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1. Inledning 
 
Frågor som rör folkbibliotekets roll och funktion är ett återkommande tema i samtalet 
runt biblioteken och det är också något som genomgående diskuterats under vår 
utbildning. Det är en fråga som många har åsikter om, och några rätta svar finns givetvis 
inte. I diskussionen ryms också frågor om användarnas roll i biblioteket; i vilken 
utsträckning kan de delta i samtalet runt biblioteket, och i vilken utsträckning bör de 
vara med och påverka bibliotekets verksamhet? Detta är också en fråga om bibliotekets 
funktion och roll: vilken typ av bibliotek vill vi ha, och hur vill vi att bibliotekets 
användare ska agera i detta? 
 
Människors kunskap, behov och preferenser förändras ständigt, likaså den omgivande 
kontexten som biblioteket verkar i. Allt detta påverkar implicit bibliotekets verksamhet 
och hur dess funktioner formuleras. Under de senaste årtiondena har 
händelseutvecklingen skett i hög hastighet och på flera plan, och i biblioteksvärlden har 
man därför sökt efter nya sätt att organisera verksamheten.  
 
I vårt förarbete till uppsatsen konstaterade vi tidigt att vi var intresserade av att på något 
sätt utgå från diskussionen om folkbibliotekets funktioner och roller i dagens samhälle.  
När vi stötte på en nyutvecklad modell över folkbibliotekets roller och funktioner i 
upplevelse- och kunskapssamhället kände vi direkt att den fångade de tendenser som vi 
funderat över. Parallellt med detta diskuterade vi möjligheterna att skriva vår uppsats 
om stadsdelsbiblioteket Garaget i Malmö, vars arbetsmetoder och sätt att involvera 
användare i verksamheten hade fångat vårt intresse. Garaget strävar uttalat efter att vara 
nyskapande i sin verksamhet och skulle kunna beskrivas som ett bibliotek som utgår 
från en bred definition av vad bibliotek är och kan vara, i det att de aktivt försöker 
utvidga bibliotekets roller och skapa en bredare mötesplats. 
 
Vi insåg ganska snart att dessa två intressen skulle kunna gå att kombinera.   
 

1.1 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
 
Vi tycker att Jochumsen et al:s nya modell är intressant på så sätt att den illustrerar hur 
folkbibliotekets funktioner och roller påverkas av den omgivande kontexten i hur de 
formuleras. Modellen utgår från perspektivet ”New context – new challenges – new 
library model” (Jochumsen et al. 2010) och vi tycker därför att det är intressant att sätta 
modellen i samband med ett folkbibliotek som definierar sig som nyskapande. 
 
Syftet med vår uppsats blir då att undersöka hur folkbibliotekets funktioner och roller 
uttrycks, med utgångspunkt i ett specifikt bibliotek: stadsdelsbiblioteket Garaget i 
Malmö. Detta mynnar ut i frågeställningarna: 
– Vilka idéer om folkbibliotekets roller och funktioner finns i Henrik Jochumsen, 
Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets 
nya roller i upplevelse- och kunskapssamhället? 
– Hur kan dessa idéer kopplas till Garagets utsagor om sin verksamhet? 
 
För att undersöka detta har vi gjort en analys av verksamhetsdokument som finns 
tillgängliga på Garagets hemsida. I analysen har vi utgått från Jochumsen et al:s modell.  
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Vi vill betrakta Garaget som ett exempel på en omfattande och större utveckling i hur 
folkbibliotek uttrycker sina mål, funktioner och arbetssätt. Vi lägger således stor vikt 
vid hur den omgivande kontexten inverkar på bibliotekens utvecklingsmöjligheter och 
har därför bestämt oss för att utgå från ett perspektiv som är influerat av ett diskursivt 
tänkande.  

2. Bakgrund  
 
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till den modell av Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen och Dorte Skot-Hansen som vi arbetar med i uppsatsen, och vi vill också 
göra en introduktion till Garaget. 

2.1 Modellens utveckling 
 
1994 presenterade Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen en modell över 
folkbibliotekets profil i det lokala samhället, vilken vi ser som ett talande exempel på 
hur folkbibliotekets roll har definierats under de senaste årtiondena. Modellen 
reflekterar över bibliotekets roller i förhållande till fyra olika delar av lokalsamhället:  
– Biblioteket som kulturcenter 
– Biblioteket som kunskapscenter  
– Biblioteket som socialt center  
– Biblioteket som informationscenter 
Beroende på den lokala kontext i vilken ett folkbibliotek verkar, ska biblioteket enligt 
författarna profilera sig i förhållande till dessa områden eller funktioner (1994, s. 17f).  
 
Funktionen som kulturcenter syftar till att biblioteket ska vara en plats för kulturella och 
konstnärliga utbyten, vilket bland annat inbegriper kulturförmedling, utställningar och 
evenemang. Biblioteket som kunskapscenter syftar till att biblioteket ska vara ett stöd i 
medborgarnas utbildning, folkbildning och informationssökning. Funktionen som 
informationscenter syftar till bibliotekets uppgifter att sprida information till 
allmänheten, däribland samhällsinformation, information för företagare, turister och så 
vidare. Bibliotek som socialt center syftar till att biblioteket ska vara en plats som 
används i det dagliga sociala livet, det vill säga en mötesplats och en plats för 
rådgivning. Härunder faller även uppsökande verksamhet till socialt utsatta grupper. 
Uppdelningen i bibliotekets fyra olika övergripande funktioner syftar inte till att försöka 
rangordna eller särskilja funktionerna, utan författarna vill snarare framhäva dem som 
en bas som folkbibliotek kan ta hänsyn till i formulerandet av sin verksamhet (Ibid.). 
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen har använt sig av Anderssons 
och Skot-Hansens modell i boken Gør biblioteket en forskel? (2000) som behandlar 
folkbibliotekets betydelse i människors vardagsliv utifrån bibliotekets olika funktioner. 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen gjorde däri en kvalitativ, användarorienterad 
intervjuundersökning vilken syftade till att undersöka sambanden mellan befolkning, 
folkbibliotek och vardagsliv. När de behandlade respondenternas svar utgick de från de 
fyra huvudfunktioner som presenteras i Andersson och Skot-Hansens modell och fyllde 
i och fördjupade innebörden av dem. I studien delades respondenterna in i grupperingar 
beroende på livsstil, som bestämdes utifrån deras sociala förutsättningar. Kortfattat kan 
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studiens slutsatser sammanfattas i att biblioteket används olika beroende på livsstil, men 
att mångfalden av funktioner ska kunna garantera någon typ av användning, oberoende 
av vilken livsstil man har (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 138ff).  
 
2010 presenterade Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen en ny modell, 
delvis baserad på Andersson och Skot-Hansens modell från 1994. Det är denna modell 
vi kommer att använda oss av och vi återkommer till den i vårt teoriavsnitt.1  

2.2 Garaget 
 
Garaget har funnits sedan 2008 och ligger i Södra Innerstaden i Malmö. Södra 
Innerstaden är en stadsdel med en ung befolkning, en relativt stor andel utlandsfödda, 
och där inkomstnivån är lägre än genomsnittet i Malmö.  
 
Garaget är resultatet av en sammanslagning av olika projekt: planerna på ett nytt 
stadsdelsbibliotek kombinerades med tankarna om att skapa ett center för urban 
integration där forskare, offentligt anställda och föreningsliv skulle kunna mötas och 
utbyta kunskap om integration och delaktighet. Vid uppstarten arbetade de med 
workshops – dialogmöten, dit de bjudit in boende och verksamma i området för att 
utreda vilka förväntningar och åsikter som fanns om den nya mötesplatsen. Dessa 
dialogmöten blev återkommande och fortsatte sedan att vara en viktig faktor när man 
fattade beslut rörande Garagets verksamhet (Davidson 2011, s. 2ff). I själva idén om 
Garaget ligger uttalat att det ska fungera som en kreativ mötesplats för alla medborgare, 
och att användarna ska vara delaktiga i samtalet kring vilka funktioner Garaget ska ha 
(Ibid., s. 10).  
 
Garaget är ett lite speciellt bibliotek på så sätt att den verksamhet som sker där inte bara 
är den typ av verksamhet som vi är vana vid i bibliotekssammanhang. Själva lokalen 
och hur den är arrangerad för inte heller direkt tankarna till hur folk överlag föreställer 
sig biblioteksverksamhet; bokhyllorna är relativt få och flyttbara, informationsdisken är 
också cafédisk, det finns en scen med stor öppen yta framför, och en kreativ verkstad. 
Vi vill dock understryka att vi i vår analys inte kommer att skilja på de aktiviteter som 
sker i lokalen Garaget och de som sker i biblioteket Garaget, eftersom vi menar att allt 
som händer i lokalen hör ihop som en integrerad verksamhet. Garaget arbetar också på 
ett sätt som integrerar alla delar, och det vore därför konstigt för oss att försöka särskilja 
biblioteksverksamheten och bara se på hur de uttrycker sig kring just den. Det 
integrerade arbetssättet blir också tydligt i hur de uttrycker sig i sina 
verksamhetsdokument, så att försöka särskilja biblioteket från övrig verksamhet hade 
varit snudd på omöjligt, vilket kan understrykas genom följande citat: “Garagets olika 
delar ska utvecklas och integreras till en fruktbar helhet, där summan är mer än delarna” 
(Garaget 2009, s. 2). 
 
                                                            
1 Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell är relativt ny, men en kandidatuppsats 
vid Högskolan i Borås har använt sig av den. Det är Johanna Mader Olsson och Sara Westerdahls uppsats 
“Man måste ju tycka om ungdomar” - Bibliotekariers syn på ungdomar och ungdomsverksamhet på 
folkbiblioteket där författarna undersöker bibliotekariers uppfattningar och attityder kring ungdomar och 
ungdomsverksamhet, samt hur detta påverkar synen på bibliotekens funktion och hur bibliotekarierna 
anser att ungdomsverksamheten bör bedrivas (2011, s. 5). 
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Garaget har hämtat inspiration från Idea Stores, ett Londonbaserat bibliotekskoncept 
som ofta tas upp som exempel när det talas om nyskapande och innovativa bibliotek. 
I Garagets verksamhetsplan från 2008 skrivs det att “Konceptet bakom den nya typen av 
bibliotek är ’idea store’. I Garaget kommer konceptet att anpassas till lokala 
förutsättningar och Malmös första ’idea store’ öppnas” (Garaget 2008, s. 7). Garaget har 
alltså tittat på Idea Stores redan vid uppstarten, och det har säkert påverkat 
utvecklingen, inte minst vad gäller inspirationen till att arbeta i nära samarbete med 
användarna vilket Idea Stores också gör. Liksom Garaget uppkom Idea Stores i dialog 
med de boende i närområdet; det gjordes undersökningar på vad de önskade av ett nytt 
bibliotek och resultatet blev ett bibliotek som säger att de är mer än ett bibliotek (Tower 
Hamlets Borough Council 2011). På Idea Stores hemsida definieras idén bakom 
konceptet som: ”Idea Stores are more than just a library or a place of learning. As well 
as the traditional library service, they offer a wide range of adult education classes, 
along with career support, training, meeting areas, cafes and arts and leisure pursuits” 
(Tower Hamlets Borough Council 2011). 
 
Ann-Christine Lagerhammar och Carolina Landin har i sin magisteruppsats undersökt 
hur idéer från den privata sektorn använts i utvecklandet av Idea Stores, och hur Idea 
Stores verksamhet förhåller sig till den traditionella värdegrunden för folkbibliotek 
(2007, s. 9f). Lagerhammar och Landin kommer fram till att även ifall Idea Stores i 
mångt och mycket är influerade av den privata sektorn så behålls även den mer 
traditionella värdegrunden för folkbibliotek, som författarna identifierar som bland 
annat en önskan att utjämna sociala skillnader, skapa tillgänglighet för alla och den 
underliggande folkbildningstanken (2007, s. 91). 
 
Idea Stores och Garaget kan ses som två exempel på hur folkbibliotek kan förhålla sig 
till en förändrad omvärld och dess förändrade förväntan på bibliotek. Längre fram i 
uppsatsen kommer vi att ta upp hur biblioteksanvändarna kan sägas få en mer central 
roll i folkbiblioteket och hur det kan anses viktigare med en dialog med användare 
snarare än en envägskommunikation från bibliotekets håll. Detta kan ses som uttryck för 
hur bibliotek söker nya vägar och omprövar sina roller i en värld i förändring. På 
liknande sätt kan den uppdaterade modellen av Jochumsen et al. ses som ett exempel på 
hur den förändrade omgivningen kräver en uppdatering av tidigare teorier för att dessa 
ska kunna fungera adekvat. 
 
3. Tidigare forskning 
 
Med detta kapitel vill vi placera uppsatsen i ett större forskningssammanhang. Vi gör 
detta genom en kortfattad genomgång av exempel på vad andra forskare sagt om 
folkbibliotekets roller och funktioner. Då vi i vår uppsats inspireras av Michel Foucaults 
diskursiva tänkande, kommer vi här även att ta upp andra exempel på hur Foucault kan 
användas inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Avslutningsvis 
kommer vi även ta upp ett exempel på tidigare forskning om Garaget.  

3.1 Folkbibliotekets roll och funktion i samhället 
 
Diskussionen kring folkbibliotekets roller och funktioner är implicit sammankopplad 
med diskussionen kring folkbibliotekens värdemässiga bas och grundläggande 
värderingar. Här kan Ragnar Audunsons och Joachim Hanssons studier nämnas som 
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exempel på relevant forskning. I sin avhandling Change processess in public libraries 
konstaterar Audunson att folkbibliotek bland annat använder övergripande idéer om 
jämlikhet och demokrati som legitimitet för sin existens (1996, s. 11).  
 
Hansson gör i Om folkbibliotekens ideologiska identitet en diskursanalys som behandlar 
kopplingar mellan folkbibliotekens och samhällets generella ideologiska diskurser, däri 
han bland annat konstaterar att ”Bibliotek är politiska institutioner som fungerar i ett 
sammanhang som i många avseenden är ideologiskt styrt och deras karaktär påverkas av 
hur denna kontext ser ut” (1998, s. 80). 
 
I BTJ:s publikation Bibliotek - mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati citeras i 
förordet UNESCO:s biblioteksmanifest där det står att ”Folkbiblioteket som lokalt 
kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt 
ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i 
samhället” (2000, s. 5). Liknande tanke återfinns i bibliotekslagens andra paragraf där 
det står att läsa att: “Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha 
tillgång till ett folkbibliotek” (1996:1596, 2§). Folkbibliotek presenteras i 
Folkbiblioteksutredningens rapport Folkbibliotek i tal och tankar som ett instrument för 
genomförande av de kulturpolitiska målen. Genom dess strävan efter alla människors 
språk- och kunskapsutveckling och tillgång till kultur ses folkbiblioteket i grunden som 
ett instrument för den demokratiska processen (1982, s. 11).  
 
Vi menar att ovan nämnda exempel kan illustrera den hegemoniska 
folkbiblioteksdiskursen, som alltså lyfter fram folkbiblioteket som centralt både i 
samhällets och för individens sociala, demokratiska och kulturella utveckling. Även om 
formuleringarna kan tyckas vaga så anser vi att andemeningen är klar: folkbiblioteken 
uttrycks ha en central samhällelig funktion i att främja medborgares tillgång till kultur 
och information och att verka för upplysning och lärande. Därtill vill vi även lyfta fram 
de kopplingar som görs av Hansson mellan folkbibliotekens verksamhet och samhällets 
generella ideologiska diskurser – det vill säga att folkbibliotek aldrig existerar i ett 
tomrum utan alltid formulerar sig utifrån en övergripande samhällelig kontext. 
 
De senaste årtiondena har på många sätt inneburit förändrade förutsättningar för 
folkbiblioteken, vilket implicit även leder till förändringar vad gäller bibliotekens 
organisation, verksamhet och formulerade roller och funktioner. Detta är något som 
bland andra Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen skrivit om. I boken 
Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation (2011) undersöker de 
sambanden mellan folkbibliotek och lokalsamhällets utveckling. Syftet med projektet, 
där de besökt en rad bibliotek i Europa och Nordamerika, däribland Garaget, är att visa 
på hur bibliotek kan bidra till att synliggöra och stärka städer som kreativa och 
nyskapande, och samtidigt svara mot medborgarnas behov av upplevelser, mötesplatser 
och kreativa utmaningar (Hvenegaard Rasmussen et al. 2011, s. 5ff). Utifrån de 
”cutting-edge” bibliotek de studerat har de identifierat fyra olika sätt varpå bibliotek kan 
tackla de förändrade förutsättningar de ställts inför de senaste åren: 
– Biblioteket i strategisk byudvikling – syftar till att biblioteket kan bidra till att stärka 
stadens synlighet, image och identitet  
– Biblioteket som byrum – syftar till att biblioteket ska vara en levande och 
inkluderande mötesplats  
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– Biblioteket som oplevelserum – syftar till att biblioteket ska bidra till att skapa 
meningsfulla upplevelser i staden  
– Biblioteket i nya relationer – syftar till att bibliotek ska utvecklas till hybrida 
kulturarenor genom partnerskap och allianser med organisationer och aktörer i det 
omgivande samhället (Ibid., s. 212f).  
 
Denna korta genomgång syftar på intet sätt till att vara heltäckande utan vi vill snarare 
visa på att folkbibliotekets uppdrag formuleras utifrån en rad olika funktioner. Detta 
innebär implicit att det, inom folkbiblioteksfältet, finns olika sätt att uppfatta eller tolka 
folkbibliotekets uppdrag och att bibliotek således kan förhålla sig till dessa olika 
funktioner på olika sätt i formulerandet av sin verksamhet. Med referens till Hansson 
ovan vill vi dock uppmärksamma att den övergripande diskursen alltid sätter måtten för 
hur detta kan ske, och att folkbibliotek på intet sätt kan vara kontextfria aktörer. 

3.2 Relationer mellan bibliotekarier och användare  
 
Vad gäller de personer som biblioteket har till uppgift att rikta sin verksamhet gentemot 
används många olika begrepp. Vi vill inledningsvis säga att vi konsekvent kommer att 
använda begreppet användare, då vi anser att det är ett bredare begrepp än exempelvis 
låntagare, kunder, besökare och så vidare.  
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen söker i texten Bibliotekets brugere - fra klienter 
til forandringsagenter (2006) urskilja och förklara olika syn på bibliotekets användare, 
och analysera hur dessa fungerar i relation till biblioteket och samhällsmässiga 
förändringar över tid. De har inspirerats av Frönes och Brusdal, vilka arbetar med tre 
olika idealtyper: medborgaren, klienten och kunden. Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen ser en utveckling av biblioteksanvändaren som gått från tidiga 1900-talets 
“obildade massa” som skulle stöpas om till nyttiga medborgare vilka skulle kunna delta 
i det demokratiska samhället. Från detta utvecklades en tvetydighet under 1960-talet, 
där man å ena sidan ville se användarna som just demokratiska medborgare men 
samtidigt också som klienter, som inte riktigt visste sitt eget bästa utan behövde 
vägledning av bibliotekarierna i deras expertroll. Slutligen har sedan kundrollen 
successivt växt fram efter 1960-talet. Denna utveckling utgår från Frönes och Brusdals 
tankar om hur samhället utvecklats till att bli ett kundsamhälle. Utvecklingen framhävs 
som ett resultat av två strukturella förändringar som kan ses som två sidor av samma 
mynt: dels en kommersialisering av samhället och dels att medborgarna i högre grad 
kommit att se sig själva som konsumenter i olika sammanhang (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 42ff). 
 
För oss och vår uppsats är det intressant att notera förändringen över tid och hur synen 
på biblioteksanvändaren har kommit att ändrats. Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussens resonemang blir därmed en illustration av hur maktförhållanden ändras 
inom diskursen och hur roller och relationer konstant förändras och omprövas. Dessa 
förändringar gäller givetvis även bibliotekarierollen.  
 
Debatten kring Bibliotek 2.0 kan ses som ett av de senare årens mer inflytelserika 
uttryck kring förändrade relationer mellan bibliotekarier och användare . I Bibliotek 2.0: 
Deltagarkultur i förändring beskrivs idealen bakom Bibliotek 2.0 som en ny typ av 
aktiv deltagandekultur, där användare ses “som potentiella aktörer som vill påverka 



7 
 

saker och som också bör erbjudas möjligheter att påverka” (Holmberg 2009, s. 122). I 
samma bok lyfts demokrati, jämlikhet, livslångt lärande och spridning av information 
fram som mål för folkbibliotek i Sverige idag, och de konstaterar att vi idag snarare bör 
sträva efter användarorienterade bibliotek, än bibliotek där fokus ligger på samlingarna 
(Ibid., s. 72ff).  
 
Förutom mer övergripande frågor kring utveckling mot användarcentrering och 
möjlighet för användare att spela en mer aktiv roll i biblioteksutvecklingen, kommer vi i 
vår uppsats att beröra olika förhållningssätt i bibliotekariens förmedlarroll. Här kan 
Jofrid Karner Smidt (2002), och hennes avhandling om norska bibliotekariers syn på 
läsning och förmedling av litteratur, nämnas som relevant forskning. Däri konstaterar 
Smidt att det finns olika möjliga förmedlarroller för bibliotekarier att inta i relationen 
till användare. Dessa olika roller speglar, enligt Åse Kristine Tveit (2004), i grunden 
olika syn på kultur. Tveit skiljer på ett normativt och ett beskrivande kulturbegrepp, och 
konstaterar att det sedan 1970-talet pågår en förskjutning från den normativa 
kultursynen med en centralt definierad och kanoniserad kultursyn mot att istället 
fokusera på kulturens sociala funktioner. Fram till 70-talet uttryckte den hegemoniska 
diskursen inom biblioteksvärlden att litterär kvalitet och så kallad god litteratur kan 
bestämmas utifrån universella och objektiva kriterier, nu menar hon att det hos 
bibliotekens litteraturförmedlare istället finns en öppenhet där en texts kvalitet och 
relevans bedöms som en subjektiv funktion där en text får sin mening först i 
interaktionen med sin läsare (2004, s. 12ff). 

3.3 Foucault och bibliotek 
 
Laura Skouvig skriver i sin text Michel Foucault- Viden, magt og biblioteket i boken At 
forstå biblioteket: En introduktion til teoretiske perspektiver om hur Foucault kan 
användas i biblioteks- och informationsvetenskapliga studier. Skouvig menar att 
Foucault framförallt är behjälplig vid historiska analyser, eftersom hans egna empiriska 
arbete är förankrade i en historisk dimension. Samtidigt menar Skouvig att Foucault 
mycket väl kan användas även vid analyser av sociala och kulturella skeenden (2008, s. 
217). Dessutom menar Skouvig att Foucault kan hjälpa till att skapa en djupare 
förståelse för det som anses vara ordinära och accepterade sanningar (Ibid., s. 225). En 
sådan analys skulle kunna fokusera på de maktstrategier som diskurserna i 
folkbiblioteket är och har varit förknippade med, samtidigt som man också studerar de 
små vardagliga rutinerna och praktikerna. Skouvig understryker att denna makt är 
positiv i den meningen att den bidrar till att skapa nya identiteter till boken, 
bibliotekarien och användaren. Makten medger med andra ord möjligheter för 
biblioteket att skapa kunskapen om biblioteket. En maktanalys i denna mening skulle 
fokusera på vilka disciplineringsmekanismer som får bibliotekarien att agera som den 
moderna bibliotekarien, och hur den, genom sitt agerande också skapar identiteten om 
den moderna bibliotekarien (Ibid., s. 226).  

3.4 Garaget 
 
Maria Nilsson undersöker i magisteruppsatsen (O)möjligheternas plats? En 
diskursstudie av Garaget hur Garaget uttrycker sig om sina användare, behov och 
visioner. Nilsson tittar också på hur ”fallet Garaget är relaterat till en övergripande 
diskursiv kamp om betydelse hos elementet folkbibliotek” (2008, s. 9). Nilssons 
diskursanalys grundar sig på Laclau och Mouffes diskursteori, och hon har använt sig 
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av material inhämtat från semistrukturerade intervjuer, verksamhetsplaner, blogginlägg, 
informationsaffischer och webbpresentation (Ibid., s. 8ff).  
 
Nilsson kommer bland annat fram till att Garaget uttrycker sig om sina användare i både 
ett socialt och folkbildande perspektiv; alla ska vara välkomna och kunna ta del av det 
lärande som erbjuds. Samtidigt ser Nilsson en paradox i att människor med till exempel 
missbruksproblem inte är välkomna i verksamheten och att Garaget då inte blir den 
plattform för grupper som har svårt att göra sig hörda som man önskar vara, utan att 
Garaget därigenom snarare ser åt en mer marknadsorienterad diskurs där man tar bort 
icke önskvärda element. Enligt Nilsson ska Garaget tillgodose människors behov av 
såväl trygghet som flexibilitet och ta tillvara på alla individers förutsättningar och 
önskemål. Detta kräver en engagerad personal och en flexibel verksamhet. Vad gäller 
visioner menar Nilsson att Garaget artikuleras som ett visionärt projekt där ingenting är 
omöjligt (Ibid., s. 53f). Nilssons uppsats är skriven 2008, det vill säga det år då Garagets 
verksamhet startade. Detta påverkar naturligtvis de utsagor hon analyserat, och de 
slutsatser hon drar. Vi menar att det nu kan vara intressant att göra en ny undersökning 
av hur Garaget uttrycker sig om liknande begrepp som Nilsson undersöker, även om vår 
frågeställning och teoretiska utgångspunkt skiljer sig från Nilssons. 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta avsnitt går vi igenom Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens 
modell om folkbibliotekets roller och funktioner. Vi vidareutvecklar begreppen i 
modellen med den betydelsen vi lägger i dem. Vår tolkning av modellen kommer sedan 
att användas som en typ av ramverk i analysen.  
 
I analysen kommer vi att utgå från ett diskursivt tänkande, inspirerat av Foucaults 
tankar kring diskurs och förhållandet mellan makt och sanning, och vi kommer här 
nedan gå närmare in på vilken betydelse vi lägger i det. 

4.1 Folkbibliotekets roll och funktion 
 
Sedan Andersson och Skot-Hansen skapade sin modell över folkbibliotekets roll i 
lokalsamhället har den kontext i vilken folkbiblioteken verkar förändrats väsentligt. Till 
exempel har uppkomsten och genomslaget av Internet och kanske främst webben gjort 
att tillgången till information ser mycket annorlunda ut idag än vad den gjorde för 
knappt tjugo år sedan. Jochumsen et al. (2010) konstaterar att dagens samhälle präglas 
av bland annat globalisering, kulturell frigörelse och en sorts avtraditionalisering, och 
att det därigenom blir allt viktigare för individen att öppna upp sig både gentemot andra 
människor men också gentemot samhället i stort. Det blir viktigt att individen kan se sitt 
värde, och kan relatera till och ta initiativ till förändring. Här ser Jochumsen et al. en 
viktig funktion och utmaning för biblioteken. 
 
Mot bakgrund av dessa övergripande förändringar har Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen och Skot-Hansen gjort en revidering av den gamla modellen. Den nya 
modellen ska vara bättre anpassad till dagens samhälle, vilket av forskarna definieras 
som ”kunskaps- och upplevelsesamhället”. Modellen kan enligt Jochumsen et al. ses 
som en vision, en bild av hur ett nytt bibliotek skulle kunna se ut. Men den kan också 
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användas för att mer konkret diskutera ett biblioteks verksamhet: “First and foremost it 
can be used as a framework for the discussion about the library’s overall purpose and 
legitimacy internally in relation to its employees, but also externally in relation to 
politicians, users and partners” (Jochumsen et al. 2010). Vidare menar Jochumsen et al. 
att modellen också kan användas i ett mer detaljerat förändringsarbete. 
 
Som kan ses i modellen nedan anser Jochumsen et al. att folkbibliotekets uppdrag kan 
sammanfattas i fyra övergripande mål eller funktioner: upplevelse, empowerment, 
engagemang och nyskapande. Dessa mål kan inte definieras helt tydligt, och de 
överlappar till viss mån varandra (Jochumsen et al. 2010). 
 
 

 
 
Bild 1. Vi har valt att översätta de fyra övergripande målen till svenska för att 
läsningen ska flyta bättre. Vi vill uppmärksamma läsaren på att översättningen är gjord 
av oss, och att begreppen till viss del varit svåra att översätta utan att förskjutas i 
mening. Experience heter i vår översättning Upplevelse, Empowerment har vi valt att 
behålla eftersom det är ett vedertaget begrepp, Involvement kallar vi Engagemang och 
Innovation Nyskapande. Översättningen har gjorts med hjälp av Nordstedts stora 
engelsk-svenska ordbok (Petti 1993).  
 
 
Målen upplevelse och engagemang syftar kortfattat till att stödja varje individs sökande 
efter mening och identitet i ett komplext samhälle. Empowerment syftar till en strävan 
att medborgare ska bli självständiga och kapabla att hantera de problem som en stöter på 
i dagens samhälle och därigenom få förutsättningar att åstadkomma förändringar. 
Nyskapande anspelar dels på skapande och kreativitet och möjligheten att utveckla ny 
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kunskap och nya metoder, och dels allt som har att göra med innovativ biblioteksservice 
(Jochumsen et al. 2010). 
 
För att kunna möta dessa mål föreslår Jochumsen et al. att biblioteket ska erbjuda fyra 
olika överlappande platser (i original spaces), där användarna ska kunna skapa 
erfarenheter, upptäcka, delta och skapa. Genom platsen för inspiration ska användaren 
ges utrymme att inspireras och att “move beyond … familiar choices”. Genom platsen 
för lärande ska folkbiblioteket, genom att erbjuda öppen tillgång till information, ge 
utrymme för användare att öka kompetenser och kunskap. Lärande ses här som en 
dialog- och upplevelseorienterad process som utgår från användarnas egna erfarenheter 
och behov, med betoning på interaktiva och sociala metoder. Att vara en plats för möten 
innebär att folkbiblioteket ska vara en öppen plattform för formella och informella 
möten, där användare tvingas till att ta ställning i olika frågor genom att deras 
uppfattningar och erfarenheter kontrasteras genom de möten de utsätts för. Den 
performativa platsen syftar till att användarna, genom möten med varandra och den 
kultur och information biblioteket tillhandahåller, ska uppmuntras till skapande av 
konstnärliga uttryck (Jochumsen et al. 2010). 
 
De olika delarna i modellen har, som nämnts ovan, ingen entydig definition och 
gränserna mellan dem är på många sätt vaga och flytande. Vi kommer därför nedan att 
definiera vad de kommer att betyda för oss i vår analys. Vi tror att våra definitioner 
ligger ganska nära det som Jochumsen et al. har tänkt sig, men självklart kan det finnas 
gränsfall, och vi menar att det ligger i modellens natur att gränserna ska vara flytande. 
Cirklarna som representerar de olika platserna går in i varandra, och skapar på så sätt 
bryggor mellan de olika målen. Detta kan illustrera hur Jochumsen et al. anser att det 
ligger en utmaning för biblioteket i att försöka få de fyra platserna att samverka (2010). 
Vi menar att detta är modellens stora styrka: att den åskådliggör hur bibliotekets olika 
funktioner och mål, alla lika nödvändiga, vävs in i varandra, och i mitten sammanstrålar 
i det faktiska biblioteket. 
 
Vi kommer att använda modellen som en utgångspunkt i vår analys och när vi kodar 
Garagets verksamhetsdokument. I nedanstående avsnitt preciserar vi vilken mening vi 
lägger i de olika begreppen. För att öka förståelsen av hur vi använder begreppen 
kommer vi att göra kopplingar till andra teorier och tankar där vi anser det relevant.  

4.1.1 Engagemang 
 
Engagemang har beröringspunkter både i platsen för möten och i den performativa 
platsen. Här har vi valt att placera allt som har att göra med användares deltagande i 
biblioteksverksamheten samt biblioteket som mötesplats.   
 
Jochumsen et al. (2010) definierar mötesplats som ”an open, public space” där 
användare, såväl genom planerade som spontana möten kan ”come across people with 
different interests and values from your own and encounter opinions that challenge you 
through discussion and debate”.  
 
En annan grundstolpe för att uppnå målen för engagemang är enligt Jochumsen et al. 
användarnas deltagande i biblioteksverksamheten. Understrykas bör dock att detta, i 
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mångt och mycket, kan ses som en del av biblioteket som mötesplats. Elsebeth Tank2 
uttrycker i en debattbok om användarinflytande på folkbibliotek en önskan att mer 
markant delaktiggöra lokalsamhället i folkbibliotekets verksamhet, då hon ser 
delaktighet som en viktig del av samhällets demokratiseringsprocess. Hon konstaterar 
att folkbibliotekets mål bör formas efter användarnas behov och att ingen är bättre på att 
formulera dessa behov än användarna själva (Tank 1994, s. 20ff).  
 
Även debatten kring Bibliotek 2.0 anser vi central i användarnas delaktighet på 
biblioteket. Målen bakom Bibliotek 2.0 kan delas i två parallella linjer; dels som en 
strategi att legitimera biblioteksverksamheten, och dels som ett sätt att marknadsföra 
biblioteket. Den förstnämnda linjen syftar till att skapa en kultur för deltagande där nya 
och gamla användare engageras att påverka och influera verksamheten, med en 
bakomliggande ideologi att arbeta bort hierarkier mellan bibliotekarier och 
biblioteksanvändare och skapa en användarcentrerad organisation, där användare ses 
som potentiella aktörer som har intresse i att påverka bibliotekets verksamhet och därför 
bör ges möjlighet att göra det (Holmberg 2009, s. 122ff). 
 
Stig Montin och Maria Jarl, vilka båda skrivit om brukardeltagande inom kommunal 
verksamhet, har fört fram ett antal olika argument som används inom olika diskurser 
vad gäller att låta användare vara med och påverka. Det som vi uppfattar som relevant 
för vår analys av Garaget är främst det som Jarl och Montin kallar för 
demokratiargumenten. Den första grenen av demokratiargumenten är att det ur en 
demokratisk synvinkel antas vara positivt att användarna är med och ansvarar för och 
påverkar verksamheten (Montin 2007, s. 175). Den andra grenen är att användarna, 
genom att vara delaktiga i den kommunala verksamheten, antas få ett ökat intresse för 
politik. Detta förväntas, i sin tur, leda till att de i högre grad ska engagera sig i 
traditionella politiska kanaler och därmed ska den lokala demokratin stärkas (Jarl 1999, 
s. 157f). 
 
För oss betyder engagemang användarnas deltagande och delaktighet i 
biblioteksverksamheten, dialog mellan biblioteket och dess användare men också 
mellan användarna själva genom biblioteket som mötesplats.  
 
Engagemang är även kopplat till den performativa platsen, genom biblioteksbesökarnas 
kreativa skapande och deras möjligheter till konstnärliga uttryck. När vi har arbetat med 
modellen i vår analys har vi dock valt att placera de begrepp och idéer som hänger ihop 
med skapande i målet nyskapande. Platsen för möten har förutom en beröringspunkt i 
engagemang även kontakt med det övergripande målet empowerment. Övergripande kan 
sägas att vi placerat det som har att göra med biblioteket som mötesplats under 
engagemang, dock med undantag, vilket kommer preciseras nedan under analysen.  

4.1.2 Empowerment 
 
Empowerment är ett begrepp som är svårt att översätta. Möjliga översättningar skulle 
kunna vara bemyndigande eller egenmakt, men i inget av dessa begrepp ligger den 
tanke om process som finns i det engelska ordet. Eftersom det är ett begrepp som ofta 
använts oöversatt i svenskan och därmed kan anses som ett vedertaget begrepp har vi 
                                                            
2 Nuvarande chef på Malmö Stadsbibliotek 
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valt att inte översätta det utan behålla det som det är. 
 
Empowerment handlar i Jochumsen et al:s modell om att ge medborgarna 
förutsättningar att åstadkomma förändringar (2010). John Andersen och Birte Siim har 
samma definition och beskriver i The politics of inclusion and empowerment begreppet 
som en process som ska öka människors medvetenhet och handlingsförmåga, vilket i sin 
tur ska bidra till ett ökat deltagande i beslutsfattande och i förlängningen i bästa fall en 
förändring av samhällsstrukturer mot ett jämlikare samhälle (2004, s. 2). Iris Marion 
Young definierar i sin bok Justice and the politics of difference empowerment som att 
en person deltar i beslutsfattande med hjälp av en effektiv röst (1990, s. 251). Young 
länkar samman empowerment med lokal självständighet, och ser det som ett sätt att 
stärka de svagare samhällsgrupper som annars inte kommer till tals i de gängse 
kanalerna, att erbjuda dem att delta i beslutsfattande på alla nivåer, och därmed också 
vara en naturlig del i samhällslivet (Ibid., s. 191, 173). Andersen och Siim menar att 
Youngs ståndpunkt är viktig på så sätt att hon både erkänner sociala ojämlikheter och 
ser vikten av att ta in olika sociala perspektiv i politiken (2004, s. 5). 
 
Vi arbetar med begreppet empowerment utifrån definitionen att det är en process i 
vilken människor ges möjlighet att åstadkomma förändringar. Vi vill också 
uppmärksamma sammanlänkningen med en lokal förankring och att ge medborgare 
verktyg till att vara delaktiga i samhället. 
 
Empowerment ligger i modellen i anslutning till platsen för möten och platsen för 
lärande, vilka åsyftar att medborgarna ska ges utrymme att delta respektive utforska. Vi 
använder i analysen även dessa begrepp som nyckelord i vår förståelse för vad 
empowerment är.   

4.1.3 Nyskapande 
 
Alla målen i Jochumsen et al:s modell handlar om bibliotekets nya funktioner och 
roller, och därmed också ett utvidgat sätt att se på vad ett bibliotek är eller kan vara. 
Men om vi ska bena ner det ytterligare så är det målet nyskapande som vi tycker allra 
tydligast hänger ihop med tankarna om “en ny typ av bibliotek”. Nyskapande har i 
modellen sina beröringspunkter i den performativa platsen och i platsen för inspiration. 
Här har vi valt att lägga dels det som har att göra med användarnas kreativitet, men 
också det som har att göra med utvecklande av ny teknik och “det nya biblioteket”.  
 
I artikeln Innovation and strategy: Risk and choice in shaping user-centered libraries 
diskuterar Kathryn J Deiss innovation i den offentliga sektorn utifrån ett 
biblioteksperspektiv. Hon skriver om förhållandet mellan kreativitet och innovation (i 
vår översättning nyskapande) att ”creativity is a means and innovation is an end” (2004, 
s. 18). Kreativitet definierar hon då som den aktivitet som genererar nya idéer och 
perspektiv. Kreativiteten är med andra ord en förutsättning för nyskapande, vilket i sin 
tur definieras som det resultat som kreativiteten genererar i, i form av tjänster, produkter 
eller dylikt (Ibid., s. 18).  
 
Hvenegaard Rasmussen et al. definierar i boken Biblioteket i byudviklingen innovation 
(i vår översättning nyskapande) som något som ”ikke kun dækker fremstillning af nye 
produkter og produktionsmetoder, men også sociale, kulturelle og kunstneriske 
eksperimenter og processer” (2011, s. 200).  
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Vi använder begreppet nyskapande inte bara ur ett biblioteksperspektiv utan också ur ett 
användarperspektiv. Detta innebär att vi i begreppet nyskapande även lägger 
användarnas möjlighet till kreativa uttryck, som till exempel skrivarcirklar och 
teckningskurser men även syjuntor och danskvällar. I dessa ligger även ett mått av det 
performativa, vilket i modellen ligger som en plats mellan nyskapande och 
engagemang. 

4.1.4 Upplevelse 
 
Målet upplevelse handlar om att ge användaren möjlighet att utforska och att därigenom 
utvecklas. Detta mål har sina beröringspunkter i platsen för inspiration, det vill säga en 
plats där användaren ska inspireras, och platsen för lärande. Här placerar vi allt som har 
att göra med bibliotek som informationscentrum, det vill säga sådana aktiviteter som 
syftar till att svara mot folkbibliotekens uppdrag vad gäller att tillhandahålla 
information och verka för människors “livslånga lärande”. Här placerar vi också sådant 
som har att göra med kulturförmedling, litteratur och läsfrämjande. 
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att det blivit allt vanligare att både 
privata och offentliga verksamheter marknadsför sig med hjälp av någon form av 
upplevelser. Detta gäller även biblioteken, som alltmer går mot en utveckling där själva 
besöket ska vara en upplevelse i sig, och inte bara innebära att hämta eller lämna 
material (2008, s. 159f). Biblioteket gynnas enligt Hvenegaard Rasmussen et al. av att 
agera som en konkurrent i upplevelseekonomin: ”Hvis oplevelsen af støgboghandeln 
med trendy café, lækre lænestole og de nyeste bøger og magasiner forekommer mere 
sexet end oplevelsen af biblioteket, hvorfor så ikke vælge den?” (2011, s. 14).  
 
En nyckel till att förstå modellen och hur begreppet upplevelse fungerar i den finns i 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens poängtering av att det engelska ordet för 
upplevelse - experience, har två grundbetydelser: den ena kan förstås som att få 
erfarenhet, en pågående process som ger kunskap eller färdigheter. Den andra 
betydelsen kan ses som en aktivitet eller händelse som har betydelse för den enskilde, 
och som blir till en upplevelse för denne (2008, s. 166). Här ser vi stora likheter med 
hur modellen är uppbyggd, där upplevelsemålet har omedelbar närhet till platserna för 
inspiration och lärande. I vår tolkning av modellen och dess begrepp är det centralt både 
med individens möjligheter till lärande och fördjupning, och därmed bibliotekets 
förmåga att hjälpa till med detta, samt upplevelseskapande aktiviteter som stimulerar 
och inspirerar. 
 
Vad gäller olika typer av upplevelser i biblioteksrummet pekar Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen på skillnaden mellan direkt och indirekt förmedling av 
upplevelser. Förmedling av direkta upplevelser har att göra med hur skyltningen av 
material ser ut, hur olika utställningar och arrangemang ser ut, samt hur själva 
bibliotekslokalen är utformad och möblerad. Förmedling av indirekta upplevelser 
handlar mer om de potentiella upplevelser som finns inbyggda i bibliotekets material. 
(2008, s. 171) Även här kan vi hitta nycklar till att förstå och tolka modellen, och vi har 
tagit fasta på såväl förmedlingen av indirekta upplevelser som finns inrymd i 
bibliotekets samlingar, som direkta upplevelser i form av olika arrangemang, 
utställningar och aktiviteter på Garaget. Allt detta handlar för oss om upplevelser och 
sätts under detta mål. 



14 
 

4.2 Utgångspunkt i ett diskursivt tänkande 
 
Vår uppsats tar avstamp i ett diskursivt tänkande. Detta innebär att vi förutsätter att det 
inte finns någon absolut eller essentiell sanning utan att (uppfattningen av) sanning 
alltid är beroende av det sammanhang i vilket fenomen existerar och tolkas. Betydelse 
och sanning skapas med andra ord inom diskursen genom hur fenomen gestaltas och 
benämns. Hur detta görs är i sin tur beroende av de maktstrukturer som finns inom 
diskursen. Vår förståelse av makt och maktstrukturer utgår från Foucaults syn på makt 
som ett nätverk som omfattar allt runtomkring oss; som något som genomsyrar hela 
samhället, dess sociala strukturer och språk (Foucault & Gordon 1980, s. 52). 
 
Foucault definierar i Diskursernas kamp diskurs som ett “strategiskt fält” - som 
“helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden som passerar genom de 
sociala relationerna” (2008, s. 181f). Diskursen definierar och begränsar med andra ord 
individers och grupperingars handlingsutrymme genom att lägga ramar för vad och hur 
en kan säga och agera (Foucault 1972, s. 53). Enligt Foucaults diskursbegrepp 
produceras och reproduceras diskurs inte bara i språk utan även i praktik. Diskursen 
finns lika mycket i det som inte sägs, i det som ”markeras av åtbörder, attityder, sätt att 
vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner” (Foucault 2008, s. 181).  
 
Enligt Foucault hänger makt och kunskap alltid ihop, och förutsätter varandra. Han 
konstaterar i Power/knowledge att det är en omöjlighet att makt inte genererar kunskap, 
och vice versa att kunskap alltid genererar makt (Foucault & Gordon 1980, s. 52). 
Sanning finns, enligt Foucault, aldrig utanför makten, utan sanning är istället något som 
ständigt konstrueras och rekonstrueras: “Each society has its régime of truth, its ‘general 
politics‘ of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as 
true ... the techniques and procedures accorded value in the acquisition of truth; the 
status of those who are charged with saying what counts as true” (Ibid., s. 131). 
Foucault förstår makt som något som cirkulerar “through a net-like organisation”, makt 
innehas således aldrig av en person. Människor ses snarare som “the vehicles of power, 
not its point of application” - det är, med andra ord, genom människor som makten 
artikuleras, men makten innehas aldrig av specifika individer (Ibid., s. 98). Individen 
ska snarare ses som en effekt av makten. Genom makt produceras sanning och 
därigenom verklighet, och alla individer är delaktiga i denna produktion, men det utförs 
inte av någon (Foucault 1987, s. 227). Detta är centralt för oss i vår uppsats, och det är 
ett teoretiskt perspektiv som i allra högsta grad påverkar både vår metod och vår analys. 
För Foucault är inte enskilda individer intressanta, utan han vill istället se på de 
bakomliggande strukturerna och undersöka hur och var makt utövas, inte av vem. Detta 
tar vi fasta på i vår analys, och vi återkommer också till denna diskussion i vårt 
metodavsnitt. 
 
Med diskurs åsyftar vi i denna uppsats det som avgör vilka möjligheter som finns att 
agera inom biblioteket; det är diskursen och de maktförhållanden som råder som sätter 
gränser och värderar, och definierar vad som är acceptabelt. Diskursen är alltså det som 
avgör vad som kan sägas om bibliotek, hur användare kan agera inom biblioteket och 
vilka mål och arbetssätt som bibliotek har möjlighet att uttrycka. Vi utgår från att flera 
olika diskurser kan finnas parallellt i ett samhälle. När vi åsyftar den diskurs som har 
den ledande eller dominerande positionen använder vi begreppet ”hegemonisk diskurs”. 
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Det i Foucaults analys av diskurser och förhållandet mellan kunskap och makt som är 
mest relevant för vårt arbete är dels att kunskap och sanning aldrig kan skiljas från 
makt, och att sanning därför alltid är konstruerad och därigenom subjektiv. Vi vill också 
ta fasta på Foucaults syn på makt som något som är konstant närvarande i alla 
relationer, och att makten därigenom aldrig kan vara stabil utan snarare är något som 
ständigt rekonstrueras och omformas. Av detta följer också att diskurser aldrig är 
statiska utan snarare ständigt konstrueras och rekonstrueras.  
 
Som ett led i detta ser vi Garaget som ett exempel på en omfattande och större 
utveckling i hur folkbibliotek uttrycker sina mål, funktioner och arbetssätt. Vi kommer 
således att behandla Garaget som en del i en utveckling och inte som en enskild aktör.  
 
Vi understryka att vi inte strävar efter att göra en renodlad Foucaultiansk diskursanalys, 
utan snarare ämnar använda Foucaults teorier som en inspiration i formulerandet av vår 
förståelse av vad diskurs och makt är och hur det kan speglas i de sociala relationer som 
vi undersöker.   

5. Metod 
 
I detta metodavsnitt beskriver vi vilken metod vi utgått ifrån och hur vi har arbetat med 
vårt material. Vi tar också upp hur vi har tänkt vad gäller urval och avgränsningar, samt 
vilka reflektioner som har kommit upp i arbetet. 
 
För att kunna möta uppsatsens syfte och besvara våra frågeställningar valde vi att göra 
en kvalitativ studie där vi närläste verksamhetsdokument skrivna av Garaget, och 
försökte finna övergripande teman i dessa. Barbara M. Wildemuth skriver att man 
genom närläsning – ”exhaustive, repetitive framing and reframing of the data” (2009, s. 
323), kan identifiera teman och kategorier som uttrycks i en text (Ibid., s. 324). Vad 
gäller textanalysen som analysmetod skriver Bergström och Boréus i Textens mening 
och makt att den utgår från idén att texter i sig kan spegla, reflektera eller ifrågasätta 
olika fenomen som till exempel makt, men att de inte själva är makt. Texterna studeras 
för att synliggöra förhållanden som står utanför texterna själva (Bergström & Boréus 
2005, s. 15). Detta passar väl in i vår utgångspunkt att diskursen och de 
maktförhållanden som råder där formar och påverkar sociala strukturer och vilka 
yttringar som kan göras. 
 
Ett annat begrepp som varit användbart för oss är kvalitativ innehållsanalys, vilken 
enligt Wildemuth är en analysmetod som inte gör anspråk på att vara vare sig objektiv 
eller kvantitativ; snarare menar Wildemuth att den kvalitativa innehållsanalysen tillåter 
forskaren att förstå den sociala verkligheten på ett subjektivt men vetenskapligt sätt 
(2009, s. 308). Den kvalitativa innehållsanalysen undersöker betydelser, teman och 
mönster och vill se både det manifesta och latenta innehållet, det vill säga både det 
uttalade och det underförstådda. Metoder som enbart syftar till att till exempel räkna 
ordförekomster i frekvensanalyser eller söka objektivt innehåll i texter har inget 
gemensamt med den kvalitativa innehållsanalysen, då denna söker efter en annan typ av 
mening i texter (Ibid., s. 308f). Enligt Wildemuth finns det tre olika grenar av den 
kvalitativa innehållsanalysen: en konventionell kvalitativ innehållsanalys där 
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kodkategorier tas direkt och induktivt från datan, en samlad innehållsanalys som tar 
avstamp i kvantitativ metod genom att räkna ordförekomster men som sedan utvidgar 
analysen till att söka latenta betydelser och teman. Den tredje är den styrda (directed) 
innehållsanalysen där kodningen utgår från en teori eller relevanta forskningsfynd. 
Denna gren syftar vanligen till att validera eller utvidga en begreppsmässig ram eller 
teori. Vi skulle kunna säga att vi har använt oss av denna typ av kvalitativ 
innehållsanalys i vårt arbete eftersom vi har utgått från en specifik modell och att vårt 
analysarbete i viss mån också har kommit att validera modellen. 

5.1 Urval och avgränsningar 
 
Det finns olika men sammankopplade anledningar till att vi har valt att arbeta med den 
här typen av metod där vi studerar dokument: eftersom vi utgår från ett perspektiv där 
individer är mindre intressanta än strukturer ville vi i största möjliga mån undvika 
personliga utlåtanden och personligt färgade åsikter, och detta är anledningen till att vi 
valt bort att arbeta med intervjuer som metod och istället valde dokument. Som ett led i 
detta ville vi också undvika dokument som är skrivna av en enskild person, även om 
denne gjort det i Garagets namn. I vårt teoretiska perspektiv är diskurs och strukturer är 
det centrala, och det är i detta sammanhang inte intressant att titta på vad enskilda 
personer tycker om något, eftersom vad eller hur de säger något ändå är ett uttryck för 
diskursen. Att göra som vi gör, det vill säga att inte utgå från ett aktörsperspektiv, 
innebär att vi inte ser Garaget som en enskild aktör, utan som en del i en struktur. Vi vill 
se hur Garaget som fenomen fungerar i diskursen, inte hur de enskilda personerna som 
arbetar där agerar eller uttrycker sig. Vi ser individer som en effekt av makten inom 
diskursen, och konstaterar således att alla individer (bibliotekspersonal, användare och 
så vidare) är delaktiga i produktionen av mening, men samtidigt att den inte utförs av 
någon. Som ett led i detta tänkande har vi valt att inte göra någon skillnad mellan de 
olika dokumenten vi analyserat, eftersom de alla fungerar som uttryck för Garaget och 
därmed existerar inom samma diskurs.  
 
De verksamhetsdokument som vi har valt att arbeta med finns tillgängliga via en länk 
på Garagets hemsida och går att finna direkt på www.issuu.com/garaget. Det rör sig om 
dokument i form av verksamhetsplaner, men också projektrapporter. På 
www.issuu.com/garaget finns även andra dokument i form av till exempel 
tidningsartiklar om Garaget samt Garagets månadsvisa arrangemangskalender med 
aktiviteter i lokalen. Som vi beskrivit ovan har det varit viktigt för oss att få just 
Garagets egna ord om verksamheten, och därför har vi valt att inte ta med 
tidningsartiklarna i analysen. Arrangemangskalenderna har vi valt bort på samma 
grunder eftersom det där rör sig om arrangörernas beskrivning av sina arrangemang. Vi 
har även valt bort två stycken reseberättelser där bibliotekspersonal berättar om 
studieresor de har gjort. 
 
Mot bakgrund av dessa avgränsningar har vi tagit fram de övriga dokumenten i form av 
verksamhetsplaner från åren 2008-2011, två stycken projektrapporter, och ett 
informationsblad om brukardelaktighet. Totalt rör det sig om sju stycken dokument. Ett 
annat möjligt urval skulle kunnat vara att enbart titta på verksamhetsplanerna och då 
fokusera mer på förändringar över tid. 
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5.2 Tillvägagångssätt 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen löper enligt Wildemuth i åtta steg och vi kommer 
här att kortfattat redogöra för dem, samt relatera till hur vi har arbetat. Vi lägger störst 
vikt vid förklaringen av de första fem stegen som innebär arbete med kodschema och 
kodning.  
 
Det första steget är förberedelse av data, vilket innebär att göra data till skriven text 
(Wildemuth 2009, s. 310). I vårt fall var detta redan klart då dokumenten är i textform. 
Steg två innebär definition av den analytiska enheten, där man bestämmer hur texten ska 
analyseras; om man till exempel ska använda sig av enskilda ord, meningar eller fraser 
(Ibid., s. 310). Vi valde att arbeta med både betydelsebärande ord, fraser och hela 
meningar för att få möjlighet att fånga upp nyanser. Det tredje steget är utveckling av 
kategorier och kodningsschema, och Wildemuth menar att om man utgår från en 
särskild teori eller modell går det bra att också utgå från den i skapandet av kategorier. 
Det går bra att modifiera kategorierna i efterhand eller under kodningen om det skulle 
behövas (Ibid., s. 311). Eftersom Jochumsen et al:s (2010) modell är central i vår 
teoretiska ansats skapade vi kodningsschemat utifrån den, med de övergripande 
kategorierna Engagemang, Empowerment, Nyskapande och Upplevelse. Wildemuth 
menar att det inte är ett problem om kategorierna inte är ömsesidigt uteslutande, det vill 
säga skapade så att ett ord bara kan finnas i en kategori. Däremot bör kategorierna vara 
tydligt definierade så att de är så internt homogena och externt heterogena som möjligt 
(Ibid., s. 311). I vår egen kodning har vissa ord eller fraser har hamnat under flera olika 
kategorier, eftersom vi menar att de passar in på flera ställen. Detta går dock bra enligt 
Wildemuth (Ibid., s. 311). Men det illustrerar också ett av våra problem med att arbeta 
med modellen som underlag för ett kodschema: eftersom att den i sin natur är så 
flytande var det svårt att skapa och upprätthålla distinkta skiljelinjer mellan de olika 
kategorierna. Detta kan ses som en funktion av tankarna bakom modellen; meningen är 
att gränserna mellan de olika målen ska vara just flytande. Men för att i möjligaste mån 
undvika oklarheter i vårt analysarbete och för att underlätta för läsaren att förstå våra 
tankegångar har vi varit noga med att i vårt teoriavsnitt definiera vad de olika 
kategorierna har för betydelse för oss i vårt arbete, precis som Wildemuth menar att 
man ska göra (Ibid., s. 311). Det fjärde steget innebär en test av kodschemat, och det 
leder fram till det femte steget som innebär kodning av texten. I detta steg är det enligt 
Wildemuth viktigt att hela tiden kontrollera kodningen så att den går rätt till (Ibid., s. 
312). Vid kodningen av dokumenten har vi förutom att vi återgått till våra definitioner 
av begreppen Engagemang, Empowerment, Nyskapande och Upplevelse också 
kontinuerligt tittat på de överlappande platserna i modellen: plats för lärande, 
inspiration, möten, och det performativa, för att inte hamna på fel spår. Steg sex är en 
bedömning av kodningens konsekvens, att man går tillbaka och kontrollerar det arbete 
som utförts så att inte betydelser skiftat eller annan inkonsekvens uppstått (Ibid., s. 312). 
Detta steg har vi arbetat mycket med, och det har också lett till att vi fått gå tillbaka och 
antingen göra ändringar i vår kodning eller gjort förtydligande av begreppen. De slutliga 
stegen i processen är att dra slutsatser och att rapportera processen och resultaten, vilket 
vi gör i vår analys och diskussion. 
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5.3 Reflektioner 
 
En nackdel med att arbeta med en så pass vag modell som underlag för ett kodschema, 
och en kritisk reflektion vad gäller vårt eget arbete, är att det lätt blir godtyckligt vad 
som placeras var. Vi kan själva bedöma och bestämma hur saker och ting ska definieras 
och därmed också hur de ska passa in i vår tolkning av modellen, och det är möjligt att 
någon annan hade valt att göra annorlunda. Vi kunde ha använt modellen annorlunda 
och istället för att titta på de olika målen fokuserat på de olika platserna, det vill säga 
den performativa platsen, platsen för lärande, platsen för inspiration och platsen för 
möten. Vi tycker dock att vi genom att lägga fokus på målen får en annan 
abstraktionsnivå än vad vi skulle fått om vi utgått från platserna. De olika platserna är 
dock också intressanta, och vi skulle ha kunnat studera dem inte bara genom att 
analysera dokument, utan också genom att kombinera metoderna och göra observationer 
på Garaget och se om vi kunnat finna platserna i praktiken. Detta kan dock vara en fråga 
för kommande forskning.  
 
En annan svårighet kopplad till att arbeta med modellen på det sätt vi har gjort, är 
kategoriseringen av mer övergipande utsagor. Som ett exempel på detta kan nämnas att 
vi till viss del haft svårt att applicera begreppet Upplevelse på utsagor som vi dock har 
ansett vara övergripande kopplade till Garaget som en plats som är konstruerad för att 
ge användare upplevelser. Exempelvis kan vi anse att arbete med användardelaktighet 
och användarinvolvering kan ses som en upplevelse i sig, även om det inte uppfattats så 
i kodschemat. När det konstateras om uppfinningen Bokbläddrarens3 utformning, att 
barnen har tyckt det varit så roligt att involveras att de kommer tillbaka och vill följa 
upp resultatet, eller till och med “uttrycker ansvar för SIN uppfinning” (Garaget 2011b, 
s. 9) blir detta tydligt. 
 
Under analysarbetet konstaterade vi att vi behövde komplettera metod och 
tillvägagångssätt med en separat mindre analys. Detta föddes utifrån att vi fann 
svårigheter i att analysera material från ett förhållandevis vitt tidspektra utan att betona 
förändring i analysen. Vi konstaterade att det, samtidigt som det finns mycket 
upprepningar i materialet, också finns en hel del nyansförändringar i utsagor och 
uttryck, vilka vi hade svårt att fånga upp. Därför har vi gjort en separat, mindre analys, 
som ligger under stycke 5.5 “Tidsperspektiv: förändring över tid”, där vi har utgått från 
några centrala teman i verksamhetsplanerna och belyser hur uttrycken kring dessa 
förändrats. 

5.4 Referenser till analysmaterial 
 
För att underlätta kodningen samt göra det möjligt att i efterhand gå tillbaka och 
kontrollera döpte vi varje dokument till en bokstav. Vi angav också vilken sida vi funnit 
ordet/meningen/frasen på så att det skulle vara enkelt att finna det igen. 
Vi har valt att behålla detta system i uppsatsen då vi refererar till de olika dokumenten 
vi använt, eftersom vi tror att det är det lättaste sättet att skapa överblick och göra det 
enkelt för läsaren att se vilket citat som hör hemma var. I tabellen nedan finns de olika 

                                                            
3 Bokbläddraren är en typ av bibliotekskatalog där barn med hjälp av en touchscreen kan söka 
medier via omslagsbilder, ämnesindelningar och andra sökvägar. 
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dokumenten vi använt, och deras respektive kod. Står det (D6) betyder det således att 
citatet är hämtat från verksamhetsplan 2008, sidan 6. 
 
Kod Dokument 
A Brukardelaktighet på Garaget 

B 
Projektrapport “Utvecklad miljö för barn 6-12 år på Garaget - Det här är 
min idé” 

C 
Projektrapport “Utvecklad miljö för barn 6-12 på Garaget - Jag känner 
mig helt viktig när jag får bestämma på ett helt bibliotek” 

D Verksamhetsplan 2008 
E Verksamhetsplan 2009 
F Verksamhetsplan 2010 
G Verksamhetsplan 2011 

6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår undersökning. Vi utgår från de fyra 
kategorier som vi tagit fram utifrån Jochumsen et al:s modell: Engagemang, 
Empowerment, Nyskapande och Upplevelse. Vi diskuterar varje kategori för sig, och 
låter vår analys av förändringar över tid få ett eget avsnitt.  
 
Vi har analyserat datamaterialet med avstamp i en teoretisk begreppsapparat som 
formulerats med inspiration från Foucaults diskursanalys och teorier om 
maktförhållanden inom diskursen, men utifrån vår egen tolkning. Detta innebär att vi 
har bedömt materialet som ett uttryck inom den omgivande diskursen och försökt utröna 
vilka föreställningar som impliceras genom de idéer som uttrycks och det språk som 
används. 

6.1 Engagemang 
 
I läsningen av Garagets dokument har vi identifierat användarnas deltagande och 
delaktighet i biblioteksverksamheten som det mest centrala för Engagemang. Kategorin 
har vi sedan delat upp i följande teman:  
– Garaget som en arena för delaktighet 
– Användare som resurs 
– Det interaktiva biblioteket  
– Biblioteket som mötesplats 
De drivs alla av de av oss identifierade ledorden dialog, möte och påverkan. 
 
Garaget utgår från en grundinställning att användarna bör ses som en resurs eller 
tillgång, och att bibliotekets mål, i enlighet med Tanks resonemang bör sträva efter att 
möta användarnas behov, eftersom det är användarna själva som bäst vet vilka dessa 
behov är (Tank 1994, s. 20ff). Garaget ska vara av och för folket, eller med deras egna 
formuleringar: “Platsen ska relatera till alla människor i närområdet och utgå från deras 
behov och önskemål i de sociala och kulturella mötena” (E6) och “Genom ökad dialog 
med dem vi är till för tar vi tillvara på människors kunskap och engagemang, och skapar 
en effektivare förvaltning som möter användarnas behov där de bäst behövs” (F6).  
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Garaget strävar efter att ha en användarcentrerad verksamhet och söker därmed aktivt 
omvärdera bibliotekspersonalens och användarnas roller och relationer till varandra. 
Detta resulterar i försök att skapa en interaktiv biblioteksmiljö där användare bjuds in 
till olika typer av samverkan och dialog. Genom att utgå från användarnas behov och 
intressen och uttalat arbeta med användardelaktighet skapar Garaget en form av 
ägarkänsla i förhållandet mellan användare och bibliotek: “målgruppen ... är delaktiga i 
processen att ta fram något som är ämnat för dem ... väcker man och berör 
förhoppningsvis något hos barnen som var med” (C8), “Barnen känner att de äger 
Bokbläddraren, och uttrycker ett ansvar för SIN uppfinning” (B9).  
 
Begreppet mötesplats är också centralt för oss i vår förståelse av Engagemang; att 
biblioteket fungerar som mötesplats, antas skapa engagemang och ökat deltagande både 
i bibliotekets verksamhet och i samhället överlag. Här har vi därför också placerat allt 
som har att göra med att människor möts och påverkas av varandra, och mer 
övergripande att biblioteket strävar efter att vara en verksamhet som bjuder in till 
interaktion genom att erbjuda platser och tillfällen där detta är möjligt.  
 
Övergripande kan sägas att ordet mötesplats är det begrepp som mest frekvent används 
för att definiera vad Garaget är, se exempelvis: “Mötesplatsen Garaget innehåller ett 
experimentellt interaktivt stadsdelsbibliotek, ett dialoglabb, olika aktiviteter och 
arrangemang samt en kreativ verkstad” (F4). Genom att definiera sig som en 
mötesplats, där biblioteket är en del av verksamheten, skulle vi säga att Garaget i viss 
mån distanserar sig från en biblioteksdiskurs. Detta kan sammankopplas med en 
utveckling där termen ”bibliotek” inte längre är ett självklart ordval för att beteckna den 
verksamhet som vi känner som biblioteksverksamhet. 
 
Biblioteket som mötesplats definieras i Jochumsen et al. som “An open, public space 
where the citizens as a third space between work and home can meet other people, who 
are both like them and differ from them” (2010, s. 3), vilket kan jämföras med Garagets 
utsaga om att “Garaget ska verka som ett rum för möten mellan hemmet, arbetsplatsen 
och andra offentliga, oftast kommersiella, platser” (D6). Garaget omnämns överlag i 
dokumenten som en “kreativ mötesplats” (se ex D3, E2, F2, G2). Mer specifikt kan 
målen bakom att vara en kreativ mötesplats utläsas i följande citat: “Garagets 
arrangemang ska främja möten mellan olika grupper och åldrar i lokalsamhället för att 
stärka sammanhållningen i området” (E12). Att skapa biblioteket som en kreativ 
mötesplats antas med andra ord leda till att användare känner sig delaktiga och att 
verksamheten uppfattas som centrerad kring användarnas behov och intressen. Det antas 
även leda till allmän sammanhållning inom lokalsamhället och ökat intresse och 
möjlighet att påverka i samhället överlag, vilket vi går närmare in på under 
Empowerment.  
 
I framhållandet av Garaget som en social mötesplats blir det tydligt att de lokala 
förutsättningar som är Garagets kontext är en central del av den diskurs verksamheten 
existerar inom och kan formulera sig utifrån. Vi syftar här på att folkbibliotekets roll 
och funktion som socialt forum och mötesplats kan antas bli mer central i ett område 
som definieras som socialt utsatt, det vill säga ett område som antas vara i behov av att 
medborgarna ska bli stärkta. Idealen bakom Garagets sociala funktion och behovet av 
en social mötesplats är också i stort att det antas bidra till integration och 
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sammanhållning och att det ska ge människor redskap att bli fungerande och aktiva 
samhällsmedborgare. Även detta återkommer vi till i avsnittet för Empowerment.  
 
Vad gäller användarna och deras möjlighet att påverka kan det konstateras vara en 
central diskussion i Garagets sätt att formulera sitt uppdrag och arbetssätt. Uttalande 
som att Garaget ska vara ”påverkningsbart” (se ex D6, E6, F4, G2) eller ”öppet för 
påverkan” (se ex D3, E2, F2) återkommer frekvent i samtliga dokument. Mer specifikt 
formuleras målet i verksamhetsplanen för 2008 som att: “Den ständiga dialogen och 
medverkan av de boende är själva grunden för Garaget och dess framtida verksamhet” 
(D6), och i en av projektrapporterna heter det liknande att det ska vara en “kontinuerligt 
öppen process där besökaren har inflytande över verksamhetens utveckling och 
utformning” (C3). I flera dokument hänvisas det till arbetet med Garaget som en öppen 
process - vilket antyder att verksamheten utformas som ett samarbete snarare än av en 
bestämd grupp med bestämda syften och mål: “Att se arbetet som en process betyder 
framförallt att arbetet är transparent och öppet för de boendes och andra aktörers 
påverkan, omfattar allt och styrs av en ständig pågående omprövning” (E2). 
 
I dokumenten framhålls det som viktigt att användare känner en känsla av delaktighet 
(eller snarare förutsätts att användare är intresserade av att vara delaktiga och 
samarbeta), och genom betoningen på mötesplatsen implicit också att alla kan bidra 
med något och lära av varandra. Detta kan illustreras genom utsagor som: “Vårt 
huvudsyfte med att arbeta med brukardelaktighet är därför att fånga upp engagemang 
och öka känslan av delaktighet” (A1), ”Garaget är en miljö som bygger på människors 
egen kraft” (F2). Här blir det tydligt att Garaget uttrycker sig utifrån en diskurs med ett 
användarcentrerat perspektiv där användare spelar en central roll som en aktiv aktör. 
 
Montin (2007) och Jarl (1999) lyfter fram ett antal olika argument som används för att 
låta användare vara med och påverka kommunal verksamhet. Det som är relevant i vår 
analys är demokratiargumenten, som kan sammanfattas med att det ur en demokratisk 
synvinkel antas vara positivt att medborgare är med och ansvarar för och påverkar 
kommunal verksamhet samt att deras delaktighet ska bidra till ett ökat politiskt intresse 
och i förlängningen ökat inflytande i traditionella politiska kanaler. Det sistnämnda 
finns tydligt uttryckt i Garagets verksamhetsplaner; är användarna delaktiga och 
påverkar verksamheten antas det leda till att stärka deras möjligheter att vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen och därmed implicit stärka den lokala demokratin. En av 
dialoglabbets funktioner och mål uttrycks i tre av verksamhetsplanerna som ”För att 
aktivt och långsiktigt kunna stärka och säkra medborgarnas medverkan i stadens 
utveckling behöver vi därför utveckla kunskapen kring olika dialogformer” (D7, E7, 
F6). Vidare utvecklas det i verksamhetsplanen från 2010 än tydligare: ”Att skapa 
förutsättning för ökad delaktighet i samhället och dess styrning stärker det civila 
samhället och tilliten till kommunen som myndighet” (F7). 
 
I grunden förutsätter det som har att göra med kategorin Engagemang dels en ytterst 
flexibel verksamhet, men även implicit att såväl användare som personal är drivna och 
engagerade - det förutsätter med andra ord att användare har ett intresse i att vara 
delaktiga. Detta kan kopplas till de idéer om Bibliotek 2.0 som vi presenterade ovan, där 
hela tanken bakom ett användarcentrerat bibliotek grundar sig i en inställning där 
människor antas vilja påverka saker och därför bör ges möjlighet att göra det.  
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6.2 Empowerment 
 
Empowerment som begrepp handlar om att ge människor verktyg till att åstadkomma 
förändring, både personlig och samhällelig. Det handlar om att människor ska ges 
möjligheten att växa och utvecklas och att de därigenom också ska kunna vara med och 
påverka samhället. Vi kopplar samman detta begrepp med lokal förankring, och att 
medborgarna ska vara delaktiga i sitt lokalsamhälle och kunna påverka beslut som rör 
dem och deras närområde. 
 
Jochumsen et al. menar att det i dagens samhälle konsekvent blir viktigare att individen 
själv kan se sitt värde, och även kan relatera till och ta initiativ till förändring. Här ser 
Jochumsen et al. en viktig funktion och utmaning för biblioteken (2010). Detta är också 
en tankegång som återfinns i Garagets dokument och i vår läsning av Garagets 
dokument har vi hittat tre olika teman som vi anser faller under kategorin 
Empowerment: 
– Stärka samhällsmedborgare 
– Stödja medborgare och möta deras behov  
– Forskning 
Övergripande gäller att empowerment så som det uttrycks i Garagets dokument handlar 
om att ge människor kraft och möjlighet att åstadkomma förändring, att stötta 
människor i deras utveckling och att biblioteket ska vara en resurs i denna 
utvecklingsprocess. Den lokala förankringen har en framträdande roll i dokumenten och 
genomsyrar hela kategorin Empowerment. 
 
Allt inom Empowerment är nära knutet till diskursen om folkbibliotekets demokratiska 
funktion. Audunson understryker att folkbibliotek alltid, till skillnad från andra typer av 
bibliotek, utgår från en politisk och värdebaserad legitimitet: ”Public libraries are seen 
as tools för achieving social equality, by some even as a tool för social liberation” 
(1996, s. 29). Denna manifesteras i dess demokratiska funktion och strävan efter alla 
medborgares rätt till utbildning, kunskap och tillgång till kultur. Genom att bistå med 
detta antas folkbiblioteket främja medborgarnas medverkan i den demokratiska 
samhällsprocessen.  
 
Vårt tema “stärka samhällsmedborgare” handlar om att ge medborgare verktyg till att 
vara delaktiga i samhället; att gemensamt utveckla människors förutsättningar att kunna 
delta. Vi ser exempel på detta i uttryck som “För att aktivt och långsiktigt kunna stärka 
och säkra medborgarnas medverkan i stadens utveckling” (F6), och “stärka 
malmöbornas delaktighet i samhällsutvecklingen” (D7). Här uttalas en vilja till att ge 
människor nycklar till att vara med och påverka samhället i ett bredare perspektiv; inte 
bara vara med och påverka på biblioteket. Sammankopplat med detta finns också 
tankarna kring att delta i lokalsamhället: “Garagets arrangemang ska främja möten 
mellan olika grupper och åldrar i lokalsamhället för att stärka sammanhållningen i 
området” (E12). Vi tycker oss förstå att Garaget ska fungera som en plats där människor 
ska kunna samla styrka och gemenskap, och att verkningarna av detta sedan ska spridas 
ut i (lokal-)samhället. Garagets syfte, vilket i verksamhetsplanen för 2009 uttrycks som 
“att skapa en arena för att minska utanförskap och segregation genom att bekräfta och 
synliggöra människor och ge dem möjligheter att växa” (E5), tyder på just detta, liksom 
även uttalandet att “Utveckla Garaget som en tillväxtfrämjande motor. Låta Garaget bli 
en plats där nya vägar till utbildning och arbete utvecklas” (E14). Här tycker vi oss se 
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exempel på hur Garaget artikuleras som den plats utifrån vilken förändringar kan ske, 
och det blir här tydligt att empowerment är en process, precis som Andersen och Siim 
menar (2004, s. 2).  
 
Under temat “stödja medborgare och möta deras behov” finns tankar om att biblioteket 
ska stödja och lyfta upp människor och hjälpa till att “gemensamt utveckla människors 
förutsättningar” (D3). Det skrivs också att “Platsen ska relatera till alla människor i 
närområdet och utgå från deras behov och önskemål i de sociala och kulturella mötena” 
(F4) och här ser vi både en koppling till lokalsamhället och till tanken om att stödja 
individer. Detta kan även kopplas till en övergripande önskan om lyhördhet gentemot 
användarna, som återkommer i samtliga dokument, som exempelvis: “Garagets 
ledstjärna är att ta in och lyssna på de önskemål och behov som de som besöker och 
använder Garaget har” (B3). Detta ger användarna makt i betydelsen att de får vara med 
och påverka, men det kan också ses som ett uttryck för att det är Garaget som 
organisation som innehar all beslutarmakt, och att de manifesterar den genom att låta 
användarna vara delaktiga. Detta i sin tur speglar den rådande diskursen om användares 
deltagande och engagemang. Med andra ord medger diskursen att Garaget kan 
formulera sitt uppdrag utifrån hur användarnas behov och åsikter uppfattas. Detta kan 
ses som exempel på hur maktrelationer inom diskursen fungerar, och hur de 
maktstrukturer som finns speglas i Garagets verksamhet. Ett annat exempel är uttrycket 
“bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjligheter att växa”, vilket 
återkommer på flera ställen (som till exempel A1, B3, G8). I uttalanden som detta 
verkar dokumenten formulerats utifrån ett uppifrånperspektiv. Vi tycker att uttalandet 
uttrycker ett hierarkiskt perspektiv mellan Garaget och dess användare, där Garaget 
antas ha de förutsättningar som krävs för att ge människor “möjligheter att växa”.  
 
Vidare artikuleras i dokumenten att “Mötesplatsen visar en stor lyhördhet mot idéer, 
behov och önskemål från grupper som vanligtvis inte syns i det omgivande samhället” 
(G2) och vi ser här en uttalad önskan att synliggöra de “grupper som har svårt att 
komma till tals” (E6). Detta korrelerar med tanken att stödja medborgare och möta 
behov. Nilsson lyfter dock fram att det finns en motsägelse i hur Garaget tar upp socialt 
utsatta grupper och vad som faktiskt gäller i praktiken. Som exempel pekar hon på att 
aktiva missbrukare och våldsverkare genom sitt beteende gör sig ovälkomna på 
Garaget; att deras rätt att vara där är underordnad tryggheten för flertalet (Nilsson, M. 
2008 s. 53). Även detta kan ses som ett uttryck för hur makt ständigt är närvarande och 
hur maktförhållanden speglas i diskursen. I Garagets dokument framstår det som 
positivt att lyssna på “grupper som vanligen inte kommer till tals”, men samtidigt visar 
Nilsson på att de i realiteten har gränser för hur långt den typen av lyhördhet och stöd 
kan gå. I vår analys har vi inte funnit tecken på att det skulle finnas gränser för hur 
mycket det går att synliggöra grupper som har svårt att komma till tals - vilket 
egentligen inte är så konstigt, därför att det inte är något som vanligtvis specificeras i 
den typen av dokument vi studerat. Det kan dock lyftas fram som anmärkningsvärt att 
dessa grupper av människor som har ”svårt att komma till tals” (E6) inte definieras 
vidare, vilket i sin tur gör att det är svårt att mäta huruvida målet följs upp i praktiken. 
Uttalanden om att det är eftertraktansvärt att sträva efter att stödja socialt utsatta grupper 
ser vi snarare som ett övergripande, vagt formulerat ideal, än som en tydlig strategi som 
förväntas följas. Detta ideal kan ses som ett uttryck av den hegemoniska diskursen kring 
offentliga institutioner, som utgår från att det är positivt att lyssna på de som vanligen 
har svårt att göra sig hörda i gängse kanaler, och ge dem verktyg till att åstadkomma 
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förändring.  
 
I kategorin Empowerment fann vi även det tema som vi valt att benämna “forskning”. 
Detta rör endast forskning kopplat till lokalsamhället, allt annat som rör forskning och 
innovationer har vi placerat i kategorin för Nyskapande. I bemärkelsen ”lokalt förankrad 
forskning” fann vi uttryck som “Garaget ska bli den plats där resultat och erfarenheter 
från urban integrationsforskning synliggörs och blir tillgängligt och ger utrymme för 
många” (F4) och “göra forskning och högskoleutbildningen närvarande i sydöstra 
Malmö” (E7). Vi tolkar dessa och liknande uttalanden som att integrationsforskningen 
upplevs som viktig, och att den skulle kunna göra nytta hos de boende i området. Det 
finns också uttalat att “Huvudsyftet med Garaget är att skapa en arena för att minska 
utanförskap och segregation” (E5). Att göra integrationsforskningen tillgänglig för dem 
som bor i en stadsdel som definieras som ett socialt utsatt område (läs tillgängliggöra 
forskning för dem forskningen berör), verkar syfta till försök att minska segregationen 
och att ge människor möjligheter eller impulser till att genomföra förändringar i det 
område där de bor.  
 
Vi tycker oss se en stark tilltro till medborgarna i Garagets dokument. Det finns ett 
antagande om att alla vill och kan påverka lokalsamhället och även samhället i stort. 
Antagandet att viljan finns och att Garaget ska kunna bidra med verktyg och möjligheter 
tycker vi också visar på att det inom diskursen finns en tanke om att det finns eller bör 
finnas en gemenskap i lokalsamhället och att Garaget kan bidra till detta. Texterna 
uttrycker en känsla av att allt är möjligt, och att allt startar med individen: om individen 
kan stärkas så kan gemenskaper knytas och därigenom blir förändringar möjliga. 
Outtalat i detta finns en utgångspunkt i att Garaget ligger i ett socialt utsatt område, men 
också att det i området finns en vilja till förändring, och att Garaget kan bistå i detta.  

6.3 Nyskapande 
 
Liksom de andra kategorierna är också Nyskapande delad i flera grenar. Vi har dels 
fokuserat på allt som handlar om ”det nya biblioteket” och dels det som handlar om att 
skapa en kreativ miljö för användares möjlighet att inspireras till skapande och 
kreativitet. 
 
Hvenegaard Rasmussen et al. konstaterar att det fysiska biblioteket har sett en renässans 
i detta årtionde, vilket kopplas till att bibliotekets funktioner idag blivit mer komplexa. 
Bibliotekets centrala uppgifter är enligt författarna inte längre att göra böcker och andra 
material tillgängliga för befolkningen (Hvenegaard Rasmussen et al. 2011, s. 12ff). De 
konstaterar att det utbrustit en kreativ feber i globaliseringens verkningar (Ibid., s. 28), 
och att kultur, och därigenom också bibliotek, i stigande grad kommit att ses som 
strategiska redskap i stadsutvecklingen (Ibid., s. 57). En av de tendenser som de anser 
kännetecknar de senaste årens biblioteksutveckling är att biblioteket i högre grad öppnar 
sig mot det omgivande samhället, det är med Hvenegaard Rasmussen et al:s ord ”på vej 
ud af boxen” (Ibid., s. 189). 
 
En central gren i kategorin för Nyskapande är allt som inbegriper tankar om “det nya 
biblioteket”. Detta är ett uttryck i vilket vi samlar allt som vi tycker syftar till att 
Garaget vill nå utanför de ramar och gränser som finns kring föreställningar om hur 
biblioteket kan se ut och vad de kan göra och vara. Det är alltså allting som handlar om 
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att ge biblioteket nya användningsmöjligheter och funktioner, samt att förhålla sig till de 
förväntningar som antas uppkomma i takt med att samhället och användarnas behov 
förändras. Dessa ideal kan i Garagets dokument exemplifieras genom uttalanden som “I 
Garaget håller en ny typ av bibliotek på att utvecklas” (E6) och “I mötesplatsen Garaget 
ska en ny typ av bibliotek utvecklas” (D7).  I liknande utsagor används uttrycket 
modern frekvent, som exempelvis i strävan efter en ”utvecklad modern och 
experimentell biblioteksservice” (F9). 
 
Redan i Garagets definition av vad nyskapande är framkommer problematik grundad i 
den syn på kunskap, sanning och utveckling som vi utgår från – det vill säga en 
förståelse av sanning och mening som något som varierar, då det alltid är diskursivt 
specifikt. Garagets användning av begrepp som “traditionell” och “modern” utgår från 
en uppfattning av utveckling som något som går linjärt framåt. Detta åskådliggörs i ett 
uttalande som återkommer i något olika formulering i två av Garagets 
verksamhetsplaner: “Det är ett interaktivt bibliotek för boende och verksamma i 
området som satsat på att gå från att vara väktare av traditioner till att vara katalysator 
för förändring i lokalsamhället” (E6, se även D7). Liknande tankegångar speglas även i 
uttalandet ”Att arbeta med bibliotek på Garaget innebär att utmana bibliotekets 
traditionella identitet, och bibliotekariens identitet” (F9). Dessa uttalanden menar vi 
grundas i ett tänkande där mening är ordnat i binära motsatspar - dikotomier, där 
mening skapas genom förhållandet till ett fenomens förmodade motsats, dess icke-vara. 
I definitionen av traditionell/modern bestäms således vad det moderna är genom vad det 
inte är; det traditionella. Detta är ingen neutral process då det inom dikotomierna finns 
ett hierarkiskt förhållande där en part konstrueras som överordnad och idealiseras 
framför den andra.  
 
Genom att utgå från ”modern” och ”traditionell” som dikotoma begrepp, på det sätt 
som Garaget gör, antas istället modernitet som ett oproblematiskt begrepp med en 
objektiv mening, snarare än som något som är beroende av hur det konstrueras genom 
diskursiva maktformationer.  
 
Att så stor tonvikt läggs vid att framhålla Garaget som nyskapande är intressant och 
talande för hur verksamheten formuleras. Bland annat uttrycks det att “I mötesplatsen 
Garaget ska en ny typ av bibliotek utvecklas” (D7) och att “Garaget är en ny form av 
verksamhet i kommunal regi” (C3). Vad gäller biblioteksservicen understryks den 
frekvent som experimentell, exempelvis i ”ett experimentellt interaktivt 
stadsdelsbibliotek” (E6). Övergripande handlar det även om hur modern (läs 
eftertraktansvärd) biblioteksservice definieras enligt Garagets dokument och tvärtom 
vad traditionell (läs bakåtsträvande) biblioteksservice antyds vara.  
 
Uppfattningen om vad nyskapande biblioteksservice är, skapas med andra ord inom 
diskursen, genom hur olika fenomen gestaltas och benämns och genom vilka roller (den 
moderna) bibliotekarien tillåts ha.4 Detta kan även kopplas till Skouvigs resonemang 
om hur makten medger en möjlighet för biblioteket att skapa kunskapen om biblioteket 
(2008, s. 226). Genom makt/sanning-förhållandet inom diskursen bestäms hur och vem 
                                                            
4 Här kan inflikas att den moderna bibliotekarien inte ens behöver vara bibliotekarie (det vill 
säga ha en motsvarande utbildning och vara anställd med den titeln), och snarare kanske borde 
benämnas bibliotekspersonal. 



26 
 

den moderna bibliotekarien är, och bibliotekarien kan därmed ses som en effekt av 
makten. Samtidigt reproducerar den idén om densamme genom att agera som den 
moderna bibliotekarien. Detta ser vi som ett tydligt exempel på hur mening skapas inom 
diskursen genom förhållandet makt/kunskap. Det kan även ses som en illustration över 
hur diskursen både formar och speglas i de uttalanden som kan göras inom den – men 
även hur utsagorna, genom att uttrycka dem, reproducerar diskursens sanningar. 
Garagets uttrycksmöjligheter är alltså alltid diskursivt specifika och kan därmed ses som 
speglingar av diskursens maktstrukturer, men samtidigt reproducerar Garaget idéerna 
om det moderna biblioteket genom att uttrycka dem – och kan således även ses som 
medskapande.  
 
Skapandet av en ”ny sorts bibliotek” förutsätter en kreativ miljö, en kreativ miljö 
implicerar med andra ord också att det är föränderlig och dynamisk miljö. Vi utgår, med 
inspiration från Deiss (2004), från att kreativitet är det som genererar nya idéer och 
perspektiv, det vill säga nyskapande och innovation. Upprepandet av Garaget som en 
kreativ och experimentell miljö gör med andra ord också att det uppfattas som 
nyskapande. Uttalanden om Garaget som en kreativ miljö eller kreativ mötesplats är 
något som återkommer i samtliga verksamhetsplaner, som exempelvis ”en helt ny typ 
av kreativ mötesplats” (G2). Understrykandet av miljön som experimentell gör att den 
uppfattas som att den är öppen för förändring, och att man är intresserad av att testa 
olika arbetsmetoder, och därmed också ge biblioteket olika användningsmöjligheter och 
funktioner. Det kan exemplifieras ytterligare genom uttalandet: ”Garaget är en gynnsam 
miljö att testa nya tankar kring bibliotek i. En viktig del av uppdraget att bygga upp 
biblioteksservicen är att utnyttja möjligheten att ta nya grepp på samlingar, teknik, 
kontakt med besökarna m.m.” (F9).   
 
En annan gren av kategorin för Nyskapande är de idéer och formuleringar som hör ihop 
med kreativt skapande, och här tänker vi främst på användares möjlighet till detta, det 
vill säga att det ges plats för användares kreativitet. Genom möten med varandra och 
den kultur och information som biblioteket tillhandahåller antas Garagets användare 
uppmuntras till förverkligande av idéer och skapande av konstnärliga uttryck: “Med ett 
brett utbud av material, utrustning och litteratur inom olika områden kopplade till 
verkstaden, ska Garaget bjuda in till kreativt skapande” (G10). Överlag passar den här 
typen av uttalanden (vilka återkommer frekvent i samtliga dokument) bra in på vad 
Jochumsen et al. skriver om den performativa platsen: ”In the performative space the 
users can in an interaction with others get the inspiration to create new artistic 
expressions in the meeting with art and culture. Here they have access to tools that 
support their creative activities” (Jochumsen et al. 2010). 
 
Vi vill dock understryka att vi, trots att vi här framhäver användares kreativa uttryck 
och skapandet av ”det nya biblioteket” som olika grenar, egentligen ser dem som olika 
sidor av samma mynt. Bilden av det experimentella och föränderliga biblioteket 
förutsätter som nämnt ovan en kreativ miljö och det strävar Garaget efter på alla plan. 
Om användare ges möjlighet att fritt skapa och testa olika idéer förutsätts det fortplantas 
till att hela Garaget blir en dynamisk miljö: “Här kan de besökandes olika idéer fångas 
upp och förverkligas på olika sätt” (D6) och “På denna mötesplats ska boende, 
föreningar och företag utveckla nya former för individer och grupper att genomföra 
idéer, förverkliga projekt och testa nya företagsformer” (D3). 
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Mötet är konstant närvarande i Garagets sätt att formulera sig kring sin verksamhet, se 
exempelvis: “Mötet mellan kompetenser och behov är centralt” (F8). Det hör inte främst 
hemma under kategorin för Nyskapande men vi vill ändå framhålla det här då vi 
uppfattar just mötet och den kreativa miljön som det som är mest centralt i hur 
eftertraktansvärd biblioteksservice definieras. En typ av möte som understryks som 
särskilt nyskapande är det som i Garaget sker mellan forskning och verklighet: 
“Centrum för Urban Integration syftar till att göra forskning och högskoleutbildning 
närvarande mitt i sydöstra Malmö samt att ge forskare möjlighet att verka i den miljö de 
forskar om. Malmö har här en möjlighet att skapa en unik mötesplats mellan forskning 
och verklighet” (D7).  

6.4 Upplevelse 
 
Kategorin Upplevelse är för oss det som syftar till att användaren ska inspireras och ges 
utrymme för lärande och utforskande. Här har vi lagt det som handlar om läslust och 
nyfikenhet, litteratur och den personliga upplevelsen, men också allt som berör 
biblioteket som informationscentrum. Vi har sett begreppet upplevelse i dess vidare 
form, och inkluderat såväl direkta som indirekta upplevelser till denna kategori. 
 
Garaget skriver att “Avsikten med Garaget är att det ska bli ett naturligt alternativ för 
invånarna när de letar information, läs- och kulturupplevelser; bli inspirerade” (D6) och 
täcker där in mycket av det som kategorin Upplevelse handlar om; att biblioteket är en 
plats för information, men också för inspiration och olika typer av kulturupplevelser. 
 
Läsfrämjande och läslust återkommer ofta, särskilt i uttalanden om verksamhet som 
riktar sig specifikt mot barn och unga, exempelvis i “Målet är att skapa en läsfrämjande 
och interaktiv biblioteksmiljö ... skapa kreativa möten med litteratur” (B2), “bringa lust 
och nyfikenhet inför det skrivna ordet” (B2) samt “finna lust till läsning på sina egna 
villkor” (B2). Nära kopplat till läsningen är lärandet, och Jochumsen et al. (2010) menar 
att folkbiblioteket, genom att erbjuda öppen tillgång till information, ska ge utrymme 
för användare att öka kompetenser och kunskap. Lärande ses här som en dialog- och 
upplevelseorienterad process som utgår från användarnas egna erfarenheter och behov, 
med betoning på interaktiva och sociala metoder. Detta ser vi exempel på i uttalanden 
som “Biblioteket ska vara en aktiv part i arbetet med att stödja språk- och 
kunskapsutvecklingen i närområdet och vidga världen med hjälp av berättelsens kraft, 
interaktivitet och nya medier” (D7). Det finns i dokumenten också en del referenser till 
mer organiserat lärande, som till exempel “Garagets studietorg med väl kvalificerade 
pedagoger och med stöd av flera studieförbund och skolor” (E14). 
 
En annan del av Upplevelse är aktiviteter, och här kan vi se en koppling till det som 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen skriver om att dagens bibliotek alltmer 
marknadsför sig med hjälp av upplevelser. För Garaget är de aktiviteter som genomförs 
av användarna i lokalen en central del i verksamheten, och det står att Garaget 
“genomför olika arrangemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen” (G2) och att 
“Garaget inspirerar nya målgrupper att besöka, använda och utföra arrangemang i 
lokalen” (F5). För Garaget verkar aktiviteterna vara viktiga både som upplevelser i sig, 
men också för att få nya målgrupper att besöka lokalen. Vi ser även en koppling mellan 
Upplevelse och Empowerment, som i modellen ligger nära varandra med ”platsen för 
lärande” som gemensam faktor. Genom arrangemang av olika slag antas det också att 
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det skapas en sammanhållning i lokalsamhället, vilken är viktig ur 
empowermentsynpunkt. 
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att det i kulturdebatten framstår som om 
det finns en motsättning mellan upplysning och upplevelse, och att det antyds att 
upplevelsen skulle vara mindre värd än upplysningen. De anser att motsättningen skulle 
vara ogrundad, och att upplevelse och upplysning mycket väl kan fungera tillsammans. 
De framhåller även att upplevelsen kan ha ett värde i sig och att den inte behöver 
kombineras med upplysning (2008, s. 184). Detta tycker vi är ett intressant uttalande, 
och det stämmer även överens med bilden som uttrycks av Garaget, där själva platsen 
och det som händer där är så viktigt, inspirerande och spännande att det nästan blir en 
upplevelse i sig, se exempelvis: “På Garaget kan oväntade och spännande möten 
uppstå” (G2). Detta kan också exemplifieras genom hur inspiration beskrivs på ett sätt 
som antyder att det är en upplevelse i sig, som till exempel i “Den kreativa verkstaden 
ska ... fungera som en inspirerande plats för såväl barn som vuxna” (F11) och “Garaget 
inspirerar nya målgrupper att besöka, använda och utföra arrangemang i lokalen” (F5).  
 
Dessa utsagor kan återkopplas till Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens tankar om 
att identiteten som kund blivit alltmer betydande i vårt samhälle (2006, s. 42), och att 
det blir en ny roll för biblioteken att förhålla sig till. De menar att synen på 
biblioteksanvändarna har förändrats, från en tanke om att se användarna som 
medborgare, via en syn på användarna som klienter till att de idag mer ses som kunder 
(Ibid., s. 42f). De menar att det fram till och med i slutet av 1960-talet var upp till 
biblioteken att definiera användarna men att det nu har skett en maktförskjutning i takt 
med att kundrollen växt fram. Maktförhållandena har enligt Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen ändrats så att det i högre grad är användarna och deras behov som definierar 
biblioteket och dess funktioner och utbud. Hand i hand med detta ligger tanken att 
komma att se användaren som en resurs, och inte bara som en krävande kund; och i 
förlängningen att användaren istället för kund kan ses som en medborgare med 
rättigheter och skyldigheter (2006, s. 51).  
 
Vi ser Garaget och dess verksamhet som ett exempel på hur biblioteksverksamhet 
anpassas till diskursen om användaren som kund. Här är hela Garagets uppstartsprocess, 
där användarna tidigt involverades i att bestämma vad och hur det nya biblioteket skulle 
vara, ett tydligt exempel. Vi vill dock inflika att vi inte menar att detta implicit innebär 
en maktförskjutning i det faktiska förhållandet mellan bibliotekspersonal/organisation 
och användare, utan snarare att det skett en maktförskjutning inom diskursen som 
medger användare kompetensen att själva (vara med och) definiera sina behov.  
 
Vi tycker att det är intressant att se bibliotekens utvidgade funktioner satta i samband 
med en samhällsutveckling som alltmer går åt det individuella och kundorienterade. 
Denna utveckling blir för oss också en illustration av hur maktstrukturer förändras med 
diskursen. Samtidigt tycker vi att det som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
skriver om att en anpassning till kundrollen i förlängningen kan utvecklas till en syn på 
användaren som en resurs är något som i allra högsta grad lyser igenom i Garagets 
dokument.  
 
Som en del av arbetet med användarinvolvering strävar Garaget efter att ha ett bestånd 
som speglar användarnas smak, behov och intressen: “Garagets biblioteksbestånd 
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präglas av lokalbefolkningens behov och intressen snarare än total ämnestäckning” 
(E6). Detta görs konkret genom att användare uppmanas att lämna inköpsförslag och att 
Garaget säger sig köpa in all litteratur som önskas.  
 
Med inspiration från Smidt (2002) och Tveit (2004) utgår vi från att det finns två olika 
grunddiskurser i folkbibliotekens förmedling av kultur. Vi menar att det finns ett synsätt 
där förmedlingen i grunden styrs av efterfrågan och ett synsätt som snarare kan ses som 
folkbildande, där bibliotekarien anser sig veta bäst vilken typ av kultur användare bör 
ägna sig åt. Tveit skiljer på ett normativt kulturbegrepp, som utgår från en centralt 
definierad och kanoniserad kultursyn, och ett beskrivande kulturbegrepp, där man 
istället fokuserar på kulturens sociala funktioner, och där en texts kvalitet och relevans 
alltid är subjektiv, det vill säga beroende av respektive läsares förutsättningar.  
 
Garagets kulturförmedling utgår från ett beskrivande kulturbegrepp, och inställningen 
bakom förmedlingen styrs i grunden av efterfrågan. Användaren anses därigenom 
kompetent nog att själv avgöra vilken typ av kultur den bör eller vill ägna sig åt.  
 
Kategorin Upplevelse rymmer mycket, och det som ligger däri kan anses som sådant 
som ofta kommer upp när användare talar om folkbibliotek och vad som händer där. Vi 
menar med andra ord att det är en kategori som ligger nära till hands när användare 
beskriver biblioteket, och att det då fokuseras på olika typer av läsfrämjande 
verksamheter och läsupplevelser, samt olika typer av aktiviteter i det fysiska 
biblioteksrummet. Vad gäller Andersson och Skot-Hansens (1994) modell av 
bibliotekets olika tycker vi oss se mer eller mindre alla av de rollerna i vår 
Upplevelsekategori, i synnerhet biblioteket som kultur- och informationscenter, men 
även biblioteket som kunskapscenter och socialt center.  

6.5 Tidsperspektiv: förändring över tid 
 
Vi har valt att ha med ett mindre avsnitt där vi utgår från ett tidsperspektiv och tar upp 
en del av de förändringar som skett i hur Garaget formulerar sig om sin verksamhet. Vi 
har utgått från några teman som vi uppfattat som centrala i verksamhetsplanerna 2008-
2011, och belyser här hur uttrycken kring dem förändras. De teman vi har utgått från är: 
– Olika grenar av verksamheten 
– Huvudsyfte 
– Vision/utgångspunkt 
– Biblioteksverksamhet  
– Användardelaktighet 
 
I samtliga verksamhetsplaner beskrivs Garaget som en interaktiv mötesplats, och att 
arbetet som bygger upp verksamheten ska betraktas som en process. Vi kan dock 
konstatera att ju mognare verksamheten blir, desto mer konkreta blir 
verksamhetsplanerna, vilket kan antas som en naturlig utveckling. Detta kan 
exemplifieras i hur uttrycket “Utveckla framtidens interaktiva bibliotek” i 2008 (D7) 
och 2009 (E6) års planer från och med 2010 års plan specificeras i ett antal ställda 
kriterier på hur verksamheten ska kunna utvecklas. Presentationen av planerna för 
verksamheten görs från och med 2010 i effektmål, handlingsplaner och målindikatorer. 
 
Övergripande gällande biblioteksverksamheten har vi konstaterat att Garagets funktion 
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som bibliotek blivit mer centralt i formulerandet kring uppdraget. 2008 presenteras 
biblioteksverksamheten närmast som ett tema i Garagets arbete: “diskuterades Garagets 
utformning och verksamhet kring mer specifika teman som inredning och ljussättning; 
biblioteket i Garaget” (D4). Bibliotekets profilering och strategier har också, som ovan 
nämnt, preciserats. I den första verksamhetsplanen är planerna kring 
biblioteksfunktioner och biblioteksservice mycket vaga, sett ur ett biblioteksperspektiv. 
Formuleringarna anspelar på en övergripande diskurs om folkbiblioteket som ett medel i 
den demokratiska samhällsprocessen, men på ett idealiserande och föga praktiskt sätt. 
Detta uttrycks exempelvis i “Biblioteket ska vara en aktiv part i arbetet med att stödja 
språk- och kunskapsutvecklingen i närområdet och vidga världen med hjälp av 
berättelsens kraft, interaktivitet och nya medier” (D7). 2009 preciseras det något, 
exempelvis i att “Biblioteket på Garaget ska vara en väl utvecklad modern och 
experimentell biblioteksservice” (E10) och att “Garagets biblioteksbestånd präglas av 
lokalbefolkningens behov och intressen snarare än total ämnestäckning” (E6). Året 
därefter är strävan fortfarande “väl utvecklad modern och experimentell 
biblioteksservice” (F9), därtill konstateras att “Närvaron av bibliotek är en av Garagets 
viktiga grundpelare ... [som ska] integreras med Garagets övriga verksamhet till en 
fruktbar helhet” (F9), och att de eftersträvar “nya grepp på samlingar, teknik, kontakt 
med besökarna m.m.” (F9). Även 2011 forsätter Garaget “att vara en arena för 
experimentell biblioteksservice” (G8), och man strävar efter “Tydliggörandet av 
biblioteksservicen tar fasta på de metoder som är Garagets verktyg, brukarinvolvering, 
samt fokus på de resurser som biblioteket kan erbjuda” (G8).  
 
I Garagets tre första verksamhetsplaner finns Garagets huvudsyfte uttalat, med samma 
andemening men i något olika varianter. I verksamhetsplanen från 2008 står det att 
“Huvudsyftet med Garaget är att skapa en arena för att minska utanförskap och 
segregation genom att bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjlighet att 
växa” (D5). I verksamhetsplanen för året därpå är meningen oförändrad, men 2010 har 
den modifierats till “Huvudsyftet med Garaget är att skapa en arena för ökad delaktighet 
genom att bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjligheter att växa” (F4). 
Här har alltså syftet att minska utanförskap och segregation tagits bort, och 
delaktigheten har lyfts fram istället. 2011 står inget uttalat huvudsyfte i 
verksamhetsplanen, vilket stämmer överens med hur verksamhetsplanerna blir mer 
konkreta och något mindre visionära över tid. Däremot står det under rubriken 
“Utveckla biblioteksservice” att “Garagets syfte att skapa en arena för ökad delaktighet 
genom att bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjligheter att växa, ska 
tydligt integreras i biblioteksservicens verksamhet, mediebestånd och resurser” (G8). 
Detta är samma uttryck som året tidigare, men det har istället vävts ihop med 
biblioteksservicen. Detta ser vi också som ett uttryck för hur biblioteksverksamheten 
blir mer uppmärksammad i verksamhetsplanerna och även att biblioteksservicen ges en 
mer central roll i Garagets arbete. 
 
I Garagets verksamhetsplaner från 2008-2010 finns deras vision utskriven som ett antal 
punkter som Garaget stöder sig på. Dessa handlar om att Garaget “värdegrundsmässigt 
vilar i de mänskliga rättigheterna” (D6, E6) som bland annat exemplifieras genom att 
“Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, njuta av konst samt få ta del 
av vetenskapens framsteg och förmåner” (D6). Det deltagardemokratiska 
förhållningssättet understryks, och att Garaget är en plats som är öppen för alla, 
påverkningsbar och inspirerande (D6, E6). Vidare beskrivs Garaget som en 
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“tummelplats med många plattformar och utvecklingsmöjligheter med gemensam 
helhetssyn” (D6, E6, F6). Dessa visioner är borttagna i verksamhetsplanen från 2011, 
och vi tolkar det som ett led i att göra verksamhetsplanerna mer konkreta och mindre 
visionära. Såväl ändringarna i huvudsyfte som visioner ser vi som en trolig följd av att 
verksamheten börjar finna sig själv, och att det blivit klarare vad Garagets verksamhet 
ska innefatta. 
 
Garaget skapades 2008 med en uttalad tanke om att utgå från de behov och önskemål 
som de boende i närområdet kunde ha (D3). Genomgående i verksamhetsplanerna ses 
användarna som en viktig resurs i verksamheten, och det betonas att användarna har en 
viktig del när det gäller att bestämma i synnerhet aktiviteter och arrangemang på 
Garaget (se ex E2). I den första verksamhetsplanen står det på två ställen att det finns en 
ambition att låta en brukarstyrelse eller motsvarande ta över ansvaret för Garaget (D3, 
D6). Redan kommande år är denna ambition borttagen, och det står istället att 
“Partnerna bakom Garaget strävar efter att skapa förutsättningar för boende att vara 
delaktiga i Garagets utveckling” (E2). Fortfarande är användarna viktiga, men målet att 
låta dem ta över verksamheten har ändrats till att det istället ska skapas förutsättningar 
för dem att vara delaktiga. I 2011 års verksamhetsplan kommer däremot tankarna om 
delaktighet tillbaka, och det skrivs där att Garaget ska vara tydliga med att de aktivt 
söker användarnas delaktighet och de vill sänka trösklarna för delaktighet. Det skrivs 
också att Garaget ska “Undersöka på vilket sätt och i vilka frågor brukarna vill vara 
delaktiga. Även undersöka var de juridiska ‘bortre gränserna’ är för att arbeta med 
brukardelaktighet” (G6). Här ser vi en återkoppling till verksamhetsplanen från 2008, 
och ambitionen att aktivt arbeta för användares delaktighet i styrandet av verksamheten. 
Vi tolkar det som att Garaget nu vill undersöka hur långt det är möjligt att låta 
användarna vara delaktiga i verksamheten. Att frågan om användarstyre och -
delaktighet kommer tillbaka i 2011 års verksamhetsplan ser vi dels som ett uttryck för 
att verksamhetsplanerna blivit alltmer specifika, vilket vi tagit upp tidigare, men också 
som en del i att Garaget funnit sig tillrätta i diskursen. Det bör dock poängteras att det i 
alla verksamhetsplaner betonas hur viktigt det är att användarna är delaktiga, men att det 
är först i 2011 års verksamhetsplan som delaktigheten konkretiseras. Att involvera 
användare i biblioteksverksamheten har dessutom blivit vanligare överlag.  
Vi är i en tid då stora förändringar sker i bibliotekens relationer med användare, och 
genom att det i högre grad blir vanligare, mer accepterat och till och med uttrycks som 
eftertraktansvärt att på olika sätt involvera användare som en aktiv del i 
biblioteksverksamheten, kan Garagets arbete sägas ha blivit mer normaliserat.  

7. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Syftet med vår uppsats har varit dels att diskutera folkbibliotekets roller och funktioner 
utifrån Jochumsen et al:s modell över folkbibliotekets roller i upplevelse- och 
kunskapssamhället (2010), och dels att undersöka hur dessa kan idéer kopplas till 
Garagets utsagor om sin verksamhet. I analysen har vi utgått från ett diskursivt 
tänkande, som vi formulerat med inspiration från Foucault. Detta gör att vi betraktat 
Garaget som ett exempel på en omfattande och större utveckling i hur folkbibliotek 
uttrycker sina mål, funktioner och arbetssätt. Vi har således inte betraktat Garaget som 
en enskild aktör, utan snarare som ett uttryck för hur ett bibliotek som syftar till att vara 
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nyskapande och aktivt ifrågasätta och omvärdera bibliotekets roller, kan uttrycka sig 
inom diskursen.  
 
Vi har konstaterat att det inom folkbiblioteksfältet finns olika sätt att uppfatta eller tolka 
folkbibliotekets uppdrag, och att enskilda bibliotek därmed kan skilja sig åt i 
formulerandet av sin verksamhet. Det har inte varit vårt huvudsakliga syfte, men genom 
uppsatsens gång har vi implicit pekat på den rådande hegemoniska diskursen, och på de 
maktförhållanden som råder, samt även delvis uppmärksammat hur dessa förhållanden 
förändrats över tid. Samtidigt har vi identifierat de begränsningar som diskursens 
maktformationer utgör. Ordet begränsningar åsyftar här inte en direkt brist på 
handlingsutrymme utan snarare en utgångspunkt i att bibliotekets handlingsmöjligheter 
alltid är kontextuellt och diskursivt specifika – det vill säga att de alltid forumleras med 
utgångspunkt i såväl lokala förutsättningar som övergripande idéer om vad 
eftertraktansvärd biblioteksservice för närvarande anses vara. Ett exempel på detta är 
hur framhållandet av Garaget som en plats där användarna ska bli stärkta och utvecklas 
till fungerande och aktiva samhällsmedborgare, kan ses som en funktion av Garagets 
förutsättningar – det vill säga att det är ett bibliotek som ligger i ett område som 
definieras som socialt utsatt. Samtidigt kan samma fenomen ses som uttryck för ett 
användarcentrerat tänkande, som i sin tur hör ihop med en mer övergripande utveckling 
inom folkbiblioteksdiskursen som uttrycks i bland annat debatten kring Bibliotek 2.0 
och i bibliotekskoncept som Idea Stores.  
 
Jochumsen et al:s modell grundar sig på en modell av Andersson och Skot-Hansen från 
1994. Genom att titta på Andersson och Skot-Hansens modell och jämföra den med 
Jochumsen et al:s nya kan vi se hur diskursen har ändrats över tid och hur 
maktstrukturer har omförhandlats för biblioteken vad gäller dess olika roller och 
funktioner. Övergripande kan konstateras att användaren fått en mer framträdande roll 
som en aktiv aktör, och att bibliotekets olika möjliga roller har breddats i den nya 
modellen. I Andersson och Skot-Hansens modell fungerade biblioteket som 
kulturcenter, kunskapscenter, socialt center och informationscenter, allt med en stark 
förankring i lokalsamhället. Den nya modellen utgår inte från att bibliotekets funktioner 
kan uttryckas i olika center utan är istället uppbyggd av fyra övergripande mål – vilka 
ska mötas genom fyra överlappande platser (eller spaces, i original). Utvecklingen från 
att tala om center till att istället tala om mål och platser ser vi som en tydlig illustration 
av hur funktionerna och rollerna breddats. I förhållande till begreppet center ger mål ett 
mindre statiskt intryck. Mål ser vi som något komplext och övergripande att sträva mot 
i en process.  
 
I jämförelsen mellan modellerna har vi också konstaterat att målet för upplevelse till 
mångt och mycket kan sägas rymma alla de center som återfinns i den äldre modellen. 
Detta skulle vi också säga generellt är det som gemene man tänker på och 
sammankopplar med folkbibliotek och dess funktioner: läsupplevelser, information, 
aktiviteter i det fysiska biblioteksrummet och så vidare. 
 
I Jochumsen et al:s modell (2010) är de fyra övergripande mål som dagens folkbibliotek 
bör sträva mot upplevelse, nyskapande, engagemang och empowerment. Målen ska 
enligt modellen mötas genom fyra överlappande platser vilka uttrycks som platsen för 
inspiration, platsen för lärande, platsen för möten och den performativa platsen. I dessa 
mål och platser ser vi bibliotekets olika funktioner och mål, och vi får en bild av hur 
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Jochumsen et al. vill att biblioteket ska fungera i samhället som en öppen, stödjande, 
uppmuntrande och lärande plats där människor kan mötas och utbyta erfarenheter, vilket 
tydligt korrelerar med Garagets uttryck: ”Mötesplatsen ska vara öppen för alla, icke-
kommersiell, påverkningsbar, tillgänglig, välkomnande, opretentiös, och inspirerande” 
(G2). 
 
I analysarbetet har vi använt Jochumsen et al:s definitioner, men reviderat och 
omdefinierat dem efter vad de betyder för oss. Vi har kommit fram till att Jochumsen et 
al:s tankar tydligt går igen i Garagets verksamhetsdokument. Garaget beskrivs som ett 
lokalt bibliotek dit människor uppmuntras att komma för att få hjälp och stöd, nya 
kunskaper och kontakter och där inspirationen inte bara kommer från bibliotekets 
samlingar utan också från de människor som finns där. Vi uppfattar mötet och den 
kreativa miljön som det som är mest centralt i hur Garagets formulerar sig kring sin 
verksamhet. Därtill finns en tydlig betoning på interaktiva och sociala metoder och en 
sammankoppling mellan upplevelse och upplysning. Allt detta har tydliga kopplingar 
till Jochumsen et al:s modell och våra resonemang kring den. Vi skulle även säga att 
såväl Jochumsen et al:s modell som Garaget förhåller sig parallellt till en diskurs om en 
aktiv och utåtagerande användare och en diskurs om en förfördelad eller utsatt 
användare som behöver stärkas.  
 
I sina dokument uttalar sig Garaget som om det sker en linjär utveckling framåt, och 
termen modern används konsekvent som attribut för att beskriva verksamheten. Vi 
kopplar detta till Skouvigs diskussion om hur maktförhållanden ger biblioteket 
möjlighet att skapa kunskapen om biblioteket, och kan se exempel på detta i hur 
Garaget formulerar sig. Garaget skapar både bilden av sig självt, liksom en bild av 
sanningen, där det nya innovativa biblioteket är något positivt och spännande, och där 
det traditionella biblioteket är stelbent och har fokus på samlingarna snarare än på 
användarna och deras behov. Genom att lägga stor vikt av att vara ett modernt bibliotek 
– skapar Garaget både sig själva och det de gör som modernt. Här är det viktigt att 
understryka att vad det moderna är, på inget sätt är på förhand definierat. Det moderna 
är snarare allt som skapas som modernt inom diskursen. Garaget använder termer som 
modern, ny och nyskapande – termer som samtliga är positivt laddade inom diskursen – 
så frekvent att det nästintill kan tolkas som ett rättfärdigande av metoder och arbetssätt. 
Med andra ord skapar Garaget sig som framåtsträvande, experimentella och moderna 
genom att benämna sig själv som sådana. Genom att uttrycka det – bidrar också Garaget 
samtidigt till att definiera det moderna. Diskurser är aldrig statiska utan konstrueras och 
rekonstrueras ständigt genom de representationer och tolkningar som sker inom dem.  
 
Garaget definieras som en mötesplats, där biblioteket är en del av verksamheten. Detta 
kan ses som en del av en övergripande utveckling i bibliotekssverige idag, där termen 
”bibliotek” inte längre är självklar för att beteckna den verksamhet som vi känner som 
biblioteksverksamhet. Att kalla sig mötesplats ser vi som ännu ett led i att distansera sig 
från en biblioteksdiskurs som i Garagets dokument uttrycks i termer av traditionalitet.  
 
I sin definition av modern och eftertraktansvärd biblioteksservice lutar sig Garaget till 
mångt och mycket på idéer som finns i diskussionen kring Bibliotek 2.0. Det finns även 
stora likheter med Jochumsen et al:s forskning om nyskapande bibliotek (se exempelvis 
Jochumsen et al. 2010 & Hveenegaard Rasmussen et al. 2011) och även med tankarna 
bakom Idea Stores.   
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I Garagets utsagor antas det konsekvent att användare vill vara aktiva och delta i 
verksamheten. Det finns även tydliga kopplingar till lokalsamhället och häri även 
implicita antaganden om att människor vill vara delaktiga i sitt lokalsamhälle. Garagets 
verksamhet och den gemenskap som där kan utvecklas antas även kunna utvecklas för 
att stärka och utveckla (lokal)samhället i stort. I vår tolkning av detta spelar 
empowermentbegreppet en central roll. Empowerment uttrycker en process där 
människor ska ges möjlighet att växa, och få verktyg att möjliggöra förändring, såväl på 
individnivå som på ett större samhälleligt plan. Övergripande kan vi säga att tanken om 
ett lokalsamhälle med delaktiga och aktiva invånare och offentliga verksamheter med 
dito användare kan ses som ett uttryck för den hegemoniska diskursen idag. Diskursen 
medger med andra ord Garaget att agera på ett sätt som antyder att de skulle ha 
möjlighet att hjälpa människor att växa, och att Garaget skulle kunna ha en 
framträdande roll i en förändringsprocess. Detta kopplar vi även samman med Garagets 
vilja att tillgängliggöra forskning som berör det område som Garaget ligger i, och hur 
det implicit i detta finns ett antagande att en mer lättillgänglig forskning skulle kunna 
minska segregation och utanförskap. Det är också intressant att se hur Garaget gör sig 
själv till en brygga mellan lokalsamhälle och forskning, vilket skulle kunna tyda på att 
de ser sig som lika bekväma och accepterade i båda världar; och att de båda världarna 
tillåter Garaget att fungera just som en brygga dem emellan.  
 
Garaget uttrycker sig som om själva platsen och det som sker där är en upplevelse i sig. 
Utöver den direkta upplevelsen, som exempelvis deltagande i en workshop eller ett 
föredrag utgör, förmedlas också känslan om en mer övergripande upplevelse med hela 
konceptet Garaget – att det leder till en känsla av att vara en del i ett större 
sammanhang.  
 
Garaget utgår till mångt och mycket från en kunddiskurs (se Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen 2006) och en samhällsutveckling som går åt det mer 
individuella, där användaren tillåts (vara med och) definiera och bestämma bibliotekets 
verksamhet. Detta kan även kopplas till förhållandet användare-bibliotekarie i 
förmedling av kultur – där Garaget inte utgår från att det finns en typ av kultur som är 
bättre än annan, utan snarare anser användarna kompetenta nog att bestämma vilken typ 
av kultur de bör ägna sig åt. Detta kan även appliceras på Garagets evenemangsdel, som 
enbart består av användariniterade och -organiserade arrangemang.  

Vi vill dock påpeka att det är snårigt att försöka dra allt för tydliga skiljelinjer mellan 
om det är användares behov och bibliotekariers behov som styr verksamhetens 
utveckling – då ”användarnas behov” oundvikligen tenderar att bli 
bibliotekspersonalens och den övergripande diskursens uppfattning om användarnas 
behov. Vi vill snarare se det som att Garaget uttrycker sig utifrån en diskurs där 
användaren fått en mer framträdande roll som en aktiv aktör. 
 
Något som uttrycks redan i Andersson och Skot-Hansens första modell (1994) och än 
tydligare understryks i Biblioteket i byudviklingen (2011) är hur lokalsamhällets sociala 
kontext alltid är central för hur folkbibliotekets verksamhet kan se ut och att detta är 
något som biblioteken bör utnyttja. Vi har inte valt att fokusera på det, men det har 
konsekvent framgått hur den lokala kontexten och de demografiska förhållanden som 
Garaget har att utgå från påverkar Garagets verksamhet. Intressant är också att Garaget 
inte har en egen historia som de måste förhålla sig till. Som en förhållandevis ung 
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verksamhet är det tacksamt att uttrycka önskningar om att vara nyskapande, då 
verksamhetens obefintliga historia implicit innebär att man slipper förutfattade 
meningar om hur verksamheten borde se ut baserat på hur den sett ut tidigare. Detta är 
också något som vi ser som en motivation till varför just Garaget är intressant att 
studera. Genom att verksamheten är så pass ung skiljer sig Garaget från andra bibliotek 
- och Garaget utgick redan från starten från att det skulle bli en annorlunda plats i 
förhållande till en allmän uppfattning om vad och hur folk- och stadsdelsbibliotek är. 
 
En reflektion som uppkommit under analysarbetet är att vi varken i modellen eller i 
Garagets dokument finner något som syftar till biblioteket som en plats att ”bara vara”. I 
såväl modellen som i Garagets dokument är användaren en aktiv och drivande aktör, 
som vill engageras, delta, inspireras, möta och interagera med andra. Biblioteket ska 
vara en spännande plats full av möten och oväntade händelser. Vi tycker att det är 
intressant att biblioteket, såväl enligt Garaget som Jochumsen et al. (2010), bör sträva 
efter att vara en aktiv plats – och vill uppmärksamma en tydlig frånvaro av utryck kring 
biblioteket som en plats för avkoppling, andrum och utrymme till eftertanke. Dessa 
funktioner är något som vi kan konstatera får mycket liten plats i diskussionen om 
folkbibliotekets utveckling. Vi skulle säga att detta är ett uttryck för en mer 
övergripande diskurs i dag där människor förutsätts vilja vara aktiva och utåtagerande.  

En annan reflektion vad gäller modellen är att den fungerat relativt bra att ha som 
utgångspunkt vid en kodning. Vi har med hjälp av andra teorier försökt att ytterligare 
definiera de olika målen för att optimalt kunna använda modellen, inte bara som 
utgångspunkt för kodningskategorier utan även i den övergripande analysen. Vi 
upplever dock att vi inte har ändrat betydelsen av begreppen, utan endast gjort 
tolkningar och definitioner. Ett konkret problem med vår metod att koda och analysera 
alla dokument utan hänsyn till tidsperspektiv var att vi gick miste om just förändringar 
över tid, vilka var tydliga i verksamhetsplanerna. Därför beslöt vi att komplettera vår 
metod och analys och lägga till ett kort avsnitt om dessa förändringar över tid.  
 
I avsnittet om utveckling över tid har vi tittat på hur specifika utsagor förändrats i de 
olika verksamhetsplanerna. I den delen av analysen såg vi dels hur Garaget tonat ner 
visionära drag i verksamhetsplanerna, och att de blivit mer specifika och konkreta. En 
intressant iakttagelse var att frågan om användardelaktighet och användarstyre flitigt 
togs upp i den första verksamhetsplanen, för att sedan tonas ner under några år. I den 
senaste verksamhetsplanen från 2011 kom ämnet upp igen, vilket vi tolkar som att 
Garaget nu funnit sig mer tillrätta i den rådande diskursen och funnit sätt att artikulera 
hur användare skulle kunna uppmuntras till att aktivt delta i verksamheten. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi i Garagets dokument funnit en rad likheter med 
Jochumsen et al:s övergripande idéer om folkbibliotekets roller. Vi ser Garaget som ett 
talande exempel på den öppning mot det omgivande samhället, som Hvenegaard 
Rasmussen et al. (2011), för fram som en kännetecknande tendens för de senaste årens 
biblioteksutveckling, som ett bibliotek som med Hvenegaard Rasmussen et al:s ord är 
”på vej ud af boxen”. Garaget är även ett tydligt exempel på det användarorienterade 
bibliotek som exempelvis Holmberg (2009) identifierat som en central strävan för 
folkbibliotek i Sverige idag.  
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8. Fortsatt forskning 
 
Frågan om folkbibliotekens roller och funktioner kan diskuteras på en mängd olika sätt, 
och är alltid ett aktuellt och relevant ämne. Vi har, med stöd från en rad forskare, 
konstaterat att utvecklingen i folkbiblioteksvärlden går mot en mer användarcentrerad 
verksamhet. Mot denna bakgrund vore det intressant att studera vad detta kan innebära, 
och vilka för- och nackdelar det kan finnas med att involvera användare i verksamheten. 
I samma spår skulle det vara intressant att ideologiskt koppla ihop synen på användare 
med en praktisk verksamhet och se hur det fungerar i praktiken. Att fokus läggs på 
användare snarare än samlingar verkar också implicit leda till att biblioteket funktion 
som mötesplats blivit ett mer centralt mål, vilket är något som vi finner intressant och 
gärna skulle se mer forskning i. 
 
En annan möjlig fortsättning på vår uppsats skulle kunna vara att koppla det visionära 
med det faktiska, dagliga arbetet på ett bibliotek som till exempelvis Garaget. Det är en 
sak att studera dokument och vad som uttalas där, men troligen skulle vi kunna få 
bredare svar eller uppslag genom att samtidigt observera vad som görs och sägs på 
plats, och studera hur visionen och verkligheten korrelerar med varandra. 
 
En annan tanke som skulle vara intressant att utveckla, är förhållandet mellan 
användarnas uppfattningar av folkbibliotek och biblioteks- och 
informationsvetenskapens uppfattningar av desamma. Det vore intressant att se vilka 
funktioner användare uppfattar att folkbiblioteket har, och sätta hur de betraktar sin 
relation till biblioteket i samband med en modell liknande den vi använt i vår uppsats.  
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