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1. Inledning  
 

 

 

The greatest asset any library has is a librarian. Librarians go well beyond a 

collection of skills and tasks. They are on a mission to improve society through 

facilitating knowledge creation in their communities.  

     R. David Lankes, The atlas of new librarianship, 2011, s. 29  

 

I citatet ovan beskriver R. David Lankes att ett av bibliotekariers huvudsakliga uppdrag 

är att förbättra samhället genom att underlätta skapandet av ny kunskap. Folkbibliotek 

är traditionellt sett platser där kunskap skapas. Att koppla en skapande verksamhet, 

såsom makerspace, till biblioteket kan vara ett naturligt steg när det gäller innovativt 

lärande, vilket kan hjälpa biblioteken att fungera som kreativa och kulturella centra i 

dagens samhälle. Istället för att tjäna som en passiv plats för informationslagring, kan 

biblioteket bli en aktiv plats när det gäller lärande, nytänkande, utveckling och 

produktivitet. Koh och Abbas beskriver makerspaces som praktiska lärmiljöer som ger 

tillgång till olika medier och verktyg för medborgare som annars kanske inte skulle ha 

råd med dessa tekniker (2015, s. 115).  

 

Samtidigt finns det de som är kritiska till fenomenet makerspaces. Makerspaces på 

bibliotek betraktas som utrymmen där människor lockas att lära sig nya saker, och där 

alla är välkomna oavsett erfarenhet. Enligt Willett (2016, s. 323) finns det dock ett 

spänningsförhållande mellan att tillhandahålla utrymmen där människor kan utveckla 

befintliga intressen, och att erbjuda dem att lära sig nya saker. Att ge tillgång till 

kostnadsfria verktyg i ett utrymme innebär ju inte automatiskt att användarna kan dra 

nytta av dem. Kelly menar att det inte räcker att köpa in en 3D-skrivare till biblioteket - 

samhällsmedborgarna måste engageras i verksamheten, och den måste formas efter 

deras behov (2013, s. 1). Enligt Crawford Barniskis finns det en risk att 

makerspaceverksamheten inte uppfyller sitt syfte för biblioteksanvändare om den inte 

innehåller någon form av social interaktion eller samarbete. Hon menar att många 

biblioteksbesökare förbiser att dessa utrymmen är till för att användas och att de inte 

förstår hur eller varför de ska använda dem om personalen inte tydliggör detta (2016b, s. 

8).   

 

Ett makerspace är enkelt uttryckt ett rum för skapande. Det kan vara mobilt, temporärt 

eller permanent. Grundtanken är att makerspaceverksamheten ska formas av de som 

använder den, och att den ska utgå från deras behov och önskemål.  Makerspaces kan 

involvera både analoga och digitala tekniker. Vem som helst ska kunna komma och 

delta, samarbeta med andra och dela material, verktyg och idéer. Det kan bland annat 

röra sig om att slöjda, använda olika typer av hantverk, CAD-ritprogram, 3D-scanners 

och 3D- skrivare, i syfte att skapa och dela kunskap.  

 

Enligt den svenska bibliotekslagen (2013, 2§; 7§) har biblioteken som uppdrag att verka 

för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 

fri åsiktsbildning och främja intresset för bildning, utbildning och forskning. En del av 
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folkbibliotekets uppdrag, enligt samma lag, är att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för lärande och delaktighet i kulturlivet. Unescos 

folkbiblioteksmanifest klargör att folkbibliotekets huvuduppgifter bland annat är att 

verka för information, utbildning och kultur genom att erbjuda möjligheter till 

kreativitet och personlig utveckling, stimulera barns och ungdomars fantasi och 

kreativitet, främja insikt om vetenskaplig forskning och utveckling, vara öppna för alla 

konstnärliga uttrycksformer, underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och 

förbättra kunskaperna om dess användning (1994, s. 17ff).  

 

1.1. Problembeskrivning  
 

Det finns hittills få studier av makerspaces på svenska folkbibliotek vilket gör det 

relevant att studera vilken roll bibliotekspersonalen anser att makerspaceverksamheten 

har. Intresset för att starta så kallad makerspaceverksamhet på folkbibliotek har ökat 

under de senaste åren. Allt fler folkbibliotek satsar på att erbjuda utrymmen som antas 

främja kreativt skapande och aktivt lärande. Samtidigt står biblioteken inför stora 

utmaningar. Antalet utlånade böcker minskar, liksom antalet biblioteksbesök. Det är 

många aktörer som konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen, Skot-Hansen, 2012, s. 590). Allt fler människor söker sig 

utanför biblioteken för att tillfredsställa sina informationsbehov vilket gör det allt 

svårare för biblioteken att motivera sin existens (Kelly, 2013, s. 1). Det diskuteras i 

medierna vad som egentligen är bibliotekets uppdrag och vad det innebär att bedriva 

biblioteksverksamhet idag.  

 

Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning framställer ofta makerspaces som 

något som kan göra biblioteket mer relevant för samhällets medborgare. Crawford 

Barniskis beskriver att bibliotekarier har en förhoppning om att makerspaces på 

bibliotek kan tillfredsställa annars otillfredsställda behov i samhället och att de kan 

marknadsföra biblioteket som tekniskt relevant och coolt (2016a, s. 118). Fourie och 

Meyer å sin sida menar att makerspaces må vara en spännande och cool möjlighet att 

locka besökare till biblioteket, men att det inte får ske genom att bibliotekarier återigen 

porträtteras enbart som förmedlare, denna gång av utrymmen och verktyg istället för 

böcker och information. Författarna anser att makerspaces är rätt väg att gå, men att 

verksamheten bör kopplas till biblioteks- och informationsområden som läsning och 

litteracitet (2015, s. 523). Flera studier pekar på att biblioteket, för att fortsätta att vara 

relevant i dagens samhälle, behöver utvecklas från att vara en passiv plats för 

förmedling av fysiska samlingar, till att bli en aktiv plats för kreativitet och lärande 

(Jochumsen et al., 2012, s. 588; Kelly, 2013, s. 2).  

 

En intressant fråga är om bibliotekspersonal vid folkbibliotek ser makerspaces som ett 

sätt att nå dessa ändamål, och om de kan stärka kreativitet och lärande i dagens 

kunskapssamhälle genom att starta makerspaceverksamhet. Fourie och Meyer beskriver 

att det behövs forskning som undersöker om de makerspaces som redan existerar på 

bibliotek är spontana chanstagningar eller planerade satsningar. Författarna menar att 

det är viktigt att undersöka om makerspaceverksamheten bidrar till social integration 

eller om den vidgar klyftan mellan de som har och de som inte har (2015, s. 523). En 
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annan intressant fråga är om makerspaces fyller ett behov på folkbibliotek eller om 

fenomenet är att betrakta som ännu en trend.  

Makerspaces inträde på folkbibliotek har lett till nya sätt att se på vad bibliotek kan 

erbjuda sina användare. Forskare beskriver att makerspaceverksamhet kan göra 

biblioteket mer relevant för samhällets medborgare genom att erbjuda praktiska 

lärmiljöer som kan bidra till ökad kreativitet, demokrati och digital delaktighet. 

Förhoppningen är att uppsatsen ska kunna bidra med ökad förståelse för en verksamhet 

som går utöver traditionell biblioteksverksamhet i form av läsfrämjande och utlån av 

medier. Det är relevant att studera makerspaceverksamheten utifrån ett 

biblioteksperspektiv eftersom en ökad kunskap kan bidra till den pågående diskussionen 

om folkbibliotekets samhälleliga funktion och verksamhet.    

 

1.1.1. Syfte och frågeställningar   
 

Denna kandidatuppsats studerar bibliotekspersonalens syn på makerspaces roll på 

folkbibliotek i syfte att undersöka om de ser verksamheten som ett sätt att stärka 

kreativitet och lärande samt ett sätt att arbeta med demokrati och digital delaktighet.    

Målet med undersökningen är att bidra till kunskapsutveckling inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet genom att studera makerspaceverksamhet ur 

bibliotekspersonalens perspektiv genom en intervjustudie.   

 

Studiens syfte avgränsas genom följande frågeställningar:  
 

 Vilken roll har makerspaces på folkbibliotek enligt bibliotekspersonal?  

 

 På vilka sätt ser bibliotekspersonalen makerspaceverksamheten som ett sätt att 

stärka kreativitet och lärande hos användarna?   

 

 På vilka sätt ser bibliotekspersonalen makerspaceverksamheten som ett sätt att 

arbeta med demokrati och digital delaktighet?  

 

Studien begränsas till att omfatta folkbibliotek och den personal som arbetar där. 

Anledningen till detta är att makerspaceverksamhet ofta bedrivs på just folkbibliotek. 

När begreppet bibliotek används i studien avses folkbibliotek.  

 

1.2 Disposition  

 

Uppsatsens disposition är upplagd på följande sätt. Efter det inledande kapitlet där 

läsaren introduceras i ämnesområdet, samt uppsatsens syfte och de frågeställningar som 

ska besvaras, presenteras makerspaces bakgrund och tidigare forskning inom området. 

Sedan följer ett avsnitt om four-space-modellen, vilken är den teori som används i 

denna studie. Detta åtföljs av en beskrivning av den metod som används för 

undersökning. Därefter följer en presentation av det empiriska materialet, samt resultat 

och diskussion. Efter detta presenteras slutsatser, där intressanta aspekter tas upp som 

kan inspirera till fortsatt forskning i ämnet. Sist av allt följer referenslista och bilagor.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

 

I det här kapitlet presenteras en beskrivning av makerspaces bakgrund samt ett avsnitt 

om makerspaces och folkbibliotek. Därefter följer en presentation av tidigare forskning 

som rör makerspaces påverkan på bibliotek, dess besökare och personal, inom följande 

områden: lärande miljö, utmaningar, mötesplats, bibliotekets legitimitet, samt demokrati 

och digital delaktighet.  

 

2.1. Makerspaces bakgrund  

 

Makerspaces har vuxit fram ur den amerikanska makerrörelsen, en rörelse som 

härstammar från en slöjd-, hantverks- och uppfinnartradition, och som delvis använder 

modern teknologi som tidigare bara varit tillgänglig för industrin (Claesson, Grenholm 

och Östman, 2015, s. 8). Makerrörelsen handlar om att lära genom att göra, om 

samarbete och att dela med sig av sina kunskaper. Rörelsen har uppkommit dels som en 

reaktion mot massproduktion och slöseri med resurser, dels som en kreativ och 

skapande kultur, där digitala verktyg och sociala nätverk möjliggör för alla som vill 

kunna skapa produkter och dela dem med andra.  

 

Hatch (2014), listar i Maker Movement Manifesto nio punkter som utgör makerrörelsens 

grunder. Dessa punkter är: Make, Share, Give, Learn, Tool up, Play, Participate, 

Support, och Change. Sammanfattningsvis kan dessa nio punkter beskrivas enligt 

följande: Att skapa och uttrycka sig är en grundläggande del i att vara människa. Genom 

att dela vår kunskap och det vi skapar med andra kan vi känna samhörighet. Att lära sig 

att skapa och att alltid vilja lära sig mer ger oss ett rikt liv som skapande människor. Vi 

behöver ha lokal tillgång till de rätta verktygen för att skapa. För att kunna förändra 

samhället och förbättra världen behöver makerrörelsen emotionellt, intellektuellt, 

ekonomiskt, politiskt och institutionellt stöd. Genom att vara lekfulla i vårt skapande 

kommer vi att överraska oss själva med vad vi lyckas åstadkomma, och på så sätt 

förvandlas till mer kompletta människor (2014, s. 1f). Hatch har gått i spetsen för 

Makerrörelsen sedan den startade. Startskottet för rörelsen var publiceringen av 

tidningen Make: Magazine 2005, som sedan följdes av den första makermässan, Maker 

Faire, i San Mateo County, Kalifornien, 2006 (Burke, 2014, s. 11).  

 

Makerspaces kan se ut på många olika sätt och innehålla en mängd olika material och 

tekniker. Kelly beskriver dem som samhällsinriktade utrymmen där människor samlas 

för att skapa, göra och lära sig att använda en mängd olika verktyg, som till exempel 

laserskärare, routrar, symaskiner, 3D-skrivare och liknande produkter (2013, s. 2). 

Moorefield-Lang beskriver att det inte finns två makerspaces som är exakt likadana. 

Vissa har fokus på hantverk, målning och mer konstnärliga strävanden, andra har en 

betoning på teknik med 3D-skrivare, laserskärare, musikstudior och 

datorprogrammering och vissa är en blandning av konst och teknik (2015, s. 107).  

 

2.1.1. Makerspaces och folkbibliotek 

 

En genomgång av forskningen som rör folkbibliotek och makerspaces visar att det finns 
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flera gemensamma beröringspunkter. Båda tjänar samhället och bidrar till att främja 

livslångt lärande. Båda har inslag av folkbildning, litteracitet och demokrati. Kelly 

beskriver att delande, lärande, undervisning och skapande är gemensamt för både 

bibliotek och makerspaces och att biblioteken genom att addera makerspaceaspekter till 

sin verksamhet och därigenom underlätta skapandet av kunskap, har en positiv påverkan 

på samhället (2013, s. 4).  

 

Makerspaces uppges av flera forskare vara kreativa, interaktiva och multifunktionella 

lärutrymmen som erbjuder ett nytt sätt att engagera samhällets medborgare och höja 

värdet på traditionella bibliotekstjänster. Makerspaces blir alltmer populära på 

folkbibliotek och uppges erbjuda tillgång till verktyg, kunskap och information i syfte 

att skapa medborgare som tar aktiv del i sitt samhälle. Detta anses i olika studier vara 

något som rimmar väl med folkbibliotekens uppdrag  och något som på sikt kan göra 

biblioteken mer relevanta för användarna (Kelly, 2013, s. 2f; Willett, 2016, s. 319f). 

Makerspaces uppmuntrar människor till delande av kunskap, vilket kan ses som ett 

slags kunskapsförmedling, något som bibliotekslagen förespråkar (2013, 2§).  

 

Prefixet "make" i makerspace visar att det handlar om att göra, skapa, tillverka - 

egenskaper som är viktiga i dagens samhälle, men även i framtiden. Erinn Batykefer 

skriver i artikeln The Youth Maker Library (2013, s. 21) att makerrörelsen lägger 

tonvikten på delande av kunskaper, kollaborativt lärande och praktiska övningar - idéer 

och tekniker som passar in i biblioteksvisioner om livslångt lärande och 

informationskompetens. Reeder (2011) nämner i artikeln Are Maker Spaces the Future 

of Public Libraries? att Fayetteville Free Library i New York startade världens första 

permanenta makerspace på ett folkbibliotek 2011 i syfte att ändra den allmänna 

uppfattningen om bibliotek, från platser för inhämtande av information till platser för 

skapande och entreprenöriellt lärande. Biblioteken har förvandlats från att betraktas som 

förvaring av böcker till att innebära en ny samhällsresurs; platser där människor samlas 

för att skapa, samarbeta, och för att dela resurser och kunskap (Reeder, 2011).  

 

Makerspaceverksamhet har funnits på svenska folkbibliotek sedan 2014, då Vaggeryds 

bibliotek var ett av de första folkbiblioteken i Sverige med att starta ett makerspace som 

de kallar för Skaparbibblan. Detta makerspace har så småningom utvecklats till ett 

nätverk för bibliotek som arbetar med makerspaces och de har en blogg där det går att 

följa verksamheten (http://makerspaceskaparbibblan.com). Huskvarna bibliotek, ett av 

de folkbibliotek som deltar i nätverket, skriver på sin blogg att "biblioteket ska vara ett 

rum för kreativitet, lärande och skapande, även digitalt, och medverka till större balans 

mellan konsumerande och skapande" (2016). Sedan 2014 har allt fler folkbibliotek 

öppnat upp för makerspaceverksamhet. I dagsläget finns det ett 20-tal enligt bloggen 

Skaparbibblan (2016) och antalet fortsätter att växa.  

 

Tiffany Bovin, bibliotekschef i Österåker, beskriver i artikeln Möt magin i makerspace 

på DIK:s hemsida att ”[makerspaces] kan erbjuda en utveckling av bibliotekarierollen”. 

Hon menar att biblioteket är mer än bara böcker och att ”de som deltar kan vara med 

och utveckla sina sinnen, skapa något tillsammans, uppleva. Det kan bana väg för 

biblioteket som den självklara mötesplatsen i framtiden.” (DIK.se, 2016).  
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Charlotta Boström nämner i artikeln Det skapande biblioteket i nättidningen Camino 

Magasin att makerspaces är ”ett sätt att demokratisera teknik – att ge alla tillgång till 

teknik som de inte har möjlighet att ha hemma /…/ Bibliotekens framgång bygger på att 

man lyckas spegla de behov som finns i samhället”. I samma artikel uttrycks att ”det är 

en kittlande tanke att framtidens bibliotek utbildar oss att skapa och inspirerar oss att gå 

ifrån ord till handling, istället för att bara bilda oss med ord” (Camino Magasin, 2016).  

 

2.2 Tidigare forskning    

 

Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning är utrymmen för skapande och 

lärande på bibliotek inte något nytt. Forskning om makerspaces på bibliotek är däremot 

sällsynt och forskning om makerspaces på svenska bibliotek är, enligt egen erfarenhet, i 

det närmaste obefintlig. Av den anledningen är den forskning om makerspaces på 

bibliotek som tas upp i denna uppsats producerad i andra länder än Sverige. Det finns 

visserligen ett fåtal svenska studentuppsatser i ämnet, men dessa bortses det från i denna 

studie.   

 

Det här kapitlet presenterar ett urval vetenskapliga artiklar som är relevanta för denna 

uppsats i det att de kopplar samman makerspaces med begrepp som rör demokrati (Hoy, 

2013; Crawford Barniskis, 2016a), lärande (Kelly, 2013; Fourie och Meyer, 2015; 

Moorefield-Lang, 2014), digital delaktighet (Crawford Barniskis, 2016a; Kelly, 2013), 

mötesplatser (Slatter och Howard, 2013), legitimitet (Crawford Barniskis, 2016a), samt 

utmaningar (Slatter och Howard, 2013; Kelly, 2013; Moorefield-Lang, 2015).  

 

2.2.1. Lärande miljö  

 

I artikeln Why do we need one of those?: The role of the public library in creating and 

promoting makerspaces (2013) beskriver Andrew Kelly en fallstudie utförd på 

folkbiblioteket Victoria Park Library i Australien. Kelly drar paralleller mellan bibliotek 

och makerspaces och menar att båda för samman människor och stödjer livslångt 

lärande och kunskapsskapande i lokalsamhället (2013, s. 9). Willett är inne på samma 

spår i artikeln Making, Makers, and Makerspaces: A Discourse Analysis of Professional 

Journal Articles and Blog Posts about Makerspaces in Public Libraries (2016), där hon 

studerar den diskursiva konstruktionen av begreppet makerspace på folkbibliotek i 

vetenskapliga tidskriftsartiklar och blogginlägg publicerade 2011-2014. Willett finner 

ett gemensamt tema rörande lärande, speciellt lärmiljöer som är informella, utforskande 

och deltagande (ibid, s. 316). Makerspaces beskrivs i den studerade litteraturen bland 

annat som utrymmen där biblioteken kan engagera fler besökare, som lockas dit för att 

lära sig nya saker, oavsett om de har tidigare erfarenhet eller inte. Enligt Willett finns 

det dock ett spänningsförhållande mellan att tillhandahålla ett utrymme där människor 

kan utveckla sina befintliga passioner och att erbjuda människor att lära sig nya saker 

(ibid, s. 323).  

 

Även Fourie och Meyer studerar befintlig biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning om makerspaces i artikeln What to make of makerspaces. Tools and DIY only 
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or is there an interconnected information resources space? (2015). De kommer fram till 

att det i litteraturen finns ett starkt fokus på bibliotek som fysiska platser och deras 

praktiska  förutsättningar för att planera, tillhandahålla och underhålla makerspaces, 

men att det finns mycket lite forskning som kopplar samman makerspaces med 

bibliotekets traditionella mål gällande lärande och litteracitet. Fourie och Meyer anser 

att bibliotek, utöver att dra fördel av makerspaceverksamhetens dragkraft, bör utforska 

möjligheten att utvecklas till sociala utrymmen för lärande och delande (ibid, s. 519).   

Moorefield-Lang beskriver i artikeln Makers in the library: case studies of 3D printers 

and maker spaces in library settings (2014), att makerspaces som lärande miljö, trots att 

de är något relativt nytt för bibliotekarier, kan erbjuda stora möjligheter för deltagare att 

växa, lära sig och utforska (ibid, s. 592).  

 

2.2.2. Utmaningar  

I artikeln A place to make, hack and learn: makerspaces in Australian public libraries 

(2013) genomför Diane Slatter och Zaana Howard kvalitativa intervjuer med tre 

bibliotekarier i Australien som arbetar med makerspaceverksamhet. Författarna 

undersöker vilka utmaningar det innebär att bedriva den här typen av verksamhet på 

bibliotek. Deras slutsatser är bland annat att makerspaces på folkbibliotek kan öka 

samhällsengagemanget, tillgängliggöra ny teknologi och nya sätt att lära på, samt 

framtidssäkra folkbiblioteken. Detta uppges kunna uppnås genom att tillhandahålla 

material, teknik och utrymmen, erbjuda nya utbildningsmöjligheter och möjliggöra 

rättvis tillgång till material (ibid, s. 277).   

 

Kelly beskriver att det pågår en övergång från traditionell biblioteksservice och 

bevarande av tryckta medier till en digital värld, där biblioteksanvändarnas krav på ny 

service växer (2013, s. 2). Moorefield-Lang reflekterar i artikeln Change in the Making: 

Makerspaces and the Ever-Changing Landscape of Libraries (2015) över att 

makerspaces som ny och spännande tjänst på bibliotek har sina utmaningar och att 

bibliotekarier inte per automatik är fullärda inom skapande verksamhet, uppfinningar, 

hantverk eller 3D-teknik (ibid, s. 108). Att arbeta som bibliotekarie i dessa miljöer 

kräver enligt författaren planering och träning, men även en vilja att utforska, uppfinna, 

lösa problem och samarbeta. Bibliotekarier som erbjuder makerspaceverksamhet 

behöver enligt författaren vara orädda, våga utsätta sig för misslyckande, acceptera 

hjälp från kollegor, vara kontaktskapande och våga arbeta med nya verktyg och ny 

teknik (ibid).  

 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen beskriver i artikeln The four 

spaces – a new model for the public library att det i och med att samhället förändras 

uppstår ett behov av en ny biblioteksmodell som tar hänsyn till de utmaningar som 

samhällsutvecklingen innebär i förhållande till biblioteket och som samtidigt belyser 

bibliotekets potential i framtiden. Författarna beskriver att det fysiska biblioteket och 

utvecklingen av nya medier och teknik inte behöver kollidera (2012, s. 587f).  

Moorefield-Lang (2015, s. 108) beskriver att det krävs planering och utbildning av 

personal för att bedriva makerspaceverksamhet på bibliotek. Bibliotekarier har inte 

alltid kunskaper om skapande verksamhet, uppfinningar, hantverk eller hur en 3D-
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skrivare används. Hon nämner att viktiga egenskaper för bibliotekarier som planerar att 

bedriva makerspaceverksamhet är förmågor som nyskapande, problemlösning och 

samarbete. Även Koh och Abbas beskriver att det är viktigt att makerspaces på bibliotek 

bemannas av kvalificerad personal för att vara hållbara och att verksamheten förlorar 

sitt syfte om det saknas välutbildad personal som klarar av att driva och utveckla dem 

(2015, s. 115). De förmågor som återfinns hos bibliotekspersonal som bedriver 

makerspaceverksamhet på ett framgångsrikt sätt är enligt författarna: lärande förmåga, 

förmåga att vara flexibel, samarbetsförmåga, förmåga att marknadsföra sin verksamhet, 

samt förmåga att hjälpa olika människor (Koh och Abbas, 2015, s. 119).    

 

2.2.3. Mötesplats 

 

Slatter och Howard finner i sin studie av makerspaces på australiska bibliotek att 

bibliotek kan fungera som "third place" och på så sätt förändra bibliotekets image från 

att vara en plats för inhämtande av information till en plats för skapande (2013, s. 272).  

Termen "third place" är myntad av Ray Oldenburg (1999) i The great good place: cafés, 

coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a 

community. Enligt Oldenburg betecknar third places de platser i samhället där 

människor tillbringar sin tid när de inte befinner sig hemma, first place, eller på jobbet, 

second place (1999, s. 16). Oldenburg menar att följande kriterier bör uppfyllas för att 

platser ska karaktäriseras som third place: platsen ska vara neutral, inkluderande och 

erbjuda en arena för samtal, vara tillgänglig, erbjuda något för både nya och gamla 

kunder, hålla en låg profil, ha en lekfull atmosfär och fungera som "a home away from 

home" (ibid, s. 22ff). Oldenburg menar att egenskaperna hos third places är universella 

och nödvändiga för ett vitalt, informellt och socialt jämlikt samhälle (ibid, s. 42).  

 

Även Svanhild Aabø och Ragnar Audunson tar upp ämnet third place. I artikeln Use of 

library space and the library as place (2012), undersöker de folkbibliotekets roll som 

mötesplats, och ställer bland annat frågan om biblioteket kan fungera som third place. 

Enligt författarna kan bibliotek till viss del ha karaktären av third place, speciellt när det 

arrangerar sociala aktiviteter som föreläsningar, författarkvällar, program och kurser 

(2012, s.148). Författarna refererar till Johnson och Griffis, som menar att 

folkbiblioteket inte längre enbart är en förvaringsplats för information och böcker, utan 

att det har blivit en viktig gemensam mötesplats som människor är fria att besöka och 

använda utan förbehåll (ibid, s. 140). Även Jochumsen et al. menar att det fysiska 

bibliotekets roll har förändrats: "we see a transformation from a more or less passive 

collection of books and other media to an active space for experience and inspiration 

and a local meeting point" (2012, s. 588).  

 

I artikeln How do libraries function as meeting places? undersöker Aabø, Audunson 

och Vårheim hur bibliotek används som mötesplatser. Genom enkätdata identifierar de  

sex kategorier av mötesplatser på folkbibliotek: biblioteket som "torg", som en plats där 

man träffar olika människor, som en offentlig sfär, som en plats för gemensamma 

aktiviteter med vänner och kollegor, som en metamötesplats, och som en plats för 

virtuella möten (2010, s. 16). Författarnas slutsats är att folkbiblioteket är en plats där 

människor utsätts för komplexiteten i dagens digitala och mångkulturella samhälle och 



9 

 

att det har egenskaper liknande de som kännetecknar en tredje plats. De kommer även 

fram till att biblioteket som mötesplats spelar en väsentlig roll när det gäller att 

möjliggöra för medborgare att delta aktivt i samhället oavsett sociala och ekonomiska 

skillnader (ibid, s. 25).  

 

Många människor söker sig idag utanför biblioteken för att tillfredsställa sina 

informationsbehov, något som gör det svårare att motivera bibliotekens fortsatta 

existens. Enligt Kelly är två av bibliotekets största tillgångar tillgängliga utrymmen och 

kontakt med samhällsmedborgarna. Att erbjuda mötesplatser och vägledning i hur 

människor kan använda teknisk utrustning kan bidra till att säkra en plats för biblioteken 

i dagens digitala värld. (2013, s. 1ff).  

 

2.2.4. Bibliotekets legitimitet  

Crawford Barniskis undersöker i artikeln Creating Space: The Impacts of Spatial 

Arrangements in Public Library Makerspaces (2016b), genom en etnografisk studie på 

två bibliotek, rumsliga arrangemang på bibliotek som erbjuder makerspaces och hur 

användare och bibliotekspersonal beskriver effekterna av dessa. Med rumsliga 

arrangemang menar författaren utrymmen som syftar till att skapa fysiska eller digitala 

objekt och som är öppna för fri användning oavsett bemanning. Hon beskriver hur 

användarna, genom att vara medskapare i bibliotekets praktiska makerfunktioner, bidrar 

till att omdefiniera vad biblioteken är och vad bibliotekarierna gör (2016b, s. 2). 

Författaren refererar till Ribot och Peluso (2003), som menar att själva erbjudandet om 

kostnadsfria verktyg i ett utrymme inte automatiskt betyder att användarna kan dra nytta 

av vare sig verktyg eller utrymme (2016b, s. 6). Crawford Barniskis beskriver att 

makerspaces potentiella värde för biblioteksbesökare kan komma till korta om 

biblioteken inte aktivt underlättar socialt samarbete eller på andra sätt klargör vilka 

möjligheter dessa utrymmen kan erbjuda (ibid, s. 8).   

 

Jochumsen et al. (2012) beskriver att i takt med att samhället förändras uppstår problem 

gällande bibliotekets legitimitet. Under de senaste 10-15 åren har den samhälleliga 

kontexten förändrats på ett avgörande sätt. Det finns en betydande tendens av 

globalisering, avtraditionalisering, kulturell frigörelse och utveckling mot ett alltmer 

mångkulturellt samhälle.  Detta innebär att vi mer än någonsin behöver veta vilka vi är, 

att vi öppnar upp i vårt förhållande till andra människor och till samhället som helhet, 

att vi har en tro på vår egen styrka och värde, och att vi kan relatera till och initiera 

förändring. Detta gäller inte bara för bibliotekets användare eller medborgare i 

allmänhet, utan också för biblioteket som institution (ibid, s. 588).  

 

2.2.5. Demokrati och digital delaktighet    

I artikeln Access and Express: Professional Perspectives on Public Library 

Makerspaces and Intellectual Freedom (2016a) undersöker Crawford Barniskis nio 

bibliotekariers åsikter om makerspaces på folkbibliotek, särskilt gällande intellektuell 

frihet och tillgång till praktiska verktyg, aktiviteter och sociala kontakter. Med 

intellektuell frihet avser författaren jämlik tillgång till information, verktyg, utrymmen 

och sociala nätverk, vilket stödjer användarnas kunskapsskapande. Makerspaces på 
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bibliotek kan enligt författaren ses som en följd av den så kallade "digitala klyftan". I 

dagens individualiserade samhälle kan digitala och socioekonomiska klyftor separera de 

som har tillgång till skapande verktyg från de som inte har det (2016a, s. 103). 

Makerspaces kan vara ett sätt att minska den digitala klyftan, bland annat genom att de 

demokratiserar tillgången till och förståelsen för teknik (ibid, s. 113). Fourie och Meyer 

ifrågasätter dock om makerspaces på bibliotek främjar social integration eller om de 

vidgar klyftan (2015, s. 523). 

 

Slatter och Howard menar att makerspaces har mycket gemensamt med traditionella 

biblioteksvärden som kunskapsskapande och jämlik tillgång till material, information 

och kunskap. Biblioteken var tidigt ute med att erbjuda tillgång till ny teknik för 

skapande, som datorer och Internet, något som sedan integrerades i folkbibliotekets 

uppdrag (2013, s. 274).  Kelly beskriver att ett av de viktigaste verktygen i ett 

makerspace är människorna, och att deras kunskap och skicklighet är resurser som 

andra kan ta del av och lära sig från. Att odla ett teknikintresse bidrar till digital 

kompetens, vilket är fördelaktigt inte bara för den enskilde individen, utan för hela 

samhället (2013, s. 2).    

 

I artikeln 3D Printing: Making Things at the Library diskuterar Hoy (2013, s. 95) den 

demokratiserande effekt som makerspaces kan innebära för bibliotek. Han refererar till 

Lipson som menar att dagens 3D-skrivare demokratiserar konstruktion och design av 

föremål och produktion av varor på samma sätt som böcker en gång demokratiserade 

information eller som Internet demokratiserade kommunikation mellan människor.   

 

Enligt Jochumsen et al. kan four-space-modellen användas som en utgångspunkt för 

diskussionen om folkbibliotekets roll i den fortsatta utvecklingen av ett demokratiskt 

samhälle. Detta har enligt författarna skett i projektet "From model to effect", i vilket 15 

bibliotek från Köpenhamnsregionen har utvecklat olika koncept för att förbättra 

biblioteket som en institution som främjar välfärdssamhället. Författarna beskriver hur 

modellens olika rum kan kopplas till engagemang och innovation. Modellen skapar på 

så sätt även en koppling mellan medborgare och bibliotek genom att stärka deras 

förmåga till att ta aktiv del i den demokratiska utvecklingen av samhället (2012, s. 595). 

Enligt Lankes (2012) är engagemang en viktig drivkraft för lärande och det finns många 

sätt för bibliotek att inspirera medborgarna till att lära sig, bli kunskapsskapare och på 

så sätt förbättra samhället. Ett av de kraftfullaste sätten är enligt Lankes att avstå en viss 

kontroll över biblioteket till samhället och samhällsmedborgarna själva (ibid, s. 57).  
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3. Teori  
 

I följande kapitel redogörs för den teoretiska ramen i denna uppsats, vilken utgörs av 

modellen "The four spaces - a new model for the public library". Modellen är skapad av 

de danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och 

Dorte Skot-Hansen (2012). Forskarna beskriver att modellen kan användas som ett 

verktyg när det gäller att utveckla, bygga och designa folkbibliotek, och att den kan 

fungera som en utgångspunkt för diskussioner om bibliotekets övergripande roll i 

samhället (Jochumsen et al., 2012, s. 586) och av den anledningen har den valts för att 

undersöka makerspaceverksamhet på folkbibliotek. Modellen har, enligt författarna, 

bland annat använts som inspiration vid utvecklingen av nya biblioteksplaner (ibid, s. 

594). I figur 1 visas en illustration av four-space-modellen.   

 

 
 

 
Figur 1.  Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell “The four spaces of the public 

library” (2012, s. 589). Illustrationen publiceras med tillstånd av författarna.  
 

Modellen innehåller fyra överlappande symboliska rum som uttrycker de olika 

funktioner som biblioteksverksamhet kan ha för att uppfylla medborgarnas behov i 

dagens kunskaps- och upplevelsesamhälle:  

 

 inspirationsrummet (inspiration space) 

 läranderummet (learning space) 

 mötesrummet (meeting space)  

 det performativa rummet (performative space) (2012 s. 590). 
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I skärningspunkterna mellan rummen beskrivs fyra övergripande mål som folkbibliotek 

bör sträva efter att uppnå:  

 

 upplevelse (experience)  

 engagemang (involvement)  

 egenmakt (empowerment)  

 innovation (innovation) (Jochumsen et al., 2012, s. 589).   

 

Enligt författarna har målen upplevelse och engagemang som syfte att låta individer 

utvecklas, skapa sig en identitet och leva meningsfulla liv i det moderna samhället. 

Målet egenmakt har som syfte att göra individer till starka och självständiga medborgare 

som själva kan lösa vardagens problem, medan målet innovation har som syfte att låta 

individer bli problemlösande och skapande. Både egenmakt och innovation är viktiga 

förutsättningar för att klara sig i den globala konkurrensen (ibid).  

 

Inspirationsrummet är utrymmet för nya meningsfulla upplevelser som får oss att gå 

utanför det invanda och som förändrar vårt sätt att se. Detta kan ske genom 

historieberättande och konstnärliga uttrycksformer inom olika typer av media, 

kulturformer och genrer. Inspirationsrummet kan även göra biblioteket mer 

konkurrenskraftigt, genom att attrahera besökare med nya och häftiga upplevelser.  

Författarna tar upp exempel på nytänkande bibliotek med stor programverksamhet, och 

en öppen, lekfull och flexibel design; Malmö stadsbibliotek som antagit namnet "The 

Darling Library in the World - your life, your dreams, your library"; och Cerittos 

stadsbibliotek nära Los Angeles, som marknadsför sig som "The Experience Library". 

Inspirationsrummet stödjer målen upplevelse och innovation (Jochumsen et al., 2012 s. 

590f).  

 
Läranderummet är det utrymme där vi kan upptäcka och utforska omvärlden, och på 

så sätt öka vår kompetens genom att ges fri tillgång till information och kunskap. Fokus 

på biblioteket som läranderum har ökat de senaste tio åren. Tanken bakom detta är att 

säkerhet, framtida välfärd och utveckling är beroende av en befolkning som är i stånd 

att agera i ett globaliserat och postindustriellt samhälle genom att förvandla information 

till kunskap, och kunskap till kreativitet och innovation. Biblioteket ses som en viktig 

aktör i detta arbete, och främjar lärande bland annat genom att tillhandahålla 

studieplatser, och erbjuda läxhjälpscaféer och workshops. Läranderummet stödjer målen 

upplevelse och egenmakt (ibid s. 591).  
 

Mötesrummet är ett öppet allmänt utrymme där människor med olika erfarenheter och 

värderingar kan mötas spontant för att debattera och möta andras åsikter. Det fungerar 

på så sätt som ett så kallat "third place", vilket är något som ofta diskuteras i 

bibliotekssammanhang. Författarna jämför med den norske biblioteksforskaren Ragnar 

Audunson (2005), som argumenterar för så kallade lågintensiva mötesplatser, där 

människor kan mötas, kommunicera och vara aktiva över generationsgränser och 

sociala och etniska gränser. Mötesrummet stödjer målen egenmakt och engagemang 

(ibid s. 592).  
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Det performativa rummet inspirerar människor till att skapa nya konstnärliga uttryck 

tillsammans med andra, genom att erbjuda verktyg som stödjer kreativ aktivitet inom 

områden som spel, skrivande, ljud och video, och genom att erbjuda professionell 

support i form av workshops. Det performativa rummet kan även fungera som en 

plattform för förmedling genom att publicera och distribuera användarnas arbeten och 

erbjuda dem en scen där de kan visa upp sina arbeten. Författarna beskriver det 

performativa rummet som särskilt relevant i samband med så kallade "digital natives", 

(digitala infödingar, författarens översättning), det vill säga de generationer som är 

födda efter sextiotalet, och som är vana vid att inte bara konsumera kultur, utan även att 

själva producera den. Om biblioteket vill fortsätta att vara relevant även för dessa 

generationer måste de förse dem med performativa rum där skapande och medskapande 

är möjligt. Det performativa rummet stödjer målen engagemang och innovation 

(Jochumsen et al., 2012, s. 593).  
 

I avsnitt 4.4. beskrivs på vilket sätt four-space-modellen används som ett verktyg för att 

analysera det empiriska materialet som består av intervjusvar och e-postsvar från 

bibliotekspersonal som arbetar med makerspaceverksamhet på folkbibliotek. En 

utgångspunkt i analysen är att se om verksamheten kan bidra till att stärka lärande, 

kreativitet, demokrati och digital delaktighet hos användarna. 
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4. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs den insamlingsmetod och analysmetod som har använts i 

studien. Syftet med denna studie är att undersöka hur bibliotekspersonal på 

folkbibliotek som erbjuder makerspaceverksamhet ser på verksamhetens roll, och av 

den anledningen används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Bryman beskriver att kvalitativ forskning lägger tyngden på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2002, s. 300), och 

metoden passar därför bra för uppsatsens syfte, då avsikten är att undersöka 

bibliotekspersonalens åsikter kring verksamhetens roll på folkbibliotek. Enligt Bryman 

har semistrukturerade intervjuer fördelen att de är flexibla och kan anpassas till den 

person som intervjuas (ibid). Denna flexibilitet är värdefull i denna studie med tanke på 

att respondenterna består av individer vars verksamheter och förutsättningar skiljer sig 

något från varandra.  

 

Intervjuerna utfördes via telefon. Valet att utföra telefonintervjuer påverkades av såväl 

ekonomiska och geografiska skäl som av tidsbrist. De makerspaces som finns på 

folkbibliotek är spridda över hela landet. Att besöka samtliga respondenter som 

accepterade en intervju skulle kosta alltför mycket och ta alltför lång tid. Av den 

anledningen valdes telefonintervju som metod. Då fyra av respondenterna har valt att 

besvara intervjufrågorna via e-post bör något nämnas även om denna metod. Kvale 

(2014) kallar denna metod att intervjua för datorstödd intervju och beskriver att den 

bland annat kan utföras genom e-post. En fördel med datorstödda intervjuer är att de är 

klara för analys så snart de skrivits ner, medan en nackdel är att det kan vara svårt att få 

fram rika och detaljerade beskrivningar (2014, s. 190). En annan nackdel med 

datorstödda intervjuer är den begränsade möjligheten till spontana följdfrågor. Telefon- 

och e-postintervjuer har visat sig innebära samma fördel då svar kunde erhållas från 

respondenter som befann sig på långt avstånd vilket gjorde upptagningsområdet större.  

 

4.1. Etiska frågor  

 

Enligt Bryman finns det grundläggande etiska principer att följa vid genomförandet av 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002, s. 440f). 

Principerna rör bland annat intervjupersonernas medgivande, deras frivilliga deltagande 

och rätt att när som helst dra sig ur och ta tillbaka lämnade uppgifter. Principerna rör 

även anonymitetsskydd och integritetsskydd. Samtliga som deltog i denna studie 

informerades om dessa principer. Berörda intervjupersoner tillfrågades om de gick med 

på att telefonintervjun spelades in, och samtliga accepterade.  

 

Med tanke på konfidentialitetsprincipen, vilken innebär att samtliga uppgifter om 

enskilda individer som kommer fram i studien måste bevaras och hanteras på ett sätt så 

att de inte kan identifieras av utomstående, anonymiseras såväl bibliotekspersonal som 

de folkbibliotek där de arbetar. Två av respondenterna arbetar på samma bibliotek. 

Biblioteken är utspridda från södra till norra Sverige.  
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4.2. Insamlingsmetod  

 

Då syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapsutveckling inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet genom att studera makerspaceverksamhet ur 

bibliotekspersonalens perspektiv, har semistrukturerad intervju valts som 

insamlingsmetod. Metoden används när information om intervjupersonens ståndpunkt 

och hur denne förstår, tolkar, uppfattar och förklarar det område som forskningsfrågan 

behandlar ska insamlas. Fokus ligger på vad som sägs och hur det sägs. Forskaren vill få 

insikt i den intervjuades uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet (Bryman, 

2002, s. 35).  

 

Intervjuerna utfördes via telefon och en semi-strukturerad intervjuguide användes (se 

bilaga 2). Intervjuguiden bestod av nitton frågor. Följdfrågor ställdes i de fall det 

behövdes för att förtydliga respondentens svar. När det gäller telefonintervjuer finns det 

både för- och nackdelar (Bryman, 2002). En fördel är att respondenten inte blir 

påverkad av faktorer hos intervjuaren som kön, klass, etnicitet eller ålder. En nackdel 

kan vara att de som inte kan kontaktas via telefon på grund av att de till exempel har 

hemligt telefonnummer inte heller kan delta i en telefonintervju (ibid, s. 127f). Två av 

de som valde att ställa upp på en telefonintervju beskrev att de själva visste hur svårt det 

kan vara att hitta respondenter och att de därför ville bidra till forskningen genom att 

själva ställa upp.  

 

Fyra av respondenterna valde att besvara intervjufrågorna via e-post. Anledningen till 

detta uppgavs vara tidsbrist. Samma öppna frågor som ställdes under telefonintervjuerna 

skickades via e-post till respondenterna, som besvarade dem i den takt de själva valde. 

Svaren på frågorna blev relativt kortfattade, vilket svarar mot Kvales beskrivning av att 

det kan vara svårt att få fram rika och detaljerade beskrivningar när denna typ av 

insamlingsmetod används (2014, s. 190).  

 

4.3. Urval  

 

Urvalet i denna undersökning bestod av bibliotekspersonal vid folkbibliotek som 

erbjuder makerspaceverksamhet. 17 folkbibliotek lokaliserades via skaparbibblan.com, 

som är ett svenskt nätverk för bibliotek som arbetar med makerspaces. Anledningen till 

att detta nätverk valdes ut var att de samlar information om samtliga bibliotek i Sverige 

som har någon form av makerspaceverksamhet. Urvalet resulterade på så sätt i fler 

respondenter än om ett slumpmässigt urval hade tillämpats.  

 

Mejlkontakt (bilaga 1) togs 2016-11-01 med de 17 folkbibliotek som lokaliserats via 

skaparbibblans hemsida med förfrågan om deltagande i en telefonintervju. I mejlet 

beskrevs önskemål om att komma i kontakt med personal på folkbibliotek som bedriver 

makerspaceverksamhet. E-postadresser till bibliotekspersonal ansvarig för 

makerspaceverksamhet söktes upp på respektive folkbiblioteks hemsida. I flera fall gick 

det inte att få fram kontaktuppgifter till specifik bibliotekspersonal. E-postförfrågan 

sändes då till bibliotekets kontaktadress med förhoppning om att meddelandet skulle nå 

rätt person, vilket också blev resultatet. Samtliga mejlkontakter resulterade i åtta 
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deltagare, vilket motsvarar knappt hälften av de som tillfrågades. Med tanke på att detta 

är en liten kvalitativ studie kan antalet respondenter anses vara tillräckligt.  

 

Under tidsperioden 15-22 november 2016 ägde fyra telefonintervjuer rum och en 

diktafon användes för att spela in dem. Längden på intervjuerna varierade mellan 39 och 

54 minuter, med en medellängd på 47 minuter.  Intervjuerna spelades in för att 

underlätta transkribering och för att det lättare skulle gå att minnas vad respondenterna 

berättat, något som Kvale och Brinkman föreslår (2014, s. 218). Materialet 

transkriberades noggrant och ordagrant omedelbart efter att intervjuerna hade 

genomförts och såväl pauser som betoningar och talspråkliga uttryck togs med. 

Transkriberingen resulterade i totalt 45 A4-sidor löpande text.  

 

Fyra deltagare föredrog att besvara frågorna via e-post. Som skäl till detta angavs 

tidsbrist. Två e-postsvar inkom inom en vecka efter det första utskicket. Resterande två 

e-postsvar inkom tre veckor efter det första utskicket, först efter att en påminnelse om 

deltagande skickats ut. E-postsvaren resulterade i totalt 10 A4-sidor löpande text.  

 

I resultatdelen återges citat ur det transkriberade materialet. Dessa citat har modifierats 

en aning genom att upprepningar och längre pauser tagits bort. Språkligt sett har uttryck 

som ”nån” och ”nånting” bytts ut mot ”någon” och ”någonting”. Anledningen till detta 

är för att öka läsbarheten. Resultatdelen innehåller även citat ur e-postmaterialet. Dessa 

har inte modifierats utan återges ordagrant i materialet.    

 
4.4. Analysmetod  

 

Det empiriska materialet som samlades in bearbetades och sammanställdes för att 

möjliggöra analys. För att kunna analysera det empiriska materialet omvandlades 

intervjuerna till text via transkribering. Textmaterialet från telefonintervjuerna 

resulterade i mellan 9 och 13 sidor löpande text per intervju, medan textmaterialet från 

e-postsvaren motsvarade 2-3 sidor löpande text per respondent.  

 

Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Wildemuth kan kvalitativ innehållsanalys användas för att undersöka teman, åsikter och 

mönster i en text (Wildemuth, 2009, s. 308ff). Genom noggrann kodning och tolkning, 

kan resultatet av kvalitativ innehållsanalys stödja utvecklingen av nya teorier och 

modeller, samt validera befintliga teorier (ibid, s. 318). Inom kvalitativ innehållsanalys 

finns det enligt Wildemuth tre inriktningar; konventionell kvalitativ innehållsanalys, 

riktad innehållsanalys och sammanfattande innehållsanalys (ibid, s. 309f). Denna 

uppsats använder riktad innehållsanalys, vilket innebär att kodningen av insamlad data 

utgår från en teori eller från relevant forskning.  

 

Efter närläsning och fördjupning i det insamlade materialet har teman vuxit fram. Dessa 

teman har framkommit genom att hela materialet noga har studerats i förhållande till 

följande begrepp ur four-space-modellen: upplevelse, engagemang, egenmakt, 

innovation, lärande, mötesplats, inspiration och skapande/performativt rum. Begreppen 

har färgkodats och vid närläsning av det empiriska materialet har de områden i texterna 
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som berör begreppen färgmarkerats. Därefter har de färgmarkerade textavsnitten 

samlats ihop och studerats.  

 

Fem teman har kunnat urskiljas, som särskilt utmärker sig i materialet: lärande miljö, 

utmaningar, mötesplats, bibliotekets legitimitet, samt demokrati och digital delaktighet.  

Fyra av dessa fem teman relaterar direkt till uppsatsens frågeställningar genom att de 

visar de olika sätt som respondenterna ser på sin makerspaceverksamheten och hur den 

kan stärka kreativitet, lärande, demokrati och digital delaktighet hos användarna. Ett 

femte tema berör de utmaningar som respondenterna upplever med sin verksamhet. 

Detta tema anknyter inte omedelbart till uppsatsens frågeställningar, men upptog så stor 

del av det empiriska materialet att det fått ett eget avsnitt i uppsatsen.  

 

Four-space-modellen av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 

visar fyra rum vars funktioner biblioteken kan stödja; inspirationsrummet, 

läranderummet, mötesrummet samt det performativa rummet. Analysen utgår från dessa 

funktioner, samt från de mål som enligt Jochumsen et al. kan uppstå i skärningspunkten 

mellan rummen. Dessa mål är upplevelse, engagemang, egenmakt och innovation. 

Utifrån forskningsfrågorna och beskrivningarna av de fyra rummens funktioner och de 

mål dessa rum stödjer förs det ett resonemang kring resultatet, för att se om 

verksamheten kan bidra till att stärka lärande, kreativitet, demokrati och digital 

delaktighet hos användarna. Enligt Jochumsen et al. (2012) ger four-space-modellen en 

vision av hur bibliotek kan utvecklas och begreppen i modellen visar hur biblioteken 

kan arbeta för att uppnå legitimitet i samhället.  

 

 4.5. Studiens tillförlitlighet  

 

Vid kvantitativa studier används begreppen validitet och reliabilitet. I en kvalitativ 

studie används istället begreppet tillförlitlighet. Wildemuth (2009) använder uttrycket 

trustworthiness. Enligt Bryman (2002) omfattar begreppet tillförlitlighet fyra kriterier 

som motsvarar validitet och reliabilitet. Dessa kriterier är: trovärdighet (credibility), 

överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability), samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (confirmability) (Bryman, 2002, s. 258ff).  

 

För att eftersträva tillförlitlighet i denna uppsats har forskningen utförts enligt 

högskolans regler. Handledare och medstudenter har granskat materialet vid ett flertal 

tillfällen vilket stärker trovärdigheten. För att öka överförbarheten ges en utförlig 

beskrivning av forskningsprocessens olika faser såsom problemformulering, urval, 

metod, datainsamling och analys. För att öka pålitligheten transkriberades intervjuerna 

noggrant och materialet redovisas genom korta citat i resultatdelen. Möjlighet att styrka 

och konfirmera resultatet har skett genom att uppsatsförfattaren agerat i god tro och inte 

låtit egna värderingar påverkat undersökningen.   
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5. Resultat och analys   
 

I följande kapitel redovisas och analyseras de resultat som ligger till grund för 

uppsatsens slutsatser. Kapitlet inleds med en presentation av de respondenter och 

folkbibliotek som har ingått i studien. Samtliga namn är fingerade.  

 

5.1. Presentation av respondenter och bibliotek  

 

Stina är verksam som projektledare för makerspaceverksamhet. Hon arbetar på ett 

huvudbibliotek som ligger i en förortskommun. Makerspaceverksamheten beskrivs som 

en skapande verkstad och en mötesplats för kreativitet och kultur, där alla är välkomna 

att delta. De har drop-in några timmar varje vecka, övrig tid kan lokalen bokas och 

användas enligt överenskommelse. Makerspaceverksamhetens ledord är delande av 

idéer, verktyg och lokaler, öppenhet och nyfikenhet, återbruk och miljötänk.  

 

Adam arbetar som projektledare för makerspaceverksamhet och som 

verksamhetssamordnare med särskilt ansvar för skapande projekt. Adams arbetsplats är 

kommunens näst största folkbibliotek. Syftet med makerspaceverksamheten uppges 

vara att bygga en bro mellan traditionella och nya kreativa uttrycksformer och visa att 

biblioteken är en självklar arena för digital delaktighet, digitalt skapande och lärande i 

gränslandet mellan teknik, konst och slöjd.  

 

Vera arbetar som projektledare för makerspaceverksamhet och som kommunikatör. 

Veras arbetsplats är ett av fem bibliotek i kommunen. Makerspaceverksamheten har en 

digital inriktning och målet är att besökarna tillsammans ska skapa, bygga och utveckla 

sin digitala kompetens. 

 

Per arbetar som IT-bibliotekarie och föreståndare med ansvar för bibliotekets digitala 

tjänster. Pers arbetsplats, som är ett filialbibliotek i kommunen, erbjuder såväl öppen 

verksamhet som programverksamhet, med digital inriktning. De erbjuder även 

verksamhet för utvalda och prioriterade grupper, personer med funktionsnedsättning och 

personer med annat modersmål än svenska. En del av verksamheten är mobil och de 

erbjuder workshops och föreläsningar.   

 

Amanda arbetar som IT-handledare och IKT-pedagog och har viss erfarenhet av 

makerspaceverksamhet. Hennes arbetsplats är ett stadsbibliotek i en tätort. Biblioteket 

har inget eget makerspace utan bedriver makerspaceverksamhet tillsammans med en 

lokal förening, som varje år anordnar en teknikmässa i bibliotekets foajé.  

 

Dan är verksam som bibliotekarie med ansvar för IT, bibliotekssystemet Book-IT samt 

e-resurser. Dans arbetsplats är ett av sex bibliotek i kommunen. Personalen vill med sitt 

makerspace utöka möjligheterna för vad barn och vuxna kan få ut av sitt bibliotek och 

vill med tekniken förändra deras perception av omvärlden genom att göra teknik och 

kunskap om teknik lättillgängligt för alla.   

 

Carl är verksam som bibliotekarie med särskilt ansvar för driften av biblioteks- och 
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verksamhetsrelaterade IT-system. Hans arbetsplats är ett huvudbibliotek i en tätort.  

Makerspaceverksamheten har en digital inriktning och personalen välkomnar särskilt 

barn och unga att använda utrustningen och att delta i olika aktiviteter.  

 

Ann arbetar som verksamhetsutvecklare och projektledare för makerspaceverksamhet. 

Hennes arbetsplats ligger i en tätort. Makerspaceverksamheten beskrivs som en 

idéverkstad där människor kan mötas, utveckla och skapa tillsammans med andra i 

gränslandet mellan teknik, konst och slöjd. Personalen erbjuder workshops, kurser och 

föreläsningar med anknytning till olika former av skapande, teknik, innovationer och 

entreprenörskap.   

 

5.2. Presentation av resultat   
 

I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet och kopplas till mål och funktioner 

i Jochumsens, Hvenegaard Rasmussens och Skot-Hansens modell The four spaces - a 

new model for the public library (2012). I genomgången av materialet har fem teman 

kunnat urskiljas som makerspaceverksamhet på folkbibliotek kan knytas till. Dessa 

teman är: lärande miljö, utmaningar, mötesplats, bibliotekets legitimitet, samt demokrati 

och digital delaktighet. Citat ur respondenternas svar presenteras för att tydliggöra 

framställningen.  

 

5.2.1. Lärande miljö  

 

Flera av respondenterna beskriver sin verksamhet som en kreativ, skapande verkstad där 

människor delar på material, redskap och verktyg som alla inte har tillgång till hemma. 

Materialen de beskriver är allt ifrån programmerbara robotar och 3D-skrivare till Little 

Bits, en sorts elektroniklego. De beskriver sina makerspaces som mötesplatser för 

kreativitet och kultur, där man kan träffa andra och inspireras. Temat lärande miljö kan 

kopplas till målen upplevelse och egenmakt och till funktioner i läranderummet och 

inspirationsrummet i four-space-modellen. Flera av respondenterna kopplar 

makerspaceverksamheten till lärande:  

 

"Vi utbildar människor i hur teknik ser ut, vad man kan göra med teknik... 

och hur kunskapen om hur teknik fungerar kan leda vidare till att man 

kanske eftersöker en karriär som ingenjör eller på andra sätt jobbar kreativt 

med teknik... så det är väl ändå det högre syftet/.../Vi förser dem med ett 

slags verktyg som kanske inte riktigt finns på andra ställen"  

(Per, 2016-11-22)  

"För att det ska vara enkelt att lära ut och enkelt och arbeta med utgår jag i 

första hand från de elektroniska moduler som heter Little Bits. Jag skulle 

gärna komplettera detta med andra pedagogiska verktyg som Quirkbots, 

strawbees och framför allt kodning /.../målet med verksamheten är att göra 

teknik och kunskap om teknik lättillgänglig för alla "  
(Dan, 2016-11-07)   

Flera av respondenterna tar upp vikten av att inte automatiskt tro att den unga 
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generationen kan allt om teknik, de måste lära sig precis som alla andra. Carl 

kopplar makerspaceverksamheten till nyfikenhet, självförtroende och ett livslångt 

intresse för teknik:  

"Jag tror och hoppas att vi kan inspirera till nyfikenhet på hur saker och ting 

fungerar och för kreativt skapande med avancerad teknik, t.ex. 3D-CAD. 

Genom att få använda tekniken ökar också barnens självförtroende  -Detta 

har jag gjort i datorn och nu håller jag det i min hand. Tekniken vi har köpt 

in är allt från leksaker till avancerad teknik för tiotusentals kronor - det är i 

skärningspunkten mellan dessa ytterligheter som vi kanske kan skapa ett 

livslångt intresse"  
(Carl, 2016-11-24)  

Stina nämner den folkbildande effekt som makerspaceverksamheten kan ha:  

"Det känns ju som en naturlig del av folkbildningstanken. Att kunna 

tillhandahålla allt från information, till material, till lokal. Just det här att 

man vill få barn och unga, och vuxna, att se hur det vi omger oss med är 

uppbyggt. Så att man förstår att det är människor bakom allt. Och om man 

ska bli en delaktig samhällsmedborgare idag så krävs det ju att man är 

införstådd i vissa processer."  
(Stina, 2016-11-15)    

Enligt Kelly stödjer makerspaces bibliotekets uppdrag att möjliggöra livslångt lärande 

och kunskapsskapande (2013, s. 9). Men enligt flera av respondenterna räcker det inte 

enbart med att starta ett makerspace och att locka dit människor - personalen måste 

faktiskt lära dem någonting också. Willett beskriver att det är skillnad på att 

tillhandahålla ett utrymme där människor kan utveckla sina befintliga passioner och att 

erbjuda människor att lära sig nya saker (2016, s. 323). Per beskriver:  

"Jag tycker att det är ett roligt projekt och jag gör det gärna, men jag känner 

inte att jag kan ta det vidare till nästa steg och faktiskt agera på ett sätt som 

gör att människor på riktigt förstår vad t.ex. programmering innebär. Jag 

tror att det kanske behövs kompetens i form av någon som förstår sig på 

programmering eller kodning bättre än vad jag gör eller som kanske har 

bättre pedagogiska kunskaper" 
(Per, 2016-11-22)  

Adam upplever samma problematik och beskriver att han aktivt försöker hitta andra 

aktörer som kan hjälpa till att genomföra verksamheten, särskilt i hur man använder en 

3D-skrivare och ritar modeller. Han nämner att den här typen av teknik inte ingår i 

bibliotekarieutbildningen, men att det finns andra människor att tillgå som kan det här 

med 3D-teknik. Carl är av samma åsikt:  

"Vi måste inte kunna allt för att kunna förmedla information om i princip 

allt, därför måste vi inte heller kunna allt om avancerat teknik för att kunna 

driva makerspaceverksamhet" 
(Carl, 2016-11-24)  
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Enligt four-space-modellen stödjer läranderummet upplevelse och egenmakt. 

Jochumsen et al. ser läranderummet som en plats där barn, unga och vuxna kan 

upptäcka och utforska världen och därigenom öka sin kompetens och sina 

möjligheter genom fri och obegränsad tillgång till information och kunskap (2012, 

s. 591). Fourie och Meyer anser att bibliotek bör utforska möjligheten att 

utvecklas till sociala utrymmen för lärande och delande (2015, s. 523). 

Respondenterna uppger att deras makerspaceverksamheten har tydliga drag av 

lärande, delande och delaktighet i samhället. Att förse människor med kunskaper 

som kan leda dem vidare mot nya framtidsmål genom att erbjuda dem utbildning i 

hur teknik fungerar är verkligen att ge dem egenmakt.  

5.2.2. Utmaningar   

Respondenterna lägger stor vikt vid de utmaningar som uppstår när 

makerspaceverksamhet bedrivs på folkbibliotek. Utmaningar kan kopplas till 

målet engagemang och till funktioner i mötesrummet i four-space-modellen. 

Makerspaceverksamhet bygger i hög grad på att de individer som deltar är 

engagerade och deltagande. Men att engagera samhällsmedborgarna i 

makerspaceverksamheten har inte visat sig vara lätt enligt respondenterna. Per 

beskriver:  

"Jag hade ju hoppats på att de deltagare som kommer till oss skulle ha något 

slags pågående projekt där de bygger saker som är en slags kombination 

med teknik och traditionell slöjd eller kreativ verksamhet och att arbeta på 

det under några veckors tid kanske. Så blir det ju väldigt sällan, utan det är 

snarare så att vi visar dem vad man kan göra och sen tar de det inte riktigt 

vidare från det, utan det stannar vid att det blir lite roligt att testa på ny 

teknik. Det är väl kanske det som jag är mest orolig för med vårt projekt, att 

det stannar vid det här med att det är häftigt att koppla en frukt till datorn 

och kunna spela piano, men "vad är nästa steg därifrån" och "vad kan jag 

liksom bygga själv", det är ju mer så som jag hade velat att deltagarna ska 

tänka, men det är sällan det funkar så."  
(Per, 2016-11-22)  

Detta resonemang för tankarna till Lankes, som menar att biblioteket ska förbättra 

samhället genom att underlätta skapandet av ny kunskap (2011, s. 29). 

Bibliotekspersonalens uppdrag är inte att skapa kunskap åt användarna, utan 

enligt Lankes är uppdraget att underlätta för användarna att själva bli 

kunskapsskapande.  

 

Dan beskriver att det största problemet med makerspaceverksamheten, som han ser det, 

är att det är så svårt att nå ut. Han nämner att den stora merparten av besökarna på 

biblioteket inte känner till att de erbjuder maker-workshopar. Vera beskriver att de som 

besöker makerspaceverksamheten oftast är barn som är där ett par veckor och kör 

igenom all teknisk utrustning, därefter tröttnar de och då kommer det nya barn. Hon 

hade en tanke innan de startade verksamheten att det skulle kunna vara användardrivet 

och obemannat, men insåg sedan att det innebar alltför många utmaningar. Dels är 
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verksamheten till stor del baserad på digitala material, där användarna behöver 

handledning för att komma igång. Dels är de flesta besökarna barn som inte kan "härja 

runt" själva i lokalen. Vera beskriver att det är utmattande att de har relativt stor 

genomströmning av barn i en liten lokal, något som även Per tar upp:  

 

"När det bara är jag som har öppen verkstad, då kommer det väldigt många 

barn och då blir det svårare att ge var och en uppmärksamhet, tid och 

resurser för att sätta dem in i hur t.ex. blockprogrammering funkar. Det är 

såklart positivt att det kommer människor, men i och med att det ligger i ett 

litet rum och att vi inte har så mycket personal så blir det problematiskt" 
(Per, 2016-11-22)  

 

Respondenterna tar upp att de inte kan göra allt själva, något som beror på såväl 

bristande tid för planering och genomförande som bristande resurser. Stina beskriver:  

 

"Vi har ju inte tillräckligt med resurser att bemanna det och handleda i den 

utsträckning som folk kanske vill. Vi kan tyvärr inte ha det upplåst hela 

tiden, det är väldigt tråkigt."  
(Stina, 2016-11-15)  

 

Per är av samma åsikt och beskriver:  

 

"Det här har med resurser och kompetens att göra och de delarna kanske inte 

finns i just vårt projekt. Hade de funnits hade jag kanske varit mer positiv. 

Jag tror absolut inte att det är ett projekt som borde avslutas eller stängas 

ner, men jag tror att det måste förändras och utvecklas. Jag tror att ett av de 

problem vi har med vårt projekt är att vi är underbemannade och att det inte 

läggs tillräckligt mycket resurser i form av tid på projektet. Det är lite som 

att vi bara ska kunna allt det här som har med pedagogisk verksamhet att 

göra... men jag har ingen utbildning i pedagogik"  
(Per, 2016-11-22)  

 

Moorefield-Lang beskriver att makerspaces är en ny och spännande tjänst på bibliotek 

och att den som sådan har sina utmaningar. Bibliotekarier är inte per automatik fullärda 

inom skapande verksamheter, uppfinningar, hantverk eller 3D-teknik (2015, s. 108). 

Flera av respondenterna tar upp att en lösning på detta problem kan vara att involvera 

fler samarbetspartners:  

 

"Nu försöker vi jobba för att verkligen få med fler på vår arbetsplats, på 

biblioteket, och det har varit lite svårt. Från hela förvaltningen försöker vi få 

med även kulturskolan och fritidsgårdarna."  
(Stina, 2016-11-15)   

 

"Vi får försöka hitta andra aktörer som kan hjälpa oss att genomföra sådan 

här typ av verksamhet. För det är ju inte något som ingår i vår utbildning. 

Någonstans måste man ju också inse att vi kan ju inte vara experter på 
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allting som vi gör, men vi kan möjliggöra för andra att kunna"  

(Adam, 2016-11-15)   

En av utmaningarna som flera respondenter tar upp är oron över att deras makerspace 

ska ebba ut om de som är engagerade i verksamheten byter arbetsplats:  

 

"Det är viktigt att förankra detta bland chefer och verksamheter för att de 

ska avsätta mer resurser till vårt makerspace, så att det inte bara blir 

avhängigt mig och min kollega här på biblioteket, och att det blir så 

personbundet" 
(Stina, 2016-11-15)   

"Någonstans måste ju det här bli något som är angeläget för fler inom kåren 

och att det inte står och faller med enskilda eldsjälar som har tagit till sig 

tekniken och de här idéerna och tankarna... alltså, byter de jobb så lägger 

verksamheten ner..." 
(Adam, 2016-11-15)   

Enligt Jochumsen et al. berör målet engagemang särskilt individens uppfattning, 

erfarenhet och engagemang i dennes sökande efter mening och identitet i ett komplext 

samhälle (2012, s. 589). Slatter och Howard beskriver att makerspaces på folkbibliotek 

kan öka samhällsengagemanget och på så sätt framtidssäkra folkbiblioteken, något som 

kan ske bland annat genom att tillhandahålla material, teknik och utrymmen och erbjuda 

nya utbildningsmöjligheter. Samtidigt beskriver författarna att det innebär utmaningar 

att bedriva den här typen av verksamhet på bibliotek. Det är till exempel inte enkelt att 

bevisa värdet och betydelsen av nya program och tekniker för de som är vana vid en 

mer traditionell biblioteksverksamhet (2013, s. 277). Respondenterna beskriver att de 

stora utmaningarna i makerspaceverksamheten är brist på engagemang hos användarna, 

samt brist på tid, resurser och kompetens hos personalen.  

 

5.2.3. Mötesplats 

 

De flesta av respondenterna tar upp vikten av att erbjuda fria, kreativa mötesplatser på 

folkbibliotek. Temat mötesplats kan kopplas till målen egenmakt och engagemang och 

till funktioner i mötesrummet i four-space-modellen. Stina ser det som en naturlig del av 

folkbildningstanken och beskriver att det finns ett behov av en plats där man kan träffa 

andra, där man kan sitta och pyssla och upptäcka nya sätt att pyssla eller vara kreativ på. 

Hon tar även upp att alla invånare har möjlighet att boka och använda lokalen när 

biblioteket inte är öppet. Carl ser biblioteket som en öppen och välkomnande plats. Ann 

beskriver att bibliotekets makerspace är en plats där deltagarna skapar, bollar idéer och 

utvecklas tillsammans och där de kan förverkliga och testa sina idéer och tankar om 

exempelvis teknik, konst och slöjd. Adam beskriver:    

 

"Det är till för alla. Vi ska på något sätt vara ett vardagsrum i samhället dit 

alla kan komma och förverkliga sig själva... i någon utsträckning... och man 

behöver inte vara orolig för att vi har någon hemlig agenda... eller att vi har 

något mål med att ha den här verksamheten... utan vi har ju samhällets bästa 
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som grundläggande tanke någonstans. Så det är en fördomsfri plats där man 

inte sorteras efter klass... utan hit kan vem som helst komma... det är vår 

stora styrka"  
(Adam, 2016-11-15)    

Enligt Jochumsen et al. är mötesrummet ett öppet, offentligt rum och en plats mellan 

hem och arbete där medborgarna kan träffa andra människor, både sådana som liknar 

dem och sådana som skiljer sig från dem (2012, s. 592). Respondenterna beskriver sina 

makerspaces på liknande sätt, som fria, kreativa mötesplatser som är till för alla, där 

deltagarna interagerar och delar sina kunskaper med andra. Deras beskrivningar är 

fyllda av positiva uttryck som kan kopplas till målen egenmakt och engagemang: att 

upptäcka, att förverkliga sig själv, att testa idéer, utvecklas och vara kreativ tillsammans 

med andra.  

5.2.4. Bibliotekets legitimitet   

 

För att biblioteken ska kunna behålla sin legitimitet i dagens samhälle krävs det att de 

utvecklas. Bibliotekets legitimitet kan kopplas till målen upplevelse och engagemang 

och till funktioner i inspirationsrummet och det performativa rummet i four-space-

modellen. Folkbiblioteken i undersökningen erbjuder ny och spännande teknik som 

tilltalar speciellt den yngre generationen. De försöker möta användarnas behov genom 

att hänga med i den tekniska utvecklingen och bidrar på så vis till digital delaktighet. 

Den nya teknik de erbjuder är bland annat verktyg som Raspberry Pi, 3D-skrivare, 

robotar, kodning och programmering. Jochumsen et al. beskriver att de nya 

generationerna av digitala infödingar är vana vid att inte bara konsumera, utan även att 

producera kultur. Om biblioteket ska vara relevant även för dessa generationer måste det 

tillhandahålla performativa rum där skapande och medskapande är möjligt (2012, s. 

593).  

 

Stina beskriver hur den nya tekniken engagerar deltagarna:  

 

"Många kommer för att de vill ha en plats att sitta och pyssla på. Och då blir 

de automatiskt indragna i den här andra biten också... de kanske blandar in 

MaKey MaKey i det de gör, eller att de blir nyfikna på de andra delarna 

också/.../sen var det en kille som är 10-11 år, han är jätteengagerad, och höll 

själv i en workshop där man fick lära sig att programmera i Scratch"  

(Stina, 2016-11-15)  
 

Enligt Jochumsen et al. kan det uppstå problem med bibliotekets legitimitet i takt med 

att samhället förändras. För att biblioteket ska behålla sin legitimitet behöver det bland 

annat öppna upp till människor och till samhället som helhet och det behöver kunna 

initiera förändring (2012, s. 588). Flera av respondenterna reflekterar över hur 

biblioteket kan agera för att fortsätta att vara relevant för besökarna. Ann berättar att 

deras makerspace är ett sätt att utveckla biblioteket som mötesplats och att arbeta med 

frågor som är relevanta för samhället. Carl beskriver att makerspaces är ett sätt att möta 

nya behov som uppstår när samhället ställer högre krav på verksamheten. Vera beskriver 

att makerspaceverksamheten är ett sätt för biblioteket att hitta sin roll i dagens digitala 
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värld, men att det är svårt att veta om det bara är en trend som är övergående. Adam 

uttrycker liknande tankar:   

 

"Det handlar ju om att vi som bibliotek ständigt måste omvärdera, alltså 

ompröva hur vi kan vara aktuella. Vad det är som vårt samhälle runt 

omkring oss behöver av oss. Man behöver ju se till så att man behåller 

blicken framåt. Det handlar väl om att hålla sig aktuell. Vi har ju haft 

jättemycket saker som biblioteken har hållit på med historiskt som vi inte 

gör idag. Om vi stagnerar så misslyckas vi"  
(Adam, 2016-11-15)  

Flera av respondenterna beskriver sina chefer som den drivande kraften som ser till att 

makerspaceverksamhet uppstår på deras bibliotek:  

"Min chef är väldigt visionär, han gillar att känna av vad som händer i tiden, 

och vill gärna testa nya grejer. Han har pratat för det ganska mycket hos vår 

förvaltningschef och för ledningsgruppen, helt enkelt. Och så har de fört 

fram det till politikerna"  
(Stina, 2016-11-15)   

"Vad jag har förstått så har ju vår chef varit drivande i att starta 

verksamheten. Hon ville erbjuda något som var nytt, något som kunde locka 

människor till biblioteket och som inte har med traditionell 

biblioteksverksamhet att göra. Sen, om projektet är en framgång, kan det ju 

leda till att man får uppmärksamhet och kanske ökar besöksantalet och det 

kan leda till ett mer frodigt biblioteksliv i kommunen. Jag tror att det var en 

djärv satsning för att göra biblioteket mer attraktivt för besökarna"  

(Per, 2016-11-22)    

Crawford Barniskis beskriver att det är viktigt att biblioteken underlättar socialt 

samarbete och klargör vilka möjligheter makerspaceverksamheten kan erbjuda, 

eftersom verksamheten annars riskerar komma till korta (2016b, s. 8). Flera av 

respondenterna uttrycker oro över att det är svårt att nå ut:  

 

"Problemet ibland är ju att man vill att det ska ske en förändring, men våra 

samhällsmedborgare har ännu inte fått upp ögonen för det. Förhoppningen 

är ju att när de börjar inse mer och mer att det finns möjligheter... att vi får 

tillhandahålla viss typ av verksamhet."  
(Adam, 2016-11-15)   
 

"Jag tror inte att man gör kopplingen makerspace - bibliotek. Jag tror att 

man även behandlar det lite som en fritidsgård där man sätter av sina barn 

och sedan får de leka eller vad det är de gör, och sedan hämtar man upp dem 

igen när jobbet är slut liksom. Så jag tror inte att det inspirerar människor 

till att komma till biblioteket. Det hade så klart varit väldigt trevligt om man 

hade tagit med sig sina föräldrar. Hade de varit med hade de kunnat gå ut 

och sätta sig i biblioteket, men i min erfarenhet är det inte någonting som 

har hänt. /.../Jag tror att det kan vara ganska svårt att nå vuxna med sådan 
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här kreativ verksamhet... att det ses som någonting som barn gör."  
(Per, 2016-11-22)   

En lösning på problem med att nå ut med sin verksamhet kan enligt Crawford 

Barniskis vara använda skyltar som förmedlar utrymmets potentiella 

användningsområde, samt att visa upp objekt med tydliga instruktioner eller att 

erbjuda färdiga kit som instruerar användarna hur de kan använda olika verktyg 

och färdigheter i utrymmet (2016b, s. 8).  

 

5.2.5. Demokrati och digital delaktighet  

 

Flera av respondenterna tar upp demokrati som en viktig del i verksamheten:   

 

"Jag är väldigt intresserad av den här demokratiaspekten. Jag brinner för 

folkbibliotekstanken. Att kunna tillhandahålla allt från information, till 

material, till lokal."  
(Stina, 2016-11-15)   

 

"Att öka den digitala kompetensen - det finns ju en demokratisk idé med 

det. Genom att öka den digitala kompetensen hos personer som inte har så 

hög digital kompetens så har de lättare att t.ex. söka ett jobb och ta del av 

samhällsinformation."  
(Vera, 2016-11-21)   

Enligt respondenternas sätt att se skapar makerspaceverksamheten en möjlighet till 

egenmakt hos användarna. Temat demokrati och digital delaktighet kan kopplas till 

målen egenmakt, engagemang och innovation och till funktioner i mötesrummet, 

läranderummet och inspirationsrummet i four-space-modellen. Något som genomsyrar 

intervjuerna är vikten av att tillhandahålla redskap och verktyg som alla kanske inte 

skulle ha tillgång till annars. Detta är något som även Koh och Abbas beskriver som 

viktigt (2015, s. 115). Sett ur en demokratisk synvinkel är det en fin tanke. Flera av 

respondenterna tar upp behovet av fria och tillgängliga mötesplatser, något som för 

tankarna till Oldenburgs ”third places”, som han uppger är nödvändiga för ett vitalt, 

informellt och socialt jämlikt samhälle (1999, s. 42).  

 
Enligt Crawford Barniskis kan makerspaces på folkbibliotek vara ett sätt att minska den 

digitala klyftan, bland annat genom att de demokratiserar tillgången till och förståelsen 

för teknik (2016a, s. 118). Även Hoy anser att makerspaces kan ha en demokratiserande 

effekt på bibliotek (2013, s. 95. Lipson beskriver att dagens 3D-skrivare demokratiserar 

konstruktion, design och produktion av föremål på samma sätt som böcker en gång 

demokratiserade information eller som Internet demokratiserade kommunikation mellan 

människor (Lipson, se Hoy 2013).  

 

Flera av respondenterna tar upp ämnet digital delaktighet, och beskriver bland annat att 

deras makerspaces korsar kultur med teknik och kopplar ihop det digitala med det 

fysiska. De beskriver att detta inte är något främmande eftersom folkbibliotek i 

decennier har arbetat med litteraturförmedling och läsfrämjande, på senare tid även med 
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digital delaktighet och tillgänglighet. Per nämner att kodning och programmering, som 

tidigare betraktats som ett särintresse, idag ses som en kunskap som är mer allmängiltig 

för framtida generationer. Adam beskriver att kodning är som vilket annat språk som 

helst och är positivt inställd till att kodande ska bli obligatoriskt i skolan och föras in i 

läroplanen. Han ser sin verksamhet som ett sätt att så frön i barnen och ge dem verktyg 

för att ta sig vidare. Carl är av samma åsikt:  

"Vi tror att digital delaktighet och att få prova på ny teknik är en del av vad 

biblioteket bör arbeta med. Man pratar ofta om "digital literacy" och med 

makerspaceverksamhet kan vi arbeta mot ungdomar och inspirera dem till 

digitalt skapande och lära dem mer om teknik, både hårdvara och mjukvara/ 

programmering. Samhället ställer högra krav på oss som medborgare att 

kunna använda och förstå teknik, men det är inte många som vet vad som 

sker under den blanka skärmytan. Vi tror inte slentrianmässigt att alla unga 

kan allt om teknik, tvärtom. Vi riskerar att tappa en framtida generation 

innovatörer då de enheter som barn och unga ofta använder - mobiltelefoner 

och surfplattor - inte sporrar till utforskning som äldre tiders hemdatorer 

gjorde. Enheter som Raspberry Pi är skapade för att råda bot på det"  
(Carl, 2016-11-24)   

Ann beskriver att de genom sitt makerspace bearbetar frågor som är viktiga för 

samhället - digital delaktighet och jämlik tillgång till information och verktyg för 

kunskapande och innovationer. Överhuvudtaget är det slående hur samtliga 

respondenter betonar den digitala delen av sin makerspaceverksamhet. Digital teknik 

verkar ligga i tiden som ett sätt att locka besökare till biblioteket och ett sätt att arbeta 

med demokrati och delaktighet. Endast ett fåtal respondenter omnämner analoga 

tekniker, och då rör det sig om symaskiner och stickning.   
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6. Diskussion    

I detta kapitel följer en diskussion kring de analyser som har gjorts i undersökningen. 

Diskussionen utgår från uppsatsens frågeställningar i relation till tidigare forskning och 

till den teoretiska modellen The four spaces – a new model for the public library 

(Jochumsen et al., 2012). Syftet med uppsatsen är att undersöka bibliotekspersonalens 

perspektiv på makerspaceverksamhetens roll på folkbibliotek.  

6.1. Vilken roll har makerspaces på folkbibliotek enligt bibliotekspersonal?  
 

Respondenterna beskriver sina makerspaces som kreativa, skapande verkstäder och som 

fria och tillgängliga mötesplatser där man kan träffa andra, skapa och utvecklas 

tillsammans, men även som "vardagsrum" och som öppna och välkomnande 

mötesplatser dit alla kan komma och förverkliga sig själva. Fokus ligger på att 

upptäcka, vara kreativ och utvecklas, testa idéer, interagera och dela sina kunskaper med 

andra. Dessa beskrivningar stämmer väl överens med hur Jochumsen et al. beskriver 

mötesrummet, vilket är som ett öppet, offentligt rum och en plats mellan hem och arbete 

där medborgarna kan träffa andra människor, både sådana som liknar dem och sådana 

som skiljer sig från dem (2012, s. 592). Denna beskrivning påminner om Oldenburgs 

begrepp "third place", som betecknar de platser i samhället där människor tillbringar sin 

tid när de inte befinner sig hemma eller på arbetet (1999, s. 16).  

 

Jochumsen et al. jämställer även mötesrummet med Audunsons lågintensiva 

mötesplatser, arenor där vi möter människor med andra intressen och värderingar än 

våra egna, mötesplatser som bidrar till ett öppet och välkomnande samhälle: ”A viable 

local community needs arenas that can provide a minimum community in values, 

meeting places where people can meet, communicate and be active together across 

generations and social and ethnic belongings” (2012, s. 592).  Detta stämmer överens 

med hur respondenterna beskriver sin verksamhet, som en fördomsfri plats där 

människor inte sorteras efter klass, en plats som välkomnar alla och som har samhällets 

bästa som grundläggande idé. Däremot tar ingen av respondenterna upp mötesrum på 

nätet via bloggar, chattrum eller andra sociala medier - något som Jochumsen et al. 

beskriver som möjliga mötesrum på bibliotek (ibid).  

 

Vikten av att erbjuda fria, kreativa mötesplatser på folkbibliotek, där man kan träffa 

andra och inspireras, tas upp av samtliga respondenter. Samtidigt beskriver de att det 

inte har varit lätt att engagera samhällsmedborgarna i verksamheten, vilket de ser som 

ett problem som eventuellt kan kopplas till svårigheter med att nå ut med verksamheten. 

Respondenterna tar också upp att bristande resurser gällande personalens kompetens 

och tid är problematiskt. Moorefield-Lang menar att bibliotekarier inte per automatik är 

fullärda inom till exempel 3D-teknik (2015, s. 108). Hon beskriver att viktiga 

egenskaper för bibliotekarier som planerar att bedriva makerspaceverksamhet är 

förmåga till nyskapande, problemlösning och samarbete (ibid). Respondenterna tar upp 

att en lösning på problemet kan vara att engagera fler samarbetspartners, som 

studieförbund, kulturskola och fritidsgård.   

 

Makerspaceverksamheten kopplas i den här studien ihop med kreativitet, folkbildning, 



29 

 

delande, lärande, egenmakt och delaktighet i samhället. Respondenterna har en stark 

uppfattning om att utbildning i teknik kan förse människor med kunskaper som kan leda 

dem vidare mot nya framtidsmål. Detta är något som stämmer väl överens med vad 

Jochumsen et al. uttrycker. De ser läranderummet som en plats där barn, unga och 

vuxna kan upptäcka och utforska världen och därigenom öka sin kompetens och sina 

möjligheter (2012, s. 591).  

 

Respondenterna beskriver att makerspaceverksamheten är ett sätt att möta nya behov 

som uppstår när samhället ställer högre krav och att de därför erbjuder ny och 

spännande teknik som tilltalar speciellt den yngre generationen. Jochumsen et al. 

beskriver att det krävs att biblioteken utvecklas för att de ska behålla sin legitimitet i 

dagens samhälle. Författarna beskriver hur de nya generationerna av digitala infödingar 

är vana vid att inte bara konsumera, utan även att producera kultur och att biblioteken 

måste tillhandahålla performativa rum där skapande och medskapande möjliggörs om 

biblioteken ska vara relevanta även för dessa generationer (2012, s. 593f).  

 

Flera av respondenterna nämner att de är underbemannade och att det saknas resurser i 

form av tid för planering och genomförande, men även att det saknas kompetens hos 

personalen. De beskriver att de inte har pedagogisk utbildning eller kunskaper i hur man 

använder 3D-teknik. Följderna av detta är att respondenterna upplever att de inte kan 

erbjuda öppettider eller kvalificerad handledning i den utsträckning de skulle önska. 

Detta är något som överensstämmer med såväl Moorefield-Langs åsikter om att det 

krävs planering och utbildning av personal för att bedriva makerspaceverksamhet på 

bibliotek (2015, s. 108), som Koh och Abbas tankar om att det är viktigt att 

makerspaces på bibliotek bemannas av kvalificerad personal för att vara hållbara och att 

verksamheten förlorar sitt syfte om det saknas välutbildad personal som klarar av att 

driva och utveckla dem (2015, s. 115). En annan utmaning som respondenterna 

upplever är svårigheten att nå ut med och att engagera samhällsmedborgarna i 

verksamheten. Koh och Abbas tar upp förmåga att marknadsföra sin verksamhet som en 

av de förmågor som återfinns hos bibliotekspersonal som är framgångsrik i sin 

makerspaceverksamhet (2015, s. 119).    

 

För att biblioteken ska kunna behålla sin legitimitet i dagens samhälle krävs det att de 

utvecklas. Respondenterna uppger att de försöker möta användarnas behov genom att 

hänga med i utvecklingen och erbjuda ny och spännande teknik som tilltalar speciellt 

den yngre generationen. Detta är i linje med Crawford Barniskis resultat. I hennes studie 

uttrycker bibliotekarierna en förhoppning om att makerspaces på bibliotek kan 

tillfredsställa annars otillfredsställda behov i samhället och att de kan marknadsföra 

biblioteket som tekniskt relevant och coolt (2016a, s. 118). Fourie och Meyer påpekar i 

sin studie att makerspaces må vara en spännande och cool möjlighet att locka besökare 

till biblioteket, men att det inte får ske genom att bibliotekarier porträtteras enbart som 

förmedlare av utrymmen och verktyg. Författarna anser att makerspaces är rätt väg att 

gå, men att verksamheten bör kopplas till biblioteks- och informationsområden som 

läsning och litteracitet (2015, s. 523). Litteracitetsbegreppet kopplas traditionellt till 

områden som läsande och skrivande (NE, 2016), men kan även innefatta andra former. 

Unescos definition av litteracitet (literacy) är:  
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”Literacy is a fundamental human right and the foundation for lifelong 

learning. It is fully essential to social and human development in its ability 

to transform lives. /…/ The uses of literacy for the exchange of knowledge 

are constantly evolving, along with advances in technology” (2016).  

 

Respondenterna kopplar sin makerspaceverksamhet till folkbildning och digital 

delaktighet, men inte till läsning som sådan. Unescos sätt att beskriva litteracitet, som 

kunskapsutbyte, passar bättre in i respondenternas beskrivningar av hur besökarna 

använder verksamheten. De nämner att besökarna träffar andra, inspireras, interagerar, 

skapar, bollar idéer, utvecklas tillsammans och delar sina kunskaper med andra.  

 

Crawford Barniskis sätter fingret på ett annat relevant område när hon beskriver att det 

är viktigt att biblioteken klargör vilka möjligheter makerspaces kan erbjuda för 

användarna, eftersom risken annars är att verksamheten kommer till korta (2016b, s. 8). 

Detta är något som flera av respondenterna uttrycker oro över. De beskriver att 

samhällsmedborgarna inte har fått upp ögonen för verksamheten, att de inte gör 

kopplingen mellan bibliotek och makerspace och att de ibland behandlar verksamheten 

som en fritidsgård där de "sätter av sina barn" så att de får leka.  

 

En av respondenterna anser att det är svårt att nå vuxna med den här typen av kreativ 

verksamhet eftersom de ser det som "någonting som barn gör". Fem av åtta 

respondenter uppger att deras verksamhet riktar sig till alla åldrar, medan endast tre 

anger att de har barn och unga som målgrupp. Trots detta visar studien att den 

övervägande delen av besökare vid folkbibliotekens makerspaceverksamhet är barn. Om 

bibliotekspersonalen vill att fler vuxna ska besöka deras makerspaces behöver de bli 

mer tydliga i sin marknadsföring av verksamhetens möjligheter.  

 

I analysen framkommer det att funktioner i samtliga av four-space-modellens fyra rum 

kan kopplas till makerspaceverksamhet på folkbibliotek. Modellen kan betraktas som en 

vision när det gäller biblioteksverksamhet. Om samtliga funktioner i de fyra rummen 

(inspiration, lärande, möten, performance) samverkar kan detta enligt Jochumsen et al. 

bidra till att de fyra målen för bibliotekets verksamhet (upplevelse, engagemang, 

egenmakt, innovation) uppfylls. Undersökningen visar dock att samtliga funktioner inte 

samverkar simultant enligt personalen. Mötesrummet och inspirationsrummet 

dominerar när det gäller vilka funktioner makerspaceverksamheten har på 

folkbiblioteken i undersökningen, följt av läranderummet. Även det performativa 

rummets funktioner kan kopplas till verksamheten, men inte i lika hög grad. Detta är 

förvånande med tanke på att det performativa rummet är det rum som enligt Jochumsen 

et al. är mest knutet till kreativt skapande och konstnärliga uttryck (2012, s. 593), något 

som förknippas med makerspaceverksamhet i flera studier (Moorefield-Lang, 2014; 

Meyer och Fourie, 2015; Crawford Barniskis, 2016). Respondenterna kopplar istället 

kreativitet och skapande till funktioner i läranderummet, mötesrummet och 

inspirationsrummet.  
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När det gäller vilken roll makerspaces har på folkbibliotek enligt bibliotekspersonal 

visar analysen att de betraktar verksamheten som kreativa, skapande verkstäder och som 

fria och tillgängliga mötesplatser där man kan träffa andra, upptäcka och utvecklas 

tillsammans, testa idéer, interagera och dela sina kunskaper med andra, men även 

förverkliga sig själv. Dessa mötesplatser uppges vara fördomsfria, de välkomnar alla 

och har samhällets bästa som grundläggande idé. Respondenterna kopplar sin 

makerspaceverksamhet till folkbildning och digital delaktighet, men även till kreativitet, 

folkbildning, delande, lärande, egenmakt och delaktighet i samhället. Respondenterna 

har en stark uppfattning om att utbildning i teknik kan förse människor med kunskaper 

som kan leda dem vidare mot nya framtidsmål. De ser sin makerspaceverksamhet som 

ett sätt att möta nya behov som uppstår när samhället ställer högre krav och erbjuder 

därför ny och spännande teknik som tilltalar speciellt den yngre generationen.   

 

6.2. Ser bibliotekspersonalen makerspaceverksamheten som ett sätt att stärka 

kreativitet och lärande hos användarna?   

 

Makerspace som lärande miljö är något som frekvent tas upp som en viktig del i 

verksamheten. Detta tema kan kopplas till målen upplevelse och egenmakt i four-space-

modellen. Dagens snabba utveckling inom digital teknik skapar nya informationsbehov 

hos användarna, behov som biblioteket kan fylla om de hänger med i utvecklingen. 

Bibliotekslagen (2013) beskriver att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för lärande.  

 

Respondenterna kopplar makerspaceverksamheten till lärande och beskriver att de 

utbildar människor i hur teknik ser ut, vad man kan göra med teknik och hur denna 

kunskap kan leda dem vidare till en ny karriär i framtiden. En viktig del i detta enligt 

respondenterna är deltagarnas eget kunskapsskapande, vilket är helt i linje med Lankes, 

som menar att om vi (bibliotekarier, uppsatsförfattarens anmärkning) ser kunskap som 

något som finns i böcker och databaser innebär underlättande av kunskapsskapande att 

tillgängliggöra böcker, men om vi istället ser kunskap som något mer dynamiskt, något 

som är skapat av individerna själva, måste vi börja betrakta biblioteket som ett aktivt 

läranderum (2012, s. 44).  

 

Kelly nämner att biblioteken kan bidra till livslångt lärande och underlätta 

kunskapsskapande genom att stödja nya idéer och göra användarnas interaktion med 

biblioteket mer levande (2013, s. 9). Respondenterna menar att deltagarnas nya 

kunskaper ger dem en känsla av egenmakt genom att möjliggöra för dem att ta sig 

vidare mot nya framtidsmål.  

 

Respondenterna beskriver sin verksamhet som en kreativ, skapande verkstad och som en 

mötesplats för kreativitet och kultur där man kan träffa andra och inspireras. De kopplar 

makerspaceverksamheten till nyfikenhet och kreativt skapande med teknik. En av 

respondenterna beskriver att verksamheten ökar självförtroendet hos deltagarna och en 

annan respondent ser sin verksamhet som en plats där deltagarna skapar, bollar idéer 

och utvecklas tillsammans.  
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6.3. Ser bibliotekspersonalen makerspaceverksamheten som ett sätt att arbeta med 

demokrati och digital delaktighet?  

 

Respondenterna uppger att demokrati och digital delaktighet är mycket viktiga 

beståndsdelar i deras makerspaceverksamhet, vilket kan kopplas till målen egenmakt, 

engagemang och innovation och vilket även knyter an till det Jochumsen et al. 

beskriver: genom att erbjudas möjlighet till digital delaktighet stärks medborgarnas 

förmåga till att ta aktiv del i den demokratiska samhällsutvecklingen (2012, s. 595). En 

av respondenterna tar upp ämnet ”digital literacy” och nämner att biblioteket med sin 

makerspaceverksamhet kan inspirera ungdomar till digitalt skapande och lära dem mer 

om vad som sker under den blanka skärmytan.  

 

En annan demokratisk aspekt som tas upp av respondenterna är vikten av att 

tillhandahålla redskap och verktyg som alla kanske inte skulle ha tillgång till annars. 

Respondenterna beskriver att de vill förse användarna med spännande ny teknik som 

kanske inte finns på andra ställen.  Jochumsen et al. menar att biblioteket tillför något 

till sin identitet när nyckelord som "göra", "skapa", publicera", "arbeta" och "uppleva" 

blir centrala (2012, s. 593). Respondenternas beskrivningar av sin verksamhet är 

genomsyrade av sådana nyckelord.  

 

Lankes menar att det finns många sätt att inspirera medborgarna till att lära sig, bli 

kunskapsskapare och på så sätt förbättra samhället. Ett sätt enligt Lankes är att avstå en 

viss kontroll över biblioteket till samhällsmedborgarna själva (2012, s. 57) vilket kan 

ses som en sorts demokratisering. Flera av respondenterna uttrycker dock att de ser 

problem med att släppa kontrollen över verksamhet och lokaler. De beskriver att 

användarna, speciellt barnen, behöver handledning i att använda den digitala 

utrustningen och att de på grund av personalbrist inte kan ha sin verksamhet öppen i den 

utsträckning de skulle vilja.  

 

Crawford Barniskis menar att makerspaces på folkbibliotek kan vara ett sätt att minska 

den digitala klyftan genom att demokratisera tillgången till och förståelsen för teknik 

(2016a, s. 118). Samtliga respondenter betonar den digitala och tekniska delen av sin 

makerspaceverksamhet och ser den såväl som ett sätt att locka besökare till biblioteket, 

som att arbeta med demokrati och digital delaktighet.  

 

6.4. Diskussion kring teori och metod  

 
Den utvalda teorimodellen, four-space-modellen av Jochumsen et al. (2012) har använts 

som ett stöd i analysen av det empiriska materialet. Four-space modellen går att 

använda för att analysera befintlig makerspaceverksamhet, men kan även ge en vision 

av hur sådan verksamhet kan förändras. Författarna beskriver att modellens olika rum 

kan kopplas till övergripande mål som folkbibliotek bör sträva efter att uppnå. Dessa 

mål är upplevelse, engagemang, egenmakt och innovation. Enligt författarna kan 

uppfyllelse av dessa mål leda till att individer utvecklas, skapar sig en identitet, blir 

starka och självständiga individer, samt att de blir problemlösande och skapande 

samhällsmedborgare. Intressant är då att ställa dessa kanske idealiska mål i förhållande 



33 

 

till verklighetens makerspaceverksamhet på folkbibliotek, vilket denna uppsats haft i 

syfte att göra.  

 

Analysen visar att funktioner i samtliga av four-space-modellens fyra rum kan kopplas 

till makerspaceverksamhet på folkbibliotek. Modellen kan betraktas som en vision när 

det gäller idealisk biblioteksverksamhet. Om samtliga funktioner i de fyra rummen 

(inspiration, lärande, möten och performance) samverkar kan detta enligt Jochumsen et 

al. bidra till att de fyra målen för bibliotekets verksamhet (upplevelse, engagemang, 

egenmakt, innovation) uppfylls. Undersökningen visar att samtliga funktioner inte 

existerar samtidigt enligt personalen. Mötesrummet och inspirationsrummet dominerar 

när det gäller de funktioner makerspaceverksamheten har, följt av läranderummet. Även 

det performativa rummets funktioner kan kopplas till verksamheten, men inte i lika hög 

grad.  

 

Studien visar att folkbibliotek erbjuder makerspaceverksamhet i syfte att stärka sin 

legitimitet genom att möta användarnas behov. De behov som kan identifieras i det 

empiriska materialet är bland annat kunskap om teknik, tillgång till information, 

resurser och verktyg, digital delaktighet, känsla av egenmakt, samt inspiration till 

kreativt skapande och lärande. Ställs dessa behov i relation till modellens mål går det att 

se en röd tråd.  

 

Upplevelsemålet återfinns i skärningspunkten mellan inspirationsrummet och 

läranderummet i modellen och har som syfte att ge användarna meningsfulla och 

identitetsskapande upplevelser. Respondenterna uppger att de med sin verksamhet sår 

frön i användarna genom att förse dem med verktyg för skapande som kan utveckla 

dem. De vill inspirera till nyfikenhet och ett livslångt intresse för teknik som kan öka 

användarnas självförtroende och på sikt kunna leda till en ny karriär. De behov som 

fylls med verksamheten är inspiration till kreativt skapande och lärande i gemenskap 

med andra.   

 

Målet som rör engagemang återfinns i skärningspunkten mellan mötesrummet och det 

performativa rummet och syftar till att berika individers vardag och stärka deras 

identitetskänsla. Respondenterna beskriver sin makerspaceverksamhet som ett 

vardagsrum, en öppen, inkluderande och välkomnande plats dit alla kan komma och 

förverkliga sig själva och där deltagarna interagerar och delar sina kunskaper med 

varandra. De behov som uppfylls är känsla av egenmakt och tillgång till information.  

 

Målet gällande individers egenmakt återfinns i skärningspunkten mellan mötesrummet 

och läranderummet och har som syfte att låta individer bli bättre rustade för livet i det 

globaliserade kunskapssamhället. Respondenterna beskriver att de med sin 

makerspaceverksamhet tillgängliggör kunskap om teknik och att denna kunskap kan 

öka användarnas själförtroende och leda dem vidare till nya framtidsmål. 

Respondenterna ser en demokratisk aspekt med att öka den digitala kompetensen och 

försöker möta användarnas behov genom att hänga med i den tekniska utvecklingen. 

Makerspaceverksamheten ger deltagarna en känsla av egenmakt och fyller behovet av 

kunskap om teknik och digital delaktighet, samt behovet av tillgång till information, 



34 

 

resurser och verktyg.  

 

Målet som rör innovation återfinns i skärningspunkten mellan det performativa rummet 

och inspirationsrummet och syftar till att främja individers kreativa tänkande och 

innovationsförmåga. Enligt respondenterna finns det behov av platser där man kan träffa 

andra, där man kan pyssla, bolla idéer med andra och upptäcka nya sätt att vara kreativ 

på. De menar att deras makerspaces uppfyller dessa behov. Samtidigt beskriver 

respondenterna att de vill visa deltagarna hur det som omger oss är uppbyggt och 

fungerar för att på så sätt hjälpa dem att bli delaktiga och skapande 

samhällsmedborgare.    

Det har varit utmanande att använda modellen som ett analytiskt verktyg. Främst beror 

det på att de olika rummen och målen de stödjer överlappar varandra. De flytande 

gränserna har ibland gjort det svårt att koppla dem till en specifik del av verksamheten 

på de undersökta biblioteken. Enligt Jochumsen et al. (2012, s. 590) är den övergripande 

uppgiften att få alla fyra rummen att interagera genom att införliva dem i bibliotekets 

verksamhet. Makerspaceverksamheten vid de studerade biblioteken har i 

undersökningen visat sig stödja samtliga av de mål som beskrivs i modellen, men i 

varierande grad. Enligt Jochumsen et al. är modellen tänkt att användas som ett ramverk 

för diskussioner om bibliotekets övergripande syfte och legitimitet (2012, s. 594). 

Modellen kan på så vis användas för att utveckla folkbiblioteken till något nytt som kan 

legitimera deras verksamhet i dagens samhälle. Folkbiblioteken behöver locka till sig 

nya besökare genom att erbjuda något som skapar intresse för deras verksamhet. Enligt 

denna studie beskriver bibliotekspersonal att makerspaceverksamhet kan vara ett sätt att 

uppnå detta.  

 

När det gäller den valda metoden semistrukturerad intervju går det att se fördelar och 

nackdelar med den. Fyra intervjuer genomfördes via telefon och en diktafon användes 

för att spela in dem. Intervjuerna utgick från en mall med 19 frågor, men frågorna 

ställdes inte i en specifik ordning. Mallen fungerade som en garanti för att ingen fråga 

skulle missas. Följdfrågor ställdes i de fall det behövdes för att förtydliga respondentens 

svar. Valet att utföra telefonintervjuer berodde på att de makerspaces som accepterat att 

delta i studien ligger utspridda i hela Sverige. Att besöka samtliga av dessa bibliotek 

skulle kosta alltför mycket och ta alltför lång tid och av denna anledning valdes 

telefonintervju som metod.   

En fördel med telefonintervjuer är att respondenten inte blir påverkad av faktorer hos 

intervjuaren som kön, klass, etnicitet eller ålder. En nackdel kan samtidigt vara att det 

kan vara svårt att skapa en närmare relation som ger djupare svar. Mitt intryck är att 

ämnesvalet makerspaces påverkade samtalen i en positiv riktning. Respondenterna 

upplevdes som engagerade och måna om att besvara frågor och att berätta sin historia.  

Två av de som valde att ställa upp på en telefonintervju beskrev att de själva visste hur 

svårt det kan vara att hitta respondenter och att de därför ville bidra till forskningen 

genom att själva ställa upp. En fördel med semistrukturerad intervjumetod är att den är 

flexibel. Följdfrågor kan ställas om det behövs och den intervjuade kan leda in samtalet 

på sådant som man som forskare kanske inte ens tänkt på att fråga. Detta blev fallet vid 

flera tillfällen under intervjuerna i denna uppsats, inte minst när det gäller de 
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utmaningar som respondenterna beskrev. Dessa utmaningar bildade sedan ett eget tema i 

resultatdelen.   

 

Av åtta respondenter var det fyra som valde att besvara intervjufrågorna via e-post. 

Skälet de angav för detta var tidsbrist.  Kvale (2014) kallar denna metod att intervjua för 

datorstödd intervju och beskriver att den bland annat kan utföras genom e-post. En 

fördel med datorstödda intervjuer är att de omedelbart är färdiga för analys, medan en 

nackdel är att det kan vara svårt att få fram rika och detaljerade beskrivningar (2014, s. 

190). En annan nackdel med datorstödda intervjuer är den begränsade möjligheten till 

spontana följdfrågor. Samma öppna frågor som ställdes under telefonintervjuerna 

skickades via e-post till respondenterna, som besvarade dem i den takt de själva valde. 

Svaren på frågorna blev relativt kortfattade, vilket svarar mot Kvales beskrivning av att 

det kan vara svårt att få fram rika och detaljerade beskrivningar när denna typ av 

insamlingsmetod används (2014, s. 190). På grund av tidsbrist ställdes inte uppföljande 

frågor när det gäller e-postintervjuerna. Det är oklart om detta kan ha påverkat 

resultatet. Telefon- och e-postintervjuerna har båda visat sig innebära en stor fördel i 

och med att samtliga respondenter, trots att vissa befann sig på långt avstånd, kunde 

besvara frågorna.   
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7. Slutsatser  
 

Denna uppsats har riktat in sig på vad bibliotekspersonal har för åsikter om 

makerspaceverksamhetens roll på folkbibliotek. Det framkommer att makerspaces kan 

fungera som kreativa utrymmen för skapande, samarbete, lärande och delande av 

resurser och kunskaper. Detta är något som rimmar väl med bibliotekets uppdrag, som 

enligt bibliotekslagen (2013) är att främja intresset för bildning, utbildning och 

forskning och att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för lärande 

och delaktighet i kulturlivet.     

 

Inledningsvis ställdes frågan om bibliotekspersonal vid folkbibliotek ser makerspaces 

som ett sätt att göra biblioteken mer relevanta för användarna och om de kan stärka 

kreativitet och lärande i dagens kunskapssamhälle genom att starta 

makerspaceverksamhet. Slutsatserna visar att så är fallet. Undersökningen visar att 

makerspaces på folkbibliotek uppfyller en lång rad mål och funktioner som 

bibliotekspersonal uppger sig ha med sin verksamhet. Bland annat har verksamheten en 

demokratiserande roll i det att den ökar kunskapen kring hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet och bidrar till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, vilket bibliotekslagen (2013) förespråkar.  

Därigenom kan det återkopplas till Lankes tankar om att “[librarians] are on a mission 

to improve society through facilitating knowledge creation in their communities” (2011, 

s. 29). Respondenternas beskrivningar av hur de bidrar till kunskapsskapande passar väl 

in i Lankes idéer om bibliotekariers uppdrag.  

 

Crawford Barniskis beskriver att bibliotekarier har en förhoppning om att makerspaces 

på bibliotek kan tillfredsställa annars otillfredsställda behov i samhället och att de kan 

marknadsföra biblioteket som tekniskt relevant och coolt (2016a, s. 118). Detta är något 

som stämmer överens med bibliotekspersonalens beskrivningar i denna undersökning. 

Även Fourie och Meyer anser att makerspaces är rätt väg att gå, men inte om det 

innebär att bibliotekarier porträtteras enbart som förmedlare av utrymmen och böcker. 

Istället menar författarna att makerspaceverksamheten bör kopplas till biblioteks- och 

informationsområden som läsning och litteracitet. Författarna menar att makerspaces, 

förutom att vara sociala rum, även behöver fungera som rum för samarbete och lärande 

(2015, s. 523).  

 

Litteracitetsbegreppet kopplas traditionellt till områden som läsande och skrivande (NE, 

2016), men kan även innefatta andra former. Unesco menar att litteracitet är en 

mänsklig rättighet och fundamentet för livslångt lärande (2016). I denna studie 

framkommer att respondenterna kopplar sin makerspaceverksamhet till lärande, 

demokrati och digital delaktighet. Precis som Crawford Barniskis ser de 

makerspaceverksamhet som ett sätt att minska den digitala klyftan genom att 

demokratisera tillgången till och förståelsen för teknik (2016a, s. 118). Även Hoy är av 

åsikten att makerspaces kan ha en demokratiserande effekt (2013, s. 95). 

Respondenterna beskriver att de korsar kultur och teknik, kopplar ihop det digitala med 

det fysiska och arbetar för jämlik tillgång till information och verktyg för kunskapande 

och innovationer. Digital teknik verkar vara ett sätt för biblioteken att arbeta med 
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demokrati och delaktighet och att möta nya behov i dagens digitaliserade samhälle.  

 

7.1. Förslag på fortsatt forskning 

 

Forskningen om makerspaceverksamhet på bibliotek är begränsad och flera av de 

författare som har omnämnts i denna uppsats efterfrågar mer omfattande forskning i 

ämnet. En undersökning av ämnet ur ett genusperspektiv vore såväl intressant som 

relevant, liksom att undersöka makerspaces ur biblioteksbesökarnas perspektiv. En fråga 

som ställdes i inledningen av detta arbete var om makerspaces på folkbibliotek är 

spontana chanstagningar eller faktabaserade och planerade satsningar, vilket Fourie och 

Meyer beskriver som en viktig fråga (2015, s. 523). Av tidsbrist har denna 

frågeställning tyvärr inte kunnat behandlas. En annan fråga som inte heller hann 

besvaras är om makerspaces fyller ett behov på folkbibliotek eller om fenomenet är att 

betrakta som ännu en trend. Båda dessa frågeställningar lämpar sig väl för fortsatt 

forskning i ämnet.  
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Bilaga 1.  

E-postmeddelande till folkbibliotek som erbjuder makerspaceverksamhet. 

Skickades 2016-11-01.  

 

 

Hej!  

 

Jag heter Inger Vennerström och studerar till bibliotekarie. Jag är intresserad av att 

komma i kontakt med personal på folkbibliotek som erbjuder makerspaceverksamhet 

för att ställa några frågor om verksamheten. Studien kommer att resultera i en 

kandidatuppsats inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.  

 

Min förhoppning är att du har möjlighet att delta i en telefonintervju eller, om det passar 

dig bättre, att besvara intervjufrågorna via e-post. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter 

och utförs på en tid som vi kommer överens om.  

 

Som deltagare är du skyddad av etiska principer. Ditt deltagande i studien är frivilligt, 

och du kan när som helst dra dig ur. Alla uppgifter som du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt och din integritet kommer att skyddas. Intervjun kommer att spelas in, 

men kommer att raderas så snart jag har transkriberat materialet.   

 

Meddela mig via e-post om du är intresserad av att delta i undersökningen eller om du 

har några frågor. Om du inte är delaktig i makerspaceverksamheten på ert folkbibliotek 

är jag tacksam om du kan vidarebefordra detta brev till rätt person.   

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Inger Vennerström  

 

E-post: xxxx@xxxx.xx  
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Presentation av mig, utbildningen, studiens syfte, etiska riktlinjer. 

 

1. Namn  

2. Vilket folkbibliotek arbetar du på?    

3. Vilken är din nuvarande befattning?   

4. Hur länge har du arbetat på bibliotek/med makerspaceverksamhet på bibliotek?  

5. Berätta kort om dina huvudsakliga arbetsuppgifter.  

6. Beskriv ert makerspace.   

7. Varför tog ni beslutet att starta ett makerspace på ert bibliotek?  

 

8. Vilket syfte skulle du säga att makerspaceverksamheten har på ert bibliotek?   

9. Vilka behov tror du att ert makerspace fyller för deltagarna på biblioteket?  

    (t.ex. när det gäller lärande eller delaktighet)   

10. På vilket sätt kan ert makerspace göra biblioteket mer relevant för användarna?  

11. Hur har ert makerspace utvecklats - som ni planerade eller inte?  

12. Vad hoppas du att ni uppnår med ert makerspace på längre sikt?  

13. Vilka fördelar kan du se med makerspaces på folkbibliotek?  

14. Hur tänker ni kring målgrupp när det gäller ert makerspace?   

15. Hur många brukar ta del av er makerspaceverksamhet? 

16. Har antalet besök på biblioteket ökat sedan ni startade er makerspaceverksamhet, 

och i så fall på vilket sätt?  

17. Når ni nya eller andra biblioteksbesökare sedan ni startade ert makerspace, och i så 

fall vilka?  

18. Beskriv hur besökarnas reaktioner har varit gällande ert makerspace?  

19. Har du något att tillägga om er makerspaceverksamhet?  
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