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Abstract:   

 

This thesis is a contribution to the discussion on the public library’s institutional identity 

in late modernity. The aim is to shed light on the public library’s identity as expressed 

through its public events. The thesis seeks to answer the following questions: What kind 

of public events are offered at public libraries? What themes distinguish the content of 

these events? What characterizes the institutional identity expressed through these 

events? 

 

In addition to the concept of institutional identity, a model of four library spaces, 

developed by Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen, and Jochumsen, constitutes the 

theoretical framework of this thesis. Qualitative content analysis is applied to entries 

gathered from the joint events calendar of the public libraries in Stockholm. The entries 

pertain to events taking place during the first four months of 2013. 

 

Common events at the libraries studied include: homework help; instruction in e-book, 

smartphone, and internet use; legal advice; book clubs; language cafés; story times; 

sing-alongs; interactive children’s plays; author visits; lectures; musical and theatrical 

performances; film screenings; exhibitions; arts and crafts; and creative writing 

workshops. 

 

The analysis results in five themes that encapsulate the content of the public events: 

help center, café, playground, stage, and workshop. The themes are metaphors for the 

public library’s implied relation to the events in question. The public library’s 

institutional identity can be characterized as a composite of these themes. Furthermore, 

it is concluded that the public library is an institution with a relatively stable identity 

grounded in the ordinary rather than the spectacular. 

 

Nyckelord: folkbibliotek, programverksamhet, institutionell identitet, 

upplevelser, senmodernitet 
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1. Inledning 
 

Med särskild uppmärksamhet riktad mot programverksamhet utgör denna uppsats ett bidrag 

till den biblioteks- och informationsvetenskapliga diskussionen om folkbibliotekets identitet i 

dagens senmoderna samhälle. Denna diskussion bygger på premissen att de senaste årtionde-

na karaktäriseras av genomgripande sociala, ekonomiska och teknologiska omställningar. Pro-

cesser av samhällelig förändring för med sig en osäkerhet som innebär att det är angeläget att 

ifrågasätta vad för slags institution folkbiblioteket är och bör vara: 
 

This means that more than ever we need to know who we are […] This is the case not only for 

the library-users or citizens in general but also for the library as an institution [...] (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 588) 

 

Att veta ”vilka vi är” är en fråga om identitet. I denna uppsats tolkas folkbibliotekets prog-

ramverksamhet som uttryck för dess identitet. 

 

1.1 Problembeskrivning 
 

Programverksamhet är ett område där olika idéer om vad folkbiblioteket är och bör vara kan 

omsättas i handling. Med programverksamhet avses publika aktiviteter och evenemang som 

äger rum vid biblioteket, allt ifrån sagostunder för barn till IT-kurser för seniorer. Evenemang 

som dessa har länge betraktas som en bifunktion, men på senare tid har de ökat i betydelse 

och utbredning (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 163). 

Utvecklingen kan härledas till en framväxande upplevelseekonomi vilken innebär att en ökad 

betydelse fästs vid produktionen av upplevelser (ibid., s. 157). Som en aktör i denna ekonomi 

konkurrerar biblioteket med ett överväldigande utbud av alla upptänkliga former av 

förströelse. 

 

Det är symptomatiskt för denna utveckling att ordet upplevelse präglar bibliotekens strategier 

inför framtiden. I visionen för Göteborgs om- och tillbyggda stadsbibliotek, för att nämna ett 

aktuellt exempel, heter det: ”Här finner användaren upplevelser och kunskap genom väntade 

och oväntade möten” (Persson 2012). Upplevelser är emellertid ett vitt begrepp som inte säger 

så mycket om vad som faktiskt sker eller bör ske på biblioteket. 

  

Det faktum att Statens kulturråd så sent som 2007 börjar samla in data angående publika 

aktiviteter på svenska folkbibliotek illustrerar att det i dag fästs ett ökat intresse vid program-

verksamhet. Under 2007 rapporteras 66 205 enskilda aktivitetstillfällen vid landets folk-

bibliotek (Statens kulturråd 2008, s. 30). Detta kan jämföras med 107 435 tillfällen under 

2012 (Kungliga biblioteket 2013, tabell F.13). 

 

I dag är folkbiblioteket således en plats där det händer saker. Men vad är det som händer? Vad 

säger detta om folkbiblioteket? En granskning av programverksamheten vid ett antal folk-

bibliotek kan belysa förekommande uttryck för det senmoderna folkbibliotekets institutionella 

identitet. 

 

Uppsatsens särskilda inriktning på ett verksamhetsområde som ökar i omfattning kan generera 

kunskap som nyanserar den biblioteks- och informationsvetenskapliga diskussionen om 

folkbibliotekets identitet. Sådan kunskap kan även vara tillämplig inom den praktiska 

utvecklingen av biblioteksverksamhet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om den institutionella identitet som det svenska 

folkbiblioteket ger uttryck för genom sin programverksamhet. 

 Vilka slags publika aktiviteter och evenemang utgör folkbibliotekens programverk-

samhet? 

 Vilka övergripande innehållsliga teman går att skönja i den samlade programverk-

samheten? 

 Med programverksamhetens innehåll som utgångspunkt, hur kan folkbibliotekets in-

stitutionella identitet karaktäriseras? 
 

1.3 Centrala begrepp och avgränsningar 
 

Programverksamhet avser publika aktiviteter och evenemang som äger rum vid folkbibliotek, 

både i och i anslutning till bibliotekens lokaler. Denna studie behandlar uteslutande för-

annonserade aktivitets- och evenemangstillfällen, detta oavsett om de anordnas av biblio-

tekspersonal, föreningar eller andra aktörer. Mer spontant förekommande aktiviteter hamnar 

av praktiska skäl utanför studiens omfång. 

 

En social institution är en samling synsätt och normer som reglerar mänsklig aktivitet i 

förhållande till olika sociala strukturer (Turner 1997, s. 6). Att betrakta folkbiblioteket som en 

social institution innebär att se det som en samling koncept snarare än en fysisk entitet. 

Institutionen folkbiblioteket förkroppsligas i den samlade folkbiblioteksverksamheten. 

 

Institutionell identitet betecknar utpräglade egenskaper av särskild betydelse för institutionen, 

egenskaper tätt förbundna med institutionens karaktär (jfr Giddens 2009, s. 1121). 

 

Institutionen folkbiblioteket representeras i förevarande studie av 41 bibliotek i Stockholms 

kommun. Programverksamheten vid dessa bibliotek annonseras gemensamt i en kalender på 

Stockholms stadsbiblioteks hemsida (Stockholms stadsbibliotek 2013b). Programpunkterna i 

denna kalender utgör studiens empiriska underlag. Undersökningen är avgränsad till aktiv-

iteter och evenemang som äger rum under vintern/våren 2013. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
 

Efter detta inledande kapitel presenteras tidigare forskning i kapitel 2. Den forskning som 

åberopas behandlar folkbibliotekets identitet i förhållande till senmoderniteten och upp-

levelser. Detta kompletteras med en kort redogörelse för en studie av de senaste årtiondenas 

offentliga folkbiblioteksdebatt. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket ut-

görs av begreppet institutionell identitet i kombination med en biblioteksmodell utvecklad av 

Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen. I kapitel 4 

beskrivs källmaterialets urval samt studiens tillämpning av kvalitativ innehållsanalys. Kapitel 

5 är en presentation av innehållsanalysens resultat. Det empiriska materialet redovisas med 

utgångspunkt i fem framträdande teman. I kapitel 6 diskuteras och analyseras program-

verksamheten i ljuset av studiens teoretiska ramverk. Kapitel 7 utgörs av en redogörelse för 

studiens slutsatser följd av avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som behandlar folkbibliotekets identitet i förhåll-

ande till senmoderniteten och upplevelser. För att tydliggöra begreppet senmodernitet åberop-

as även sociologisk litteratur. Den forskning som presenteras utgör en möjlig kontext inom 

vilken folkbibliotekets programverksamhet kan förstås. Kapitlet inleds med en kort redo-

görelse för en studie av den offentliga folkbiblioteksdebatten som den ter sig från 1970-talet 

och framåt. Detta för att i analysen av programverksamhet kunna återkoppla till egenskaper 

som historiskt sett förknippas med folkbiblioteket. 

 

2.1 Föränderliga föreställningar om folkbiblioteket 
 

Innan resonemangen kring det senmoderna folkbibliotekets identitet utvecklas bör diskussio-

nen förankras historiskt. Finns det en traditionell folkbiblioteksidentitet vars relevans minskar 

i takt med samhällets förändring? Kanske kan vi finna denna traditionella identitet i den 

följande, något tillspetsade sammanfattningen av folkbiblioteket i början av 1960-talet: upp-

lysning utgjorde fundamentet, boken var mediet framför andra och kvalitet var något univer-

sellt med hemvist i kanon (jfr Hvenegaard Rasmussen och Jochumsens 2007, s. 53). För att 

förstå vad som har hänt sedan dess krävs en överblick över hur synen på folkbibliotek har 

skiftat. 

 

I diskursstudien Det föreställda folkbiblioteket analyserar Åse Hedemark (2009) den offent-

liga folkbiblioteksdebatten från 1970-talet fram till början av 2000-talet. Som upptakt till 

studien skildras folkbibliotekets tidiga utveckling i termer av upplysningsideal, folkbildning 

och demokratisk fostran (Hedemark 2009, s. 18ff). I det material från radio, tv och dagspress 

som utgör empiriskt underlag för analysen finner författaren tre framträdande diskurser: den 

bokliga diskursen, allaktivitetsdiskursen samt den informationsförmedlande diskursen. 

 

Den bokliga diskursen kan beskrivas som den mest traditionella i det att läsning, böcker och 

god skönlitteratur präglar även de tidigaste av biblioteksdiskussioner. Under tidsperioden 

1970 till 2006 är den bokliga diskursen ständigt närvarande, om än i olika utsträckning under 

olika årtionden. Folkbiblioteket framställs där som en bevarande kulturinstitution, en ”passiv 

behållare för böcker” (Hedemark 2009, s. 150). Diskursen har en nostalgisk, normativ ton; 

biblioteket är en motvikt till skadlig, kommersiell kultur. 

 

I den offentliga folkbiblioteksdebatten är allaktivitetsdiskursen ett utpräglat 1970-talsfenomen 

(Hedemark 2009, s. 151). Utsagor inom denna diskurs lyfter bl.a. fram uppsökande verksam-

het, debatter, utställningar och teater; institutionen framställs som mer aktiv och kopplas till 

en rad funktioner utöver traditionell bokförmedling. Användarperspektivet ges allt större 

utrymme och bibliotekets lokala förankring understryks. 

 

1980-talets så kallade informationssamhälle för med sig den informationsförmedlande dis-

kursen. Kärnan i denna diskurs är att folkbiblioteket bör ”förmedla information oavsett medie-

format” (Hedemark 2009, s. 151). Diskursen är relativt befriad från normativa utsagor om 

innehållet i det som förmedlas. I enlighet med en instrumentell politik är idealet en neutral 

institution som främjar individens utveckling (ibid., s. 152). 

 

Hedemark påvisar att den bokliga diskursen dominerar över den informationsförmedlande 

under 1980- och 1990-talen. I början av 2000-talet råder ett slags jämvikt de två diskurserna 
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emellan (Hedemark 2009, s. 153). När Hedemark jämför den offentliga biblioteksdebatten 

med 2009 års interna diskussion på biblioteksfältet konstaterar hon att den senare bär drag av 

allaktivitetsdiskursen: ”[den interna diskussionen] relaterar i stor utsträckning till institution-

ens roll som mötesplats och det är ofta ett brett spektrum av aktiviteter som knyts till biblio-

tekens verksamheter” (ibid., s. 160). 

 

2.2 Det senmoderna folkbiblioteket 
 

För att kunna diskutera det senmoderna folkbiblioteket fordras en förståelse för begreppet 

senmodernitet. Det följande bygger på sociologen Anthony Giddens (1994, 1996) forskning 

på området. 

 

Senmodernitet som sociologisk beteckning för vår samtid kan kontrasteras mot begreppet 

postmodernitet, vilket med prefixet post signalerar ett brott med moderniteten. Giddens tar 

avstånd från dem som hävdar att vi befinner oss i en ny, postmodern era där allt är nytt och 

annorlunda. I stället föreslår han att vi rör ”oss mot en period i vilken följderna av modern-

iteten blir mer radikala och universella än tidigare” (Giddens 1996, s. 14). Dessa följder 

exemplifieras nedan. 

 

Senmoderniteten förknippas med globalisering, ett intensifierat globalt flöde av information, 

varor och tjänster som binder samman vitt skilda platser med varandra i ett komplext system 

av sociala relationer (Giddens 1996, s. 66). Detta får till följd att det lokala i hög utsträckning 

påverkar och påverkas av sådant som händer långt bort. Denna process går hand i hand med 

förstärkta rop på ”lokal autonomi och regional kulturell identitet” (ibid., s. 67). 

 

Det senmoderna samhället präglas av en ökad reflexivitet, dvs. en osäkerhet, ett ständigt 

ifrågasättande och omvärderande av våra handlingar och övertygelser. Denna reflexivitet 

innebär en devalvering av traditionen; vi kan inte längre hänvisa till traditionen för att 

rättfärdiga vårt handlande eller våra ståndpunkter, i stället förhåller vi oss till dagsaktuell 

information och kunskap (Giddens 1996, s. 43). Ett tydligt exempel på detta är att det i dag 

inte är socialt accepterat att rättfärdiga sitt beteende genom att hänvisa till traditionella 

könsroller (Giddens 1994, s. 106). 

 

Avtraditionalisering ger upphov till en uppsjö valmöjligheter som vi tvingas ta ställning till; 

hur individer och grupper ska vara och uppföra sig är inte på förhand givet (Giddens 1994, s. 

75). Samtidigt, påpekar Giddens, fortsätter traditioner att verka i det senmoderna samhället. 

Våra känslomässiga band till traditionerna kan fortfarande vara starka, men på det hela taget 

spelar de en mindre tongivande roll än förr (Giddens 1994, s. 66; 1996, s. 43). 

 

2.2.1 En institution utan riktning 
 

Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen är mycket aktiva i den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga diskussionen om folkbibliotekets institutionella identitet i dagens 

senmoderna samhälle. De utforskar ämnet i artiklarna “Strategies for public libraries in the 

21
st
 century” (2003) och “Problems and possibilities: the public library in the borderline 

between modernity and late modernity” (2007). 

 

Den osäkerhet som präglar samhället i stort präglar även folkbiblioteket. Mot bakgrund av 

den senmoderna reflexiviteten målar författarna en bild av en institution som saknar riktning 
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och tampas med sin otydliga framtoning. Med hänvisning till den debatt som förs av 

bibliotekarier och forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap konstaterar författarna 

att det förekommer många väsensskilda visioner för framtidens folkbibliotek, däribland 

biblioteket som exklusivt livsstilscafé, biblioteket som IT-knutpunkt och biblioteket som 

kvalitetsgarant i klassisk anda (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2003, s. 83 & 91f). 

 

Genom intervjuer med användare och icke-användare fastslår Hvenegaard Rasmussen och 

Jochumsen att den danska allmänheten tar folkbiblioteket för givet, ser det som något 

alldagligt och funktionellt (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2003, s. 84f). Detta medför 

att institutionen har svårt att hävda sig i det rådande kulturpolitiska klimatet som främjar det 

spektakulära och iögonfallande (ibid., s. 90f). Vidare framkommer det att allmänheten ser 

bokutlåning som folkbibliotekets utmärkande funktion (ibid., s. 85). Författarna menar att 

denna föreställning kan förändras allteftersom folkbiblioteket gör större satsningar inom andra 

områden; gränserna mellan folkbiblioteket och andra inrättningar, exempelvis internet- och 

bokkaféer, kan komma att försvagas (ibid.). 

 

Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen menar att folkbiblioteket historiskt sett är intimt 

sammanflätat med reflexiva processer. Författarna hänvisar till Giddens som hävdar att 

förmågan att skriftligen dokumentera och bevara information – en av bibliotekets funktioner – 

i sig förstärker den sorts distanserade perspektiv på tillvaron som reflexivitet innebär 

(Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2007, s. 51; Giddens 1996, s. 43). En modern förändr-

ingsbenägenhet ligger till grund för folkbiblioteket; individer och grupper vänder sig till bib-

lioteket för att utvecklas, för att vägledas i sina egna reflexiva projekt. 

 

Enligt författarna medför avtraditionalisering att folkbiblioteket, likt andra sociala institution-

er som familjen, inte kan falla tillbaka på mallar och mönster från förra seklet (Hvenegaard 

Rasmussen & Jochumsen 2007, s. 53). Den institution som en gång definierades av upplys-

ningsideal, böcker och en litterär kanon famlar i dag efter en stabil identitet. Folkbiblioteket 

saknar en tillfredsställande definition, då institutionen fyller så många olika funktioner och 

förhåller sig till en mängd skilda synsätt på vad som utgör kvalitet (ibid.). 

 

Författarna föreslår att folkbiblioteket, i jakten på en institutionell identitet, borde bejaka sin 

diffusa, alldagliga framtoning: ”this lack of distinction, including the library’s image of 

ordinariness, is exactly what constitutes it as an institution used by so many” (Hvenegaard 

Rasmussen & Jochumsen 2003, s. 92). Vidare menar de att folkbiblioteket borde bejaka den 

mångfald som kännetecknar samtiden. Om ambitionen är att spegla det senmoderna samhället 

är det omöjligt och icke önskvärt att utforma en enhetlig institutionell identitet. 

 

2.2.2 Upplevelsers ökade betydelse 
 

Upplevelsers betydelse för folkbiblioteksutveckling utforskas av Casper Hvenegaard Rasmus-

sen, Henrik Jochumsen och Dorte Skot-Hansen (2011) i Biblioteket i byudviklingen: oplevel-

se, kreativitet og innovation. 

 

Upplevelser är i dag en allt viktigare faktor i förtetagens kamp om kunder (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 157). En konkurrenskraftig vara eller tjänst 

måste vara mer än billig och bra, den måste förknippas med en upplevelse. Denna erfaren-

hetsmässiga dimension kan förklara varför vi är villiga att betala ett oproportionerligt högt 

pris för en helt vanlig kopp kaffe när vi befinner oss på en spektakulär plats. Enligt denna 
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princip måste företag ”iscensätta upplevelser i jakten på profit” (Hvenegaard Rasmussen et 

al., 2011, s. 157). Denna sorts tankegångar utgör ett allt vanligare inslag i stadsplanering och 

biblioteksutveckling. 

 

Med det amerikanska exemplet Cerritos Library – marknadsfört som ”upplevelsebibliotek” – 

visar författarna hur upplevelser byggs in i själva biblioteksbyggnaden. De drar paralleller 

mellan det kaliforniska folkbiblioteket och nöjesparker: byggnaden är uppdelad i olika teman 

som iscensätts på iögonfallande sätt; bibliotekets användare betraktas som ”gäster” eller till 

och med ”turister”. Även när man väljer att inreda läsesalen med möbler och material som för 

tankarna till ett gammaldags ”klassiskt” bibliotek, gör man detta just i avsikt att skapa en 

nostalgisk upplevelse (Hvenegaard Rasmussen et al. 2011, s. 158f). 

 

Under de senaste årtiondena iakttar Hvenegaard Rasmussen et al. en ökad användning av 

stadsrummet som scen. Evenemang som kulturnätter och stadsfestivaler blir allt vanligare. 

Dessa tillställningar används ”som instrumenter for at skabe mere attraktive byer”, menar 

författarna (Hvenegaard Rasmussen et al. 2011, s. 163). Även folkbiblioteket har länge 

använts som scen. Men bibliotekens programverksamhet har vanligen betraktats som en 

bifunktion; det är först på senare tid som aktiviteterna ökat i betydelse och utbredning. I dag 

är ”udviklingen af events [...] ofte en del af bibliotekets strategiske tænkning” (ibid., s. 169). 

 

Med hänvisning till stadsbiblioteket i danska Lyngby visar författarna hur sentida 

biblioteksevenemang – bl.a. modevisningar och spelmässor – avviker mer och mer från 

traditionella föreställningar om vad som försiggår på ett folkbibliotek. Vidare hänvisar 

författarna till Malmö stadsbibliotek och hävdar att programverksamheten, å ena sidan, i allt 

större utsträckning ger utrymme åt lokala, av allmänheten initierade evenemang. Å andra 

sidan professionaliseras verksamheten i den bemärkelsen att internationellt etablerade för-

fattare och artister förekommer på programmet (Hvenegaard Rasmussen et al. 2011, s. 164). 

 

Genom en analys av programverksamhetens innehåll bidrar denna uppsats till att nyansera 

den ovan beskrivna bilden av upplevelsers ökade betydelse i folkbibliotekssammanhang. 
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3. Teori 
 

Detta kapitel består av en redogörelse av studiens teoretiska ramverk. Först utreds begreppet 

institutionell identitet. Hur kan det användas i en biblioteks- och informationsvetenskaplig 

studie av folkbibliotek? Därefter presenteras den modell som i studien används för att belysa 

programverksamhetens innehåll. 

 

3.1 Institutionell identitet 
 

Institutionell identitet är ett inte särskilt utbrett begrepp inom biblioteks- och informations-

vetenskap (Hansson 2010, s. 3). Det används emellertid flitigt av Hvenegaard Rasmussen och 

Jochumsen (2003, 2007). De talar exempelvis om det danska folkbibliotekets ”attempt to 

forge a sturdy institutional identity” (2003, s. 92). Dessvärre preciserar inte författarna vad de 

avser med institutionell identitet. För att det ska kunna användas som teoretiskt verktyg krävs 

en arbetsdefinition av begreppet. Följande frågor måste besvaras: 

 Vad är en institution och vad innebär det att tala om folkbiblioteket som en institution? 

 Vad innebär begreppet identitet och hur kan det tillämpas på en institution som 

folkbiblioteket? 

En social institution är en samling synsätt och normer som reglerar mänsklig aktivitet i 

förhållande till olika sociala strukturer (Turner 1997, s. 6). Denna generella sociologiska 

definition kan tillämpas på allt ifrån familj och äktenskap till religion och rättsväsende. 

Bibliotek har tidigare setts som blott stödfunktioner till den överordnade institutionen 

kunskap, men enligt Joacim Hansson ger detta synsätt en alltför likriktad bild av bibliotek 

(Hansson 2010, s. 6). Genom att analysera folkbiblioteket som institution – och på så sätt lyfta 

blicken från bibliotek som enskilda organisationer – kan man åskådliggöra vad som utmärker 

folkbiblioteket och dess förhållande till samhället i stort (ibid., s. 3ff). 

 

Att betrakta folkbiblioteket som en social institution innebär att se det som en samling 

koncept snarare än en fysisk entitet. Dessa koncept kan ta sig uttryck i institutionens praktik, 

som består av ”konventionella arbetssätt, strategier, rutiner och teknologier” (Hansson 1999, 

s. 62). I föreliggande uppsats räknas programverksamheten till denna sorts praktik. 

 

Institutionen folkbiblioteket förkroppsligas i den samlade folkbiblioteksverksamheten och 

innefattar de normer som präglar verksamheten i stort. Peter Enström påpekar att även om det 

enskilda biblioteket avviker från dessa normer finns det en bestående institutionell 

tillhörighet, en gemensam grund som gör att ”bibliotekarier från olika håll som aldrig träffat 

varandra ändå har och/eller känner till de värderingar som bär upp institutionen” (Enström 

1995, s. 208). Institutionen utgörs av en rad försanthållanden och förväntningar. De individer 

som bidrar till att upprätthålla det enskilda bibliotekets verksamhet, exempelvis bibliotekarier 

och användare, regleras av – eller åtminstone förhåller sig till – dessa förväntningar och 

försanthållanden i sitt agerande. 

 

Identitet som sociologiskt begrepp betecknar personliga egenskaper av särskild betydelse för 

individen, egenskaper tätt förbundna med individens karaktär, dvs. vem individen är (Giddens 

2009, s. 1121). Begreppet tillämpas även på grupper. Identitet tar sig uttryck i olika 

identitetsmarkörer, exempelvis namn (ibid.). Identitet är i grund och botten en fråga om 

beständighet, något som sträcker sig över tid (Giddens 1994, s. 80). Detta kan illustreras med 



 

8 

 

det faktum att de flesta individer är benägna att behålla sina förnamn livet igenom. Samtidigt 

är identitet en konstruktion, något som iscensätts genom ständig upprepning och omprövning 

(Giddens 1994, s. 80). Detta undergräver beständigheten och lämnar rum för förändringar i 

identiteten. 

 

Överfört på folkbiblioteket som institution kan identitetsbegreppet sägas beteckna utpräglade 

egenskaper av särskild betydelse för institutionen, egenskaper tätt förbundna med instit-

utionens karaktär (jfr Giddens 2009, s. 1121). De markörer som speglar folkbibliotekets 

identitet är av särskilt intresse i samband med förevarande studie. Utgångspunkten är att de 

ord som biblioteken använder för att benämna och beskriva programverksamheten kan tolkas 

som uttryck för institutionens identitet. 

 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen påpekar att den sortens slagord som 

förekommer i folkbiblioteksdebatten, exempelvis ”from collection to connection” eller ”from 

collection to creation”, i sig är symptom på institutionens identitetsarbete (2012, s. 588). 

Möjligen utgör etiketten ”upplevelsebibliotek” ännu ett sådant symptom. Detta illustrerar att 

olika sorters språkliga formuleringar kan tolkas som identitetsmarkörer. 

 

3.2 En ny biblioteksmodell 
 

Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen (2010) redogör för vad de kallar ”En ny 

model for folkebiblioteket i viden- og oplevelsessamfundet”. Modellen (figur 1) presenteras i 

rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet, som är författad av en kommitté tillsatt för att 

utreda det danska folkbibliotekets roll i det så kallade kunskapssamhället. Modellen är ämne 

för en mer utförlig presentation i och med en engelskspråkig artikel avsedd att lansera 

modellen internationellt (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012). 

 
Figur 1. (Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen 2010, s. 92) 
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Folkbibliotekets övergripande syfte sammanfattas där i fyra delmål: upplevelse, delaktighet, 

empowerment och innovation (Jochumsen et al. 2012, s. 589). Två av målen, upplevelse och 

delaktighet, har individens personliga meningsskapande som utgångspunkt. De resterande 

målen, empowerment och innovation, förknippas med samhällelig utveckling byggd på 

medborgerlig handlingskraft och kreativitet. På folkbiblioteket är de fyra delmålen tätt sam-

verkande; de representerar inte avskilda företeelser. 

 

Delmålen understödjs av fyra rumsbegrepp: inspirationsrum, läranderum, mötesrum och 

performativt rum (Jochumsen et al. 2012, s. 590). Dessa rum kompletterar varandra och ska 

förstås bildligt snarare än som fysiska platser. Enligt författarna bör de idéer som rummen 

representerar verkställas genom folkbibliotekets verksamhet och utformning. Modellens fyra 

rumsbegrepp sammanfattas i det följande. 

 

3.2.1 Fyra biblioteksrum 
 

Inspirationsrum. För att stimulera till innovation samt för att kunna erbjuda användaren 

meningsfulla upplevelser måste biblioteket vara en inspirerande plats. Detta uppnås med hjälp 

av en mångfald av kulturyttringar, medier och genrer. Ett mått av kaos och irrationalitet krävs 

för att användarna ska kliva utanför sina kulturella bekvämlighetszoner, vilket uppmuntras i 

inspirationsrummet genom mediering av ”a multitude of aesthetic experiences” (Jochumsen et 

al. 2012, s. 590). 

 

Läranderum. Den fria informations- och kunskapstillgången möjliggör nya upptäckter för 

människor av alla åldrar. Individen kan utveckla nya kompetenser på egna villkor och under 

informella former. På så sätt understödjer läranderummet empowerment, dvs. en sorts egen-

makt som möjliggör medborgares fria och jämlika samhällsdeltagande. På folkbiblioteket är 

lärande en fråga om dialog mellan biblioteket och användarna, fastslår författarna. Upple-

velsedimensionen är närvarande i läranderummet då yngre människor i dag är vana vid att ta 

till sig kunskap på nya, mer upplevelsebetonade sätt (Jochumsen et al. 2012, s. 591). 

 

Mötesrummet är en offentlig plats där medborgare kan träffas utanför arbetsplatsens eller 

hemmets kontext. Det är en plats som är öppen för meningsfränder och motståndare, för 

diskussion och debatt. På folkbiblioteket får spontana och intima möten en otvungen 

inramning. Men mötesrummet ger samtidigt utrymme för mer formellt organiserade samman-

komster. Mötesrummet bidrar till empowerment och har användarnas delaktighet som 

utgångspunkt (Jochumsen et al. 2012, s. 592). 

 

I det performativa rummet utvidgas användarnas delaktighet genom att de inbjuds till att 

tillsammans med varandra skapa konst och kultur. Folkbiblioteket tillhandahåller de verktyg 

och den vägledning som behövs. Det kan röra sig om att ge tillgång till fysisk utrustning eller 

att arrangera workshops. Vidare kan folkbiblioteket som performativt rum agera både 

distributör och scen för användarnas kulturprodukter och -yttringar. Det performativa rummet 

är en anpassning till yngre generationer, s.k. digitala infödingar, och deras förväntan på 

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

 

I denna uppsats jämförs programverksamhetens egenskaper med de egenskaper som de fyra 

rummen – och modellen i stort – representerar. 
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4. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs metoden kvalitativ innehållsanalys, med tonvikt på dess praktiska 

tillämpning i studien. Kapitlet inleds med en presentation av källmaterialets urval och beskaf-

fenhet. 

 

4.1 Urval och material 
 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om den institutionella identitet som 

folkbiblioteket ger uttryck för genom sin programverksamhet. Då institutionen i sig är ett 

abstrakt koncept som inte låter sig fångas empiriskt, måste studiens analys riktas mot 

programverksamhet vid ett urval av folkbibliotek. Detta urval består av 41 bibliotek i 

Stockholms kommun, vars programverksamhet annonseras gemensamt i en kalender på 

Stockholms stadsbiblioteks hemsida. 

 

Urvalet innefattar både större bibliotek i stadskärnan och mindre stadsdelsbibliotek. Det 

empiriska materialet har viss storstadsprägel. Urvalet motiveras av att Stockholmsbiblioteken 

sammantaget bedriver en stor mängd aktiviteter och evenemang. Vidare skapar den enhetliga 

presentationen av programpunkter goda förutsättningar för en konsekvent analys. 

 

Folkbiblioteken i Stockholms kommun står för 7 194 av de 107 435 enskilda aktivitetstill-

fällen som rapporteras vid landets folkbibliotek 2012 (Kungliga biblioteket 2013, tabell F.13). 

Detta är det största antalet tillfällen som rapporteras från en enskild kommun. Vid Stock-

holmsbiblioteken riktas 58 % av aktivitetstillfällena mot barn och unga, vilket kan jämföras 

med 63 % som gäller för landet i stort (ibid.). 

 

Källmaterialet utgörs av kalenderposter insamlade från Stockholms stadsbiblioteks hemsida 

(Stockholms stadsbibliotek 2013b). Posterna rör publika aktiviteter och evenemang som äger 

rum vid biblioteken under tidsperioden 2013-01-01 till och med 2013-04-30. Utöver 

Stockholms stadsbibliotek finns följande 40 bibliotek representerade: 

 

Alviks bibl. Gamla Stans bibl. Kista bibl. och lärcenter Stora Essingens bibl. 

Aspuddens bibl. Gröndals bibl. Kulturhusets bibl. Sture bibl. 

Bagarmossens bibl. Gubbängens bibl. Kungsholmens bibl. Telefonplans bibl. 

Björkhagens bibl. Hagsätra bibl. Luma bibl. Tensta bibl. 

Blackebergs bibl. Hjorthagens bibl. Medborgarplatsens bibl. TioTretton 

Bredängs bibl. Hornstulls bibl. Rinkeby bibl. Vällingby bibl. 

Brommaplans bibl. Husby bibl. Skarpnäcks bibl. Årsta bibl. 

Enskede bibl. Hässelby villastads bibl. Skärholmens bibl. Älvsjö bibl. 

Farsta bibl. Högdalens bibl. Sköndals bibl. Örby bibl. 

Fruängens bibl. Internationella bibl. Spånga bibl. Östermalms bibl. 

 

Källmaterialet omfattar 1 686 kalenderposter. En kalenderpost kan representera ett enskilt 

aktivitetstillfälle, exempelvis en föreläsning, eller ett evenemang som sträcker sig över en 

längre tidsperiod, exempelvis en konstutställning. 

 

Kalenderposterna består av sex huvudsakliga element: titel, beskrivning, datum och tid, 

evenemangskategori, målgrupp, bibliotek. Beskrivningen är kort, oftast mellan en och tre 
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meningar. Varje post tillskrivs minst en av ett tjugotal evenemangkategorier. Därtill anges 

minst en av sex målgrupper: små barn, barn, unga, studerande, vuxna, seniorer. 

 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Ett redskap fordras som kan bistå i analysen av kalenderposternas innehåll. En sådan analys 

möjliggör en därpå följande teoretisk diskussion i vilken källmaterialets innehåll tolkas som 

uttryck för folkbibliotekets institutionella identitet. I denna studie tillämpas kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som hjälper forskaren att på ett systematiskt sätt 

identifiera mönster av innehållsliga teman som präglar ett textmaterial (Zhang & Wildemuth 

2009, s. 309ff). Analysmetoden kan användas för att utforska både implicita och explicita 

innebörder i materialet. Utrymme ges för forskarens tolkningar med utgångspunkt i de teman 

som kan skönjas. Analysen styrs av ett kodningsschema, vilket definierar de kategorier som 

bedöms vara relevanta efter upprepad närläsning av textmaterialet. Den variant av metoden 

som kallas konventionell kvalitativ innehållsanalys hämtar sina kategorier och koder från 

materialet induktivt. Detta är en dynamisk process under vilken kategorierna omformuleras 

allteftersom analysen fortgår (ibid.).  

 

Kategorierna kan överlappa varandra; en och samma textenhet kan tänkas tillhöra fler än en 

kategori (Zhang & Wildemuth 2009, s. 309ff). Dock är det önskvärt att denna sorts flertydig-

het minimeras. Under analysen revideras schemat i takt med att snarlika kategorier fogas 

samman och nya kategorier urskiljs. När kodningen är färdig kan textmaterialets innebörder 

belysas genom en granskning av hur de teman som uppdagats förhåller sig till varandra, till 

materialet i stort och till den övergripande kontexten (ibid.). 

 

4.2.1 Tillvägagångssätt 
 

I det följande beskrivs hur konventionell kvalitativ innehållsanalys tillämpas i denna uppsats.  

 

Datainsamling består i att kopiera kalenderposternas textinnehåll. Det erhållna textmaterialet 

sammanställs i ett kalkylblad där varje rad representerar en unik post. Kalenderposternas olika 

element förs in i skilda kolumner. Kalkylprogrammet möjliggör märkning, omflyttning och 

alfabetisk sortering av posterna. I de fall då flera poster har identisk titel och beskrivning slås 

de ihop så att en rad i kalkylbladet rymmer fler än ett aktivitetstillfälle. Datainsamling 

avslutas när färre och färre unika aktivitetstyper uppdagas och en innehållslig mättnad uppstår 

i det insamlade materialet. 

 

Konventionell kvalitativ innehållsanalys bygger inte på förutbestämda kategorier hämtade 

från externa teoribyggen (Hsieh & Shannon 2005, s. 1279). I stället ser man till materialets 

inneboende egenskaper och utvinner lämpliga begrepp och benämningar internt. Detta är en 

inkännande process som kräver förtrogenhet med materialet, vilket uppnås genom upprepade 

genomläsningar (ibid.). Arbetet med att kopiera kalenderposternas textinnehåll innebär en 

första sådan genomläsning under vilken första intryck och reflektioner antecknas.  

 

Efter upprepade genomläsningar granskas texten på ordnivå. Ord som förefaller vara 

betydelsebärande markeras (Hsieh & Shannon 2005, s. 1279). I denna studie fästs särskild 

uppmärksamhet vid ord som ger uttryck för a) bibliotekets och b) biblioteksanvändarens 
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tilltänkta roll i samband med respektive aktivitet. Bibliotekets egna evenemangskategorier har 

ingen särställning i innehållsanalysen; de behandlas som en integrerad del av textmaterialet. 

 

Ett preliminärt kodningsschema skisseras med utgångspunkt i de formuleringar och koncept 

som förekommer i det markerade materialet. Koderna grupperas i en trädliknande struktur 

med kategorier och underkategorier (Hsieh & Shannon 2005, s. 1279). För att uppdaga luckor 

och inkonsekvenser tillämpas de preliminära koderna på en delmängd av materialet, varpå 

schemat revideras. Med det slutgiltiga schemat som guide kodas samtliga kalenderposter. 

 

Kodningsschemat (bilaga 1) består här av fem huvudteman inom vilka folkbiblioteket 

beskrivs med hjälp av olika liknelser, exempelvis biblioteket som verkstad. Varje tema 

rymmer minst en aktivitetskategori. Aktivitetskategorierna rubriceras med verb som beskriver 

vad användaren förväntas göra på biblioteket, exempelvis skapa. Slutligen beskriver under-

kategorier aktiviteternas innehåll mer konkret, exempelvis handarbete. 

 

I kodningsschemat fastställs kodernas innebörder med hjälp av definitioner och förtydligande 

exempel. Trots att det i allmänhet är möjligt inom kvalitativ innehållsanalys att tilldela flera 

koder till en och samma analysenhet, begränsas kodningen i denna studie till en kod per 

kalenderpost, detta för att skapa överblickbarhet. Varje kalenderpost tilldelas således den 

enskilda kod som bedöms vara mest lämplig för att beskriva postens innehåll. För att berika 

den efterföljande diskussionen noteras emellertid varje förekomst av kategoriöverskridning. 

 

När kodningen av samtliga kalenderposter är slutförd redovisas analysresultatet i en deskriptiv 

genomgång av innehållet i kapitel 5. Typexempel och illustrativa citat hämtas från 

textmaterialet. Det är brukligt för konventionell kvalitativ innehållsanalys att resultatet ställs 

mot tidigare forskning och teori först i ett diskussionsavsnitt (Hsieh & Shannon 2005, s. 

1279). I kapitel 6 används studiens teoretiska ramverk som underlag för att diskutera och 

vidare analysera materialets inneboende identitetsmarkörer. Dessa markörer manifesterar sig i 

bibliotekens benämningar och beskrivningar av programverksamheten. 
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5. Resultat av innehållsanalys 
 

I detta kapitel presenteras programverksamheten vid Stockholmsbiblioteken med utgångs-

punkt i den ovan beskrivna innehållsanalysen. 

 

Bibliotekens egen kategoriindelning ger en första fingervisning om verksamhetens innehåll. 

Följande 21 kategorier finns representerade i källmaterialet:  

 

Bokpresentation IT-handledning Musik Språkcafé 

Filmvisning Juridisk rådgivning Rim och ramsor Stora evenemang 

Föreläsning Kurser och utbildning Sagostund Sångstund 

Företagsrådgivning Läsecirkel Skaparverkstad Utställning 

Författarträff Läxhjälp Skrivarkurs Övrigt 

Högläsning 

   

  
(Stockholms stadsbibliotek 2013b) 

 

Biblioteken använder dessa kategorier – enskilt eller i kombination – för att presentera sina 

publika aktiviteter och evenemang. Innehållsanalysen innebär en omkategorisering av kalen-

derposterna med utgångspunkt i studiens syfte. Bibliotekens egna kategorier behandlas här 

som en integrerad del av källmaterialet, vilket utgörs av kalenderposterna i sin helhet. Samtlig 

text analyseras med avseende på övergripande innehållsliga teman. 

 

Konventionell kvalitativ innehållsanalys är en inkännande process som genererar tolkningar 

av materialet, om än på ett systematiskt sätt. Den indelning som presenteras i detta kapitel 

utgör en av flera möjliga för materialet i fråga. 

 

Efter genomförd analys i enlighet med metodredovisningen i föregående kapitel konstateras 

att programverksamheten vid Stockholmsbiblioteken präglas av fem huvudteman: 

 Hjälpcentral 

 Café 

 Lekplats 

 Scen 

 Verkstad 

Benämningarna på dessa teman är utformade med utgångspunkt i ord, formuleringar och 

koncept som återkommer i kalenderposterna. Exempelvis är ordet café bokstavligen fram-

trädande i materialet; det används som efterled i benämningar på en rad aktiviteter, ex-

empelvis stickcafé och filosoficafé. 

 

De fem temana ska för övrigt förstås som liknelser för den roll biblioteket spelar i förhållande 

till programpunkterna. Varje tema är förknippat med vissa utmärkande aktiviteter och 

evenemang. Innebörden av de fem temana utvecklas nedan. 

 

Indelningen i innehållsliga teman skapar en överblickbarhet som möjliggör den diskussion 

och vidare analys som utgör kapitel 6. 
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5.1 Hjälpcentral 
 

Hjälpcentraltemat bygger på att användarna förväntas komma till biblioteken med problem 

som de vill lösa. Programverksamheten syftar till att tillhandahålla rådgivning och handled-

ning. Detta tema är förknippat med formuleringar som framhäver bibliotekets förmåga att ge 

stöd till användarna. Programpunkterna som hör till hjälpcentraltemat är nyttobetonade. Ofta 

förväntas användarna ha stött på hinder som de inte kan ta sig över på egen hand. 

 

Ett vanligt förekommande inslag i Stockholmsbibliotekens programverksamhet är vad som 

kallas läxhjälp. På utsatt tid arbetar användarna med sina läxuppgifter på biblioteket och kan 

därmed dra nytta av frivilliga personer som är där för att bistå i skolarbetet. Den främsta 

målgruppen för läxhjälp är skolbarn och ungdomar, men en handfull poster betonar att läx-

läsare av alla åldrar är välkomna. 

 

Farsta bibliotek bjuder in till läxläsning med följande formulering: ”Motigt med matten? 

Snårigt med svenskan? Bökigt med biologin? Kom till biblioteket och få hjälp med läxorna.” 

(Farsta bibliotek 2013b) Användaren kan få hjälp med alla sorters skoluppgifter, oavsett ämne 

eller årskurs. Röda korset är en aktör som anordnar läxhjälp på Stockholmsbiblioteken. De 

frivilliga läxhjälparna är inte nödvändigtvis utbildade lärare; tanken är att de ändå ska kunna 

vara till hjälp genom att engagera sig i användarnas problem och ”ge av sin tid” (Röda Korset 

2013). 

 

Informationsteknologi (IT) är ytterligare ett område inom vilket biblioteken erbjuder hjälp och 

vägledning. Fokus fästs vid grundläggande frågor rörande surf- och läsplattor, smarta mobiler, 

sociala medier och annan internetanvändning. Flera av biblioteken kallar denna programpunkt 

för ”Digitala första hjälpen”, vilket är betecknande för hjälpcentraltemat; det ger bilden av 

folkbiblioteket som ett slags akutmottagning. 

 

Vissa poster ger intryck av att IT är något gåtfullt och skrämmande. Kungsholmens bibliotek 

inbjuder användarna att komma ”och få hjälp med att lösa datorvärldens stora och små 

mysterier” (Kungsholmens bibliotek 2013), medan stadsbiblioteket säger sig kunna förmedla 

kunskap om "[a]llt du någonsin velat veta om datorer och internet men varit för blyg för att 

fråga" (Stockholms stadsbibliotek 2013e). Dessa programpunkter riktar sig till användare som 

känner sig bortkomna i digitala sammanhang – företrädesvis äldre användare. En aktör som 

återkommer i samband med dessa programpunkter är SeniorNet, en förening som arbetar efter 

devisen att ”äldre lär äldre data och Internet bäst” (SeniorNet Sweden 2012). Biblioteken ger 

äldre användare möjlighet att hjälpa varandra. 

 

Juridisk rådgivning utgör ännu en programpunkt som innebär att användarna får vägledning i 

vardagsproblem. I detta fall rör det sig om 15 minuters konsultation med en jurist. På flera av 

biblioteken är detta ett stående inslag som återkommer en gång i veckan. Då kan användarna 

komma till biblioteket och utan kostnad få svar på sina frågor angående allt ifrån boende och 

försäkringar till asyl- och familjerätt (Bagarmossens bibliotek 2013b). En del av biblioteken 

tillhandahåller juridisk rådgivning på andra språk än svenska, exempelvis arabiska och 

somaliska (Rinkeby bibliotek 2013). Juridisk rådgivning är en verksamhet som anordnas i 

samarbete med advokatbyråer eller enskilda jurister. 

 

Ett mindre omfattande men ändå regelbundet förekommande inslag bland punkterna i 

Stockholmsbibliotekens programutbud är företagsrådgivning. Dels rör det sig om föreläsning-

ar, dels om individuell expertkonsultation i ett upplägg som påminner om den juridiska 
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rådgivningen. Föreläsningarna är inriktade på nystartat, småskaligt företagande och bär 

rubriker som ”Varför ska jag bokföra?”, ”Att starta eget”, ”Syns du så finns du” och ”Kom 

igång med försäljning över nätet!”. 

 

Slutligen rymmer hjälpcentraltemat en kurs för användare som vill komma igång med 

släktforskning samt ett aktivitetstillfälle som riktar sig till den som vill få hjälp med att 

identifiera stenar: ”Har du stenar som du inte vet vad de heter? Kom till biblioteket så får du 

stenkoll!” (Bagarmossens bibliotek 2013a) Dessa sista punkter är besläktade med aktiviteter 

som IT-handledning och läxhjälp i det att användaren får den vägledning och kunskap som 

krävs för att lösa konkreta problem eller utföra konkreta sysslor. Detta är kontentan av 

hjälpcentraltemat, oavsett om det rör sig om matteläxor eller oidentifierade stenar. 

 

5.2 Café 
 

Användare kommer till biblioteken för att träffas, samtala och knyta kontakter. Café som tema 

ska förstås bildligt, även om många av de aktuella programpunkterna innehåller bokstavliga 

referenser till kaffe och fika. Stockholmsbiblioteken används som ett slags offentliga fikarum. 

Programverksamheten skapar förutsättningar för utbyte människor emellan – ett utbyte av 

åsikter och erfarenheter, men även, i några enstaka fall, ett utbyte av fysiska föremål, 

exempelvis böcker. Cafétemat förknippas med formuleringar som betonar möten och 

användarens aktiva delaktighet i samtal. Bland de programpunkter som tillhör detta tema ryms 

många olika samtalsämnen och syften. 

 

Ett sådant syfte är språkträning. En ofta återkommande programpunkt i källmaterialet är vad 

Stockholmsbiblioteken kallar språkcafé. Detta går ut på att användare samlas för en informell 

fika- och pratstund under vilken de konverserar på angivet språk. Oftast är det svenska som 

talas men språkcaféer anordnas på allt ifrån engelska, franska och spanska till ryska och 

japanska. Följande fråga från en kalenderpost sammanfattar konceptet i karaktäristiska 

ordaglag: ”Vill du träna din italienska över en kopp kaffe?” (Alviks bibliotek 2013a) En 

samtalsledare överser konversationen, men betoningen på fika signalerar att det inte rör sig 

om klassrumsundervisning. 

 

En del av de svenskspråkiga caféerna riktar sig uttalat till användare som nyligen bosatt sig i 

Sverige: 
 

Är du nysvensk? Kom och träna svenska med några gammelsvenskar över en fika på biblioteket! 

 

Vi pratar om allt möjligt som faller oss in, men även dagsaktuella ämnen och händelser. Vi 

försöker inkludera alla i samtalet, även du som inte är så säker på svenska. (Skarpnäcks bibliotek 

2013) 

 

Det är uppenbart att denna sorts programpunkt syftar till att bidra till användarens 

samhälleliga integrering. I flera poster framställs språkcaféet inte enbart som ett tillfälle för 

språkträning, utan även som en social kontext inom vilken användaren kan lära känna nya 

vänner. 

 

Cafétemat rymmer många programpunkter som kretsar kring läsning och litteratur. De 

aktiviteter som här åsyftas går under en rad olika beteckningar, bl.a. bokfika, boktipslunch, 

boktipskväll, bokklubb, bokträff, läsecirkel och litterär salong. Oavsett rubrik går aktiviteterna 

i grova drag ut på att diskutera sådant man har läst samt att utbyta tips om vad man kan läsa. I 



 

16 

 

vissa fall ligger tonvikten på den gemensamma avhandlingen av ett specifikt verk, i andra fall 

på själva tipsandet. 

 

Ett bibliotek lockar med kakor för att få barn att komma på bokfika. Flera andra anordnar 

bokträffar med barn som målgrupp, ofta med inslag av fika. ”Kom och fika med andra 

bokslukare och få lästips”, heter det i en kalenderpost riktad till barn (Luma bibliotek 2013). 

Föräldralediga utlovas ”en paus från vällingkastrullen” i och med läsecirklar avsedda för dem 

(Medborgarplatsens bibliotek 2013a). 

 

Projektet ”Stockholm läser” innebär att en utvald bok blir föremål för en rad publika aktivitet-

er under ett helt år. Romanen Var det bra så? av Lena Andersson, 2013 års ”Stockholm 

läser”-bok, omnämns ofta i kalenderposterna, inte minst i samband med läsecirklar vid flera 

av Stockholmsbiblioteken. Detta innebär att kommunens invånare på olika håll och vid olika 

tidpunkter engageras i en fortlöpande diskussion med utgångspunkt i en gemensam läs-

upplevelse. 

 

Cafétemats bildliga innebörd illustreras väl av novellpromenader, ett slags läsecirkel för för-

äldralediga som går ut på att deltagarna diskuterar en på förhand angiven novell medan de 

promenerar med sina barnvagnar. Genom att en bibliotekarie följer med på promenaderna kan 

användarna ta med sig biblioteket – och ”caféet” – ut i staden. 

 

Utöver språkcaféer och bokträffar anordnas möten för filosofiintresserade, ofta i samarbete 

med ABF. Fikainslaget kvarstår; programpunkten kallas för filosoficafé. En samtalsledare 

håller i en öppen diskussion inom ämnen som demokrati, personlig identitet och meningen 

med livet. Ungdomar och vuxna utgör målgruppen; enstaka tillfällen riktas uteslutande till 

ungdomar. 

 

Cafétemat innefattar även andra sorters programpunkter som lyfter fram möten och samtal, 

däribland släktforskarverkstaden på Bredängs bibliotek. På evenemangets informationssida 

heter det att ”[v]erkstaden är tänkt som en mötesplats för släktforskare, inte som en kurs” 

(Bredängs bibliotek 2013). I samma anda lyfter man fram samtal som ett viktigt inslag i en 

kalenderpost som främst rör skapande verksamhet för ungdomar: ”Medan vi stickar pratar vi 

om allt mellan himmel och jord – inga ämnen är tabu.” (Medborgarplatsens bibliotek 2013b) 

Denna sista programpunkt kallas för stickcafé. Det är betecknande för cafétemat att en 

aktivitet som i första hand kretsar kring handarbete i bibliotekets program framställs som ett 

tillfälle att få sig en pratstund. 

 

Slutligen rymmer cafétemat ett fåtal programpunkter som innebär ett materiellt utbyte 

användarna emellan samt mellan användarna och biblioteket. Utöver de kalenderposter som 

bjuder användarna att komma till biblioteket för att fynda bland gallrade böcker och tidskrifter 

tar sig fenomenet uttryck i evenemang som går ut på att användarna byter saker med varandra. 

I Stockholmsbibliotekens kalender förekommer under den aktuella fyramånadersperioden en 

bokbytardag och en återkommande leksaksbytarbazar. Biblioteken används som ett slags 

lokala marknadsplatser där användarna kan bedriva byteshandel. 
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5.3 Lekplats 
 

Flera kalenderposter tyder på att sagor både kan läsas och lekas. Biblioteken används som 

offentliga lekrum med förankring i sagornas värld. I första hand är det ”barn” och ”små barn” 

– dvs. individer inom spannet noll till tolv år, enligt Stockholmsbibliotekens tillämpning av 

begreppen – som utgör målgruppen för denna sorts programverksamhet. Det förutsätts 

emellertid att barnet besöker biblioteket i sällskap av en ledsagande förälder, vilket medför att 

kalenderposterna även riktar sig till dem. Användarna kommer till biblioteken för att delta i 

sång- och sagostunder, interaktiv barnteater och övrig lek. Programverksamheten syftar till att 

aktivera användarna och väcka deras fantasi och inlevelse. 

 

Rim, ramsor och sånger utgör innehållet i många av de kalenderposter som representerar 

lekplatstemat. Stockholmsbibliotekens egen kategoriindelning särskiljer sångstund respektive 

rim och ramsor. I praktiken förekommer dessa inslag ofta tillsammans. "Ramsa och sjung 

med ditt lilla barn som ännu inte börjat krypa", uppmanar stadsbiblioteket och bjuder in till en 

halvtimmes aktivitet i bibliotekets sagorum (Stockholms stadsbibliotek 2013c). 

 

En handfull bibliotek kallar denna sorts evenemang för babyrim eller, som i Farsta, babysång: 

”Bor det en Pavarotti i din parvel? Hör du en Björling i brölet? Inte? Kom och var med på 

babysången i alla fall!” (Farsta bibliotek 2013a) Babysången är avsedd för barn under ett år 

och deras föräldrar. Enligt Farsta bibliotek går det hela ut på ”att rimma, ramsa, läsa och 

sjunga tillsammans” (ibid.). Enstaka sångstunder välkomnar även äldre barn. Det förekommer 

att sång och musik kombineras med högläsning. 

 

Teaterföreställningar riktade till barn har ofta ett inslag av interaktivitet, vilket gör att 

gränserna mellan teater och lek upplöses. Exempelvis används uttrycket ”dramalek” i 

samband med en dockteateruppsättning av De tre små grisarna (Vällingby bibliotek 2013a). I 

liknande ordalag beskrivs en uppsättning av Guldlock och de tre björnarna som "[e]tt 

sagoäventyr med lek, fantasi, sång och improvisation" (Älvsjö bibliotek 2013). Vidare bjuder 

flera av Stockholmsbiblioteken på en pjäs ”där vi smyger dansar, sjunger ramsar och 

balanserar över hemska stup” (Årsta bibliotek 2013a). Äldre barn ges möjlighet att delta i 

dramaövningar; ett evenemang går ut på att användarna fantiserar ihop egna pjäser som de 

sedan spelar upp inför varandra. 

 

Stockholmsbibliotekens evenemangskalender lider inte brist på mer renodlade sagostunder 

som ur användarnas perspektiv i första hand går ut på att lyssna när någon annan läser högt ur 

en bok. Men som är fallet med teater är gränsen mellan läsning och lek flytande.  Det är 

betecknande för lekplatstemat att uttrycket ”att leka en bok” förekommer bland en av de 

programpunkter som rör sagostunder; högläsningen kompletteras med aktiviteter i en lekmiljö 

som utformats med den aktuella boken som utgångspunkt (Vällingby bibliotek 2013b). 

 

Vad gäller sagostundernas innehåll är högläsning en självklar aktivitet. Oftast är det 

bibliotekarier eller föräldrar som agerar sagoberättare. Ett undantag utgörs av evenemanget 

”Unga berättar sagor för yngre”. Det är en programpunkt som går ut på att tonåringar väljer 

sagor de tycker om och återberättar dem för en barnpublik som ”uppmanas lägga sig i” (Årsta 

bibliotek 2013b). De unga berättarna ägnar sig inte åt högläsning, utan tolkar sagorna efter 

eget huvud samtidigt som de väver in publikens idéer. 

 

En del sagostunder har språkträning som syfte. En av stadsbibliotekets återkommande pro-

grampunkter kallas för ”Storytime – sagostund på engelska”. Sagostunden leds av två gym-
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nasieelever som ”bjuder alla barn och föräldrar till det engelska sagolandet” (Stockholms 

stadsbibliotek 2013d), detta oavsett förkunskaper. På ett annat bibliotek anordnas en sång- 

och sagostund ämnad att ge barn övning i att tala japanska. Vidare märks en turkisk sagostund 

bland denna sorts programpunkter. 

 

Brädspel är ytterligare en aktivitet som speglar lekplatstemat. Under sportlovet anordnar 

Enskede bibliotek schackturnering för barn som har ledigt från skolan. Evenemanget inleds 

med att barnen får ta del av tips från en schackexpert och det avslutas med diplom- och 

prisutdelning (Enskede bibliotek 2013). Flera andra programpunkter riktar sig till barn som 

har sport- eller påsklov, däribland ett evenemang då barnen får ta del av olika sorters 

experiment som går att utföra med ägg. Under hela påskveckan anordnar ett annat bibliotek 

daglig påskäggsjakt. Denna sista hop exempel visar att programverksamheten inom 

lekplatstemat ibland avviker från sagornas värld. Men på det stora hela är det sagorna, 

sångerna och ramsorna som dominerar när Stockholmsbiblioteken bjuder in till lek. 

 

5.4 Scen 
 

Biblioteken tjänar som arenor för olika sorters publika framträdanden, allt ifrån författarbesök 

och föreläsningar till musik- och teaterevenemang. Dessutom används biblioteken som 

visningsfönster för konst och film. I första hand tillskrivs användarna rollen som publik; deras 

uppgift är att se och lyssna. Det är mindre vanligt att användarna själva får tar plats på scen, 

men det förekommer. Många av de programpunkter som ger uttryck för scentemat kan 

karaktäriseras som kultur- och nöjesupplevelser, medan andra har en mer nyttobetonad, in-

formativ inriktning. Scentemat förknippas med kalenderposter som bl.a. lyfter fram namn på 

mer eller mindre etablerade personligheter inom en sfär som inbegriper områdena kultur, 

kunskap och media. 

 

Författare är flitigt anlitade som gäster på biblioteksscenen. Stockholmsbiblioteken kallar 

denna sorts evenemang för författarträff, vilket illustrerar den betoning som läggs på själva 

mötet med författaren. När författaren Göran Rosenberg besöker ett av biblioteken annonseras 

händelsen på följande sätt: ”Möt Augustprisvinnaren 2012!” (Stora Essingens bibliotek 2013) 

Vidare information om evenemanget ger vid handen att detta ”möte” kort och gott går ut på 

att ”Rosenberg berättar om sin senaste bok” (ibid.). 

 

Många av författarträffarna präglas av liknande innehåll. Den inbjudne skribenten berättar om 

och läser ur sitt nyligen utgivna alster. Användarna tillskrivs i första hand rollen som publik. 

Även om det ges tillfälle att ställa frågor är deras främsta uppgift att lyssna. Ur en sådan 

synvinkel är det inte mycket som skiljer författarträffar från föreläsningar i allmänhet. En röd 

tråd som utmärker författarträffarna är att det mestadels rör sig om skönlitterära författare och 

poeter – det är dem användarna förväntas vilja ”träffa”. 

 

En lång rad programpunkter kan beskrivas som föreläsningar. I kalenderposterna ligger 

tonvikten på ämnesinnehåll; användaren förväntas ta del av evenemanget för att lära sig något 

eller för att tillägna sig information. Följande beteckningar finns representerade bland dem 

som föreläser vid Stockholmsbiblioteken under våren 2013: byggnadsantikvarie, drogin-

formatör, drömtydare, etnolog, historieprofessor, kostrådgivare, psykoterapeut och överlev-

nadsexpert. Då en del av dem dessutom är författare förekommer det att föreläsarna talar med 

utgångspunkt i sina böcker. 
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Användarna bjuds även in att lyssna på samtal. Dessa samtal varierar i utformning och 

innehåll men generellt går de ut på att två eller fler personer diskuterar ett utvalt ämne inför 

publik. En sådan programpunkt sammanför Stockholms stadsantikvarie, en representant från 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet och en arkitekturkritiker för ett samtal om de omfat-

tande byggbråk som uppstått i huvudstaden genom tiderna. En annan punkt utgörs av en 

diskussion mellan riksdagspolitiker som alla läst samma roman, detta som en del av det ovan 

nämnda projektet ”Stockholm läser”. 

 

Till scentemat hör att biblioteken används som utställningsutrymme. Ofta är det konstnärliga 

verk som visas. Användaren kan ta del av verk inom en rad media: fotografi, akryl- och olje-

måleri, textilkonst, skulptur och koppargrafik. I regel är det enskilda konstnärer som ställer ut. 

 

Ibland visar man barnteckningar på biblioteken. Så är fallet i den utställning som består av 

teckningar föreställande Alfons Åberg. Det förekommer även att utställningar tillägnas skol-

projekt. Exempelvis delar en gymnasieklass med sig av sina erfarenheter från en resa till 

Uganda genom att ställa ut på biblioteket. Stadsbiblioteket ger guidade visningar av själva 

biblioteksbyggnaden och riktar på så vis uppmärksamhet mot bibliotekets arkitektur. I detta 

fall behandlas biblioteket i sig som ett konstobjekt. 

 

Biblioteken kan även tjäna som en sorts alternativa biografer. I första hand är det spelfilm 

som visas men programmet bjuder även på animé, dokumentärfilm, kort animerad barnfilm 

samt ett pilotavsnitt av en ny svensk tv-serie. Många amerikanska mainstreamproduktioner 

återfinns bland filmerna, inte minst om man ser till utbudet hos Medborgarplatsens ungdoms-

bibliotek PUNKTmedis, där det ofta anordnas filmvisningar. Under jul-, sport- och påskloven 

kan de tonåringar som utgör verksamhetens målgrupp ta del av bl.a. E.T. the Extra-

Terrestrial, Hungerspelen och Dirty Dancing. 

 

Biblioteksscenen är även skådeplats för musik- och teaterframträdanden. På Kulturhusets 

bibliotek anordnas exempelvis en lunchkonsertserie med elever från Kungliga musikhög-

skolan. Evenemanget beskrivs som ett tillfälle ”att höra framtidens stjärnor mitt bland böcker-

na” (Kulturhusets bibliotek 2013). Som del av en eftermiddag tillägnad Strindbergsåret kan 

vällingbybor på sitt bibliotek se en föreställning från Strindbergs Intima teater. 

 

I samarbete med Studiefrämjandet anordnar PUNKTmedis en serie kvällar med livemusik 

framförd av oetablerade, lokala artister. Syftet med evenemanget är att ge band ”en chans att 

spela live inför en publik” (Medborgarplatsens bibliotek 2013c). Detta illustrerar en sista 

aspekt av scentemat, nämligen användardelaktighet. En handfull programpunkter ställer 

biblioteksscenen till användarnas förfogande. Det tydligaste exemplet på detta är öppen scen 

för poesi, vilket återkommer på flera olika bibliotek. ”Kom och läs din poesi på lunchen!” 

uppmanar stadsbiblioteket i samband med Världspoesidagen (Stockholms stadsbibliotek 

2013f). Användarna får fem minuter på sig var att läsa sina alster. Således innebär scentemat 

inte uteslutande att användarna tillskrivs rollen som publik. 

 

5.5 Verkstad 
 

Biblioteken tjänar som verkstäder, ett slags offentliga ateljéer för allt ifrån pyssel och 

stickning till måleri och skrivande. Användare som vill ägna sig åt skapande tillsammans med 

andra kommer till biblioteket där de får tillgång till nödvändiga verktyg och material. 

Skapandet sker ofta under handledning av en bibliotekarie eller en för ändamålet anlitad 
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expert. Programverksamheten som ger uttryck för verkstadstemat framställs då som ett 

tillfälle att tillägna sig nya färdigheter. Kalenderposterna kan även betona den hjälp och 

inspiration som användarna ger varandra under arbetets gång. 

 

Stockholmsbiblioteken använder begreppet skaparverkstad. Med denna rubrik är det i regel 

aktiviteter avsedda för barn som åsyftas, i form av olika sorters pyssel. I samband med Alla 

hjärtans dag anordnas exempelvis pyssel med kärlekstema: ”Skriv ett kärleksbrev eller gör en 

kärleksloppa till någon du gillar!” (Blackebergs bibliotek 2013) Tillfälligtvis är kärlek temat 

för den enda pysselaktivitet bland de insamlade kalenderposterna som riktar sig till vuxna. 

Den blir emellertid inställd. 

 

På Stadbiblioteket pysslas det flitigt under hela insamlingsperioden. Varje helg ”står pyssel-

bordet uppdukat på barnavdelningen” med olika material (Stockholms stadsbibliotek 2013a). 

Vid pysselbordet får användarna bl.a. tillverka halsband och rita med pastellkritor. Vid andra 

Stockholmsbibliotek får de tillverka filtfigurer, kompisarmband, broscher och böcker; de får 

lära sig att vika origami och virka. Ibland beskrivs pysselaktiviteterna som ett tillfälle för barn 

att prova på sådant de inte gjort förr. 

 

Flera bibliotek bjuder in till stickcafé, en programpunkt som går ut på att ägna sig åt hand-

arbete tillsammans med andra. Stickning, virkning och broderi kombineras med kaffe och 

fika. Över lag riktas stickcaféerna mot en äldre målgrupp än pysselaktiviteterna. Men det före-

kommer stickcaféer där användare av alla åldrar uppmuntras att delta. Detta är fallet på 

Fruängens bibliotek vars stickcafé beskrivs som följer: 
 

Ta med eget handarbete, byt erfarenheter med och bli inspirerad av varandra, handarbetsböcker 

eller virkbibliotekarien Merja! Litet garn, några stickor och krokar finns på plats att prova på 

med. (Fruängens bibliotek 2013) 

 

Att användarna kan inspirera och hjälpa varandra betonas även i samband med det stickcafé 

som drivs på Medborgarplatsens ungdomsbibliotek PUNKTmedis.  

 

På Stockholmsbiblioteken anordnas det cirklar, klubbar, kurser och workshops ämnade att ge 

användarna möjlighet att utveckla sitt skrivande. Biblioteket som skrivverkstad ger använd-

arna tillfälle att läsa och diskutera varandras texter. Alviks bibliotek erbjuder exempelvis ”en 

kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande tillsammans med andra” (Alviks bibliotek 

2013b). Evenemanget sker under ledning av en skrivpedagog. Användarna utför skrivöv-

ningar, bekantar sig med litterära genrer och får konstruktiv kritik på sina egna texter. De 

flesta programpunkter som kretsar kring skrivande riktar sig mot barn och unga och liknar 

detta upplägg. 

 

Slutligen kan biblioteket tjäna som tecknings- och målarverkstad. Exempelvis ger en work-

shop unga användare övning i serieteckning. Aktiviteten mynnar ut i att deltagarnas verk pub-

liceras i en egentryckt tidning. Ett bibliotek håller i en ofta återkommande målarverkstad där 

användare av alla åldrar bjuds in till fritt bildskapande. På ett annat ges användarna tillfälle att 

utöva kinesisk kalligrafi i samband med Världsboksdagen. Dessa exempel visar att biblio-

teken genom sin programverksamhet kan tjäna som verkstäder och därigenom tillhandahålla 

användarna med verktyg, material och instruktion. Verkstadstemat är det sista av fem teman 

som präglar Stockholmsbibliotekens programverksamhet. 
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6. Diskussion och vidare analys 
 

I detta kapitel tolkas innehållet i analysens fem teman som uttryck för folkbibliotekets institu-

tionella identitet. Detta sker i ljuset av tidigare forskning samt av den biblioteksmodell som 

tillsammans med begreppet institutionell identitet utgör studiens teoretiska ramverk. Med 

konkreta exempel från Stockholmsbibliotekens programverksamhet förs en diskussion kring 

folkbiblioteket som institution och dess identitet i det senmoderna samhället. Analysresultaten 

föranleder ett ifrågasättande av framställningen av folkbiblioteket som upplevelsebibliotek. 

Vidare diskuteras hur dagens programverksamhet förhåller sig till tidigare årtiondens folk-

biblioteksdiskurser och -traditioner. 

 

6.1 Fem teman, en identitet 
 

Hur karaktäriserar man folkbibliotekets institutionella identitet när denna identitet tar sig 

uttryck i så många olika aktiviteter och evenemang? Ett tänkbart sätt är att tolka innehålls-

analysens fem resulterande teman – hjälpcentral, café, lekplats, scen och verkstad – som fem 

väsensskilda identiteter. Detta skulle emellertid vara missvisande; det skulle ge en alltför frag-

mentarisk bild av folkbiblioteket. 

 

I stället presenteras nedan en modell i vilken folkbibliotekets institutionella identitet skildras 

som en sammansättning av programverksamhetens fem teman (figur 2). 

 

 
 

Figur 2. Folkbibliotekets institutionella identitet: en 

sammansättning av programverksamhetens fem teman. 

 

Det finns goda skäl att framställa temana som delar av en helhet; de är tätt sammanbundna 

och uppträder sällan i helt isolerad form. Exempelvis, i aktiviteten stickcafé förenas verk-

stadstemat, cafétemat och hjälpcentraltemat: användaren ägnar sig åt att skapa, möter och 
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samtalar med andra, får hjälp och råd. Barnteater innebär att biblioteket tjänar som scen, men 

även som lekplats. Författarträffar sker på biblioteksscenen, men i den mån användarna får 

tillfälle att samtala med författarna kan programpunkten hänföras till cafétemat. Pysselakti-

viteter för barn sker i gränslandet mellan verkstad och lekplats, men kan även fylla en café-

funktion för de medföljande föräldrarna. I modellen illustreras samspelet temana emellan med 

att cirklarna går om lott. 

 

Konstaterandet att folkbiblioteket har en sammansatt institutionell identitet är en otillräcklig 

slutsats. För att skapa en djupare förståelse för vad som karakteriserar denna identitet fordras 

en sammanfattning och vidareutveckling av de fem temana med särskild uppmärksamhet 

riktad mot dess inneboende identitetsmarkörer. Den nedanstående genomgången tjänar som 

underlag för diskussion och vidare analys i de efterföljande avsnitten. För att understryka det 

institutionella perspektivet, vilket lyfter fram bibliotekets förhållande till samhället i stort, 

används ordet medborgare som synonymt med biblioteksanvändare. 

 

Hjälpcentral. Folkbiblioteket är en institution för tillhandahållande av rådgivning och hand-

ledning. Medborgarnas frågor och problem sätts i första rummet. Som identitetsmarkörer 

betraktade ger benämningar som ”läxhjälp”, ”juridisk rådgivning” och ”IT-handledning” ut-

tryck för en pragmatisk institution inriktad på konkret problemlösning. ”Kom till biblioteket 

och få hjälp”, lyder en karaktäristisk uppmaning. ”Digitala första hjälpen”, en benämning som 

med glimten i ögat anspelar på sjukvården, ger en bild av folkbiblioteket som ett slags akut-

mottagning där medborgarna vägleds i vardagsproblem. 

 

Café. Folkbiblioteket är en institution som skapar tillfällen för möten, samtal och andra 

former av mellanmänskligt utbyte. Detta utbyte är av den informella karaktär som förknippas 

med cafébesök; aktiviteter blir trevligare om de sker ”över en kopp kaffe”. Folkbiblioteket är 

en institution som möjliggör en utväxling av åsikter och erfarenheter medborgare emellan, 

vilket manifesteras i programpunkter som språkcaféer och bokcirklar. Den upprepade använd-

ningen av ordet café samt de otaliga referenserna till kaffe och fika utgör tydliga identitets-

markörer. Vidare kan betoningen på möten och samtal tolkas som uttryck för institutionens 

centrala värderingar. Folkbiblioteket skapar en social kontext inom vilken medborgarna kan 

träffa gamla vänner och lära känna nya. 

 

Lekplats. Folkbiblioteket är en institution för barns rekreation och utveckling. De unga 

medborgarna får språk- och motorikövning samtidigt som deras förmåga till fantasi och 

inlevelse stimuleras i gränslandet mellan läsning och lek. Identitetsmarkörer innefattar 

uppmaningen att ”lägga sig i” samt uttrycket ”att leka en bok”. Betoningen av interaktivitet i 

samband med barnteaterpjäser är betecknande för folkbiblioteket. Beskrivningarna av sång- 

och sagostunder speglar en livlig, lekfull institution. 

 

Scen. Folkbiblioteket är en institution för tillgängliggörande av kultur, nöje och kunskap. Som 

publik har medborgarna möjlighet att ta del av film och konst samt föreläsningar, levande 

musik och andra framträdanden. Uppmaningar som ”kom och se!” och ”kom och lyssna!” ger 

uttryck för en förmedlande institution. Exakt vad som förmedlas är en öppen fråga. Detta 

innebär att medborgarna själva kan ta plats på scen. Uppmaningen ”[k]om och läs din poesi 

på lunchen!” illustrerar att scenrummet stundtals omges av låga trösklar. 

 

Verkstad. Folkbiblioteket är en institution som skapar förutsättningar för kreativt arbete. 

Medborgarna ges möjlighet att producera kultur. De utbyter tips och erfarenheter under 

arbetets gång. Uppmaningar att ”prova på”, att ”lära sig” samt att ”inspirera och hjälpa 
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varandra” räknas till institutionens identitetsmarkörer vilka är inhysta i programpunkter som 

pyssel, stickcafé och skrivverkstad. Folkbiblioteket är en institution som bistår medborgarna i 

deras skapande. I biblioteksverkstaden är det kreativa arbetet alltid något som sker ”tillsam-

mans med andra”. 

 

6.2 Biblioteksrummen 
 

De fyra rum som skildras i den danska folkbiblioteksmodellen – inspirationsrum, läranderum, 

mötesrum och performativt rum – ska enligt modellens författare förstås som ”possibilities 

that can be fulfilled” (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 590). Av-

sikten är följaktligen inte att beskriva folkbiblioteket som det ser ut i dag, utan snarare hur det 

skulle kunna – eller borde – se ut i morgon. Programverksamhet nämns av författarna bland 

exempel på områden inom vilka modellens idéer kan omsättas i handling (ibid.). 

 

De fyra rummen och deras övergripande mål – upplevelse, delaktighet, empowerment och 

innovation – används i det följande för att från ett yttre perspektiv belysa programverk-

samhetens innehåll. Det finns många beröringspunkter mellan den danska modellens fyra rum 

och programverksamhetens fem teman. Men modellen tenderar att vara mer idealistisk än de 

teman som hämtas ur folkbibliotekets faktiska praktik. 

 

6.2.1 Inspirationsrum 
 

Inspirationsrummet förknippas med meningsfulla upplevelser, med vilket författarna avser 

”experiences that transform our perception” (Jochumsen et al. 2012, s. 590). Biblioteks-

användarna ska få möjlighet att uppleva sådant som utvecklar deras sätt att uppfatta sig själva 

och omvärlden. Författarna föreslår att detta ska ske genom att införa ett mått av kaos och 

irrationalitet. En mångfald kulturyttringar, medier och genrer ska inspirera användarna att röra 

sig utanför sina invanda mönster. 

 

Programverksamhet förknippad med scentemat ger genom föreläsningar, utställningar, film-

visningar och författarträffar uttryck för en ambition att inspirera användarna med en mång-

fald av upplevelser. Huruvida dessa upplevelser kan karaktäriseras som meningsfulla är en 

subjektiv fråga; själva meningsskapandet ligger hos användarna. Exempelvis kan man mycket 

väl tänka sig att en påsklovsvisning av en amerikansk mainstreamfilm kan ligga till grund för 

en meningsfull upplevelse för vissa användare medan andra lämnas oberörda. 

 

Cafétemat bär drag av inspirationsrummet i det att biblioteket för samman människor och 

engagerar dem i samtal. Bokcirklar, exempelvis, går i mångt och mycket ut på att användarna 

tar intryck av varandras erfarenheter. 

 

De programpunkter som ger uttryck för verkstadstemat lyfter fram den hjälp och inspiration 

användarna ger varandra under arbetets gång. Vidare ger folkbiblioteket som verkstad an-

vändarna tillfälle att prova på sådant de inte gjort förr, vilket kan understödja innovation, ett 

av inspirationsrummets mål. Entreprenöriellt lagda användare kan få hjälp att utveckla sina 

innovativa idéer i samband med hjälpcentraltemats företagsrådgivning. 

 

Modellens författare nämner sagoberättande som källa till inspiration (Jochumsen et al. 2012, 

s. 590), vilket för tankarna till lekplatstemat. Programverksamhet som sång- och sagostunder 

har potential att aktivera barnen och väcka deras fantasi och inlevelse. Inriktningen på barns 
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utveckling kan tolkas som ett led i den samhälleliga utveckling som modellens författare 

menar att folkbiblioteket ska verka för. 

 

“[T]he public library always has been a place for inspiration”, tillstår författarna (Jochumsen 

et al. 2012, s. 590). De argumenterar för inspirationsrummets relevans genom att hänvisa till 

upplevelsers ökade betydelse i människors vardag (ibid.). Med förevarade studies källmaterial 

som underlag är det omöjligt att avgöra huruvida dagens programverksamhet är mer 

inspirerande – dvs. att den bjuder på meningsfullare upplevelser och att den främjar inno-

vation i högre grad – än tidigare. 

 

6.2.2 Läranderum 
 

Läranderummet är en plats för fri informations- och kunskapstillgång där människor av alla 

åldrar kan göra nya upptäckter. På egna villkor och under informella former kan användaren 

utveckla nya kompetenser. Lärandet sker i dialog mellan biblioteket och användarna; 

användarna definierar själva sina kunskapsbehov. 

 

Det finns tydliga paralleller mellan läranderummet och hjälpcentraltemat. Aktiviteter som 

läxhjälp och IT-handledning kan sägas ha användarnas kunskapsbehov som utgångspunkt. 

Dock är det lärande som äger rum i samband med hjälpcentraltemat i första hand nytto-

betonat; information och kunskap tillämpas på konkreta problem med förankring i 

användarnas vardag. På så sätt kan man inte tala om upptäckter och utforskning i samma 

utsträckning som modellens författare. 

 

Läranderummet syftar till att ge användarna empowerment. IT-handledning är en program-

punkt som skulle kunna kopplas till empowerment; programverksamheten syftar till att 

krympa den digitala klyftan mellan vana och ovana teknikanvändare. På samma sätt kan det 

hävdas att läxhjälp, juridisk rådgivning och språkcaféer skapar förutsättningar för 

empowerment genom att ge medborgarna nya kompetenser. 

 

Programpunkter förknippade med scentemat är till viss del förenligt med konceptet lärande-

rum. Folkbiblioteket som scen skapar förutsättningar för lärande och informationsinhämtning 

främst genom föreläsningar inom allehanda ämnesområden. Dessa programpunkter tycks inte 

tillgodose yngre generationers sociala, lekfulla kunskapstillägnelse, vilken lyfts fram av 

författarna (Jochumsen et al. 2012, s. 591). Den sociala dimensionen av lärande är emellertid 

närvarande i cafétemat. 

 

6.2.3 Mötesrum 
 

Mötesrummet är en offentlig plats för diskussion och debatt där medborgare kan träffas 

utanför arbetsplatsens eller hemmets kontext. Det är en plats för informella, spontana möten, 

men även för mer formellt organiserade sammankomster. 

 

Mötesrummet har uppenbara likheter med cafétemat. Det kan dock konstateras att cafétemat – 

med sina tydliga associationer till informella möten, trevnad och spontanitet – är ett starkare 

uttryck för folkbibliotekets identitet än det mer allmänna begreppet mötesrum. 

 

Jochumsen et al. betonar vikten av att sammanföra användare med olika åsikter och intressen. 

Detta kan tänkas bidra till medborgares empowerment. I denna studies empiriska material 
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däremot, framstår folkbiblioteket främst som en plats att möta likasinnade, oavsett om det rör 

sig om en workshop för skrivsugna ungdomar eller en bokcirkel för föräldralediga. 

 

Verkstadstemat innebär att användarna utför kreativt arbete tillsammans. Det faktum att man 

lyfter fram samtal och samarbete som viktiga delar av exempelvis stickcaféer är förenligt med 

mötesrummet som koncept. På samma sätt bygger skrivarverkstäder på användarnas delaktig-

het i diskussioner. 

 

De programpunkter som förknippas med lekplatstemat riktas ofta direkt till föräldrar, vilket 

tyder på att folkbiblioteket genom sin barnverksamhet kan utgöra ett mötesrum för mammor 

och pappor. 

 

6.2.4 Performativt rum 
 

Det performativa rummet innebär att användarnas delaktighet utvidgas; de inbjuds att 

tillsammans skapa konst och kultur. Vidare kan folkbiblioteket agera både distributör och 

scen för användarnas kulturprodukter och -yttringar. 

 

Verkstadstemat bär tydliga drag av det performativa rummet med dess betoning på delaktig-

het och gemensamt skapande. I samband med aktiviteter som pyssel, stickcafé och skrivar-

verkstad kan biblioteket tillhandahålla material, verktyg och vägledning, vilket är utmärkande 

för det performativa rummet. 

 

Bibliotekets roll i förhållande till skapandet varierar. Ett uttryck som ”Pysselbordet är dukat 

hela helgen!” (Stockholms stadsbibliotek 2013a) signalerar att biblioteket är tämligen passivt; 

det är upp till användarna att göra något av det pysselmaterial som biblioteket tillhandahåller. 

Det motsatta gäller för en kurs i skrivande då deltagarna får aktiv handledning av en 

skrivpedagog. 

 

Jochumsen et al. nämner själva att folkbiblioteket kan tjäna som scen (2012, s. 593). Model-

len gör gällande att det är användarnas kulturprodukter som ska visas upp; det är användarnas 

delaktighet som är tanken med det performativa rummet. När Stockholmsbiblioteken tjänar 

som scen för författarbesök, föreläsningar och filmvisningar tillskrivs användarna i första 

hand rollen som publik. Undantag utgörs av de tillfällen då det anordnas öppen scen för poesi 

samt musikaftnar med oetablerade, lokala artister. 

 

När folkbiblioteket används som utställningsutrymme finns det ett inslag av delaktighet, bl.a. i 

samband med skolprojekt. Men steget från en utställning med teckningar föreställande Alfons 

Åberg till den samhällsnyttiga innovation som Jochumsen et al. förespråkar ter sig stort. 

 

Modellens författare påpekar att utställningar och scenevenemang inte är något nytt; det kan 

karaktäriseras som en del av folkbibliotekets traditionella verksamhet (Jochumsen et al. 2012, 

s. 593). Men, kommenterar de, “the library really adds something to its identity when 

keywords such as ‘doing’, ‘making’, ‘publishing’, ‘working’, and ‘experiences’ become 

central” (ibid.). Det kan konstateras att förevarande studies källmaterial i stor utsträckning 

präglas av denna sorts nyckelord, inte minst i samband med verkstadstemat. Användarna 

bjuds in att skapa, göra och prova på. Dessa ord kan med fog tolkas som identitetsmarkörer. 
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6.3 Teori kontra praktik 
 

Den här uppsatsen handlar om den folkbiblioteksidentitet som uttrycks genom institutionens 

praktik. Användarnas egna uppfattningar av institutionens identitet är något annat. Det är 

slående att den danska modellen lyfter fram ideal som i stor utsträckning måste iscensättas av 

användarna själva. Det är användarna som ska mötas, bli inspirerade, göra upptäckter och 

ägna sig åt innovation; det är användarna som ska erfara ”meningsfulla” upplevelser. Allt 

folkbiblioteket kan vara är en kontext inom vilken detta äger rum, en kontext som främjar och 

uppmuntrar möten, lärande och kreativitet. 

 

Stockholmsbibliotekens programverksamhet ger i viss mån uttryck för samtliga delar av den 

danska modellen. Dock är dessa uttryck förhållandevis svaga, inte alls så utpräglade som 

modellens författare framställer dem. Exempelvis är det möjligt att tolka IT-handledning för 

äldre som empowerment, men det kan också tolkas som konkret problemlösning, fri från 

vidare samhälleliga implikationer. Vad säger det egentligen om institutionens identitet att man 

på folkbiblioteket kan lära sig att föra över bilder från sin mobiltelefon till sin dator? Det 

säger att folkbiblioteket är en hjälpsam institution som stödjer medborgarna i vardagssysslor. 

Det vore en överdrift att karaktärisera folkbiblioteket som ett empowerment-bibliotek.  

 

Programverksamhetens förhållandevis svaga uttryck för den danska modellens ideal kan även 

illustreras med de på Stockholmsbiblioteken vanligt förekommande föreläsningarna. Det är en 

öppen fråga huruvida användarna faktiskt blir inspirerade av föreläsningar om drömtydning 

och sockrets hälsoeffekter. Folkbiblioteket utgör en scen för evenemang med potential att 

inspirera, men det vore en överdrift att karaktärisera folkbiblioteket som ett inspirations-

bibliotek. 

 

Relationen till användarna är i sig en betydande aspekt av folkbibliotekets identitet. Varje 

programpunkt har implicita användare som tillskrivs vissa roller. Över lag kan det konstateras 

att programverksamheten förutsätter aktivt deltagande användare. På denna punkt råder 

förhållandevis stor överensstämmelse mellan modellen och Stockholmsbibliotekens praktik. 

 

6.4 En påtaglig kontinuitet 
 

Den ovan genomförda tillämpningen av den danska biblioteksmodellen visar att institutionens 

faktiska praktik i varierande utsträckning svarar mot modellens idealistiskt färgade 

framtidsvision. Vidare jämförelser med tidigare forskning gör gällande att det finns anledning 

att ifrågasätta betydelsen av spektakulära upplevelser för folkbibliotekets identitet. Snarare 

bekräftas bilden av en alldaglig institution, den bild som Hvenegaard Rasmussen och 

Jochumsen hävdar att den danska allmänheten har av folkbiblioteket (2003, s. 84f).  

 

Den identitet som tar sig uttryck genom programverksamheten uppvisar en påtaglig 

kontinuitet i förhållande till tidigare folkbiblioteksdiskurser och -traditioner. Inte minst bär 

kalenderposterna drag av den bokliga diskursen. Bokcirklar, författarbesök och sagostunder 

vittnar om att folkbiblioteket alltjämt konstruerar sin identitet kring böcker och läsning. I 

samband med dessa programpunkter tycks skönlitteraturen fortfarande ha en särställning. 

Dock är det föga som tyder på att man från bibliotekets håll försöker definiera vad som utgör 

god kontra skadlig kultur; det breda programutbudet innefattar både Strindberg och Dirty 

Dancing. 
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Dagens programverksamhet uppvisar även ett släktskap med 1970-talets allaktivitetsdiskurs. 

Hedemark påpekar själv att dagens interna biblioteksdebatt bär drag av denna diskurs 

(Hedemark 2009, s. 162). Efter ovan genomförda analys kan det tilläggas att dagens 

folkbibliotek mycket väl kan karaktäriseras som ett slags allaktivitetshus. 1970-talets prog-

ramutbud med sina debatter, utställningar och teater har utvidgats men grundidén tycks vara 

den samma. Då som nu försöker man aktivera och engagera användarna. Dessutom under-

bygger man bibliotekets lokala förankring, exempelvis genom projektet ”Stockholm läser”. I 

dag är den informella fikastunden mer betecknande för biblioteket än den organiserade 

debatten.  

 

Enligt den informationsförmedlande diskursen är folkbiblioteket en neutral institution som 

främjar individens utveckling genom att förmedla opartisk information (Hedemark 2009, s. 

152). Denna diskurs har ett instrumentellt drag som präglar även dagens programverksamhet. 

Individen kan vända sig till folkbiblioteket för att få saklig vägledning i konkreta problem, 

oavsett om det gäller läxor, IT, juridik eller eget företagande. Därutöver ligger det något 

öppet, värderingsfritt över det breda programutbudet. 

 

I allmänt språkbruk kan ordet institution användas som synonym till tradition. Det institu-

tionella perspektivet för med sig antagandet att folkbibliotekets praktik regleras av en rad 

traditioner. Samtidigt är samhällets avtraditionalisering en förutsättning för den diskussion 

som Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen för kring det senmoderna folkbibliotekets 

identitet; de hänvisar till avtraditionalisering som en orsakande faktor till institutionens 

förmenta identitetskris (2007, s. 53). Den kontinuitet som programverksamheten uppvisar i 

förhållande till tidigare folkbiblioteksdiskurser talar emot bilden av folkbiblioteket som en 

riktningslös institution präglad av senmodern osäkerhet. 

 

Giddens påpekar att traditioner fortsätter att verka i det senmoderna samhället; våra känslo-

mässiga band till traditioner kan vara starka (Giddens 1994, s. 66; 1996, s. 43). En parallell 

kan dras till upplevelsebiblioteket Cerritos Library som utformats med nöjesparker som 

förebild. ”[S]er man bort fra den dyre, gennemførte og spektakulære indretning […] så er der 

grundlæggende tale om et forholdsvis almindeligt [vanligt] amerikansk bibliotek”, menar 

Hvenegaard Rasmussen et al. (2011, s. 159). Det faktum att man kan ana ett ”vanligt” 

folkbibliotek bakom den spektakulära dekoren talar för en relativt stabil institutionell 

identitet. 

 

Bilden av folkbiblioteket som upplevelsebibliotek tycks vara oförenlig med Hvenegaard 

Rasmussen och Jochumsens slutsats att institutionen borde bejaka sin diffusa, alldagliga 

framtoning (2003, s. 92). Vad gäller Stockholmsbiblioteken behöver man inte leta speciellt 

länge bland programpunkterna för att hitta det ”vanliga” folkbiblioteket. Ett programutbud 

präglat av bokcirklar, författarträffar och sagostunder såväl som IT-handledning, pyssel och 

språkcaféer vittnar om att folkbibliotekets institutionella identitet utmärks av det alldaglia och 

allmänna, inte det spektakulära. 

 

Analysen av Stockholmsbibliotekens programverksamhet visar att det senmoderna folkbiblio-

teket präglas av en innehållslig mångfald. Dock tycks institutionen i fråga ha en förhållande-

vis beständig identitet. Det ligger i sakens natur att denna inte låter sig sammanfattas i ett enda 

slagkraftigt ord. 
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7. Slutsatser 
 

Detta kapitel utgörs av en redogörelse för studiens slutsatser följd av några avslutande 

reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Programverksamhet som uttryck för folkbibliotekets identitet 
 

De publika aktiviteter och evenemang som utgör folkbibliotekets programverksamhet ryms 

inom fem övergripande teman: hjälpcentral, café, lekplats, scen och verkstad. Folkbibliotekets 

institutionella identitet kan skildras som en sammansättning av dessa teman. 

 

Hjälpcentral. Programverksamheten syftar till att tillhandahålla rådgivning och handledning. 

Läxhjälp, IT-handledning och juridisk rådgivning utgör typiska aktiviteter och evenemang. 

Programverksamheten inom hjälpcentraltemat ger uttryck för en pragmatisk institution 

inriktad på konkret problemlösning. Folkbiblioteket är en institution som sätter medborgarnas 

frågor och vardagsproblem i första rummet. 

 

Café. Programverksamheten skapar förutsättningar för möten, samtal och annat utbyte 

medborgare emellan, främst via språkcaféer och bokcirklar. Programverksamheten inom 

cafétemat ger uttryck för en institution som skapar en social kontext inom vilken medborgare 

kan utväxla åsikter, erfarenheter och kunskap. Fikastunden som metafor för en rad 

biblioteksaktiviteter är betecknande för folkbibliotekets identitet: institutionen framstår som 

otvungen och informell. 

 

Lekplats. Programverksamheten inbjuder till lek med avstamp i sagornas värld. Karaktär-

istiska programpunkter innefattar sång- och sagostunder, rim och ramsor samt barnteater med 

interaktiva inslag. Programverksamheten inom lekplatstemat ger uttryck för en livlig, lekfull 

institution för barns rekreation och utveckling. 

 

Scen. Biblioteken tjänar som arenor för olika sorters publika framträdanden i form av 

författarbesök, föreläsningar, konserter och teaterframträdanden.  Dessutom anordnas utställ-

ningar och filmvisningar. Programverksamheten inom scentemat ger uttryck för en förmed-

lande institution. Programutbudet uppvisar en innehållslig bredd som tyder på att institu-

tionen förhåller sig öppet till det som förmedlas. 

 

Verkstad. Biblioteken tjänar som ett slags offentliga ateljéer för pyssel, handarbete, måleri och 

skrivande. Programverksamheten inom verkstadstemat ger uttryck för en institution för 

kollektiv kreativitet. 

 

I förhållande till programverksamheten tillskrivs användarna allt som oftast en aktivt deltag-

ande roll. I den mån som folkbiblioteket definieras av sin relation till användarna kan denna 

betoning på användardelaktighet sägas vara betecknande för folkbibliotekets institutionella 

identitet. 

 

En jämförelse med de diskurser som präglar den offentliga folkbiblioteksdebatten från och 

med 1970-talet gör gällande att de egenskaper som tar sig uttryck genom dagens program-

verksamhet uppvisar en påtaglig kontinuitet i förhållande till tidigare föreställningar om vad 

folkbiblioteket är och borde vara. Bokcirklar, författarbesök och sagostunder tyder på att 

institutionen fortfarande konstruerar sin identitet kring böcker och läsning. 1970-talets bild av 
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biblioteket som ett allaktivitetshus finner även det uttryck i dagens programverksamhet. 

Försök till att aktivera och engagera användarna samt ambitionen att underbygga bibliotekets 

lokala förankring kan härledas till denna tradition. Nyttobetonad programverksamhet med 

individens utveckling i centrum, exempelvis IT-handledning och läxhjälp, bär drag av de 

instrumentella värderingar som framträder i biblioteksdebatten sedan 1980-talet. 

 

Denna kontinuitet motsäger bilden av folkbiblioteket som en riktningslös institution präglad 

av senmodern osäkerhet. Det finns även anledning att ifrågasätta bilden av folkbiblioteket 

som en spektakulär upplevelseinstitution. Programverksamhetens innehållsliga mångfald till 

trots är det fortfarande möjligt att tala om ett ”vanligt” folkbibliotek snarare än om ett 

upplevelsebibliotek. Programutbudet vittnar om en beständig institutionell identitet som 

karaktäriseras av det alldagliga och det allmänna. 

 

7.2 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
 

Den särskilda uppmärksamhet som i denna uppsats riktas mot publika aktiviteter och evene-

mang utestänger många aspekter av folkbibliotekets verksamhet. En rad andra områden, 

exempelvis mediebestånd, OPAC-katalogers gränssnitt och biblioteksbyggnaders inredning, 

skulle kunna studeras i jakt på uttryck för folkbibliotekets institutionella identitet. Emellertid 

erbjuder evenemangskalendrar ett rikt empiriskt material som inte är uttömt i och med denna 

uppsats. 

 

Med mer tid till förfogande skulle det vara givande att analysera kalenderposter från 

folkbibliotek med större geografisk spridning. Avgränsningen till Stockholmsbibliotek bäddar 

för ett förhållandevis homogent empiriskt underlag. Ett urval av folkbibliotek i fler kommuner 

skulle möjligen ge en mer heltäckande ögonblicksbild av den samlade programverksamheten. 

I förlängningen skulle detta medföra en mer rättvisande karaktärisering av institutionen och 

dess identitet. 

 

Diskussionen om det senmoderna folkbiblioteket förutsätter att dagens folkbibliotek har 

utvecklats – eller borde utvecklas – i takt med samhället i stort. För att göra ämnet rättvisa 

skulle denna uppsats tjäna på att utvidga det historiska perspektivet. En mer genomgripande 

historisk kontextualisering skulle möjliggöra mer vederhäftiga slutsatser angående dagens 

institutionella identitet. Ett utvidgat empiriskt material skulle kunna utgöras av kalenderposter 

från olika årtionden. En analys av ett sådant material skulle synliggöra hur programverksam-

heten har utvecklats. Detta skulle vara ytterligare ett sätt att skapa kunskap om folkbiblio-

tekets institutionella identitet. 
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Bilaga 1: Kodningsschema 

 

 

T = tema 

A = aktivitet 

 

T1. Hjälpcentral. Folkbiblioteket som plats för handledning, rådgivning, instruktion. 

A1. Lösa problem. Användaren handleds av sakkunniga inom olika problemområden. 

a. Läxor 

b. IT (mobiler, webben, sociala medier, e-böcker) 

c. Juridik (advokatjour) 

d. Företagande (äv. föreläsningar angående företagande) 

e. Övriga problemområden 

 

T2. Café. Folkbiblioteket som fikarum, mötesplats, marknadsplats. 

A1. Möta och samtala. Användaren träffar vänner och knyter nya kontakter. Fokus på 

socialt utbyte. 

a. Språkträning 

b. Läsning (bok- och läsecirklar) 

c. Filosofi 

d. Övriga ämnen och syften 

A2. Köpa och byta. Användaren byter artiklar med andra användare eller köper artiklar  

som gallrats ur bibliotekets bestånd. 

a. Media (böcker, tidskrifter osv.) 

b. Övriga artiklar 

 

T3. Lekplats. Folkbiblioteket som plats för lek och fantasi. 

A1. Sjunga och ramsa. Användarna deltar i musikaliska och språkliga övningar. 

a. Sånger och ramsor (äv. barnteater) 

A2. Läsa och lyssna. Användarna lyssnar på högläsning. 

a. Sagor (äv. lek med utgångspunkt i sagor) 
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T4. Scen. Folkbiblioteket som arena för publika framträdanden och visningar. 

A1. Se och lyssna. Användaren agerar publik. 

a. Författarbesök (tonvikt på mötet med författaren) 

b. Föreläsningar (tonvikt på förläsningens innehåll) 

c. Samtal (diskussion inför publik) 

d. Utställningar (äv. vernissager och visningar av biblioteket) 

e. Filmvisningar 

f. Musik- och teaterframträdanden 

g. Övriga framträdanden 

A2. Uppträda. Användaren tar själv plats på scenen. 

a. Öppen scen 

 

T5. Verkstad. Folkbiblioteket som plats för produktion av hantverk, konst och andra 

kulturprodukter. 

A1. Skapa. Användaren agerar producent.  

a. Handarbete 

b. Pyssel 

c. Måleri och teckning 

d. Skrivande 

e. Övrigt skapande 


