inte 

bara blir ett utbud i Odense. Tillträde till Ljudverkstaden är för övrigt endast avsett för invånare 

i Odense kommun. 
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Andra tunga skäl för införande av studiorför datorbaserat musikskapande vid folkbiblioteken 

kan vi finna i både IT -propositionen och Kulturutredningen, som är regeringens och 

riksdagens senaste syn på området datorer och kultur. Båda dessa handlingar pekar på behovet 

för den enskilda människans rätt och behov av att få utöva skapande verksamhet på kulturens 

område. Om vi då är överens om att datormusikstudior för allmänhetens bruk bör inrättas, är då 

folkbiblioteken den rätta platsen för dessas utplacering? Jag tycker att jag i detta uppsatsarbete 

funnit viktiga skäl för att så är fallet. Några av dessa skäl är: folkbiblioteken finns i alla 

kommuner runt om i landet, folkbiblioteken har långa traditioner både som folkbildande 

institution och som kulturinstitution i respektive kommun och folkbiblioteken är ägda av 

allmänheten för allmänheten, deras service är gratis och de ställer inga krav på att deras kunder 

skall prestera något som någon kontrollerar. 

Folkbiblioteken kan idag sägas ingå i två traditioner. För detförsta en tradition som går tillbaka 

till folhörelsernas framväxt för drygt ett sekel sedan och det är folkbildningstraditionen. För 

det andra harfolkbiblioteken under senare årtionden kommit att bli en del av kommunernas 

kulturverksamhet och som jag befarar den enda delen som kanske kommer att bli kvar av denna 

verksamhet om besparingar får radera ut, till exempel, kommunala musikskolor och så vidare. 

Man kan kanske säga att folkbiblioteken brutits ur folkrörelsesammanhan gen, som Gunnar 

Svensson konstaterar. Men har, menar jag, därigenom, uppnått en ännu starkare ställning som 

folkens bildare, genom folkbibliotekens oberoende av och obundenhet till någon annan 

institution och verksamhet än kommunen, och därmed bottnar folkbibliotekens verksamhet 

direkt i det demokratiska styrelseskicket vi har i Sverige. 

Det innebär att folkbiblioteken har en frihet från andra band än de till den, på demokratisk bas 

vilande kultursektorn inom kommunerna i Sverige. Jag har menat att denna frihet och också 

den tradition av avgiftsfrihet som vilar över folkbibliotekens verksamhet, gör folkbiblioteket 

som den mest lämpade institutionen att bli huvudman för en verksamhet som går ut på att 

tillhandahålla studior för datorbaserat musikskapande. För mig framstår folkbiblioteket som 

den enda nu existerande institution som är tänkbar när det gäller ett sådant etablerande. Man 

kan se folkbibliotekets vikt i den kommunala kultursveksamheten tydligt i den undersökning av 

tillkomsten av Angereds kulturhus Blå Ställetjag gjort, det var biblioteksnämndens ord som 

vägde tyngst när det gällde att besluta om Blå Ställets planlösning. Det var även en självklarhet 

att biblioteket skall ingå i kulturhuset Blå Stället. Biblioteket i Angered fungerar även som 

skolbibliotek för den intilliggande gymnasieskolan. I samband med denna min undersökning 

av Blå Ställets tillkomst ser man också hur bred den kulturella sektorn egentligen är och på 

vilken bred bas man vill att den skall vila. Man planerade ju för att olika idrotts- och 

sportanläggningar skulle ligga i samband med Blå Stället. När man nu ser hur bred del av 

människors fritidsaktiviteter kultursektorn kan täcka in blir det även från utgångspunkten av 

folkbibliotekens tillhörighet i den kommunala kulturverksamheten tydligt, att det är på 

folkbiblioteken studior för datorbaserat musikskapande skall placeras. 
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9.3 Förnyelsen går trögt inom biblioteksvärlden 

Det verkar vara symptomatiskt att nyskapad verksamhet vid folkbiblioteken lever vidare endast 

på det bibliotek där den kommit till. Detta fenomen tycker jag mig ha funnit när jag studerat 

litteratur om ny och litet nyskapande verksamhet vid folkbibliotek runtom i Norden. Man hittar 

på och startar med ny både välbehövd och välbesökt verksamhet vid sitt bibliotek. Man skriver 

om den nya verksamheten i någon bibliotekstidskrift, man har stora seminarier om den nya 

verksamheten, men sedan händer inget mer. Ringarna på vattnet uppstår inte, verksamheten 

blir oftast kvarpå-och endastpå-det bibliotek där den startade. Exempelvis i boken New 

Trend\· ... ges exempel på hur folkbiblioteken vill försöka förnya och utvidga sitt utbud och att 

de är uppfinningsrika vad gäller ny verksamhet. Fast det verkar vara bara enskilda insatser på 

enstaka bibliotek som förnyas, den nya verksamheten breddas inte till att upptas av flera 

folkbibliotek, för att på så sätt föra någon sorts utveckling vidare. Kanske måste politikerna 

visa en större viljeyttring i samband med målformuleringarna för biblioteksverksamheten -i 
demokratins namn.Kanske kan förbättring ske på spridningsproblemet genom en effektivare 

marknadsföring. Särskilt när det gäller marknadsföring av serviceprodukter, och biblioteken 

hör ju till den offentliga servicesektorn, är det viktigt att satsa på så kallad intern 

marknadsföring. 

9.4 Nya marknadsf'Oringsteorier kan lösa problem 

Man bör inom folkbiblioteken närrna sig ämnet datorskapad musik på ett 

marknadsföringsmässigt sätt. Om man nu beslutar sig för att starta sådan verksamhet. Somjag 

visat har man marknadsföringstankar med redan från första början, numera, när man skall 

etablera en ny verksamhet. Särskilt kan man säga att detta gäller servicesektorn, som ju 

folkbiblioteken tillhör. Jag vill än en gång poängtera vikten av en rätt genomförd intern 

marknadsföring. Det vill säga det gäller att hela personalen känner sig delaktig i beslut som rör 

igångsättandet av ny verksamhet. Och att de på olika sätt får medverka vid färdigställandet av 

den beslutade verksamheten. Detta leder i sin tur fram till att personalen känner sig redo att 

starta den nya verksamheten, när det väl är dags för dess igångsättande. 

Man bör redan när man beslutar om införande av en ny produkt, till exempel en studio för 

datorskapad musik, se till att hela personalen känner sig delaktig. Dels att personalen känner att 

man betyder något i beslutsprocessen inför den nya produktens införande. Dels att hela 

personalen känner sig medverkande under den tid som det tar att iordningställa den nya 

produkten. Allt för att personalen skall känna att det som de kommer att handha och därmed 

marknadsföra utåt är vår produkt det är vi som har den, att tillhandahålla till en bred allmänhet. 
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Vid införandet av Ljudverkstaden i Odenses Musikbibliotek glömde man som sagt att få 

bibliotekarierna med sig. Dock visade de stolthet över sitt bibliotek och dess Ljudverkstad när 

jag, som student ända från Bibliotekshögskolan i Borås, i Sverige, gjorde mig besvär att 

komma till Odense för att studera deras Ljud verkstad. 

Hur skall man då nå nya "brugere" till biblioteket? Om man skall tro undersökningen i 

Musikbiblioteket i Odense så är mun ti11 mun metoden effektiv samt att göra PR inne på 

biblioteket. En svår fråga verkar vara hur man skall nå kvinnliga användare, men det är nog en 

fråga för hela samhället, hur man skall göra datorvärlden mer attraktiv för kvinnor. l 

Folkestads undersökning kan man se, att när väl flickor får chansen att arbeta i en studio för 

datorskapande av musik- så skaparde-om än inte på samma sätt som pojkar, vilket Folkestad 

även visar. Kanske kan man tro att i en framtid, när flickor fått samma chans att i skolan arbeta 

med datorer, så kommer även kvinnorna till folkbibliotekens ljudverkstäder. Egentligen borde 

det vara dataindustrins eget ansvar att vara mer kvinnovänlig, minst hälften av mänskligheten är 

ju kvinnor. Förmodligen är det för att infamatiansteknologins upphovsmän är just män, det är 

en "grabbig värld", som detta faktum ännu är förhärskande. 

9.5 Biblioteken måste planeras f"Or ljudisolerade zoner 

Tidigare har ju tystnad varit den enda ljudnivån som gällt på ett bibliotek. Denna tystnad har väl 

också blivit något av en tradition inom biblioteksvärlden. Ursprunget till denna tystnad är 

naturligtvis att alla, som vill, skall kunna läsa och arbeta ostört inom bibliotekets väggar, med 

böcker och annat material, som ej är till hemlån. Denna ljudnivå har dock, så att säga, byggts in 

i biblioteken eftersom man inte tänkt på att ljudisolera utrymmen skilda från varandra inom 

bibliotekets väggar. Detta med ljudisolering blev, till exempel, inte åtgärdat vid den stora 

ombyggnaden av stadsbibliotekets huvudbibliotek vid Götaplatsen i Göteborg och ändå skedde 

denna ombyggnad så sent som i början av 1990-talet. Man hade ju dessutom haft försök med 

rockkonserter inom stadsbibliotekets väggar på senare delen av 1980-talet. Ett försök som 

måste avbrytas delvis på grund av ljudnivån. Så man borde ha känt til1 problemet. Det är därför 

roligt att kunna konstatera att vid arkitektutbildningen på Chalmers Tekniska Högskola tänkte 

en student på just detta problem, när hon ritade ett förslag till nytt kulturhus i Mölndal, där hon 

konstaterar att vissa delar av musikavdelningen i denbiblioteksdel hon skisserar måste 

ljudisoleras. Ä ven vid det nybyggda Musikbiblioteket i Odense är deras Ljudverkstad 

ljudisolerad, men de hade ju redan Ljudverkstadsverksamheten igång och kunde planera in den 

i nybygget utifrån detta. 

Vad i övrigt gäller stadsbiblioteket i Göteborg, så harmanjuredan haft musikverksamhet för 

ungdomar i form av rockkonserter. Dessa konserter är naturligvis inte skapande, i konkret 

mening, även om ett aktivt konsertlyssnandel-deltagande förutsätter en viss aktivitet hos 
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lyssnarna, så är det ju inte skapande på det sätt som verksamheten vid en studio för 

datorskapad musik blir. Ändå kan ju resultaten av den datorskapande aktiviteten bli ett 

konsert/danstillfäll e, för en större grupp ungdomar. I Odense skapas ju, till exempel, 

technobakgrunder till ravedans. 

Rockkonserterna i Göteborgs stadsbibliotek pekade på ljudisoleringsproblemet när det gäller 

musikverksamhet Musiklokaler på bibliotek måste ljudisoleras. Annars får man använda lurar, 

vilket ju i och för sig är genomförbart när det gäller en datormusikstudio, men i praktiken inte 

tänkbart. Risberg visar ju dock att man numer vid utbildningsställena för arkitekter tänker på att 

nya medier i biblioteken kräver en helt annan separering av utrymmena i biblioteken nu än förr. 

9.6 Det skapade är "Brugerens" egendom 

När det gäller vad som skapas vid en studio för datorskapad musik vid ett bibliotek, så skall 

inte någon blanda sig i hur den skapade produkten blir, det är ytterligare ett motiv för att 

förlägga dylik verksamhet till folkbiblioteken . Lika lite som bibliotekspersonalen vid boklån 

förhör sig om hur boken uppfattats, skall den vid en ljudverkstad ej heller förhöra sig om vad 

som skapas där. 

9.7 Verksamheten skall stå på folkbildningens grund inte skolans 

Pedagogiska och metodiska problem kan uppstå kring verksamheten vid en studio för 

datorskapad musik. Göran Folkestad gjorde inför den undersökning, som ligger till grund för 

hans avhandling, det klart för de vars skapande som skall undersökas, att han är en kompositör 

som håller på med sådan musik han vill att de skall skapa under undersökningstid en. Det vill 

säga att han pekade på att han inte är lärare, eller åtminstone inte deras vanliga lärare. 

Instruktörerna i Ljudverkstaden är inte heller lärare- de är kollegor- som visserligen hunnit en 

bit längre när det gäller kunskapen om de nya medierna, men de är ändock mer kollegor än 

lärare. 

Detta tror jag är en av många viktiga motivationer för att lägga en studio för datorskapad musik 

utanför det ordinarie undervisningssystemet Man upphäver skolroller -lärare/elev situationen 

som, dessvärre, skrämmer många. Den tidiga folkbildningen gjorde likadant, man sökte sig 

utanför den vanliga skolans ramar, man sökte kunskap hos vänner som kommit längre i 
utbildningen, men främst -man sökte den själv. 

Vad detta innebär för undervisnings-/instruktörssituationen vid ett bibliotek med en studio för 

datorskapad musik är att de som arbetar i studion ,"brugerne", främst skall arbeta själva. 

Liksom i Odense. Men det måste finnas åtminstone en kortfattad manual som gör att man kan 

starta upp studion själv. Manualen skall även kanske omfatta de vanligaste kommandona, så 
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man får hjälp med att upprepa dem till dess att de sitter i ryggmärgen under en inlärningsperiod. 

Dock måste man inom biblioteket se till att man har flera personer som kan datormusikstudion 

och dess funktioner, så att inte verksamheten blir inställd vid ett enstaka sjukdomsfall. Det är 

också detta att man behöver mer handledning oftare, de flesta i någon månnegativa 

kommentarer av Ljud verkstadens verksamhet handlar om, visar de enkäter jag tagit del av. 

9.8 Etablerade tonsättare söker även de nya villkor ror musikskapande 

Det finns inte många sanningssägare inom svenskt musikliv. En av de få som sticker :ut hakan 

är Jan W. Morthensen. Även om den sanning han oftast kommer med är hans egen, så är han 

en skarp betraktare av trender och annat som sker inom det svenska musiketablisemanget. 

Därför f ann jag det vara intressant att ta upp några av hans åsikter i denna uppsats, särskilt 

somjag har lätt att delajust dessa av Jan W. Morthensons åsikter jag tagit upp. Jag tycker att 

han visar på vikten av ett ärligt mångfald inom musikskapandet Ett mångfald gärna sprunget ur 

en, enligt vad j ag visat i denna uppsats, muntlig tradition. Sökandet efter detta mångfald menar 

jag, bland annat, kan ske vid studior för datorbaserat musikskapande vid landets folkbibliotek, 

den tes om vilkas existens jag kommit att föra i denna uppsats. Bara denna uppgift att skapa ett 

skapande mångfald borde ensam motivera en dylik studios existens. 

9.9 Min undersökning motiverar musikskapande verksamhet vid 
folkbiblioteken 

Att man med det snaraste bör sätta igång verksamhet med studior för datorbaserat 

musikskapande vid svenska folkbibliotek, tycker jag verkar uppenbart. Troligen hade några 

studior redan varit igång, om man vetat om den utrustning som nu finns och att den är så 

relativt lättskött. Detta tycker jag mig kunna utläsa ur såväl alla de utredningar, som skall ligga 

till grund för politiska bes l ut på kultur- och IT -områdena, liksom ur de kommunpolitiska 

målsättningar jag har gått igenom i detta uppsatsarbete. Man kan dessutom notera att min propå 

tas väl emot av de politikeroch tjänstemän inom kultur- bibliotekssektorn somjag vidtalat i min 

undersökning i detta magisteruppsatsarbete. IT -propositionen påtalar bara musikskapande 

verksamhet för funktionshindrade, vilketjag tycker är anmärkningsvärt och redan gjort en 

kommentar om. Men jag vill än en gång påpeka vikten av möjlighet till skapandeverksamhet för 

alla. Det stora hindret för reformer och nyskapande inom den offentliga sektorn i dagens 

Sverige är ekonomin. Man kan väl hoppas och tro att det kan komma fram pengar till ett projekt 

som detta, som min magisteruppsats handlar om, på ett eller annat sätt med hänvisning till 

Kulturutredningen och IT -propositionen. 
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10. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar möjligheten av att tillhandahålla studior för datorbaserat 

musikskapande för den svenska allmänheten. Där de skall kunna skapa datorbaserad musik 

efter eget huvud oavsett genre. Dessutom lär man sig att arbeta med datorer. 

Utgångspunkten är att dylik skapande verksamhet skulle kunna bedrivas med landets 

folkbibliotek som huvudmän för studiorna. En anledning till attjust folkbiblioteken skulle 

kunna vara lämplig för denna verksamhet är nedskärningarna inom landets kommuners övriga 

kulturverksamhet, där till exempel kommunala musikskolor läggs ned. En förutspådd 

kommande. bibliotekslag skulle däremot garantera att varje svensk kommun fortsatt konuneratt 

till handahålla bibliotekstjänster inom ramen för folkbiblioteket. 

Ett annat skäl för placering av studior för datorbaserat musikskapande vid folkbiblioteken är 

dessas bakgrund i den tidiga folkbildningen. Dessutom den därigenom varande traditionen av 

avgiftsfrihet, eller åtminstone låga avgifter, för folkbibliotekens service, och ljänster. 

Ett ytterligare skäl som skulle motivera dessa studiors placering vid folkbiblioteken är att 

folkbiblioteken inte ställer några krav på att deras kunder skall göra någon mätbar prestation, 

något som till exempel sker inom övriga utbildningssverige. 

För att ta reda på om dessa antaganden håller undersöktes i detta uppsatsarbete verksamheten 

vid Ljudverkstaden vid Musikbiblioteket (folkbibliotek) i Odense, Danmark. Det visar sig att 

det där är en relativt välfungerande skapande verksamhet bland allmänheten i Odenses studio 

för datorbaserat musikskapande. Alla åldrar är dock inte representerade och det är få kvinnor 

som gör arbeten i Ljudverkstadens studio. DIEM (danska elektronmusikstudion) har vid en 

utvärdering bedömt Ljudverkstadsverksamheten som välbehövlig och rätt placerad vid 

folkbiblioteket. DIEM betonar i denna utvärdering folkbibliotekens kravlöshet vad gäller 

mätbara prestationer och den tradition av avgiftsfrihet folkbiblioteken har vad gäller 

tillhandahållandet av sina tjänster. 

Tre i uppsatsen undersökta svenska kommuners kulturella handlingsprogram liksom 

Kulturutredningen 1995 och IT-propositionen 1996 betonar att svenskar skall ha tillfälle till 

egen skapande verksamhet och dessutom få tillgäng till att förkovra sig inom IT-omrädet. 

Studior för datorbaserat musikskapande antas i denna uppsats tillgodose båda dessa mäl 

samtidigt. Detta antagande styrkes av den litteraturforskning som skett inom uppsatsens ram. 

Dessutom säger, vid förfrågan, kulturadministratörer och kulturpolitiker i de tre konununerna 

också att en datormusikskapande verksamhet vid folkbiblioteken är en intressant tanke, som 

skulle uppfylla såväl kulturella mål som IT -mål för allmänheten. 
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I uppsatsen refereras till en debatt i Svenska Dagbladet, vintern 1994-1995, om tonsättares 

skapande verksamhet. I denna debattomgång talas även om att musikskapandet måste få 

spridas till fler människor för att en större ärlighet och variation skall uppstå i det skapade. 

Problem förenade med denna musikskapande verksamhet vid folkbibliotek, som upptäckts i 

detta uppsatsarbete är dels svårigheten att få bibliotekarier att vidareutbilda sig till instruktörer 

för studioverksamheten, så att verksamheten inte hindras av enstaka sjukdomsfall hos de 

speciella instruktörer som sköter datorstudioverksamheten. Dels kräver en musikverksamhet att 

lokalerna på något sätt ljudisoleras, för att inte störa eller störas av övrig verksamhet i 

biblioteket. 

När det gäller problemet med vidareutbildning av befintlig personal visar denna uppsats att nya 

marknadsföringsteorier för marknadsföring inom servicesektorn, pekar på att en effektiv intern 

marknadsföring kan lösa dessa problem. Beträffande problemet med lokalernas ljudisolering så 

finns det nu en ökad medvetenhet avseende detta problem bland annat vid svenska 

högsskoleutbildningar för arkitekter. 

Slutsatsen av forskningsarbetet i denna magisteruppsats blir att det bör startas studior för 

allmänhetens musikskapande. Avsikten med dessa studior skulle vara dels att tillgodose ett 

kulturellt kreativ t behov. Dels skulle man nå syftet att göra svenska människor mer datorv ana. 

Det visas i denna uppsats att den lämpligaste placeringen för dessa studior är folkbiblioteken. 
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