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1 Inledning
Förändringens vindar blåser i biblioteksvärlden och det byggs alltfler spektakulära 
bibliotek. Bibliotek som fylls med upplevelser istället för böcker; bibliotek där besökare
kan ta del av virtual reality-spel, spela in eget material eller se en teaterföreställning. 
Gångna är de dagar då bibliotekens enda fokus låg på samlingen. Det finns flera 
exempel på detta och det krävs enbart en resa över Östersjön för att hitta ett av de 
bibliotek som låtit upplevelser ta plats vid sidan av litteraturen. Det finska Oodi, eller 
Ode, som det heter på svenska ”befinner sig i hjärtat av Helsingfors” (Oodi, u.å.) och 
beskrivs med följande ord på hemsidan: 

Ode är just det som du vill att det ska vara. Du kan träffa vänner, skapa egen 
konst, läs [sic] och koppla av. Kom med hela familjen, boka ett mötesrum 
eller tillbringa en arbetsdag i en lugn miljö. På Ode kan du också ordna 
evenemang själv! (Oodi, u.å.)

En kort båtfärd åt andra hållet, från Sverige sett, ligger danska Helsingör som stoltserar 
med Kulturværftet, ett kulturhus inrymt i gamla varvsbyggnader centralt i staden. I 
kulturhuset ryms både bibliotek och annan kulturell verksamhet och på hemsidan står att
läsa: ”Räkna med det förväntade. Räkna också med det oförväntade. Kulturværftet är 
inte ett vanligt kulturhus. Vi vill bjuda dig såväl på en välbekant resa som på äventyr 
som överraskar, överväldigar och kanske får dig att tänka nya tankar” (Kulturværftet, 
u.å.). Dokk1, även det danskt, är huvudbibliotek i Århus och erbjuder allt från tysta 
studieplatser till musikarrangemang. Dokk1 beskrivs som en samlingspunkt eller 
mötesplats. Besökarna kan vistas där, utforska eller bara slappna av och det finns plats 
för barnen att leka, både utomhus och inomhus (Dokk1, u.å.). Områdesbiblioteket 
Garaget i Malmö kallar sig ”ditt extra vardagsrum” och låter besökaren både dricka 
ekologiskt kaffe, laga sina jeans och läsa tidningar (Malmö stad, 2019). Gemensamt för 
dessa bibliotek är att de inte längre enbart fokuserar på samlingen, istället erbjuder de 
upplevelser av olika slag, möten eller möjligheten att bara vara. 

Upplevelser alltmer plats i samhällsinvånarnas liv och Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen och Skot-Hansen (2012) beskriver upplevelsesamhället där sökandet efter 
upplevelser är en viktig del i hur individen skapar sin identitet och hur han eller hon 
konsumerar kultur. Relaterat till upplevelsesamhället är den så kallade 
upplevelseekonomin som beskriver hur enskilda aktörer, om de vill klara sig i en allt 
hårdare konkurrens från andra aktörer, inte längre kan förlita sig på att enbart erbjuda 
varor eller tjänster, utan istället måste kunna erbjuda kunden upplevelser och lämna ett 
bestående avtryck.

Vid sidan av upplevelsesamhället växer kunskapssamhället fram. Tillgången till 
information är viktig och den danska Styrelsen for bibliotek og medier (2010) resonerar 
kring hur biblioteken påverkas av globaliseringen, där geografiska avstånd får mindre 
betydelse allt eftersom samarbetet länder emellan ökar. Då många företag flyttar sin 
produktion till låglöneländer, måste länder som inte kan erbjuda produktion till låg 
kostnad istället konkurrera på andra sätt och Styrelsen for bibliotek og medier beskriver 
hur kunskap kan vara avgörande för hur individer, företag eller länder klarar 
globaliseringen. Därför, menar de, är kunskapssamhället tätt knutet till globaliseringen. 
På vilket sätt påverkar då kunskapssamhället biblioteken? I ett kunskapssamhälle är det 

1



kunskap som är av värde och tack vare internet finns det en rik och ständig tillgång till 
information. Dock innebär inte rik tillgång till information nödvändigtvis att den 
enskilde individen kan omvandla denna information till kunskap. Därför är bibliotekens 
arbete med att främja upplysning och bildning viktigare än någonsin i 
kunskapssamhället. Biblioteken måste konkurrera om invånarnas uppmärksamhet och 
det är därför viktigt att de marknadsför sig, gärna digitalt, och att de visar upp vad de 
har att erbjuda (Styrelsen for bibliotek og medier, 2010).

I detta kunskaps- eller upplevelsesamhälle som beskrevs ovan ställs andra krav på 
biblioteken då de måste konkurrera om samhällsinvånarnas uppmärksamhet. För att visa
hur biblioteken kan bemöta dessa krav och vara en relevant plats i samhället, utvecklade
de danska forskarna Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 
modellen Four spaces, vilken även används som teoretisk modell i denna studie. Four 
spaces är en vision som beskriver hur det framtida folkbiblioteket kan se ut och vad det 
kan erbjuda sina användare i kunskaps- eller upplevelsesamhället. Jochumsen et al. 
beskriver hur biblioteken kan fungera som en plats där användaren kan ta del av 
upplevelser, lära sig nya saker, möta andra människor och skapa, och presenterar fyra 
övergripande mål som biblioteket med hjälp av sin verksamhet har att arbeta mot; att ge 
besökaren erfarenheter (experience), att göra besökaren delaktig (involvement), att 
stärka besökarens egenmakt (empowerment) och att främja nytänkande (innovation). 
Jochumsen et al. visar hur framtidens folkbibliotek kan byggas upp och beskriver hur 
det kan bestå av fyra olika utrymmen: inspirationsutrymmet (inspiration space), 
lärandeutrymmet (learning space), mötesutrymmet (meeting space) och 
skapandeutrymmet (performative space). Dessa fyra utrymmen, menar Jochumsen et al.,
ska inte ses som konkreta rum utan ska förstås som vilka möjligheter det finns i ett 
folkbibliotek, och skriver att i det ideala biblioteket stöder de fyra utrymmena varandra 
och därmed även de fyra övergripande målen. En närmare beskrivning av Four spaces 
och hur modellen används i denna studie presenteras i kapitel 3.

Som ett sätt att öka utbudet och tillgängligheten vid svenska folkbibliotek tillkom 2018 
satsningen Stärkta bibliotek. Varje år mellan 2018-2020 satsar regeringen 250 miljoner 
kronor på folkbibliotek och det är den statliga myndigheten Kulturrådet som, baserat på 
inkomna ansökningar, delar ut bidraget. Av de satsade 250 miljoner kronorna går 225 
miljoner kronor till kommunerna och 25 miljoner kronor till regionerna. Satsningen 
riktar sig enbart mot folkbibliotek och det är deras huvudmän, kommunerna, som 
antingen enskilt eller tillsammans med en annan kommun, kan söka bidraget. För att 
kunna beviljas bidrag, måste kommunerna ha en politiskt antagen biblioteksplan och 
ansökan ska grundas på de verksamhetsområden och grupper som finns upptagna i 
bibliotekslagen (Kulturrådet, u.å.). I bibliotekslagens andra paragraf stipuleras att 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” 
och att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning 
och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt” (SFS 2013:801, 2§). Två grupper nämns som prioriterade: 
”personer med funktionsnedsättning” och de ”nationella minoriteterna och personer som
har annat modersmål än svenska” (4§, 5§), medan lagens åttonde paragraf stipulerar att 
”Folkbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning” (SFS 2013:801, 8§).
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1.1 Problemformulering 

I kunskaps- eller upplevelsesamhället ställs det andra krav på biblioteken och de måste 
konkurrera med andra aktörer som erbjuder samhällsinvånarna liknande verksamhet. 
Upplevelser har under de senare åren fått allt större plats på folkbiblioteken och statistik
från Kungliga Biblioteket visar att antalet aktiviteter på svenska folkbibliotek ökat med 
drygt 13 000 tillfällen från drygt 132 000 år 2015 till drygt 145 000 år 2018. Samtidigt 
har de fysiska utlånen minskat från drygt 76 miljoner år 2003 till knappa 56,5 miljoner 
år 2018 (Kungliga biblioteket, u.å.). Statistiken ovan och den förändring som skett vid 
folkbiblioteken där deras primära fokus inte längre enbart ligger på samlingen, utan 
även på upplevelser, tyder på att folkbiblioteken har en annan roll i samhället än vad de 
tidigare haft och att användarna inte besöker biblioteket enbart för att låna en bok. 
Jochumsen et al. (2012) presenterar i Four spaces en framtidsvision för folkbiblioteket 
och tanken med denna uppsats är att undersöka huruvida denna framtidsvision speglas i 
de beviljade ansökningarna till Stärkta bibliotek. Då det saknas forskning kring Stärkta 
bibliotek, är detta ett relevant ämne att studera.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att skapa ökad kunskap kring huruvida den framtidsvision av
folkbiblioteket som presenteras i Four spaces speglas i de beviljade ansökningarna till 
Stärkta bibliotek. För att få denna kunskap gör jag en kvalitativ analys av de 
ansökningar som beviljats bidrag från Kulturrådet i satsningen Stärkta bibliotek och 
som ger uttryck för utvecklingsbehov av biblioteksutrymmet. Genom att fokusera på de 
beviljade ansökningarna som uttrycker utvecklingsbehov av biblioteksutrymmet och 
analysera dessa med Four spaces som teoretisk modell, får jag en bild av hur de svenska
folkbiblioteken vill använda sitt utrymme och om sättet att använda utrymmet kan 
relateras till de fyra övergripande målen i modellen. 

1.3 Frågeställningar

Utifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor utarbetats:  

• Vilka former av utvecklingsbehov gällande biblioteksutrymmet uttrycks i de 
ansökningar som beviljats bidrag från Kulturrådet? Vilket eller vilka 
utvecklingsbehov dominerar?

• På vilka sätt kan utvecklingsbehoven relateras till de övergripande mål som 
uttrycks i Four spaces? 

1.4 Avgränsningar och förtydliganden

Eftersom det endast är folkbibliotek som kan söka bidrag från , rör studien dessa, inte 
högskolebibliotek, privatägda eller någon annan form av biblioteksverksamhet. I studien
används enbart ansökningar som beviljats stöd. Av de 133 inkomna ansökningarna som 
beviljats stöd, var det knappt hälften, 58 stycken, som uttryckte ett uttalat behov av 
förändring med avseende på biblioteksutrymmet. Ansökningar som inte gällde det 
direkta biblioteksutrymmet, till exempel bokbussar eller projektanställningar, ingår inte 
i urvalet. Däremot har ansökningar för meröppet tagits med i studien eftersom det 
tillåter besökare att använda biblioteksutrymmet utanför ordinarie öppettider. 
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Jag använder ordet biblioteksutrymme som ett samlingsbegrepp för de fyra olika 
utrymmen (spaces) Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 
presenterar i Four spaces. I min första forskningsfråga nämner jag ”... utvecklingsbehov 
gällande biblioteksutrymmet ...”; detta ska förstås som vilka sätt att använda 
biblioteksutrymmet eller vilka funktioner i biblioteksutrymmet folkbiblioteken vill 
utveckla. 
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2 Tidigare forskning och annan relevant litteratur
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och annan litteratur som visar hur bibliotek 
arbetar med eller kan arbeta med sitt utrymme och vilken roll biblioteket kan ha 
gentemot olika användargrupper till exempel studerande eller ungdomar. Här ges även 
en kort översikt av den rapport Kulturrådet lagt fram rörande Stärkta bibliotek. Kapitlet 
avslutas med en kort diskussion kring hur forskningen och litteraturen används i 
uppsatsen. Den tidigare forskningen har främst hittats genom olika sökningar i de två 
databaserna LISA (Library & Information Science Abstracts) och LISTA (Library, 
Information Science & Technology Abstracts). Då många av träffarna jag fick rörde 
olika typer av bibliotek, avgränsades sökningarna till att enbart röra folkbibliotek för att 
träffbilden skulle vara så relevant som möjligt för min studie. I de fall träffbilden 
innehöll artiklar som var besläktade med mitt ämne, men inte användbara i studien, 
använde jag mig av artiklarnas referenslistor för att på så vis söka vidare efter relevant 
forskning. Rapporten Stärkta bibliotek fick jag i tryckt version av Kulturrådet på 
Bokmässan i Göteborg i september 2019, men den finns även att ladda ned från 
Kulturrådets hemsida. 

2.1 Biblioteket som inspirationsutrymme

Malmö stadsbibliotek arbetade under åren 2008-2014 med strategin The darling library,
som hade som syfte att genomföra ett paradigmskifte. Om detta har Hanna Carlsson 
gjort en etnografisk studie som hon presenterar i sin doktorsavhandling vid Lunds 
universitet 2013. Organisationen vid Malmö stadsbibliotek skulle struktureras om, 
biblioteksrummet skulle omdisponeras och personalen skulle få nya arbetsuppgifter. Allt
detta för att Malmö stadsbibliotek skulle bli ett ”toppmodernt kultur- och 
kunskapscenter” (Carlsson, 2013, s. 11) och omtalat i hela världen (ibid., s. 66). 
Carlsson beskriver hur bibliotek och andra kulturinstitutioner används av städer eller 
regioner för att ”stärka platsens attraktionskraft och varumärke” (ibid., s. 14) och hur det
blir ett sätt att visa att det finns ett rikt kulturliv, något de hoppas ska locka turister och 
nya invånare. Detta ska på sikt gynna den regionala och lokala tillväxten. Vidare, 
skriver Carlsson har bibliotek anpassat sig till denna utveckling och framställer sin 
verksamhet som upplevelseinriktad. Carlsson hänvisar till Dorte Skot-Hansen som 
menar att det skett ett paradigmskifte bland ”de klassiska kulturinstitutionerna” (ibid.). 
Om uppdraget historiskt var att arbeta för upplysning, är det numera istället 
underhållning eller upplevelser som befinner sig i fokus. Hon fortsätter sin diskussion 
om bibliotekens roll och skriver att ett upplevelsebibliotek kan vara ett sätt att 
legitimera verksamheten när det kulturpolitiska landskapet förändras. 
Upplevelsebibliotek kan även vara ett sätt att arbeta mot det  ”föreställda behovet av 
förändring och förnyelse av folkbibliotekets verksamhet.” (ibid.). 

I Biblioteksmagasinet noll27, som ges ut av Kultur i Väst, har personal vid fyra svenska
folkbibliotek fått svara på frågor angående sin respektive programverksamhet. 
Personalens svar visar att programverksamhet är en viktig del av bibliotekets 
verksamhet och att det dels är ett sätt att locka nya användare, men också ett sätt att 
inspirera användare eller skapa debatt kring ett aktuellt ämne (Andersson, 2018). 
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Åsa Hedemark, verksam vid Uppsala universitet, gör i Det föreställda folkbiblioteket 
(2009) en diskursanalys av den offentliga debatten kring folkbibliotek från 1970-talet 
och framåt. Hedemark skriver om hur det hon kallar allaktivitetsdiskursen dominerar 
1970-talet och att biblioteken förutom att förmedla böcker även bör göra plats för 
diverse aktiviteter, så som teater, utställningar eller diskotek (Hedemark, 2009, s. 151). 
När Hedemark granskar den interna diskurs som förs på biblioteksfältet vid tiden för 
studiens publicerande, år 2009, ser hon att den har drag av allaktivitetsdiskursen och att 
det finns en ambition att förändra och förnya verksamheten (ibid., s. 160-161). 

2.2 Biblioteket som lärandeutrymme

Cecilia Gärdén (2011) ger en kunskapsöversikt om folkbibliotekens roll för vuxnas 
lärande och menar att begreppet livslångt lärande är relativt vanligt förekommande i 
biblioteksvärlden. Gärdén hänvisar till McNicol och Dalton som säger att inom 
bibliotekssfären är det vanligt att tala om lärande istället för utbildning för att fånga upp 
både det formella och informella lärandet. Att folkbibliotek har kopplingar till 
pedagogiskt arbete är ingen nyhet, skriver Gärdén och refererar till Bolmskog som 
diskuterar synen på pedagogiskt arbete på folkbiblioteket under 1930-, 60- och 90-talen.
På 1930-talet var det fria bildningsarbetet i fokus, medan det på 1960-talet istället var 
samhällsnyttan som lyftes fram – medborgaren skulle ha möjlighet att skaffa kunskaper 
för att kunna fullgöra sina ”samhälleliga plikter” (ibid., s. 22). Under 1990-talet var det 
istället användaren och dennes informationssökningsprocess som befann sig i centrum. 
Gärden skriver vidare att Bolmskog tar upp ”två störningar” (ibid., s. 23) som påverkat 
det pedagogiska arbete folkbibliotekarierna utför: den moderna informations- och 
kommunikationstekniken, samt den ökande mängden vuxenstudenter som söker sig till 
folkbiblioteken. Gärdén finner att biblioteken vet mycket om arbetet med vuxnas 
lärande, men att vuxna studerande, där studierna är av både av formell och informell 
karaktär, utgörs av en heterogen grupp människor som använder biblioteket av olika 
anledningar. Medan några behöver hjälp att hitta lättlästa böcker eller söka i databaser, 
är andra på biblioteket för att använda datorer eller använda lokalen för att kunna 
studera i lugn och ro. Detta, menar Gärdén, gör det svårt att utveckla en modell eller 
metod som fungerar i alla situationer där biblioteken möter vuxnas inlärning.   

Biblioteksforskarna Juliet Eve, Margo de Groot och Anne-Marie Schmidt (2007) 
använder sig av aktionsforskning och presenterar i ”Supporting lifelong learning in 
public libraries across Europe” resultatet av det europeiska projektet PuLLS (Public 
Libraries in the Learning Society). Syftet med PuLLs-projektet var att förbättra den roll 
som folkbibliotek kan spela för det livslånga lärandet och förbättra vuxnas 
informationskompetenser. En av de viktigaste uppgifterna i projektet var att ta fram en 
europeisk modell rörande lärande på folkbibliotek. Bibliotek och andra relevanta 
närliggande verksamheter från åtta länder deltog i projektet. Biblioteken i projektet 
arbetade med att ta fram material för inlärning, inrätta särskilda platser för inlärning i 
biblioteken och sammanställa kurser för målgruppen. Allt material och den kunskap 
som framkom genom projektet delades mellan deltagarna. Utvärderingen av projektet 
visade att biblioteken arbetade med inlärning på olika sätt; en del fortsatte det arbete 
som redan var påbörjat, medan andra tog tillfället i akt och inrättade nya platser för 
lärande. Några av biblioteken erbjöd tjänster de ansåg relevanta och som de trodde 
efterfrågades, dock utgick biblioteken i dessa fall enbart från egna föreställningar om 
vad som efterfrågades, den tilltänkta målgruppen tillfrågades inte. Fem av de sex 
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biblioteksverksamheterna i projektet valde att inrikta sig på kurser i grundläggande 
datorkunskap, till exempel användningen av ordbehandlingsprogram, och alla 
biblioteksverksamheter höll i kurser i informationssökning. De målgrupper kurserna 
inriktade sig på var äldre, kvinnor och arbetslösa. Vad som räknades som äldre varierade
kraftigt och gick från 45+ år till senior, utan närmare definition. PuLLs-projektet blev 
framgångsrikt och Eve et al. beskriver hur efterfrågan på kurser var större än tillgången. 
Projektet, menar forskarna, visar att det finns en tradition att arbeta med inlärning på 
bibliotek och att bibliotek numera går mot att mer aktivt rikta sina kurser till en speciell 
målgrupp. Vidare fann forskarna att bibliotekspersonalen går från en passiv roll som 
tillhandahållare av kunskap till en mer aktiv roll som förmedlare eller till och med 
lärare. 

Alex Cohen (2009), amerikansk biblioteksplanerare, resonerar kring att efterfrågan på 
studieplatser och tillgången till digital teknik på biblioteket har tvingat biblioteken att 
tänka om när det kommer till planering av rummet. Cohen skriver att det i samtal med 
fokusgrupper har framkommit att bristen på studieplatser eller sittplatser gör att 
bibliotekets roll som en plats för alla i samhället, försämras. Biblioteket behöver vara en
flexibel plats där det finns plats både för personer som vill arbeta i grupp och personer 
som söker efter en tyst plats att vistas på. 

2.3 Biblioteket som mötesutrymme

I ”How do public libraries function as meeting places?” undersöker de tre norska 
forskarna Aabø, Audunson och Vårheim (2010) med hjälp av statistisk analys hur tre 
bibliotek i Oslo fungerar som mötesplats och vilka möten som i så fall äger rum – är det
lågintensiva sådana där besökaren träffar personer med annan bakgrund än sig själv, 
eller är det högintensiva möten där besökaren träffar vänner eller kollegor med liknande
intressen som besökaren själv? Med hjälp av ett opinionsinstitut genomfördes en 
telefonundersökning i tre olika områden i Oslo, samt ett område i Tromsø där frågor om
möten, både planerade och spontana, som hade ägt rum på biblioteket ställdes. 
Forskarna fann att biblioteket till stor del används som, eller ses som, en mötesplats och 
att de möten som äger rum kan se ut på olika sätt; en del är personliga, ansikte mot 
ansikte, medan andra sker online. Mötena kunde även ske genom deltagande i samma 
evenemang, exempelvis författarbesök eller politikersamtal (Aabø et al., 2010). 

Den norske biblioteksforskaren Ragnar Audunson (2005) gör en summerande ansats 
och beskriver hur dagens globaliserade samhälle har utvecklats ur två, till synes, 
obesläktade företeelser. Den ena företeelsen, menar han, är migration och framväxten av
det multikulturella samhället, den andra består av digitaliseringen och framväxten av 
informations- eller kunskapssamhället. Audunson resonerar kring att bibliotekets 
funktion som mötesplats måste omvärderas och att det i ett multikulturellt samhälle är 
viktigt att det finns tillgång till lågintensiva mötesplatser där personer med olika 
bakgrund, vare sig det gäller etniskt ursprung, religiös åskådning eller andra kulturella 
skillnader, kan träffas.

Hilde Ljødal, norsk biblioteksforskare undersöker i sin kvalitativa studie från 2005 
vilken roll biblioteket har i det offentliga rummet. Ljødal (2005) intervjuar 22 personer 
med olika anknytning till biblioteket; personal, användare, konsulenter och politiker 
angående deras syn på biblioteket som mötesplats. Hon finner att mötesplats är ett 
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komplext begrepp som kan ta sig olika uttryck i biblioteket och att det inte 
nödvändigtvis är så att biblioteket som mötesplats är något som sker spontant eller som 
är självklart, utan att det är något som bibliotekspersonalen aktivt måste arbeta för. I 
intervjuerna betonade både bibliotekspersonal och politiker att mötesplatser skapas 
genom samarbete över yrkesgränserna eller mellan olika sektorer i samhället. Studien 
visar även att de spontana möten som sker, exempelvis mellan surfande ungdomar och 
äldre, eller mellan personer från olika bakgrund främjar demokrati och integration 
(Ljødal, 2005). 

2.4 Biblioteket som skapandeutrymme

Två australiensiska forskare, Slatter och Howard (2013) har undersökt hur det fungerar 
att driva makerspace1 i Australien. De menar att biblioteken måste följa med i 
samhällsutvecklingen och att ett sätt att göra detta är att etablera så kallade 
makerspaces. För att undersöka hur de handskas med de frågor och utmaningar som 
uppstår i samband med makerspaces, intervjuades tre informationsspecialister. 
Forskarna fann att biblioteket ändrades från en plats där besökare tar del av kreativt 
material, till en plats där besökarna istället producerar sådant material själva. De fann 
även ett ökat samhällsengagemang där besökare ur olika samhällsgrupper tar del av 
teknologi och lär känna andra med liknande intressen och tar som exempel 3D-skrivaren
som lockat både skolbarn, studenter och pensionärer. Samtidigt, menar Slatter och 
Howard, har makerspace även medfört utmaningar för personalen då det kräver mycket 
av budgeten och det är tidskrävande att sätta sig in i ny teknologi.

Sue Considine, chef på Fayetteville Free Library, beskriver för Laurel Britton vid 
Public Libraries Online (2012) hur bibliotekets makerspace blivit framgångsrikt och 
säger att nyckeln till ett lyckat makerspace är samhället. Bibliotekarierna behöver inte 
vara experter, det finns fullt med experter ute i samhället, istället behöver 
bibliotekarierna vara de som tillhandahåller medlen, i detta fallet olika former av teknik 
och annat involverat i skapande. Considine fortsätter med att påpeka att makerspace är 
en naturlig förlängning av bibliotekens tjänster och att det finns ett större syfte än att 
enbart tillhandahålla tekniken – makerspace möjliggör människors kreativitet och låter 
dem nå ut i världen med den. Considine säger att inte ett makerspace är det andra likt 
eftersom de är speglingar av samhället de befinner sig i. Litteracitet, fortsätter 
Considine, är något varje bibliotekarie känner till och arbetar med, men biblioteken 
behöver börja fundera över begreppet translitteracitet, att kunna läsa, skriva och 
använda olika plattformar och verktyg. Här kan ett makerspace göra skillnad eftersom 
det låter besökare använda sig av olika verktyg. Den digitala klyftan överbryggs inte 
enbart med datorer och internet, utan kräver även andra former av teknik. 

De danska biblioteksforskarna Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen 
diskuterar i sin artikel ”Towards Culture 3.0 – performative space in the public library” 
(2017) hur skapandeutrymmet (performative space) tar sig uttryck i nordiska bibliotek. 
Jochumsen et al. (2017) beskriver hur kulturinstitutioner som exempelvis teatrar eller 
folkbibliotek på olika sätt involverar användaren i sin verksamhet. De resonerar kring 
olika begrepp som användarmedverkan (user participation), co-creation och 
användardriven utveckling (userdriven innovation) och hur folkbibliotek runtom i 

1 Makerspace är en plats där människor kan träffas och skapa eller uppfinna saker, antingen med 
traditionellt hantverk eller teknologi (Cambridge University Press, 2020, min översättning).
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världen inrättar särskilda utrymmen där användarna själva får skapa. Jochumsen et al. 
(2017) resonerar kring digital natives som prosumenter, det vill säga både producenter 
och konsumenter av kultur och hur det är viktigt att kulturinstitutioner som tidigare 
karaktäriserats av ordning och envägskommunikation måste ge utrymme för skapande 
för att anses vara relevanta för denna grupp. Forskarna beskriver hur bibliotek ända 
sedan 1960-talet haft utrymmen där användarna kan skapa på olika sätt, men att det är 
först under de senare åren som det skett en förändring i bibliotekens identitet och ord 
som göra, skapa, publicera, arbeta, spela eller uppleva har blivit centrala för 
verksamheten. Idag, skriver Jochumsen et al. (2017) är skapandeutrymmet en naturlig 
del i planerandet av nya bibliotek eller ombyggnaden av äldre och ett centralt begrepp i 
strategier eller biblioteksplaner. Forskarna diskuterar biblioteken som skapandeutrymme
och på vilket sätt det är relevant för biblioteken att tillhandahålla ett sådant utrymme. 
De finner att det finns tre skäl; den demokratiska grunden, den ekonomiska grunden 
samt grunden till självmakt. Den demokratiska grunden beskrivs som ett sätt att 
överbrygga den klyfta som finns gällande vem eller vilka som deltar i kulturell 
verksamhet. Skapandeutrymmet kan användas för att ”lura” in ungdomar på biblioteket 
utan att egentligen ändra det verksamheten erbjuder. En annan aspekt av den 
demokratiska grunden är att förmågan att använda digitala verktyg skiljer sig åt mellan 
ungdomar och medan internet av en del ses som en rik och mångsidig resurs, är det för 
andra istället ointressant om än användbart vid vissa tillfällen. Tillgången till olika 
verktyg och programvaror som kan användas för skapande i olika former kan vara ett 
sätt att arbeta för att överbrygga klyftan gällande vem eller vilka som deltar i kulturell 
verksamhet. Den ekonomiska grunden stärker innovation, entreprenörskap och 
kreativitet, vilka är nödvändiga egenskaper för kreativt företagande i samhället. Ett 
samhälle behöver kreativa företagare för att vara konkurrenskraftigt och 
skapandeutrymmet i biblioteket kan ses som en grogrund för dessa företagare. På så vis 
bidrar skapandeutrymmet i biblioteket till att skapa de ekonomiska förutsättningarna i 
samhället. Grunden till självmakt gör den enskilde individen synlig och ger den en röst. 
Skapandeutrymmet kan vara en plats där användare får möjlighet att stärka sig som 
individ och när ungdomar samlas för att skapa tillsammans stärks deras uppfattning 
både om sig själva som konstnärer, men även som en del av en subkultur. 
Skapandeutrymmet kan även vara stärkande för individers egenmakt. När den enskilde 
individen blir kompetent på nya områden främjas även personens förmåga till 
nytänkande. Jochumsen et al. (2017) resonerar kring huruvida skapandeutrymmet är ett 
sätt för biblioteken att förtvivlat försöka vara relevanta för dagens användare, eller om 
det är ett försök att framstå som modernt och ”hypat”. Är det en tillfällig trend som 
kommer att försvinna när det blåser nya politiska vindar, frågar sig Jochumsen et al. 
(2017) och resonerar vidare kring hur det politiska trycket på biblioteken tvingar dem 
att legitimera sin verksamhet och hur skapandeutrymmet kan vara ett sätt att göra just 
detta. De avslutar med att diskutera kring hur skapandeutrymmet främjar individens 
egenmakt och nytänkande och att det på så vis understödjer bibliotekets kärnvärden. 

De australiensiska bibliotekarierna Derr och Rhodes (2010) diskuterar folkbibliotekets 
relevans för ungdomar utifrån teorin om socialt kapital. De beskriver ungdomars vardag
och hur de själva skapar den kultur de vill vara en del av. Hur ska biblioteken fånga 
dessa ungdomar när ledordet i deras liv är självständighet, frågar forskarna. Bibliotek 
måste aktivt sträva efter att vara en plats dit ungdomar vill gå och visa att bibliotek är en
relevant plats för dem. Ungdomar, vill, enligt Derr och Rhodes vara engagerade i sitt 
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samhälle, men på sina egna villkor. Platsbrist leder ofta till att ungdomsavdelningen får 
vara en del av barnavdelningen, eller intryckt på en överbliven hylla. Ett sätt att ge 
ungdomar egna platser i biblioteket är att skapa rum i rummet där ungdomar känner sig 
välkomna och på så vis få ungdomarna att känna tillhörighet med biblioteket som 
relevant plats.

2.5 Stärkta bibliotek 

Då Stärkta bibliotek är en ny satsning, finns det inte någon tidigare forskning att luta sig
på inom just detta område. Kulturrådet har i rapporten Stärkta bibliotek, (2019) 
kortfattat sammanfattat de trender som kan urskiljas i ansökningarna från 2018.2 
Kulturrådet skriver att det finns en stor variation i de inkomna ansökningarna och de 
kan se att det finns stora skillnader kommuner emellan med avseende på förutsättningar 
och resurser. Kulturrådet har samlat ansökningarna i tio övergripande kategorier som 
speglar utvecklingsområdena. Inom varje parentes ges en förklaring på vad som kan 
ingå i en kategori. Exemplen är inte uttömmande för varje kategori. 

• Biblioteket i samhället (till exempel biblioteket som mötesplats)
• Biblioteksrummet (det finns en koppling mellan omgestaltning av rummet och 

       utveckling av verksamheten)
• Breddad kompetens (till exempel digital handledning, något som ställer krav på 

        personalens kunskap)
• Digitala satsningar (digital skaparverkstad, självbetjäning eller webb- och 

        katalogsamarbeten)
• Läsfrämjande (biblioterapi, högläsning, skrivfrämjande)
• Meröppet (omgestaltning av biblioteksrummet krävs ofta)
• Nationella satsningar (Bibblix och Världens bibliotek)
• Satsningar för unga (rumsliga förändringar, inköp av teknik eller spel)
• Språkutveckling (små barn, litteratur på olika språk, minoritetsspråk)
• Uppsökande verksamhet (bussar, bilar, cyklar, pop up-bibliotek, lokal samverkan

mellan bibliotek och exempelvis förskola eller äldreomsorg)

Flera av de kategorier Kulturrådet tar upp i sin rapport är sådana som på olika vis och i 
olika grad förekommer i ansökningarna som ligger till grund för denna studie. Medan 
Kulturrådet i sin rapport har gjort en kort sammanfattning av de trender de kan urskilja i
ansökningarna, väljer jag ett annat perspektiv och analyserar ansökningarna för att få 
ökad kunskap kring huruvida den framtidsvision av folkbiblioteket som framställs i 
Four spaces speglas i dem. 

Den forskning och litteratur som presenterats ovan ger mig en förståelse för hur 
biblioteksutrymmet kan användas och därmed också en förståelse för mitt material. 
Medan artiklarna i den tidigare forskningen och litteraturen enbart fokuserar på vardera 
ett av de utrymmen som beskrivs i Four spaces, kommer jag istället att fokusera på alla 
fyra utrymmena. I uppsatsens avslutande kapitel kommer jag att återkomma till 
forskningen och litteraturen och föra en diskussion kring var mitt resultat står i relation 
till resultaten i de tidigare studierna. Precis som exempelvis Carlsson (2013) och Ljødal 

2 De nio projekt som presenteras i rapporten ingår inte i denna studie

10



(2005) använder jag mig av kvalitativ metod i syfte att få en djupare förståelse för mitt 
material. Den variation av metoder som används i den tidigare forskningen visar på hur 
biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och att det finns 
flera ingångar för den som vill forska på området. 
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3 Teori
Som teoretisk modell används Four spaces. Modellen är en vision för det framtida 
folkbiblioteket och utvecklades i samband med att den danska rapporten 
Folkebibliotekerne i vidensamfundet publicerades av Udvalget om folkebibliotekerne i 
vidensamfundet (Kommittén för folkbiblioteken i kunskapssamhället, min översättning)
år 2010 (Jochumsen, 2018). Kommittén tillsattes som följd av att flera danska bibliotek 
stängdes på grund av en kommunreform och besparingskrav, och det fanns ett behov av 
att utveckla bibliotekens roll i kunskapssamhället (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 
& Skot-Hansen, 2012). Kommittén skulle även utröna på vilket sätt folkbiblioteken 
kunde stödja den globaliseringsstrategi som formaliserades av den danska regeringen år 
2006. I samband med kommitténs arbete fick de danska forskarna Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen i uppdrag att utveckla en modell för 
biblioteken, vilket resulterade i Four spaces.

Jochumsen et al. (2012) beskriver hur samhället och därmed bibliotekens legitimitet 
förändrats och att vi går mot ett mer globalt och multikulturellt samhälle där traditioner 
mist sin roll och där den kulturella frigörelsen är viktig. De resonerar kring hur 
sociologers, så som Bauman eller Giddens, tankar om det post-moderna eller sen-
moderna samhället indikerar att samhället gått igenom en radikal förändring. I ett 
förändrat samhälle, skriver Jochumsen et al. (2012) är det viktigare än någonsin för 
individen att veta vem han eller hon är och invånarna i samhället måste vara öppna för 
andra människor och för samhället som helhet. Invånarna måste ha en tro på att de 
själva kan förhålla sig till och initiera förändring. Detta, menar Jochumsen et al. (2012) 
gäller även biblioteket och mot bakgrund av denna samhällsutveckling behövdes en ny 
modell för biblioteken. En modell som dels visar vilken potential de framtida 
biblioteken har men som även beskriver hur biblioteken kan möta de utmaningar det 
ställs inför. De främsta utmaningarna biblioteken i kunskaps- eller upplevelsesamhället3 
möter är digitaliseringen, förändringen i hur biblioteken används samt konkurrensen 
från andra kulturaktörer. Samhällsinvånarnas förändrade behov visar sig på olika sätt, 
bland annat i att det finns en efterfrågan på icke-kommersiella platser att mötas på, det 
behövs utrymme där invånarna kan känna delaktighet, det behöver finnas en plats där 
invånarna kan skapa tillsammans med andra och det krävs möjlighet till utveckling och 
livslångt lärande. 

Modellen, skriver Jochumsen (2018) speglar hur bibliotek inte längre har samlingen 
som sitt primära fokus, utan istället alltmer fungerar som en plats för kulturförmedling, 
livslångt lärande, möten och möjlighet att delta och vara kreativ och innovativ. Syftet 
med modellen är inte att den ska användas som en mall, utan den ska istället ses som ett 
underlag för diskussion och visa hur ibland vitt skilda tjänster i biblioteket kan ingå i 
biblioteksutrymmena utan att biblioteket förlorar sin identitet (Jochumsen, 2018). 
Jochumsen et al. (2012) beskriver flera användningsområden för modellen och nämner 
bland annat att den kan användas för att utveckla, bygga, designa, eller göra om 
folkbibliotek. 

3 En beskrivning av kunskaps- och upplevelsesamhället finns i kapitel 1
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Med modellen visar Jochumsen et al. (2012) fyra övergripande mål som biblioteken 
både på individ- och samhällsnivå kan stödja; erfarenheter (experience), delaktighet 
(involvement), egenmakt (empowerment) och nytänkande (innovation). Erfarenheter 
och delaktighet gäller särskilt den enskilde individen och hur han eller hon ser på 
omvärlden och skapar mening och identitet i ett komplext samhälle, medan egenmakt 
och nytänkande istället stöder de mål som rör samhället som helhet. Egenmakt avser 
utvecklingen av starka och oberoende samhällsinvånare som kan lösa de problem som 
uppstår i vardagen, medan nytänkande rör förmågan att hitta nya svar på praktiska 
problem eller utvecklingen av helt nya koncept, metoder eller konstnärliga uttryck. 
Erfarenheter och egenmakt, menar Jochumsen (2018) är knutna till bibliotekets 
traditionella värden, upplysning, bildning och social rörlighet. Delaktighet och 
nytänkande är istället relaterade till socialt kapital, känslan av gemenskap med 
lokalsamhället och invånarnas förmåga att skaffa sig nya färdigheter. Modellen visar 
även hur bibliotekets utrymme kan användas för att bidra till att de fyra övergripande 
målen uppnås. Jochumsen et al. (2012) beskriver fyra olika utrymmen biblioteken kan 
erbjuda sin användare; inspirationsutrymme (inspiration space), lärandeutrymme 
(learning space), mötesutrymme (meeting space) och skapandeutrymme (performative 
space). De fyra utrymmena ska inte betraktas som separata konkreta utrymmen utan 
överlappar varandra och kan existera både fysiskt och digitalt. 

Figur 1. The four space model (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 589)
Publicerad med tillstånd av Henrik Jochumsen. 
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Inspirationsutrymmet är utrymmet där upplevelser äger rum. Upplevelserna kan bestå 
av olika saker, men det viktiga är att det är sådana som ändrar användarnas sätt att se på 
omvärlden. Eftersom inspirationsutrymmet ska inbjuda till att användarna gör andra val 
än de brukar, måste det också tillåta det som är irrationellt eller kaotiskt (Jochumsen et 
al., 2012). Programverksamhet tar allt större plats på dagens bibliotek och det är därför 
viktigt att biblioteksutrymmet är flexibelt så att det finns plats för upplevelser av olika 
slag. Även själva biblioteksrummet kan bidra till att besökarna får en upplevelse, till 
exempel genom att låta inredning, färg och design uppmana till lek och nya sätt att 
använda rummet (Jochumsen, 2018). 

Lärandeutrymmet låter besökare, oavsett ålder, utforska världen. Information och 
kunskap ska vara fritt tillgängliga och utan begränsningar. Lärandet kan se ut på många 
olika sätt, till exempel lek, kurser och andra aktiviteter. Lärandet utgår från användarens
erfarenheter och hans eller hennes behov. Förutom att det finns tillgång till både digitala
och analoga former av information, kan även lärandet stärkas med hjälp av med läxcafé,
studieplatser eller öppna kurser (Jochumsen et al., 2012).

Mötesutrymmet ska fungera som en mötesplats borta från hemmet eller arbetet. Här ska 
användaren kunna möta dels likasinnade personer, men även människor med andra 
bakgrunder eller andra värderingar. Mötesplatsen, skriver Jochumsen et al. (2012), kan 
bestå av allt från informella platser så som caféverksamhet till mer formella platser för 
organiserade möten. Mötena behöver inte ske ansikte mot ansikte, utan kan även ta plats
på internet i chattrum, bloggar eller andra plattformar. I ett segmenterat samhälle, menar
Jochumsen (2018), är det viktigt att det finns platser där invånarnas tankesätt utmanas 
genom diskussioner och möten med personer med andra åsikter. Biblioteket omnämns 
som en lågintensiv mötesplats. För att biblioteket på bästa sätt ska fungera som 
mötesplats, skriver Jochumsen (2018), krävs det att det finns utrymme där människor 
kan vara och som underlättar möten med andra människor.

I skapandeutrymmet ska användarna få möta konst och kultur. De ska bli inspirerade att 
själva skapa med hjälp av redskap och material som finns tillgängliga för att stödja 
deras kreativitet. Skapandet innefattar flera olika konstformer, bland annat sång, 
skrivande och interaktiva spel. Här ska användarna kunna möta personer som stöder 
dem i deras skapande, till exempel professionella konstnärer eller designers (Jochumsen
et al., 2012). Detta rum kan också fungera som en sorts scen där användarna kan 
förmedla och publicera sitt arbete eller sin produkt (Jochumsen, 2018). 

3.1 Tillämpning av modellen

Eftersom, menar Jochumsen (2018), modellen grundar sig i de utmaningar biblioteken 
ställs inför i ett kunskaps- och upplevelsesamhälle samtidigt som den visar hur bibliotek
kan möta samhällsinvånarnas nya eller ändrade behov, fungerar den både som ett 
analys- och utvecklingsverktyg. I denna uppsats används modellen som analysverktyg, 
vilket kräver vissa ställningstaganden då den i analysen appliceras på utvecklingsbehov 
av utrymmena. Jochumsen et al. (2012) beskriver hur utrymmena går in i varandra utan 
tydliga gränser och för att kunna använda modellen i min analys har jag varit tvungen 
att generalisera och gjort den tolkning som följer nedan. Min tolkning av vilka 
utrymmen som stöder vilka övergripande mål för folkbiblioteket sker i enlighet med den
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teoretiska modellen. Hur de övergripande målen ska förstås beskrevs tidigare i detta 
kapitel på sidan 13. 
 
Inspirationsutrymmet rymmer all form av programverksamhet som i ansökningarna 
inte kopplas till inlärning, möten eller olika former av skapande. Sångstunder ses i 
denna studie som en del av programverksamhet. Jochumsen (2018) betonar att 
flexibilitet i biblioteksutrymmet är viktigt för att upplevelser ska kunna ta plats – därför 
tas ansökningar rörande flexibilitet med i inspirationsutrymmet. Till 
inspirationsutrymmet hör även sådant som kan bidra till att användaren får ta del av 
upplevelser eller inspireras genom biblioteksutrymmets utformning. 
Inspirationsutrymmet stöder framför allt de två övergripande målen erfarenheter och 
delaktighet. 

Lärandeutrymmet är det utrymme i biblioteket där någon form av inlärning sker, vare 
sig det är i grupp eller enskilt. De övergripande mål som stöds av detta utrymme är 
framför allt erfarenheter och egenmakt.

Mötesutrymmet ses som det utrymme där möten, formella eller informella sådana, 
mellan människor sker. Mötesutrymmet stöder framför allt de två övergripande målen 
egenmakt och delaktighet.

Skapandeutrymmet ses som det utrymme där besökaren skapar och får uttrycka sig. 
Jochumsen et al. (2012) nämner inte makerspace när de beskriver vad som kan ingå i 
skapandeutrymmet, detta är en tolkning som används i denna studie då makerspace 
fokuserar på besökarens skapande med hjälp av olika tekniker, såväl digitala som 
analoga. Detta utrymme stöder framför allt de två övergripande målen delaktighet och 
nytänkande.

I analysen använder jag de fyra utrymmena i den teoretiska modellen och 
beskrivningarna av dessa utrymmen för att upptäcka formuleringar som rör 
biblioteksutrymmet och användningen av detta. Genom formuleringarna skapar jag en 
bild av hur biblioteken vill använda eller utveckla sina olika utrymmen. 
Formuleringarna grupperas sedan efter de fyra biblioteksutrymmena och varje utrymme 
analyseras mot de övergripande mål Jochumsen et al. (2012) ser att folkbiblioteken kan 
stödja. Genom analysen får jag en bild av vad biblioteken vill arbeta med och på så vis 
kan jag uppnå mitt syfte med uppsatsen – att nå ökad kunskap om huruvida den 
framtidsvision av folkbiblioteket som presenteras i Four spaces speglas i de beviljade 
ansökningarna till Stärkta bibliotek.

15



4 Metod 
Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att skapa ökad kunskap kring huruvida den 
framtidsvision av folkbiblioteket som presenteras i Four spaces speglas i de beviljade 
ansökningarna till Stärkta bibliotek För att få denna kunskap har jag valt att genomföra 
en kvalitativ studie eftersom jag intresserar mig för ord, inte siffror (Bryman, 2011). 
Metoden är även passande med avseende på syfte och frågeställning. Det insamlade 
materialet analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 

4.1 Urval och material

Under 2018 fanns det två ansökningstillfällen till Stärkta bibliotek, ett på våren och ett 
på hösten. I den första ansökningsomgången fick Kulturrådet in 240 ansökningar från 
198 kommuner och i den andra ansökningsomgången, som också är den som ligger till 
grund för studien, fick Kulturrådet in 187 ansökningar från 148 kommuner. Av dessa 
187 ansökningar beviljades 133 ansökningar bidrag och i 58 av dem gick det att urskilja
formuleringar som rör utvecklingsbehov av biblioteksutrymmet. Dessa 58 ansökningar 
ligger till grund för studiens analys. Det finns två anledningar till att enbart beviljade 
ansökningar tas med i uppsatsen – dels var det nödvändigt att begränsa det empiriska 
materialet med tanke på uppsatsens begränsade form, dels innebär en beviljad ansökan 
att det biblioteket vill göra är sådant som Kulturrådet anser ligga i linje med syftet med 
Stärkta bibliotek – att öka utbudet och tillgängligheten vid svenska folkbibliotek. En 
analys av alla inkomna ansökningar, både beviljade och avslagna sådana, skulle visa 
vad biblioteken vill göra, men inte vad som faktiskt kommer att omsättas i praktiken. 

Ansökningar som lämnats in till Stärkta bibliotek är allmänna handlingar och efter att ha
kontaktat Kulturrådet, skickade de mig alla ansökningar som inkommit i andra 
ansökningsomgången. Materialet består av textfiler som alla har samma uppbyggnad 
med olika avsnitt på totalt åtta sidor, där biblioteken får redogöra för vad de vill 
använda bidraget till och vilka kostnader de räknar med ska uppkomma. Exempel på 
ansökningsblankett finns i bilaga 1.

4.2 Analysmetod

För att utröna vilka utvecklingsbehov rörande biblioteksutrymmet som framkommer i 
ansökningarna och på vilka sätt de kan relateras till de fyra övergripande mål som 
uttrycks i Four spaces, analyseras materialet med kvalitativ innehållsanalys. Wildemuth 
(2017) refererar till Hsieh och Shannon som tar upp tre olika ansatser inom kvalitativ 
innehållsanalys; konventionell (induktiv) där det är texten som ger upphov till teman 
och kategorier, styrd (deduktiv) ansats där forskaren utgår från ett på förhand bestämt 
kodningsschema och slutligen den summerande ansatsen där forskaren skapar sig en 
överblick av texten genom att kartlägga vilka ord som används. I den här studien har jag
valt att använda mig av deduktiv ansats då jag i analysen använder de fyra utrymmena i 
den teoretiska modellen som kategorier, se kapitel 3.1.

4.3 Praktiskt tillvägagångssätt

Då jag använde deduktiv ansats hade jag redan vid analysens början fyra olika 
kategorier som jag hämtat ur den teoretiska modellen: inspirationsutrymmet, 

16



lärandeutrymmet, mötesutrymmet och skapandeutrymmet. Analysarbetet inleddes med 
att jag läste igenom de 58 ansökningarna för att upptäcka formuleringar som rör 
biblioteksutrymmet. I detta skede i analysen hade jag hjälp av den förståelse jag fått för 
mitt material genom den tidigare forskningen och litteraturen jag funnit. 
Formuleringarna jag hittade klipptes ur ansökan och klistrades, tillsammans med 
bibliotekets namn, in i ett dokument, i den ordning de hittades. Sedan läste jag igenom 
formuleringarna flera gånger och analyserade dem utifrån den tolkning av modellen 
som beskrevs i kapitel 3.1 för att kunna placera dem i rätt kategori. Därefter läste jag 
igenom formuleringarna i varje kategori igen för att finna mönster och grupperade dem 
utifrån dessa mönster. Slutligen analyserades varje enskild kategori utifrån de fyra 
övergripande mål som Jochumsen et al. (2012) ser att folkbiblioteken kan stödja. 

4.4 Trovärdighet och validitet

Bryman (2011) refererar till LeCompte och Goetz som diskuterar begreppet 
trovärdighet (reliabilitet) i kvalitativ forskning. Extern reliabilitet rör i vilken grad en 
undersökning kan replikeras, något som kan vara problematiskt i kvalitativ forskning då
forskningsmiljön kan vara svår att efterlikna. I detta fall är den externa reliabiliteten hög
eftersom det material som används i studien inte kommer att förändras över tid. För att 
säkerställa att den interna reliabiliteten blir hög är det i kvalitativ forskning viktigt att i 
detalj redovisa de steg som tagits i forskningsprocessen (ibid.), något som eftersträvas i 
denna studie. Den externa validiteten som rör huruvida en studies resultat kan 
generaliseras (ibid.), är i detta fall problematisk eftersom det inte går att dra slutsatsen 
att alla svenska folkbibliotek har samma utvecklingsbehov baserat på det material som 
studerats. Därmed kan jag i min studie enbart belysa huruvida det finns en reflektion av 
den framtidsvision av folkbiblioteket som presenteras i Four spaces i de beviljade 
ansökningarna till Stärkta bibliotek i den andra ansökningsomgången 2018.

Jag har i studien valt att inte uppge vilka bibliotek det är som lämnat in de ansökningar 
som ligger till grund för analysen eftersom det inte är relevant. Det jag eftersträvar i min
studie är att skapa ökad kunskap kring huruvida den framtidsvision av folkbiblioteket 
som presenteras i Four spaces speglas i de beviljade ansökningarna till Stärkta bibliotek.
Vilka bibliotek som avser att göra förändringar är inte relevant. 

I min studie förekommer inga personuppgifter och inte heller kommer enskilda 
personer, vars anonymitet skulle behöva garanteras, till tals.  

Resultatet av studien redovisas delvis med hjälp av citat ur ansökningarna. För att inte 
uppge vilket bibliotek som står bakom citatet, har biblioteken anonymiserats med en 
bokstav eller en bokstav och en siffra. Den bokstav eller bokstav och siffra som 
tilldelats ett bibliotek härrör inte från bibliotekets namn. 
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5 Resultat och analys 
Detta kapitel är disponerat utifrån de fyra biblioteksutrymmena som presenteras i den 
teoretiska modellen. För varje utrymme presenteras först resultat och analys rörande de 
utvecklingsbehov som framkommer genom ansökningarna, därefter presenteras 
analysen utifrån Jochumsen et al. (2012) fyra övergripande mål för biblioteket. Sist i 
kapitlet presenteras det största utvecklingsbehovet. Citat används för att styrka 
tillförlitligheten.

5.1 Inspirationsutrymmet

Flera bibliotek ser möjligheten att kunna använda biblioteksutrymmet på olika sätt som 
ett sätt att attrahera nya besökare. Ett bibliotek har arbetat med fokusgrupper bland sina 
användare och ser ett flexibelt biblioteksutrymme som underlättar för 
programverksamhet som ett sätt att få fler besökare: 

Den fokusgrupp vi arbetat med har särskilt lyft fram behovet av fler 
sittplatser (fler besökare kommer också att betyda än större behov av 
sittplatser). De önskar fåtöljer för sagoläsning, flexibelt möblemang som kan 
användas såväl för ensamt läsande som samtal mellan flera personer. 
Möblemanget måste också kunna anpassas för olika aktiviteter. (bibliotek 
Ö1)

Några bibliotek för liknande resonemang och ser flexibilitet i biblioteksutrymmet som 
ett sätt att göra biblioteket till en plats för kultur då flyttbara möbler gör 
programverksamheten tillgänglig för fler besökare. Ett bibliotek skriver:  

Ny biblioteksinredning som exempelvis nya bibliotekshyllor med hjul skulle 
öppna upp för andra möjligheter i bibliotekslokalerna. Då kan ett större utbud
programverksamhet såsom föreläsningar, bokcirklar, språkcaféer, sagostunder
och andra program kunna tillgängliggöras för en bredare publik. Då kommer 
kommunens invånare på landsbygden kunna ta del av ett rikare kulturliv. 
(bibliotek L1)

Bibliotek A ser flexibilitet i biblioteksutrymmet som en möjlighet att 
använda sitt utrymme till olika typer av programverksamhet, riktad till olika
grupper, och nämner bland annat babybokstunder och programaktiviteter för
vuxna som möjliga programpunkter. 

Det flexibla biblioteksutrymmet som ett sätt att göra biblioteket tillgängligt och relevant
för fler i samhället nämns flera gånger och ett bibliotek som i sin ansökan tar upp den 
rent praktiska tillgängligheten skriver: 

Genom att byta hyllsystem får vi en flexiblare lösning och ökar 
tillgängligheten i lokalen. Med ett nytt hyllsystem kan vi möblera bättre 
utifrån besökarnas förutsättningar. Barnhyllor i rätt höjd och inget utom 
räckhåll för den i rullstol eller personer som inte kan böja sig lång [sic] ned. 
(bibliotek W1)

18



Många bibliotek vill satsa på programverksamhet och det finns stora skillnader i hur 
biblioteken uttrycker att denna verksamhet ska se ut. Programverksamhet för barn och 
unga förekommer i flera ansökningar; något bibliotek nämner att det finns behov av 
aktiviteter för åldersgruppen i kommunen (bibliotek D), medan ett annat tar upp 
medborgaraspekten och skriver om hur ”inspirerande föreläsare” kan stärka ungdomar 
och göra dem till engagerade och goda medborgare (bibliotek L). 

Programverksamhet ses även som ett sätt att främja integration. Bibliotek G skriver i sin
ansökan att de vill möjliggöra fler möten, workshops eller kurser och på så vis ”skapa 
en arena för integration och inkludering som gör biblioteket och den kulturskatt som vi 
förmedlar mer tillgänglig för fler grupper”. Bibliotek O uttrycker sig i sin ansökan som 
att de har ett bestämt mål och skriver att de ”ska prioritera program och aktiviteter som 
leder till ökad integration och en meningsfull fritid för barn och unga.”

Det finns även exempel på ansökningar som inte går närmare in på den tänkta typen av 
aktivitet; Bibliotek H skriver till exempel kortfattat att ”Ett delmål i projektet är att 
skapa bättre rum för aktiviteter” utan att specificera målgrupp eller aktivitet. 

Två av biblioteken, K och I, tar upp praktiska detaljer i programverksamheten och 
beskriver hur de behöver köpa in vissa tekniska hjälpmedel för att göra programmet 
tillgängligt för alla. Båda biblioteken nämner hörslinga och ljudutrustning eller -teknik i
sina ansökningar och bibliotek I ser de tekniska hjälpmedlen som ett sätt för biblioteket 
att vara en ”framåtblickande och kvalitativ” plats att vistas på.

Programverksamhet ses som ett sätt att locka fler besökare. Bibliotek F vill satsa på 
kulturarrangemang för både barn och vuxna och skriver att det ”borde vara ett bra sätt 
att locka fler besökare till biblioteken (...)”. Även bibliotek L ser ökad 
programverksamhet som ett sätt att attrahera nya besökare och skriver att det är ett sätt 
att göra biblioteken ”angelägna för fler”. 

Två av biblioteken, C och J, talar om relevans och behov i sina ansökningar. Bibliotek C
vill bjuda in ”aktörer som är relevanta för barn och ungdomar, t.ex. författare, 
influensers, föreläsare, ungdomar som inspirerar, läxhjälp och andra för vår typ av 
verksamhet relevanta utövare.”, medan bibliotek J skriver mer övergripande om hur 
biblioteket är en del av samhället och att de vill erbjuda sådant som möter det behov och
de önskemål som finns. 

Bibliotek B, N och P tar alla upp delaktighet kopplat till programverksamhet. Medan 
bibliotek B vill att besökarna själva är en del av programverksamheten, till exempel 
genom att ordna egna arrangemang, skriver bibliotek N och P istället om hur 
programverksamheten är ett sätt att få besökarna delaktiga i lokalsamhället och 
kulturlivet. 

Flera av biblioteken skriver i sina ansökningar att de vill göra sina utrymmen mer 
attraktiva och inbjudande eller välkomnande. Bibliotek S vill ”skapa ett fräscht och 
lockande bibliotek” och bibliotek T talar om ”attraktiva miljöer och lockande 
verksamhet för barn och unga”. Bibliotek U vill att utrymmet ska vara ”lockande och 
attraktivt” och skriver att de vill ”främst skapa miljöer dit barn och unga vill söka sig, 
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för att läsa eller bara vara”. En attraktiv lokal ses som lockande och flera av biblioteken 
hoppas att utformningen av biblioteksutrymmet ska locka nya besökare. Bibliotek V 
beskriver hur deras barnavdelning inte förändrats på 30 år och att de tror att en ”bättre 
anpassade [sic] barnavdelning skulle locka fler barnfamiljer.” Bibliotek M ser en 
sjunkande besöksstatistik och genom att ”göra en interiör, konstnärlig satsning i 
barnavdelningen” hoppas de kunna locka fler barn, unga och föräldrar att besöka 
biblioteket. Bibliotek B vill flytta sina barn- och ungdomsavdelningar för att på så vis 
göra dem attraktivare. 

Bibliotek Y vill förnya sin barnavdelning och gå från dagens ”ganska ordinära 
barnavdelning” till ett rum som ”tilltalar allt från det lilla barnet till den yngre 
tonåringen. Det ska väcka nyfikenhet, läslust och kännas tryggt.” 

Bibliotek R ser möjligheten att fånga barnen och få dem att fortsätta att besöka 
biblioteket genom att skapa ett utrymme som ska ”attrahera barnfamiljer med barn och 
unga i olika åldrar”. Miljön ska vara lekfull och bibliotek R vill att även den som inte är 
en van besökare ska ”våga sig in och [känna] sig hemma.” Även bibliotek J vill skapa 
en miljö där besökaren känner sig hemma och vill med detta nå ut till fler besökare. Att 
få besökaren att fortsätta att gå till biblioteket är något som även bibliotek W strävar 
efter och de skriver i sin ansökan att de vill ”behålla barnen allteftersom de blir äldre” 
och att en barnavdelning som känns lockande får familjer och barn att komma tillbaka.

Två bibliotek tar i sina ansökningar upp besökare med funktionsvariationer och 
bibliotek Ö skriver att de ”hoppas även att en satsning på bibliotekens 
tillgänglighetsfunktioner samt estetiska uttryck får användarna att känna stolthet och 
värna om biblioteket.” Bibliotek Ä vill ändra sin miljö för arrangemang och skriver att 
de på så vis kan ”anpassa upplevelse och åhörarytor till barn/ungas/funktionsnedsattas 
behov.”

Flera av biblioteken vill satsa på barnavdelningen och använder i sina ansökningar ord 
eller uttryck som till exempel attraktiva, lockande, trevligare, fräscha upp. Två av 
biblioteken, H och S, vill satsa mer på barn och unga och lyfta fram dessa avdelningar 
för att göra dem mer inbjudande eller välkomnande. Medan ett bibliotek bara kortfattat 
beskriver att de vill göra om miljön för barnfamiljer (bibliotek A1), är ett annat mer 
detaljerat i sin ansökning och beskriver omfattande vad de ämnar göra och vad de med 
sin förändring hoppas att uppnå: 

Nu planerar vi en ombyggnad av barnavdelningen, och vill genom detta 
bidrag skapa en inkluderande, lekfull och kreativ miljö för småbarnsfamiljer. 
En avskärmad småbarnsavdelning, där små barn kan krypa omkring och 
föräldrar har översikt, skofritt, inredning som är i lagom höjd för små barn, 
inspirerande färger, pedagogiska leksaker, och för de lite äldre barnen 
sagorum, krypin, läsloft, spel, pussel, en skaparverkstad, möjlighet att pyssla 
och göra saker, en plats där barn ska känna sig delaktiga (bibliotek O).

 
Bibliotek Z och Å vill på olika sätt få besökarna att stanna längre eller använda 
biblioteket mer. Bibliotek Z vill erbjuda större utrymme för barn och unga och hoppas 
även kunna nå deras ”föräldrar och motsvarande”. Bibliotek Å vill i sin tur skaffa nya 

20



bord, soffor, stolar och belysning, allt för att göra sin läsmiljö trevligare, både på vuxen-
och barnavdelningen. Bibliotek X vill lyfta sina filialer och skriver att de vill 
”genomföra en omgestaltning med de möbler, belysning och biblioteksinredning som 
behövs”; detta för att göra filialerna fräschare och attraktiva i förhoppning om att nå fler
medborgare. 

Analys av ansökningarna mot de övergripande målen

I materialet framträder det övergripande målet erfarenheter tydligt. Biblioteken vill på 
olika sätt förse sina användare med olika former av erfarenheter, antingen det sker 
genom programverksamhet eller genom själva biblioteksutrymmets utformning. 
Nytänkande, som rör förmågan att hitta nya svar på praktiska problem eller 
utvecklingen av helt nya koncept, metoder eller konstnärliga uttryck framkommer inte 
lika tydligt som erfarenheter i ansökningarna, men synliggörs till exempel genom att 
biblioteken vill erbjuda programverksamhet med olika aktörer, något som ger 
användaren möjlighet att skaffa sig nya färdigheter, och därmed främjar nytänkande. 

5.2 Lärandeutrymmet

I lärandeutrymmet har digitala tjänster och digitalt lärande en framträdande roll. Sju 
ansökningar tar upp digitala tjänster och hur de vill arbeta med dessa. De digitala 
tjänster som tas upp är dels bibliotekets egna, men även andra tjänster runtom i 
samhället. Bibliotek D1 skriver att för de äldre ”hoppas [vi] på ett ökat användande av 
vårt utbud, t.ex e-böcker, hemsida och databaser.” Samma bibliotek önskar även nå ut 
till nya användare genom att hålla i ipadkurser som gör att besökarna får kunskap om 
bibliotekets medieutbud och tjänster. 

Bibliotek M nämner den digitala klyftan i sin ansökan och skriver om hur de vill satsa 
på en pedagogisk IT-satsning som ska hjälpa till att ”minska den digitala klyftan för i 
huvudsak äldre, nyanlända och personer utanför arbetsmarknaden.” 

Bibliotek C1 hoppas att kunna introducera sina användare till det digitala samhället och 
göra dem mer ”självgående inom IT” genom att hålla i IT-caféer och språkcaféer där de 
använder sig av digitala hjälpmedel. De olika aktiviteterna ska rikta sig mot både barn 
och unga, äldre och personer som inte har svenska som modersmål. 

Medan de andra biblioteken i sina ansökningar skriver om hur de vill satsa på olika 
former av aktiviteter i form av exempelvis undervisning i informationssökning, satsar 
bibliotek G1 istället på att inrätta ett digitalt lärcentrum, även kallat Digidelcenter. Detta
ses som en möjlighet att ”hjälpa fler medborgare och [ge] dem en ökad tillgång till 
personlig service och guidning i informationssamhället.” 

Flera av biblioteken vill satsa på digitala tjänster för barn och unga. Bibliotek B1 ser 
den digitala tekniken som ett sätt att ”arbeta med det utvidgade läsbegreppet” medan 
bibliotek C1 ser de digitala tjänsterna som ett sätt att vägleda barn och unga inom 
medie- och informationskunnighet. Även bibliotek H1 talar om barn och unga och ser 
den digitala tekniken som ett sätt att göra biblioteket mer relevant för åldersgruppen. 

Bibliotek E1 vill genom att erbjuda datorer med punktat tangentbord och talsyntes, ge 
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en ny grupp användare möjlighet att ta del av det digitala samhället. De ser även en 
möjlighet att kunna hålla i olika kurser inom informationsundervisning och annan form 
av digital kompetens för användargruppen. Även bibliotek J1 ser att det finns behov av 
olika former av digitala hjälpmedel så som läsplattor, förstoringsprogram med talsyntes 
på usb och Daisy-spelare för att biblioteket ska vara en plats som är tillgängliga för alla.

Bibliotek Y1 vill göra en bred satsning på IT-frågor eftersom de ser att det finns ett 
sådant behov. De vill dels köpa in det de kallar ”fysiskt material” (bibliotek Y1), såsom 
tekniskt möblemang, men även hålla i föreläsningar och kurser för besökare. 

Ett framträdande behov är även det som rör studieplatser och flera bibliotek saknar i 
dagsläget sådana. Ett bibliotek beskriver hur de befinner sig i en stor och ljus lokal, men
att det inte finns platser där besökarna kan läsa eller studera i lugn och ro. De skriver 
vidare i sin ansökan att det finns ett stort behov av sådana platser och de vill därför 
skapa så kallade rum i rummet, där besökare ostört kan ägna sig åt studier eller läsning. 
(bibliotek I1). Bibliotek P beskriver en liknande situation med efterfrågan på tysta zoner
för studier och läsning, något de inte kan erbjuda idag. De vill lösa problemet genom att
flytta och möblera om för att skapa lugna zoner i det befintliga rummet. Två andra 
bibliotek, L1 och M1, skriver att de vill inrätta någon form av lugna studieplatser utan 
att närmare precisera hur platserna ska se ut. Bibliotek A1 vill istället för att skapa rum i
rummet göra om två befintliga rum till studieplatser och beskriver hur dessa 
studieplatser skulle vara en del av de insatser som redan görs i kommunen för att 
underlätta för invånare att studera, men ändå bo kvar. Biblioteket ser ytterligare vinster 
med att inrätta studierum på biblioteket och skriver att ”Läsande och studerande vuxna 
blir viktiga läsfrämjande förebilder för barn och unga vars hemmiljö inte erbjuder detta”
(bibliotek A1).

Bibliotek Z ser att det finns få högutbildade invånare i kommunen och vill vara en länk 
mellan befolkning och högskolor. De vill inrätta fler mötes-, arbets- och studieplatser 
för att nyanlända och distansstudenter ska kunna använda biblioteket på ett bra sätt. 
Även bibliotek K1 vill underlätta för sina invånare och tar i sin ansökan upp skillnader i
ekonomiska förutsättningar, något som kan påverka personers studiero. De vill inrätta 
ett studierum för vuxenstuderande och hoppas på så vis kunna hjälpa personer att klara 
sina studier. 

Ett av biblioteken ser en möjlighet att locka nya besökare om det finns studieplatser 
(bibliotek D) och skriver att det idag inte finns en ”tillfredsställande lösning”. Både 
bibliotek S och N1 vill erbjuda någon form av teknik för att underlätta för studenter. 
Bibliotek S vill inrätta ”studieplatser med internet för vuxenstuderande och SFI-elever”,
medan N1 inriktar sig på teknik för distansstudenter utan att närmre gå in på vilken 
form av teknik det rör sig om. 

Analys av ansökningarna mot de övergripande målen

Lärandeutrymmet stöder framför allt de två övergripande målen erfarenheter och 
egenmakt. Erfarenheter speglas i hur biblioteken vill ge möjlighet för användarna att 
använda utrymmet för att studera och därmed få ny kunskap, något som kan ändra 
individens sätt att se på världen. Erfarenheter visar sig även i önskningarna om att öka 
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användarnas digitala kompetens, då det blir ett nytt sätt för individen att ta del av 
världen. Att biblioteken vill öka den digitala kompetensen hos användarna och inrätta 
studieplatser visar på en stark koppling till egenmakt – de starka och oberoende 
samhällsinvånarna – vilka kan utvecklas genom att individen får möjlighet att lära sig 
nya saker, exempelvis kring digitala tjänster, och därmed öka sin förmåga att lösa 
problem. 

5.3 Mötesutrymmet

Sju av de totalt 58 ansökningar som ligger till underlag för studien tar upp informella 
möten i sina ansökningar. Några bibliotek tar upp biblioteket som mötesplats för alla, 
utan att specificera särskilda grupper och bibliotek Q1 skriver i sin ansökan om hur de 
vill förändra rummet så att ”alla besökare kan samexistera på olika platser och tider på 
biblioteket”. Vidare skriver de i sin ansökan att de vill samarbeta med olika föreningar 
runtom i kommunen och på så vis ”stärka bibliotekets roll som en mötesplats för 
kunskapsdelning, deltagande och lokal gemenskap” (bibliotek Q1). 

Tre av biblioteken vill underlätta för möten mellan människor i alla åldrar och ett av 
biblioteken skriver: ”Nu skulle vi vilja satsa på biblioteksmiljön, fräscha upp våra 
enheter och göra dem till attraktiva små bibliotek som kan bli mötesplatser för ung som 
gammal” (bibliotek U). 

Både bibliotek T1 och U1 tar upp möten mellan personer från olika sociala eller 
kulturella bakgrunder och U1 skriver i sin ansökan ”Genom att biblioteket i X [ortens 
namn] görs mer inbjudande kommer de som besöker biblioteket, från små barn med 
sina vuxna upp till de äldre lättare att hitta till biblioteket. Biblioteket som demokratisk 
mötesplats erbjuder en plats för alla att vara tillsammans med andra, oavsett bakgrund” 
(bibliotek U1). 

Bibliotek R1 vill samverka med samhället runtomkring och vara en mötesplats i 
kommunen eftersom biblioteket är, som de skriver i sin ansökan, ortens ”offentliga rum 
och samlingspunkt”. På biblioteket, skriver bibliotek R1, ska det finnas utrymme för 
möten och samvaro, men även för lugn och ro. Även bibliotek S1 ser att det finns ett 
behov mötesplatser i samhället och vill därför stärka bibliotekets roll som detta genom 
att sänka tröskeln in i biblioteket, anordna fler sittplatser och göra rummet mer 
inbjudande. 

Av de 58 ansökningar som ingår i studien är det bara ett bibliotek, X1 som uttrycker ett 
behov av mötesrum där organiserade möten kan ske. De vill investera i modern teknik 
och anpassa ett rum just för möten. 

Analys av ansökningarna mot de övergripande målen

I mötesutrymmet finns det tydliga kopplingar till det övergripande målet delaktighet när
biblioteken beskriver hur de vill fungera som mötesplats för olika användare oavsett 
ålder eller bakgrund. Genom att låta användare ur olika grupper mötas, uppstår utrymme
för diskussion, något som kan ändra det sätt på vilket individen ser på världen. Det 
andra övergripande målet som stöds av mötesutrymmet är egenmakt, vilket är ett 
samhälleligt mål knutet till upplysning, bildning och social rörlighet. Precis som möten 
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mellan personer ur olika grupper främjar delaktighet, främjar möten även egenmakt då 
det kunskapsutbyte som sker i en diskussion mellan olika personer stärker den enskilde 
individen. Biblioteket som en mötesplats där kunskapsdelning kan ske, som 
exemplifieras av ansökan från bibliotek Q1 fungerar upplysande och bildande för 
individen och stärker dennes känsla av egenmakt.

5.4 Skapandeutrymmet

Fem av de nio ansökningar som tar upp skapande skriver uttryckligen att de vill skapa 
ett makerspace, medan de övriga biblioteken tar upp skapande i olika former. Frågan om
integration och utanförskap kommer upp och ett bibliotek skriver i sin ansökan att ett 
makerspace kan bidra till ”ökad integration och digital delaktighet” (bibliotek Ä). Ett 
annat bibliotek skriver om hur barn och unga på grund av olika sociala bakgrunder kan 
hamna i ”digitalt utanförskap” (bibliotek D1) och att de därför vill inrätta en plats för 
skapande verksamhet.  

Några av biblioteken ser makerspace eller skaparverkstäder som ett sätt att locka till sig 
nya låntagare i åldrarna från tidiga tonåren till unga vuxna och ett av biblioteken skriver
att de genom att skaffa olika former av digitala verktyg skulle ”öka relevansen för fler 
grupper, särskilt ungdomar och unga vuxna” (bibliotek D). Ett annat bibliotek saknar 
låntagare i mellan- och högstadieåldern och vill inrätta en skaparverkstad i det rum där 
de vid tiden för ansökan har sin lokalhistoriska samling, eftersom de anser att medie- 
och informationskunnighet, MIK, är något som är svårt att klara sig utan i dagens 
samhälle (bibliotek Ä1). Nå ut till fler barn och unga vill även ett bibliotek som nyligen 
har flyttat in i skolans lokaler och som ser ”digitala aktiviteter” som ett sätt att ”nå fler 
inom målgruppen och få en bra start på [sitt] nya läge i skolan” (bibliotek N1).

Två bibliotek fokuserar på barn och ungas behov och intresse; bibliotek Z1 vill 
omgestalta sina rum för att ”bättre tillgodose behov hos barn och unga” och ”fortsätta 
främja barn och ungas skapande, läsande och digitala delaktighet” medan bibliotek Å1 
ser skapandet som ett sätt för de unga att knyta nya kontakter och vill öppna upp sin 
skapande verksamhet kvällstid och i den låta de unga skapa utifrån sina egna intressen.

Bara ett av biblioteken i denna kategori nämner barns delaktighet och vill inrätta ”en 
skaparverkstad, möjlighet att pyssla och göra saker, en plats där barn ska känna sig 
delaktiga” (bibliotek O).

Bibliotek V1 är det enda som i sin ansökan tar upp något kring spel. De vill starta en 
avdelning med tv-spel och stärka sin verksamhet genom till exempel spelkvällar i 
förhoppning om att nå ut till unga vuxna och då i synnerhet män. 

Analys av ansökningarna mot de övergripande målen

Skapandeutrymmet stöder framför allt de två övergripande målen delaktighet och 
nytänkande. När biblioteken i sina ansökningar skriver om skapande för att främja 
integration och delaktighet, finns det en tydlig koppling till det övergripande målet 
delaktighet eftersom skapandet blir ett sätt för individen att skapa en identitet och 
inkludera honom eller henne i ett större sammanhang. Individens skapande av identitet 
framträder speciellt i ett biblioteks (Å1) ansökan när biblioteket uttrycker att de vill att 
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de unga ska få skapa utifrån sina egna intressen. Här är det alltså individen själv som får
välja, biblioteket tillhandahåller medlen, men bestämmer inte innehållet. Delaktighet 
syns även i att biblioteken vill öka sin relevans för olika grupper och därmed inkludera 
fler genom att använda skapandeutrymmet för locka till sig nya användare. När det 
kommer till det övergripande målet nytänkande, tar detta sig uttryck i hur biblioteken 
vill lämna utrymme för användarna att skapa och uttrycka sig konstnärligt på olika sätt, 
vilket låter användaren använda sin fantasi och sin egen förmåga att skapa utan att det 
finns färdiga svar eller lösningar.

5.5 Det mest framträdande utvecklingsbehovet

Analysen visar att de utvecklingsbehov det empiriska materialet ger störst uttryck för, är
sådant som rör inspirationsutrymmet eller lärandeutrymmet. 

Att inspirationsutrymmet är framträdande i en stor del ansökningar tyder på att 
upplevelser för användarna är ett viktigt utvecklingsområde för biblioteken. Hur 
upplevelserna ser ut skiljer sig mellan biblioteken, men det ansökningarna i 
inspirationsutrymmet har gemensamt är att biblioteken hoppas kunna använda dessa 
upplevelser till att locka fler användare. Biblioteken vill tillföra användaren något, 
antingen det sker genom programverksamhet eller genom själva biblioteksrummets 
utformning. Den främsta målgruppen biblioteken i inspirationsutrymmet vill arbeta med
är barn och unga. 

Lärandeutrymmet syftar till sådant som rör inlärning och här finns två framträdande 
utvecklingsbehov – den digitala verksamheten och studieplatser. Flera av biblioteken 
skriver att de ser ett behov av studieplatser, vilket talar för att det är sådant som 
efterfrågas. Gemensamt för de bibliotek som vill inrätta studieplatser är att de vill 
underlätta för studerande i kommunen och i ansökningarna framgår det att behovet av 
studieplatser grundar sig på olika saker från kommun till kommun, till exempel lågt 
antal högutbildade invånare i kommunen (bibliotek Z) eller låg tillgång till studiero i 
hemmen beroende på ekonomiska förutsättningar (bibliotek K1). 

Den digitala verksamheten ses, enligt ansökningarna, som viktig och ett flertal av 
biblioteken vill antingen inrätta någon form av aktiviteter eller kurser kopplat till olika 
former av digital teknik. Om det i inspirationsutrymmet främst var barn och unga som 
ingick i målgruppen, riktar sig lärandeutrymmet istället till alla åldrar, de äldre ska få ta 
del av det digitala samhället medan digital teknik för barn och unga ses som ett sätt att 
göra biblioteket till en relevant plats för åldersgruppen.
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6 Avslutande diskussion
I denna avslutande del förs en diskussion kring studiens resultat och vilka slutsatser som
kan dras. Vidare diskuteras studiens teori och metod. Kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatta studier. 

Syftet med denna studie var att skapa ökad kunskap kring huruvida den framtidsvision 
av folkbiblioteket som presenteras i Four spaces speglas i de beviljade ansökningarna 
till Stärkta bibliotek och för att uppnå detta syfte utarbetades följande forskningsfrågor: 

• Vilka former av utvecklingsbehov gällande biblioteksutrymmet uttrycks i de 
ansökningar som beviljats bidrag från Kulturrådet? Vilket eller vilka 
utvecklingsbehov dominerar?

• På vilka sätt kan utvecklingsbehoven relateras till de övergripande mål som 
uttrycks i Four spaces? 

Studien visar att det finns liknande utvecklingsbehov sinsemellan de svenska 
folkbiblioteken  och att det är framför allt två områden biblioteken vill arbeta med – 
sådant som rör inspiration och lärande. De svenska folkbiblioteken vill på olika sätt vara
inspirerande för sina användare, de vill erbjuda studieplatser och de vill arbeta för att 
sprida kunskap om digital teknik. Det finns även utvecklingsbehov som rör 
mötesutrymmet och skapandeutrymmet, men de framstår inte som lika högt prioriterade
som inspirationsutrymmet eller lärandeutrymmet. Vad detta beror på går inte att utröna 
utan att fråga biblioteken själva – kanske fungerar denna del av verksamheten redan på 
ett tillfredsställande sätt, kanske ser biblioteken de andra utvecklingsbehoven som mer 
trängande. 

Inspirationsutrymmet, menar Jochumsen et al. (2012), ska förstås som det utrymme där 
upplevelser äger rum och analysen visar att det finns många bibliotek som ser ett behov 
av att arbeta med just detta utrymme. Inspiration kan ta sig olika uttryck och 
folkbiblioteken i denna studie vill arbeta dels rent konkret med sina lokaler för att göra 
dem inspirerande, men även med programverksamhet. Carlsson (2013) beskriver hur 
biblioteken har en alltmer framträdande upplevelseinriktning, vilket också framkommer 
i denna studies resultat. Studien visar att de svenska folkbiblioteken vill använda olika 
former upplevelser som ett sätt att skapa relevans och locka nya besökare, vilket 
stämmer överens med det Carlsson (2013) skriver om hur ”upplevelsebiblioteket” (s. 
14) blir ett sätt att göra sin verksamhet relevant. 

Gärdén (2011) beskriver hur de vuxna studerande använder biblioteket på olika sätt, 
några behöver hjälp med att söka i databaser, medan andra vill ha en lugn plats att 
studera på. Detta sätt att använda biblioteket speglas i denna studies resultat; biblioteken
vill arbeta med att på olika sätt ge stöd till personer vars digitala kompetens behöver 
stärkas, men vill även inrätta studieplatser eftersom det finns ett behov av sådana. Eve, 
de Groot och Schmidt (2007) skriver att några av biblioteken i deras studie erbjöd 
tjänster som utgick från sådant de själva ansåg relevanta och trodde efterfrågades. Detta 
reflekteras till viss del även i denna studie; något bibliotek beskriver hur de hoppas att 
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de äldre ska börja använda deras digitala utbud (bibliotek D1), medan ett annat hoppas 
kunna introducera användare till det digitala samhället (bibliotek C1). Båda biblioteken 
använder ordet ”hoppas”, de har inte sett ett konkret behov och det framgår inte heller 
att det finns någon efterfrågan i det omkringliggande samhället, vilket tyder på att det är
initiativ som tagits utan att tillfråga användarna. 

Audunson (2005) resonerar kring hur biblioteken behövs som en plats där lågintensiva 
möten kan ske. I studien nämner inget bibliotek lågintensiva möten, och det är bara två 
bibliotek, T1 och U1, som skriver om möten mellan personer från olika sociala eller 
kulturella bakgrunder. Det är dock flera ansökningar som tar upp integration i de andra 
biblioteksutrymmena, vilket visar att möten mellan olika personer är något biblioteken 
arbetar med, men att mötena är inkluderade i den andra verksamheten, till exempel 
programverksamhet eller olika former av skapande, som sker på biblioteket, varför 
mötesutrymmet som sådant tar mindre plats

I skapandeutrymmet vänder alla ansökningarna sig till målgruppen barn och unga, eller 
unga vuxna och det visar att biblioteken arbetar med det som Derr och Rhodes (2010) 
skriver om – att ungdomar måste få en egen plats på biblioteken för att det ska vara en 
relevant plats för dem. Den demokratiska grunden till biblioteket som 
skapandeutrymme som Jochumsen et al. (2017) diskuterar är synlig i några av 
ansökningarna då biblioteken vill vara en plats där alla, oavsett social bakgrund, kan ta 
del av det digitala samhället. Även om ordet prosumenter som Jochumsen, Skot-Hansen
och Hvenegaard Rasmussen (2017) använder om digital natives inte tas upp i 
ansökningarna, är det tydligt att barn och ungdomars skapande är viktigt för biblioteken 
och att de ser det som en grund för att främja både delaktighet och nytänkande. 

De mål som ställs upp för framtidens folkbibliotek visar sig alla i ansökningarna till 
Stärkta bibliotek. Jochumsen et al. (2012) beskriver i sin modell vilka mål de olika 
biblioteksutrymmena främst stöder och det framgår tydligt i analysen av materialet i 
studien att det inte går att göra en uppdelning där varje utrymme endast stöder två 
övergripande mål. Medan det i analysen av ett utrymme kan vara svårt att hitta sådant 
stöder ett av de mål Jochumsen et al. (2012) menar att utrymmet främst stöder, kan det 
istället vara lätt att hitta uttryck för de andra övergripande målen. I modellen är det 
främst mötesutrymmet och skapandeutrymmet som stöder delaktighet, vilket också 
visar sig i analysen i denna studie. Dock visar analysen även att delaktighet är något 
som biblioteken arbetar med eller vill arbeta med i alla sina utrymmen. Gällande 
inspirationsutrymmet, där programverksamhet tar stor plats, är det lätt att föreställa sig 
att det enbart ska användas som förströelse och som ett utrymme där användarna blir 
roade, men av ansökningarna går det att utläsa att det finns ett djupare syfte med 
programverksamheten, nämligen delaktighet. Att biblioteken vill främja delaktighet 
framträder när de beskriver hur de vill arbeta med att göra sin programverksamhet 
tillgänglig, eller när de beskriver hur de vill inkludera fler grupper i sin verksamhet. 
Detsamma gäller i lärandeutrymmet där delaktighet visar sig genom hur biblioteken 
beskriver att de vill guida personer in i användningen av digitala tjänster eller när 
biblioteket vill erbjuda punktat tangentbord för att på så vis inkludera den 
användargrupp som har behov av sådant och göra dem delaktiga i det digitala samhället.
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Ett uttryck som oavsett tema återfinns i många av ansökningarna är nya besökare. Som 
statistiken från Kungliga biblioteket visade, minskar antalet fysiska besök på 
folkbiblioteken och kanske är detta, att använda sitt biblioteksutrymme för att locka nya 
besökare, ett sätt att försöka vända trenden. 

Ansökningar till Stärkta bibliotek måste grunda sig i de verksamheter och grupper som 
beskrivs i bibliotekslagen (Kulturrådet, u.å.) och det framgår i ansökningarna att många 
riktar sig mot barn och unga. Intressant att diskutera är dels vad detta innebär för de 
grupper eller verksamheter som inte nämns i lagen, men även vilken grupp eller 
verksamhet som ska väga tyngst. Ett av biblioteken, Ä1, säger sig sakna låntagare i 
mellanstadie- och högstadieåldern och vill använda rummet för sin lokalhistoriska 
samling till att inrätta en skaparverkstad kopplad till MIK. Biblioteket har grund för sin 
ansökan eftersom barn och unga är en av de grupper som omnämns i bibliotekslagen 
SFS 2013:801, men samtidigt stipulerar lagen att biblioteken ska främja ”intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning” (SFS 2013:801, 2§), vilket den 
lokalhistoriska samlingen kan bidra till. Historielöshet är ett aktuellt ämne i dagens 
samhälle och biblioteken är en av de institutioner som kan arbeta mot detta, varför det är
intressant att bibliotek Ä1 gör denna prioritering. Bibliotek Ä1 blir ett tydligt exempel 
på hur biblioteken försöker anpassa sin verksamhet till det omkringliggande samhället 
och av utrymmesskäl måste prioritera en del av verksamheten framför en annan. I detta 
fall blir resultatet att främjandet av lokalhistoria får stryka på foten till förmån för 
kunskaper i MIK. Det finns alltid två sidor av myntet och vem ska egentligen bestämma
vad som ska prioriteras. Jochumsen (2018) skriver att hur biblioteken fyller sitt 
utrymme är beroende av det samhälle de verkar i och bibliotek Ä1 menar att det är svårt
att klara sig utan MIK, dock verkar de inte ha undersökt om det faktiskt finns ett sådant 
behov, utan det framstår som att det är ett, av biblioteket, upplevt behov. Det är 
problematiskt att ta bort en del av verksamheten till förmån för en annan om det inte 
finns tydliga grunder, vilket det inte verkar finnas i detta fall. Kanske kunde biblioteket 
istället använda sitt utrymme på ett sätt så att användarna får ta del av både lokalhistoria
och MIK. 

När Jochumsen et al. (2012) beskriver hur biblioteksutrymmet kan användas för att 
främja de övergripande målen, diskuterar de bland annat hur utrymmet kan främja 
inlärning genom lek, användas som utställningsyta eller som en plats för möten som 
sker online. I de ansökningar som analyserats i denna studie har det inte framkommit 
utvecklingsbehov kopplade till denna användning av biblioteksutrymmet. Det går inte 
att dra några definitiva slutsatser av detta eftersom det ur ansökningarna inte framgår 
om detta är något som redan finns på biblioteken eller om det är något som anses vara 
lägre prioriterat. Det som går att konstatera är att det i andra ansökningsomgången till 
Stärka bibliotek 2018 inte fanns någon ansökan som gav uttryck för dessa 
utvecklingsbehov.

Modellen ska ses som en vision för det framtida folkbiblioteket och kan användas både 
för att analysera befintlig verksamhet, men även som hjälpmedel när nya bibliotek ska 
byggas. Hur fungerar den då att använda som analysverktyg av utvecklingsbehov? I och
med att det, precis som Jochumsen, et al. (2012) själva skriver, inte finns tydliga gränser
mellan de olika utrymmena, är det problematiskt att försöka placera in varje ansökan i 
ett enskilt utrymme och kanske är det inte så modellen är tänkt att användas. Alla 
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utrymmen stöder varandra och därmed stöder även alla utrymmen alla övergripande 
mål. Forskarna beskriver hur det inte är meningen att modellen ska användas för att 
skapa bibliotek som alla ser likadana ut, utan varje bibliotek måste verka utifrån det 
samhälle det befinner sig i. Det modellen kan användas till är just som modell där 
bibliotekspersonal eller -utvecklare kan jämföra sin egen verksamhet med den vision 
Jochumsen et al. (2012) presenterar och på så vis få en bild av vilka delar av utrymmet 
som redan fungerar bra och vilka delar som behöver utvecklas. Biblioteken kan inte 
verka utan sitt samhälle och måste därför också verka för sitt samhälle och dess 
invånare. Modellen blir på så sätt ett redskap som kan användas när bibliotek vill utröna
vilket som är dess egentliga uppdrag eller vilken roll biblioteket ska ha i samhället.

Den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig bra för studien och styrkan ligger i att 
metoden tillåter forskaren att komma nära sitt material och gå djupt in i det, medan en 
eventuell svaghet kan ligga i den svaghet den teoretiska modellen medför i och med att 
den tillåter forskare att tolka den på olika sätt. Studien besvarar forskningsfrågorna och 
fyller sitt syfte eftersom den visar hur den framtidsvision för folkbiblioteket som 
beskrivs i Four spaces speglas i ansökningarna till Stärkta bibliotek. Viktigt att ta i 
beaktande i denna studie är dock att studiens resultat enbart grundar sig på 
ansökningarna från de bibliotek som beviljats bidrag i den andra ansökningsomgången 
2018 och att studien därmed inte är uttömmande. Biblioteken är fria att ansöka om 
bidrag från Stärkta bibliotek mer än en gång och därmed kan en analys av en senare 
ansökningsomgång visa på ett helt annat resultat än denna studie. 

Den här studien visar, förutom hur ansökningarna till Stärkta bibliotek står i relation till 
de mål som sätts upp för biblioteket i Four spaces, hur biblioteken arbetar för sina 
invånare och önskar vara en relevant plats för dem. Tillgänglighet, inkludering, 
mötesplats och delaktighet är ord som tydligt går att utläsa ur materialet i studien och de
visar alla på hur biblioteken arbetar för sina användares bästa. Biblioteken vill vara 
tillgängliga för alla och stärka den enskilde individen och göra honom eller henne till en
medborgare vars delaktighet i samhället är självklar samtidigt som han eller hon ser sig 
själv som kompetent och oberoende av andra i sin förmåga att fatta beslut. Det som på 
ytan kan verka trivialt och inte hemmahörande på biblioteken, vare sig det är 
sångstunder eller makerspace, har ett djupare syfte och biblioteken vill erbjuda 
användarna möjligheter att förverkliga sig själva och sina drömmar, de vill främja 
egenmakt och nytänkande. Studien visar också att det finns en vilja hos biblioteken att 
inneha rollen som självklar mötesplats i samhället, vare sig det är möten mellan 
likasinnade eller oliktänkande; det finns en vilja att främja integration av olika grupper i
samhället och det finns i alla utrymmen en tanke att alla invånare ska få känna sig 
delaktiga, både på biblioteket och i samhället. De utvecklingsbehov som kommer fram i
ansökningarna syftar i slutändan alla till att lyfta fram bibliotekens roll i samhället och 
främja användarnas erfarenheter, delaktighet, egenmakt och nytänkande. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Alla de bibliotek vars ansökningar beviljas medel från Stärka bibliotek måste redovisa 
hur pengarna har använts. En analys av de förändringar bidraget fört med sig hade varit 
intressant att ta del av och kunde ge en tydlig bild av vilken effekt bidraget har medfört.

Det kunde även vara tänkbart med en studie som visar på de rent konkreta förändringar 
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som går att se vid ett antal olika bibliotek. Kanske har utlåningsstatistiken skjutit i 
höjden, kanske går det att se en förändring i demografins sammansättning – lockar ett 
samhälles kulturliv i förlängningen nya invånare att bosätta sig på orten? 

Ett tredje och sista ämne som kan vara intressant att studera är huruvida det finns 
skillnader i utvecklingsbehoven beroende på vilken förvaltning biblioteket sorterar 
under – ligger tyngdpunkten på studieplatser och digitala tjänster om biblioteket tillhör 
utbildningsförvaltningen, programverksamhet och arrangemang under 
kulturförvaltningen, eller finns det ingen skillnad. 
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