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till folkbibliotek 
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Författare: Andrea Andersson 

Färdigställt: 2019 

Abstract: The aim of the thesis is to examine a number of 

librarians’ descriptions and opinions of what 

makerspace in public libraries is. The questions which 

will be answered are: How do the librarians in this 

study express and explain what makerspace is? In 

which ways can makerspace contribute to achieve the 

missions given to the public libraries, as directed in the 

library law, according to the librarians in this study? In 

which way can makerspace contribute to expand the 

mission of the public libraries, according to the 

librarians in this study? The material is derived from 

seven semi structured interviews, with essential 

personnel from makerspaces. Qualitative content 

analysis and the four spaces model by Henrik 

Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte 

Skot-Hansen. (2012) were used to analyse the 

interviews. The results show that makerspaces in 

public libraries look different all over the country. The 

local community shapes the makerspace, in ways of 

form, offer, activities, machines etc. Makerspace 

expand the traditional resources and offer of public 

libraries, by also offering digital participation. The new 

modern libraries with makerspace can be seen as 

something new and old. This because one might 

consider they are both. Makerspace is old in the 

traditional way of offering new knowledge to the 

public. It’s new in the way the knowledge is presented, 

instead of learning by reading you can now participate 

in activities or create and build things in order to learn 

how they work.  Makerspace can contribute to achieve 

the mission but not to expand it. 

Nyckelord: Makerspace, skapandeverksamhet, folkbibliotek, 

folkbibliotekens uppdrag, digital delaktighet, the four 

space model 
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1 Inledning 

1.1 Vidgningen av folkbibliotekets uppdrag och roller under de senaste 

decennierna och hur det ser ut idag. 

Bibliotek har funnits i samhället i tusentals år. I The Story of Libraries skriver Fred 

Lerner om de tidigaste biblioteken som fanns i antikens Egypten och Mesopotamien. 

Antikens tankar kring bibliotek skiljde sig stort från tankar kring hur bibliotek ser ut 

idag. (Lerner, 2009, s.4) Lerners tanke om att individer ska ha tillgång till kunskap, är 

ny i relation till världens historia.  Det faktum att alla människor har rätt till att lära och 

söka kunskap är otrolig, enligt Lerner. För ett par hundra år sedan ansågs endast utvalda 

individer ha rätt till tillräcklig utbildning för att kunna läsa Bibeln. Folkbibliotek var 

endast till för rika och utbildade män. Resten av samhällets invånare reagerade inte över 

att bibliotekets samlingar inte var till för dem. (Lerner, 2009, s.4) Det folkbibliotek som 

anses vara det första traditionella biblioteket bildades i kampen om ett demokratiskt 

samhälle. (Lerner, 2009, s.125) Bibliotekens roll har ändrats genom tiderna, från att 

endast ge service åt rika och utbildade män till att låta alla individer oavsett ålder, kön, 

religion och kultur ta del av bibliotekets samlingar och resurser. Detta i form av dagens 

folkbibliotek.  

 

Genom åren har bibliotekens roller ändrats, folkbibliotek har skapats och dessa nya 

verksamheter har vidgat de gamla bibliotekens uppdrag att endast ge service åt få 

utvalda. Folkbiblioteks vidgade roller i denna nya tidsålder beskrivs i artikeln Public 

Library 2.0: Towards a new mission for public libraries as a “network of community 

knowledge”. Gobinda Chowdhury, Alan Poulter och David McMenemy skriver om en 

ny vision för folkbibliotek i den moderna digitala tidsåldern. (2006) Folkbibliotek gör 

flera ändringar för att anpassa sig till dagens moderna samhälle. En förändring som görs 

är att folkbibliotek erbjuder annat än böcker, exempelvis CD- och DVD skivor. 

(Chowdhury, Poulter & McMenemy, 2006, s. 454) En annan åtgärd som görs är att 

bibliotek erbjuder fler digitala tjänster. Digitalisering har blivit en av de viktigaste och 

drivande faktorerna under de senaste åren. (Chowdhury, Poulter & McMenemy, 2006, 

s. 455) Chowdhury, Poulter och McMenemy skriver om att dagens bibliotek i allra 

högsta grad handlar om att översätta 1800- och 1900-talets tjänster till digital form. 

Detta snarare än att skapa nya tjänster. (Chowdhury, Poulter & McMenemy, 2006, s. 

455) Sammanfattningsvis kan man konstatera att dagens bibliotek arbetar i stor mängd 

med digitalisering i olika former. Något som inte existerade i de tidigaste biblioteken. 

 

En annan vidgning av folkbibliotekets uppdrag skriver Kenneth R. Jones och Terence J. 

Delahanty om i A Viable Venue the Public Library as a Haven for Youth Development 

(2011). I artikeln beskrivs biblioteket som en mötesplats. 

Författarna beskriver de lokala folkbiblioteken som en plats för aktiviteter. Artikeln 

handlar om folkbiblioteket som en mötesplats för barn och unga. Bibliotek har ett 

speciellt uppdrag, skriver Jones och Delahanty, att tjäna samhället. (2011, s.41) I dag är 

bibliotek en öppen mötesplats i samhället. Individer behöver inte låna eller använda 

resurserna för att ha tillåtelse att vistas i biblioteket. Detta visar en stor utveckling för 

bibliotek vid jämförelse av Fred Lerners beskrivning av de tidigaste biblioteken i The 

Story of Libraries (2009). Folkbiblioteks roll ändras genom tiden därmed sker en 

naturlig ändring i människors förväntningar på folkbibliotek. 
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1.2 Förväntningar på folkbibliotek 

Vilka förväntningar finns på folkbibliotek? För att få ett svar på denna fråga kan man 

söka sig till Bibliotekslagen 2 §. Enligt Bibliotekslagen ska det allmänna biblioteket 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning för att verka till det demokratiska 

samhällets utveckling. Biblioteken ska även främja litteraturens ställning och intresset 

för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet. Slutligen ska 

biblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla. (Bibliotekslagen, SFS 2013:801) 

Anders Ørom identifierar teman kring omvärldens förväntningar på bibliotek. Ørom 

anser att bibliotekens främsta uppgift är att värna god kultur och konst. Biblioteket ska 

vara en bildande institution. Ett begrepp som kopplats till idén är demokratisk 

kulturpolitik, vilket innebär att medborgare har rättighet till god litteratur och konst. En 

annan uppfattning, skriver Ørom, är att biblioteket ska fungera som ett instrument. 

Biblioteket ska som instrument stärka speciellt marginaliserade och svaga grupper i 

lokalsamhället. (Ørom, 1993, s. 37.43)  

 

I rapporten Användarnas bibliotek: förväntningar och utmaningar i det samtida 

folkbiblioteket beskrivs dagens samhälle som en kulturell kanon, som präglas av 

mångfaldhet och variation.  (Nordeborg. Y, Michnik. K & Eriksson. C.) Folkbibliotek 

förväntas sprida upplysning till medborgarna. Detta genom att främja läsning av 

klassiker inom nationalspråket. I och med att utlån sjunker försöker folkbibliotek 

anpassa sig efter användarna. (2012, s.1) En av forskningsfrågorna i Nordeborgs, 

Michniks och Erikssons studie är; vilka förväntningar har folkbiblioteksanvändare på 

folkbiblioteket? (2012, s.2) Sammanfattningsvis kommer författarna fram till att 

användarnas förväntningar ligger på att låna då allt är gratis. Det finns förväntningar på 

att folkbibliotek ska ge tillgång till böcker och dokument, detta till läsning och till 

information. Det finns en förväntning på det materiella, dvs att folkbibliotek 

uppmärksammar de fysiska böckerna samt erbjudandet om sittplatser. Det finns stora 

förväntningar på läsning, på det svenska språket och bibliotekspersonal. Folkbibliotek 

förväntas även vara en rofylld plats där folk kan mötas. (2012, s. 5-8) 

Som Nordeborg, Michnik och Eriksson skriver så försöker folkbibliotek anpassa sig 

efter dagens samhälle. (2012, s.1) Med hänsyn till användares samt lokala behov 

försöker biblioteksverksamheterna modernisera sig. Detta kan vara genom att utveckla 

de traditionella erbjudandena. Exempel på hur de traditionella erbjudandena kan 

utvecklas beskrivs nedan. 

 

1.3 Framväxten av makerspace och skapande 

Makerspace handlar om eget skapande i form av slöjd, hantverk och digitalt skapande. 

På bibliotek sker skapande på flera olika sätt. Det kan handla om pyssel, spel, film och 

bokcirklar. Barn och vuxna bjuds in till bibliotek runt om i världen för att dela sina 

tankar, åsikter och erfarenheter. Detta genom exempelvis den traditionella bokcirkeln. 

Det kan konstateras att skapande i denna form på bibliotek är något som har funnits 

genom tiderna. Skapandet har ändrat form men det har alltid funnits.  

Makerspace tillåter barn och vuxna att vara kreativa och skapa. Skapandet kan vara 

analogt men även digitalt. Det digitala skapandet betonas då samhället vi lever i har en 

bas av teknik. Behovet att kunna hantera digitala och tekniska resurser för att utvecklas 

ökar i takt med samhällets utveckling. (Claesson, Grenhlm & Östman, 2015, s. 15-17) 



4 

 

Claeson, Grenholm och Östman skriver att makerspace är en uppgraderad version av 

den folkbildningstradition som folkbibliotek arbetat med genom tiderna. Makerspace 

erbjuder tillgång till sådan teknik som endast industrier tidigare varit bekanta med. Nu 

kan användare ta del av denna teknik. (Claeson, Grenholm & Östman 2015, s.10) 

Moorefield-Lang menar att makerspace ökar i popularitet, vilket leder till att 

skolbibliotek har börjat infoga makerspace verksamheter i sina bibliotek. Något som ska 

leda till ett nytt sätt att skapa kunskap. Makerspace låter individer testa sina färdigheter 

och kunskaper i samarbete och skapande i dess olika former. Moorefield- Lang påpekar 

att inget makerspace är det andra likt. (The makerspace librarian’s sourcebook, 2015, 

s.3) Samhället är uppbyggt av teknik som ständigt utvecklas. Anmärkningsvärt är att 

makerspace och skapande har vuxit fram i och med lokalsamhällets behov av digital 

kompetens.  

 

En kunskap som de flesta är medvetna om är att i dagens moderna samhälle kan allt mer 

av det som människor är beroende av göras digitalt, till exempel att reservera böcker 

eller ge inköpsförslag online. Som användare kan man nyttja bibliotekets tjänster utan 

att befinna sig i biblioteksrummet. För att ta del av makerspace måste man befinna sig i 

makerspace. Det faktum att man inte kan låna hem 3D skrivaren gör att man måste vara 

på plats i biblioteket, vilket medför att man möter människor som man kan skapa 

tillsammans med och dela kunskap. Användare som har intresse för ett visst verktyg 

eller maskin kan på eget initiativ bilda sig från nybörjarnivå. Därefter kan användare 

utbilda bibliotekspersonal som är på nybörjarnivå. Makerspace ger användare och 

bibliotekspersonal de verktyg som tillåter individer att bygga och skapa tillsammans. 

Samarbete, vilket inte kan ske om man utför sina ärenden till biblioteket online. Formen 

på samarbete kan se olika ut, det kan vara aktivitetsstyrt som handledning, utbildning 

eller workshops. Det kan även vara individuellt med hantverksgrupper, sy-grupper eller 

individer som träffas på plats, då de delar utrustning. 

 

1.4 Problembeskrivning 

 

Folkbiblioteks uppdrag är att de ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (Bibliotekslagen, SFS 

2013:801) Digital kompetens anses vara en stor del av dagens samhälle. Makerspace 

fungerar som ett bra verktyg vid utbildning samt handledning i digital kompetens. 

 

Makerspace är relevant att studera eftersom det erbjuder något som alltid funnits på 

bibliotek genom tiderna; bildning, skapande och samarbete. Det som gör makerspace 

intressant är att något nytt introduceras, vilket är praktisk utbildning i hantering av 

dagens moderna teknik. Med anledning till detta ställer vi oss frågande till makerspace 

som fenomen. Den kunskapslucka som studien söker att fylla är kunskapsluckan kring 

vilken roll makerspace beskrivs ha på folkbibliotek. Främst riktar studien sig till 

bibliotekarier och bibliotekspersonal, den riktar sig även till individer som är 

intresserade av ämnet makerspace, specifikt makerspace i relation till folkbibliotek. 
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 1.5 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur makerspace kan beskrivas i relation till 

folkbiblioteks uppdrag. För att uppnå syftet ska följande tre forskningsfrågor besvaras.  

 

• Hur ger studiens bibliotekarier uttryck för vad makerspace är?   

• På vilka sätt kan makerspace bidra till att nå folkbibliotekens uppdrag 

såsom det uttrycks i bibliotekslagen, enligt studiens bibliotekarier?  

• På vilka sätt kan makerspace bidra till att folkbibliotekens uppdrag vidgas, 

enligt studiens bibliotekarier? 

 

1.6 Centrala begrepp 

I detta avsnitt förklaras centrala begrepp som har en bred förståelse och kan 

användas på flera olika sätt. På följande sätt används begreppen i denna studie: 

Folkbiblioteks uppdrag: Vid benämning av folkbiblioteks uppdrag syftar jag på 

följande definition från bibliotekslagen.  Bibliotekslagen 2 §.  
 
Enligt Bibliotekslagen ska det allmänna biblioteksväsendet bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning för att verka till det 

demokratiska samhällets utveckling. Biblioteken ska även främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, 

forskning och kulturell verksamhet. Slutligen ska 

biblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla. (Bibliotekslagen, 

SFS 2013:801)  

 

Skapande: I uppsatsen används skapande i relation till individers sätt att bygga 

eller programmera exempelvis en robot, eller vid användning av greeen screen och 

dess verktyg. Skapande ses i uppsatsen som något alla gör med hjälp av antingen 

ett verktyg eller kunskap som kan fås muntligt eller via medier och litteratur.  

Intresset att skapa är något som vi föds med. Ett bra exempel på skapande är ett 

barn som skapar med lego och ritblock. Vi tar med skapandet till vuxenlivet då 

det kan utvecklas i olika hobbyer och intressen. (Willingham, Library 

makerspaces the complete guide, 2018, s.2) 

 

Makerspace: I uppsatsen används makerspace som den plats, rum eller aktivitet i 

folkbibliotek som besöks i syfte att lära, utforska och skapa. Med andra ord kan 

makerspace vara en plats, ett rum eller en aktivitet. 

Willingham skriver att makerspace är platser där skapande äger rum. Där folk 

möts för att skapa med hjälp av befintliga verktyg och resurser.  (2018, Library 

makerspaces the complete guide, s. 2) 
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2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras fenomenet makerspace och förväntningar som präglar 

folkbibliotek. Detta för att skapa en förståelse kring fenomenet makerspace samt för att 

kunna placera makerspace i dagens moderna folkbibliotek.  Förväntningar som ställs på 

folkbibliotek diskuteras med den anledning att användarnas samt lokalsamhällets 

förväntningar på folkbibliotek kan vara en grund för makerspace på folkbibliotek. 

2.1 Fenomenet makerspace och dess relation till folkbibliotek 

Regionbibliotek Stockholm publicerade i maj 2019 en rapport med titeln Robotar och 

ritblock Digital biblioteksverksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms 

län som diskuterar makerspace på folkbibliotek. Folkbibliotekens uppdrag växer allt 

mer i det växande samhälle vi lever i. Digitalisering är en särskild diskussion i dagens 

samhälle. Idag krävs det andra angreppssätt för de som arbetar med digitalisering nu när 

informationsflödet är förlagt till specifika digitala arenor. Barn och unga är 

storkonsumenter av digitala tjänster, detta betyder däremot inte att de är experter på alla 

de variationer som finns inom området. Gruppen barn och unga är en prioriterad grupp 

enligt bibliotekslagen, de tillhör även folkbibliotekens största målgrupp. (2019, s. 3) 

Under hösten 2018 i Stockholms län har fokus lagts på barn och unga, där teman har 

varit programmering, teknikbyggen och filmproduktion. Det har länge funnits 

satsningar bland folkbibliotek på digital delaktighet, men satsningarna riktar sig oftast 

mot den vuxna målgruppen. Regionbibliotek Stockholm ställde frågan, hur arbetar 

bibliotek med verksamhet i digital form för att nå barn och unga? Därefter formades 

studien Robotar och ritblock för att skapa en översikt i hur den digitala verksamheten 

ser ut i folkbibliotek i Stockholms län. (2019, s. 3) 

 

Regionbibliotek Stockholm skriver att det är vanligt för folkbibliotek att driva program 

med digitalt skapande, program som programmering, animering eller filmskapande. 

Dessa aktiviteter samordnas ofta i samarbete med aktörer som Coder Dojo, Kodcentrum 

eller Filmverkstaden. Studierna som Regionbiblioteket genomförde visar att det fanns 

en viss osäkerhet kring förväntningar på bibliotekspersonalens kunskaper inom 

området. En åsikt som framkommer från litteraturen är att personalen behöver 

utbildning i digitalt skapande för att kunna ordna aktiviteter utan samarbete med externa 

aktörer. (2019, s. 7) 

 

I Stockholms län har fyra av kommunerna en form av målsättning för den digitala 

verksamheten med fokus på barn och unga i respektive biblioteksplaner. 

Bibliotekschefer som tillfrågats menar att det saknas planer och strategier för den 

digitala verksamheten för barn och unga. Detta trots att de flesta bibliotekschefer anser 

att området är prioriterat. (2019, s.9) En relevant fråga som ställs i rapporten är, vad står 

i vägen för den digitala verksamheten på biblioteken? Något som bibliotekschefer och 

bibliotekspersonal är överens om är att tidsbrist och brist på kunskap hindrar den digitala 

framgången. (2019, s.10) 

 

Flera bibliotek inspireras av olika former av berättande. Det kan vara filmskapande, 

programmering och speldesign. Detta anses kunna höja barn och ungas egna berättande. 

Lundström hävdar i Regionbibliotek Stockholms rapport att multimedialitet och 

genreöverskridande textuniversum är en form av kompetens som måste utvecklas. 

(2019, s.18) Det digitala kan vara en del av det fysiska biblioteket och den fysiska 
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kontakten med användaren, detta istället för att vara en motsats. Biblioteket kan fungera 

som en mötesplats i diskussionen kring digital verksamhet. (2019, s.18) 

 

I artikeln When makerspaces go mobile: case studies of transportable maker locations 

av Heather Michele Moorfield-Lang (2015) tar makerspace ett steg ut i lokalsamhället. 

Med hjälp av ett mobilt makerspace besöker bibliotekspersonal barn som inte har 

möjlighet att gästa makerspace. ”If the patron cannot or would not come to the library 

maker area, the makerspace can come to them” skriver Moorfield-Lang. (2015, s.463) 

Moorefield-Lang skriver om Christina Echegary som diskuterar sitt mobila makerspace. 

Echegarys makerspace besöker bland annat barn på sjukhus. Det mobila makerspace 

består av en vagn som rullas in till barnens rum. Vagnen är full av föremål och utrustning 

som 3D skrivare och LED ljus. Patienterna kan skapa fritt i det mobila makerspace. 

Syftet med detta är att barnen får en möjlighet att tänka på något annat än sin situation, 

dessutom ger makerspace ett tillfälle till att lära. ”While the look and feel of libraries 

may change in the coming years, the core foundation remains the same, find out the 

needs of the patrons and meet them”. (Moorfield- Lang, 2015, s.464) Moorefield-Lang 

beskriver ett bibliotek som driver projekt med iPads, tablet datorer och annan modern 

teknik. I framtiden finns det planer för programmering workshops samt kodnings 

workshops. Personal på biblioteket menar att framväxten av ett makerspace var 

förståndigt och ett naturligt steg att ta. 

 

Therese Willingam beskriver makerspace som en plats där människor kan samlas och 

skapa tillsammans. Skapandet kan vara att dela resurser, kunskap och idéer. Konceptet 

menar Willingam passar bra in med folkbiblioteks uppdrag. (Library Makerspaces: the 

complete guide, 2018, s. 6) Willingham menar att bibliotek med hjälp av makerspace 

som verktyg kan vara en plats där kunskap inte endast förbrukas utan även skapas. 

Makerspace på folkbibliotek fungerar som en utsträckning av bibliotekens uppdrag och 

mål. (Willingham, 2018, s. x.) I litteraturen diskuteras om bibliotek driver makerspace 

för att fylla ett existerande behov bland invånarna eller om makerspace drivs för att 

imitera andra verksamheter i dess utveckling. Willingham skriver att det är av stor vikt 

att ställa denna fråga till bibliotek eller andra verksamheter som ska starta ett 

makerspace. (Willingham, 2018, s. xi)  

Julia Walter-Herrmann och Corinne Buching ger en historisk överblick på eget 

skapande och lärande i FabLab: of machines, makers and inventors. (2012) De är av 

åsikten att skapande och lärande i kunskap om ny teknik alltid ägt rum. Förr i tiden 

ansågs endast experter kunna hantera datorer, vilket innebär att marknaden för den nya 

tekniken ansågs begränsad. I dag kan många individer hantera denna teknik, från barn 

till äldre. Samhället förändras och kunskap förändras i samma takt.  Walter Herrmann 

och Buching menar att grundregeln med makerspace alltid varit att ge kraft, att ge 

kunskap och att ge inspiration till skapande. (2012, s. 13) Skapandet som sker på 

makerspace stannar inte inom lokalens väggar utan sprider sig över internet. Makers 

skapar virtuella internetsidor samt grupper där de kan diskutera sitt skapande. (Walter-

Herrmann & Buching, s. 33) 

 

Medan Walter-Hermann och Buching ger en historisk tillbakablick av skapande och 

lärande skriver Ellyssa Kroski om varför man börjat driva makerspace på bibliotek. (The 

Makerspace Librarian’s Sourcebook, 2017) Det finns olika institutioner i samhället som 

driver skilda former av makerspace, så som museum, skolor och forskningscentrum. 

Verksamheterna har makerspace som är grundat i de behov och önskemål som finns i 

lokalsamhället, därmed blir det en naturlig mångfald i de olika makerspace som drivs. 

Genom tiderna har bibliotek alltid setts som den plats som bevarar och erbjuder 
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information, därmed kan man ställa frågan; varför ska bibliotek driva makerspace? 

Kroski är av åsikten att bibliotek alltid varit en plats där kunskap skapas så väl som 

delas. Den moderna tanken med makerspace är att delandet och skapandet av kunskap 

sker på ett annat sätt. Ett sätt som inte endast förhåller sig till tryckt text och muntliga 

framföranden. Under 1900-talet kom radion, tv och filmen. Det var en tid då delandet 

av kunskap hanterades av professionella som kunde hantera den moderna tekniken. 

Emellertid när internet skapades ändrades allt. Nu var det inte endast professionella som 

kunde dela kunskap, utan alla. Macerspace låter alla, både professionella och nybörjare 

att dela och skapa kunskap med modern teknik. Kärnan med makerspace är att låta 

individer undersöka kunskap och skapande på andra sätt, i stället för de traditionella 

tryckta böckerna. (Kroski, 2017, s. 346)  

 
  

2.3 Förväntningar som ställs på folkbibliotek  

I rapporten In-between strengthened accessibility and economic demands analysing 

self-service libraries from a user perspective (2017) skriver Lisa Engström och Johanna 

Rivano Eckerdal om individers och samhällets förväntningar på det lokala 

folkbiblioteket. Allmänheten förväntar att folkbiblioteket erbjuder ”round-the-clock 

service”. I den tekniska värld vi lever i kan de flesta ärende göras i online-butiker som 

har öppet dygnet runt och varje dag i veckan. Detta faktum menar Engström och 

Eckerdal påverkar allmänna tjänster som folkbiblioteken. En åtgärd som bibliotek i 

Region Skåne tagit är att införa meröppet, vilket skapar möjligheten för användare att 

besöka biblioteket före och efter bibliotekets stängning. Dessa nya åtgärder som skapas 

på grund av samhällets förväntningar har oundvikligt öppnat en ny roll för folkbibliotek. 

(Engström & Eckerdal, 2017, s.145)   

 

Engström och Eckerdal beskriver bibliotek som en komplex verksamhet bestående av 

många olika delar som fungerar i samspel med varandra. Det finns det fysiska 

biblioteksrummet, samlingar, erbjudanden, service och personal. Tillsammans skapar 

dessa faktorer förväntningar på hur ett folkbibliotek ska vara. Engström och Eckerdal 

skriver att om någon del av det som användarna förväntar sig saknas, kan det orsaka att 

deras förhoppningar och förväntningar inte uppfylls. (Engström & Eckerdal, 2017, 

s.146)  

  

Vivienne Waller skriver om den föränderliga värld som existerar idag i Legitimacy for 

larger public libraries in the digital age (2008) Internet är en stor kunskapskälla, det 

enda som behövs är en internetuppkoppling, därefter har individen tillgång till det mesta. 

Waller skriver att allt informationssökande börjar vid Google, även sökande efter 

biblioteksresurser, enligt specifikt efterfrågade universitetsbibliotek.  En fråga som 

ställts sedan tidigt 1990-tal är om det finns behov av bibliotek i den nya digitala 

tidsåldern. Waller skriver att biblioteks respons till detta är att förnya sig så att de anses 

relevanta och efterfrågade. Detta i en värld där biblioteksverksamheter kan tros bli 

irrelevanta med tiden.  (2008, s. 372) Vad gör bibliotek för att uppnå allmänhetens 

förväntningar? Waller skriver om ett bibliotek i Australien som arbetar med att göra 

bibliotekstjänster virtuellt tillgängliga i en 3D online miljö. (2008, s.373) Biblioteks 

traditionella tjänster och erbjudanden förändras menar Waller. Modern teknik gör att 

bibliotek förändras i sin service, allt mer bibliotek använder sig av digitala tjänster som 

virtual reality, podcasts och facebook. (Waller, 2008, s.374) För att förklara vilka 

förväntningar som präglar folkbibliotek citeras Waller. 
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The public did not ask for public libraries. Why should they do so: they had 

no idea of what a public library could do or mean. They did not know that 

they needed or would use it. They did not, on the whole, even know that 

books had anything worth while to give them. It was only when there were 

public libraries that most people had any realization that they had anything 

to give. In other words, here is, definitely, a case when supply created 

demand, not when demand created supply.... (McColvin, 1956). (Waller, 

2008, s. 377) 

 

I detta avsnitt har flera författare presenterats som beskriver vilka förväntningar som 

präglar dagens folkbibliotek. En liknelse som kan dras mellan de olika texterna är att 

det är användarnas behov som präglar hur biblioteket formas. En utveckling av detta är 

bibliotek som mötesplats, där biblioteket ska vara det tredje stället, inte hemmet eller 

jobbet. Användarna förväntar en viss typ av service som biblioteket sedan försöker 

förse. Bibliotek digitaliseras för att uppnå de förväntningar som präglas. 

 

 

 

3 Teoretiskt verktyg 

Den modell som används i studien i relation till makerspace är the four spaces, skapad 

av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012).  Figur 1 visar en 

illustration av modellen.

 
Figur 1. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell 

“The four spaces of the public library” (2012, s. 589) (Godkännande för 

användning av bild av upphovsmännen) 

 

Modellen är flexibel och kan tolkas på flera olika sätt. The four spaces är delad i olika 

’rum’, läranderummet (learning space), mötesrummet (meeting space), det performativa 

rummet (performative space) och inspirationsrummet (inspiration space). Dessa rum 

uttrycker de funktioner som bibliotek kan ha för att fylla de behov som finns i det 
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moderna kunskapssamhället. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansens, 2012s. 

586-597.) Det centrala med makerspace är att vara en mötesplats där individer kan 

samlas för att skapa och inspireras av varandra. Det är en plats som erbjuder individen 

att framföra den produkt som önskas. I och med modellens flexibilitet är the four spaces 

en relevant modell att studera i relation till makerspace.  

 

The four spaces modell är anpassad för en modern bibliotekskontext. Modellen lyfter 

fram bibliotekets potential i det samhälle vi lever i som präglas av flödande kunskap och 

information. Claeson, Grenholm och Östman menar att modellen är ett hjälpverktyg för 

bibliotek i dess förhållande till det moderna samhällets utmaningar. (Skaparbibblan, 

2015, s. 111) 

 

Modellen skapades i och med bibliotekens nya roll i dagens kunskapssamhälle. I 

planering av modellen var den traditionella aspekten och den moderna tekniken i fokus. 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen menar att the four spaces består 

av fyra olika delar som ska spegla folkbiblioteks innehåll. (2012, s. 586) Förutom de 

olika rummen består modellen av skärningspunkter mellan rummen. Dessa föreställer 

fyra mål som bibliotek bör stäva efter; upplevelse (experience), engagemang 

(involvement), egenmakt (empowerment) och innovation (innovation).  De två första 

skärningspunkterna upplevelse och engagemang handlar om individers tankar och 

erfarenheter och sökande efter en identitet i samhället. Egenmakt syftar på utvecklingen 

av starka individer som kan förhålla sig till det moderna samhället. Innovation täcker 

problemtänkande och problemlösning hos individer. (The four spaces- a new model for 

the public library, 2012, s. 589) 

 

Läranderummet syftar på erfarenhet och kompetens. Här ska barn, ungdomar och 

vuxna upptäcka och utforska världen, vilket ska öka deras kompetens och möjligheter. 

Detta genom obegränsad och fri tillgång till information. Lärande har funnits på 

bibliotek genom tiderna, till exempel genom lek, konstnärliga aktiviteter och 

föreläsningar. Bibliotek ger användare en möjlighet att definiera sina egna 

inlärningsbehov. Det faktum att bibliotek ses som ett utrymme för lärande menar 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen är en tanke som tilltagit under det 

senaste decenniet. (The four spaces: a new model for the public library, 2012, s.591) 

Jochumsen et al. skriver om ett bibliotek där lärande spelar en viktig roll. I staden Tower 

Hamlets i östra delen av London har något som kallas ’Idébutiker’ öppnats.  Stadsdelen 

är en av de mest utsatta stadsdelarna i London. Där finns en hög arbetslöshet, 

överbefolkning och brist på utbildningskvalifikationer. Idébutiken är till för att göra 

biblioteket anpassat efter lokalinvånarnas behov, samt för att underlätta stadens enorma 

sociala och ekonomiska utmaningar. Idébutiken erbjuder den traditionell 

biblioteksservice, ett stort utbud av vuxenutbildningskurser och annat karriärstöd samt 

något som kallas learning labs. Ett annat bibliotek som nämns i samband med 

läranderummet är biblioteket på Nordjylland Danmark. Biblioteket drev ett projekt som 

kallades ’The Children’s Library as Experimentum’, målet var att skapa ett visuellt 

spännande bibliotek som ger barnen nya och spännande upplevelser. I Malmö drevs en 

avdelning i Stadsbiblioteket som kallades ’the Balangan’, vilket betyder kaos på 

hebreiska. Tanken var ett nytt koncept vid namn ’storyexploratarium’ som syftar till att 

överskrida gränserna för det fysiska rummet. Ett exempel kan vara filmskapande eller 

experiment. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 592) 

Med mötesrummet syftar Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen på en 

plats där invånare kan träffa folk, en plats som inte är deras hem eller arbetsplats. Det 

behövs en plats i samhället där man kan möta människor som har annan kultur, etnicitet 
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eller åldersgrupp. Dessa mötena kan äga rum i bibliotekets lokaler eller i form av chattar, 

bloggar eller med hjälp av annan teknik. I diskussionen om biblioteks plats som 

mötesplats nämns ofta begreppet ’third places’. Med begreppet menas en plats där 

människor kan träffas som är av olika generationer, kulturer och etnisk bakgrund. (2012, 

s. 592) Ett exempel som beskrivs i rapporten av Jouchumsen et al. är det nya 

huvudbiblioteket i Amsterdam som har över 1 500 sittplatser utsprida över biblioteket. 

Där finns även en restaurang och ett kafé. Det faktum att biblioteket väljer att upplåta 

yta till restaurang och kafé visar på hur viktigt det är med bibliotek som mötesplats. 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 593) 

 

Det performativa rummet beskrivs av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansen som en plats där användare kan samspela med andra till att skapa i en plats fylld 

av konst. I detta rum har användare tillgång till de verktyg som behövs för att starta det 

egna skapandet. Verktyg som spel, video och film, workshops och föreläsningar. 

Författarna menar att varje individuellt bibliotek måste bilda sin egen uppfattning om 

hur det ska ge den bästa service som lokalsamhället och invånarna behöver. Några 

begrepp som kan fungera som rubriker för det nya biblioteket är ”doing”, ”making”, 

”publishing”, ”working” och ”experiences”. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & 

Skot-Hansen, 2012, s. 593) 

Med inspirationsrummet syftar the four spaces på meningsfulla upplevelser. Dessa 

upplevelser menar Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen strider mot 

våra uppfattningar. Inspirationsrummet har som mål att öppna upp nya uttryck och leda 

individen till nya val av exempelvis medier, genrer och berättande. Genom tiderna har 

folkbibliotek alltid varit ett utrymme för inspiration, dock var inspirationen endast 

kopplad till utbildning, upplysning och den sociala rörligheten. Under de senaste 

decennierna menar författarna att biblioteket som inspirationsrum tvingats ändra sin roll. 

Tillväxten av bokaffärer med kafé, bekväma sittplatser och nya erbjudanden har gjort 

att biblioteken måste utvecklas för att behålla sin plats som kunskapsförmedlare i 

samhället. Som en konsekvens har normala termer för folkbibliotek utvecklats 

”experience”, ”story-telling” och ”expressive dissemination”. (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 590) 

Jag anser att modellen är adekvat för denna studie eftersom man kan anse att den 

centraliserar samma delar som makerspace gör, lärande, mötesforum, performativitet 

och inspiration. Därför är det passande att begrunda makerspace i the four spaces 

modellen. I analysen används the four spaces som en mall i skapande av analysens 

upplägg och innehåll. Modellen var vid användning i formuleringen av 

forskningsfrågorna, detta eftersom den centraliserar det viktiga med makerspace. 

Därefter formades forskningsfrågorna. I avsnitt 4.5 beskrivs på vilket sätt the four spaces 

används vid analysering av det empiriska materialet. I analysen är utgångspunkten var 

makerspace kan finnas i the four spaces modellen. 

 

4  Metod  

I detta avsnitt beskrivs den insamlingsmetod och analysmetod som användes vid 

insamling och bearbetning av empirin. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur 

makerspace kan beskrivas i relation till folkbiblioteks uppdrag. Alan Bryman menar att 

kvalitativ forskning lägger fokus på ord, i stället för kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Kvalitativ forskning är induktiv och tolkande till sin art. Kvalitativ metod 
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är lämplig för studien eftersom det centrala för både metoden och studien är flexibilitet, 

variation samt följer den riktning som anses önskvärd vid det individuella samtalet. 

(Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2016, s. 340)  

 

4.1 Insamlingsmetod 

Den insamlingsmetod som används är kvalitativ semistrukturerad intervju. 

Semistrukturerade intervjuer erbjuder en möjlighet för respondenterna att förmedla 

information som individen anser vara relevant. Fortsättningsvis, skapar denna metod 

möjlighet för intervjun att avvika från intervjuguiden eller frågeschemat. Vilket är 

passande för denna studie eftersom studiens syfte är som tidigare nämnt att skapa 

förståelse för hur makerspace kan beskrivas i relation till folkbiblioteks uppdrag. Därför 

är det av vikt att respondenterna får förmedla information som de anser är relevant för 

deras makerspace.  Nya frågor kan ställas samt ordningen på frågorna i intervjuguiden 

kan ändras. (Bryman, 2016, s. 413) Några frågor som ställdes var; Berätta om ert 

makerspace, hur fungerar det? Kan du berätta om hur en vanlig dag i er makerspace ser 

ut? Intervjuguiden kan läsas i bilaga 2. 

 

4.2 Intervjuguide 

Utformningen av intervjuguiden grundades i litteratur kring makerspace samt besök på 

ett makerspace i ett folkbibliotek. Därefter formades en uppfattning om vad som kan 

anses vara centralt för makerspace i folkbibliotek. Frågorna är öppna så att respondenten 

kan berätta öppet om sin makerspace samt lägga till delar som kan saknas. Bryman 

skriver att valet av intervjumetod styrs av flera olika faktorer. Vad forskaren vill få ut 

av intervjuerna är centralt. Vill forskaren utforska ett visst område eller tema? Vill 

forskaren ha struktur eller ska metoden vara ostrukturerad? Valet är upp till forskaren 

själv. (Bryman, 2016, s. 416) För studien har en flexibel ansats tagit då respondenterna 

ska kunna förmedla det de anser vara centralt för deras makerspace. 

 

4.3 Urval 

Det första steget i processen var att ta reda på vilka folkbibliotek i Sverige som driver 

makerspace som ordinarie- eller projektverksamhet. Sökningar online ägde rum, 

söksträngen makerspace på folkbibliotek, dock utan tillräckligt resultat. Endast ett 

bibliotek syntes via google, detta eftersom biblioteket har en egen hemsida för 

makerspace. Biblioteket ligger i en liten ort och är därför relativt litet. Ett besök ägde 

rum på biblioteket, där jag samtalade med bibliotekspersonal. Vid samtal med 

makerspace ansvarig gavs en lista ut på nio bibliotek i Sverige som bedriver makerspace. 

Utifrån denna lista kontaktades senare ansvarig bibliotekarie för makerspace eller 

bibliotekschef. Fanns inte dessa kontaktuppgifter att tillgå kontaktades bibliotekets 

informationsdisk.  Det var sju bibliotek som tackade ja till deltagande i studien. Dessa 

bibliotek är lokaliserade runt om i Sverige, från Norrbottens län till Skåne län. De sju 

verksamheterna är olika folkbibliotek i olika storlekar samt med olika förutsättningar. 

 

Urvalet är i form av en population i löpande förteckning. Målinriktat urval har valts för 

studien. Bryman menar att målinriktat urval används då forskaren gör sitt urval utifrån 

en önskan att intervjua personer som är relevanta för forskningen. 

(Samhällsvetenskapliga metoder, 2016, s. 434) Urvalsmetoden målinriktat urval är en 

bra metod för studien, eftersom studien krävde att specifika kriterier fylldes av 
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respondenterna. Det vill säga att respondenterna arbetar med makerspace på 

folkbibliotek.  

 

4.4 Intervjuernas gång 

Intervjuerna skedde över telefon eftersom folkbibliotekens geografiska lägen sprider sig 

över Sverige, vilket gjorde det omöjligt att utföra intervjuerna i person. Även tidsramen 

för studien gjorde att det inte var möjligt för besök hos de individuella makerspace-

verksamheterna. Därför genomfördes 6 intervjuer över telefon. Det geografiska läget på 

ett av de sju biblioteken gjorde det möjligt att boka in ett möte för en intervju i person. 

Ett par veckor innan intervjuerna ägde rum valdes ett tillfälle för respektive intervju. 

Alla intervjuerna skedde under respondenternas arbetsdag på respektive bibliotek. 

Respondenterna fick intervjufrågorna skickade till sina mejladresser en dag innan 

intervjun. Därmed var respondenterna förberedda att svara på frågorna. Under intervjun 

tillkom följdfrågor då ett svar på en fråga antingen behövde utvecklas eller var av 

intresse för studien. Intervjuerna varade mellan 30 - 45 minuter, och intervjuguiden 

följdes under alla intervjuer. Som avslutning på intervjun ställdes en fråga till 

respondenter då de kunde tillägga något om deras makerspace som inte tagits upp under 

intervjun. Nästan alla respondenter hade något som de ville lyfta fram, bland annat tips 

inför uppstart av makerspace och information kring deras framtidsplaner för 

makerspace. 

 

Under intervjuerna antecknades vad som sades på en laptop, därefter fördes 

anteckningar som sammanställde det viktigaste från intervjun. Samtalet spelades inte in 

med anledning att jag föredrog anteckning av samtalet före inspelning. Respondenterna 

informerades att det som sades skulle antecknas medan de talade. Det insamlade 

materialet studerades utifrån the four spaces modellen. Inspirationsrummet, 

läranderummet, performativa rummet och mötesrummet framkom tydligt i och med de 

intervjuer som utfördes. Makerspace drivs av inspiration och lärande, medan det är en 

mötesplats där skapande inspireras att äga rum. Totalt intervjuades åtta personer, två av 

dem arbetade på samma bibliotek och föredrog en gruppintervju. Ingen pilotintervju 

ägde rum och intervjuguiden ändrades inte mellan intervjuerna. En svårighet som 

uppstod var det faktum att respondenterna hade olika namn för sina makerspace, därför 

användes önskad term vid intervjuerna. 

 

4.5 Analysmetod 

Steinar Kvale skriver om analysmetoder i Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Analysmetoder används för att på ett enkelt sätt organisera intervjutexter, så att det 

viktigaste samt det som efterfrågas kan tas ut och användas i forskningen. (2009, s. 170)  

I Applications of social research methods to questions in information and library 

science skriver Wildemuth, att kvalitativ innehållsanalys kan användas i undersökningar 

för att skilja teman, åsikter och mönster i en text. (Wildemuth, 2009, s. 308ff) I studien 

användes kvalitativ innehållsanalys för just de faktorer som Wildemuth beskriver, att 

undersöka teman, åsikter och mönster. De teman som framkom under intervjuerna 

formade studiens resultat. Dessa teman är aktiviteter, användare, samarbeten och 

makerspace lokalen.  
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The four spaces användes som underlag för centrala delar som studien vill undersöka. 

En fråga som fanns med genom intervjuerna samt vid analysen var; vilken plats har 

makerspace i modellen? Är det i läranderummet, mötesrummet, det performativa 

rummet eller inspirationsrummet? Genom tolkning av respondenters intervjusvar kan 

makerspace placeras in i en eller flera delar av the four spaces. Exempelvis kan 

makerspace placeras in i läranderummet samt det performativa rummet då aktiviteter 

kring programmering äger rum.  The four spaces modellen visar hur bibliotek på bästa 

sätt kan utvecklas till ledande verksamheter.   

Intervjuerna antecknades på dator under tiden samtalet ägde rum, vilket kunde påverka 

uppfattningen av svaren från respondenterna. Detta är något som uppmärksammats då 

en tolkning gjorts av anteckningarna i efterhand. Kodningen försöker framhålla det 

centrala från varje individuell intervju samt framställa den information som framkom 

på ett korrekt sätt.  Empirin kodades två gånger, den första gången var direkt efter den 

genomförda intervjun, den andra skedde innan applicering i rapporten. Kodningen har 

en induktiv ansats. De kodningskategorier som användes var de fyra rummen från the 

four spaces modellen.  Svårigheter som framkom under kodning var då frågor uppstod 

som skulle varit intressanta att undersöka eller nämna. Det kan vara en följdfråga som 

önskas ha ställts eller en annan formulering på en följdfråga.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Enligt Steinar Kvale (Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007) måste forskaren vara 

vaksam på kritiska och känsliga problem som kan framkomma under undersökningen. 

Kvale föreslår att forskaren bör formulera ett etiskt protokoll innan intervjuerna äger 

rum. Detta som säkerhet då etiska frågor kan dyka upp under intervjun. Det etiska 

protokollet gör forskaren medveten till etiska problem, därmed kan de finnas med i 

forskarens tankar och planering. (Kvale, 2007, s. 106-107)  

Vetenskapsrådet beskriver fyra forskningsetiska principer som ska användas i forskning 

gällande människor; informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, s. 1-17) 

Med informationskravet menas att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

informeras om deras del i studien. De villkor som gäller ska även kommuniceras. 

Personerna som undersöks ska bli informerade om undersökningens syfte, risker med 

deltagande samt fördelar. Deltagarna i studien har rätt att dra sig ur studien om de så 

önskar, det är av stor vikt att de inte känner tvång att delta i studien. Ett krav är full 

öppenhet, vilket Kvale menar kan vara svårt att tillfredsställa. Detta eftersom studien 

kan ändra i form och syfte under tiden den skrivs. (Kvale, 2007, s. 107-108) 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens 

samtycke. Om deltagaren är under 15 år ska samtycke inhämtas från föräldrar eller 

vårdnadshavare. (Vetenskapsrådet, s.9) 

I forskning syftar konfidentialitet på att den data som identifierar de personer som 

undersöks inte ska redovisas. Känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer 

ska enligt vetenskapens fyra forskningsetiska principer underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt. (Vetenskapsrådet, s.12) All den information som skulle kunna riskera 

respondenternas anonymitet ska avlägsnas. (Kvale, 2007, s. 109) 
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Den fjärde principen är nyttjandekravet som understryker att uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål inte får användas för andra icke- vetenskapliga syften. 

(Vetenskapsrådet, s.14) 

För att nå de fyra forskningsetiska kraven valdes att genom föra en studie som undviker 

forskningsetiskt känsliga frågor i en så stor grad som möjligt. I och med att deltagande 

om studien informeras enligt informationskravet, samtycke medgavs och identifierbar 

information redogörs inte i studien.  

 

4.7 Diskussion kring metod 

Den metod som används i studien är kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Det finns 

både för och nackdelar med denna metod. I Samhällsvetenskapliga metoder (2016) 

skriver Alan Bryman att den semistrukturerade intervjun ger en frihet till respondenten 

i utformning av dess svar. Friheten betyder även att intervjun kan vara flexibel i dess 

form men bör följa intervjuguiden i stora drag. (Bryman, 2016, s. 415) 

Intervjun utgår från en intervjumall med 10 frågor. Intervjufrågorna ställdes i den 

ordning som står skrivet i intervjumallen, alla intervjuer utgick från samma frågor och 

de diskuteras i samma ordningsföljd. Detta eftersom de olika respondenterna ska ha 

samma förutsättningar. Det tillkommer följdfrågor då tillfällen presenteras. Som väntat 

skiljer sig följdfrågorna till form i de olika intervjuerna. En fråga som inte är med i 

intervjumallen men som tillkom under den första intervjun som avslut och som sedan 

avslutade alla intervjuer var: ”Är det något som du vill tillägga eller lyfta fram om ert 

makerspace?” 

En stor fördel med metoden är att den är flexibel, vilket kan leda till intressanta 

diskussioner och nya tillägg i intervjuerna. En fördel med telefonintervju är att den gör 

det möjligt för respondenten och intervjuaren att vara på olika orter under intervjuns 

gång. I detta fall var det till stor hjälp eftersom respondenterna befinner sig över hela 

Sverige. Att besöka samtliga bibliotek hade tagit lång tid. Det var sju intervjuer som 

genomfördes, alla respondenter hade möjlighet till telefonsamtal. Den intervjun som 

skedde på plats var till form likadan som telefonintervjuerna. Man kan tro att denna 

intervju skiljer sig mot telefonintervjuerna, men så är inte fallet. Den enda skillnaden 

var att respondenten och intervjuaren får en uppfattning av varandra på ett annat sätt än 

vid telefonintervjuerna. En återkommande känsla under intervjuerna var en positiv och 

entusiastisk känsla. Detta eftersom individerna brinner för makerspace och dess 

betydelse för folkbibliotek. 
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5 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras vad som framkom under intervjuerna.  

Studiens frågeställningar formar tre punkter som resultatet delas upp i: 

• Hur ger studiens bibliotekarier uttryck för vad makerspace är?   

• På vilka sätt kan makerspace bidra till att nå folkbibliotekens uppdrag 

såsom det uttrycks i bibliotekslagen, enligt studiens bibliotekarier?  

• På vilka sätt kan makerspace bidra till att folkbibliotekens uppdrag vidgas, 

enligt studiens bibliotekarier? 

 

De individer som intervjuas har huvudansvar för den makerspace som bedrivs på 

respektive folkbibliotek. I resultatet användes termen ’bibliotekspersonal 1’, 

’bibliotekspersonal 2’, och så vidare till den åttonde personalen, som benämning av 

respondenterna. Detta eftersom vissa av respondenterna är bibliotekarier, andra 

biblioteksassistenter eller övrig personal på biblioteken. Personalens yrkesroll och titel 

har ingen vikt i resultatet. Termen används även i avsikt att inte avslöja personernas 

identitet. Den stad som folkbiblioteken ligger i namngivs inte, detta av samma skäl. Sju 

intervjuer genomfördes, med personal som arbetar på folkbibliotek i Sverige som driver 

ett makerspace.  

 

Det finns åtskilliga uppfattningar om vilket begrepp som ska användas för den 

verksamhet eller för de aktiviteter som går under begreppet ’makerspace’. Makerspace 

är ett etablerat begrepp, trots detta faktum används i praktiken flera olika begrepp för 

makerspace. Respondenterna har olika begrepp som de anser passar för deras 

makerspace, därför används olika termer i citaten från resultatet. Återkommande 

begrepp som används av bibliotekspersonal är skaparverkstad, digilabb, digidel, 

digidelcenter, skaparyta, skaparbibbla eller makerspace. En fråga man kan ställa är hur 

vi vet att respondenterna talar om samma sak? Det framkom i hur de svarade mejlen jag 

har skickat ut där jag skriver om makerspace samt om de driver en makerspace 

verksamhet. Som svar på detta svarade alla ja, trots att dessa verksamheter skiljer sig 

från varandra i andra faktorer förutom namn. 

 

5.1 Hur ger studiens bibliotekarier uttryck för vad makerspace är?   

Efter genomförandet av sju intervjuer där bibliotekspersonal berättar om hur 

makerspace fungerar på deras bibliotek, kan en bild skapas av hur dessa verksamheter 

kan se ut på folkbibliotek i Sverige.  

Avsnitten nedan utformades efter studiens intervjuer då bibliotekspersonalen pratade 

mycket om dessa delar under intervjuerna. 

5.1.1 Aktiviteter på makerspace  

De flesta bibliotek som undersöks riktade sin makerspace mot gruppen ’barn och unga’. 

Större delen av de olika makerspace erbjuder aktiviteter på fritiden medan andra bjuder 

in barn under skoltiden. Alla människor är välkomna till de olika skaparverksamheterna, 

dock riktar sig vissa aktiviteter åt specifika grupper. Under intervjuernas gång märktes 

att en gemensam faktor, att biblioteken bjuder in till föreläsningar och workshops, som 

sedan kan anpassas i berättande i makerspace. Exempelvis efter en föreläsning om 

programmering så kan besökarna använda makerspace till att genomföra enkel 
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programmering i praktiken. Det kan också handla om att efter en sagostund skapa videor 

med green screen eller att spela upp delar av berättelser med robotar. Berättande i olika 

former är centralt för flera av de studerade verksamheterna. 

Maskiner och utrustning är en viktig del av makerspace. All bibliotekspersonal berättar 

att de har 3D skrivare, flera har green screen. Något som personal ser som en form av 

aktivitet är när besökare rör sig fritt i makerspace. Detta sker när makerspace är öppet 

för allmänheten. Personal finns på plats för att assistera, eftersom maskinerna och 

utrustningen kan anses svår att kontrollera för nybörjare. Bibliotekspersonal berättar att 

utrustningen och maskinerna är anpassade för nybörjare, vid val av inköp väljs maskiner 

som nybörjare kan kontrollera med lite handledning.  

En specifik utrustning som diskuteras i näst intill alla intervjuer, det kan vara att de har 

utrustningen eller önskar tillhandahålla den inom en snar framtid, är VR utrustning. 

Anledningen till att VR är speciellt efterfrågat i makerspace sammanhang är att VR 

tillåter berättandet att ta ytterligare ett steg. I stället för att läsa en saga kan användare 

uppleva en saga.  En gemensam faktor hos de olika makerspace var att flera kopplar sin 

skaparverksamhet till den ordinarie verksamheten. Exempel på detta är att under påsk 

göra påskkort i laserskäraren eller vid halloweeen skriva ut figurer i 3D skrivaren. Med 

ordinarie verksamhet syftar jag på den verksamhet som bedrivs utanför makerspace.  

Ett par av bibliotekspersonalen berättar att de har tvingats dra ner på annan verksamhet 

för att ge tid och resurser till makerspace. Exempelvis har de inte kunnat bjuda in till 

olika event eller författarbesök, eller heller startat de samarbeten med exempelvis skolor 

som önskats. Detta faktum möts med förståelse från personal som anser att skapande är 

extremt viktigt och ska vara en del av bibliotekets verksamhet. 

 

5.1.2.Grupper på makerspace 

All bibliotekspersonal är överens om att makerspace är till för alla. Aktiviteter som 

lockar alla åldrar är workshops, föreläsningar, handledning och uppvisning av 

maskinerna. Bibliotekspersonal berättar att deras försök till att nå alla målgrupper är att 

låta makerspace vara öppet för lokalsamhället en dag i veckan. Under dessa tillfällen 

kan besökare prova de maskiner och den utrustning som erbjuds.  

Vi erbjuder planerade aktiviteter som workshops och föreläsningar. 

Exempel på föreläsningar kan vara ’hantera dina bilder’, eller 

’vårdguiden’, då experter kommer för att visa sina e-tjänster. 

(Bibliotekspersonal 7) 

En prioriterad grupp är nyanlända, med anledning att gruppen ofta står utanför det 

digitala samhället. Bibliotekspersonalen berättar att med ’utanför det digitala samhället’ 

menas flera av de nyanlända som inte har råd med den vanliga tekniken hemma, som 

dator och Ipad. Därför erbjuds aktiviteter som introducerar teknik, det kan vara allt från 

workshops i hur man använder datorer eller undervisning i hur 3D skrivaren fungerar. 

Bibliotekspersonal från ett bibliotek berättade att de har grupper som regelbundet 

besöker makerspace på fritiden. En av grupperna består av en grupp kvinnor som träffas 

i makerspace en dag i veckan och fikar och skapar tillsammans, skapandet handlar oftast 

om textiler och pyssel. Det kommer även individer regelbundet till biblioteket som 

arbetar med 3D skrivaren eller laserskäraren. 
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Ett annat bibliotek prioriterar också gruppen nyanlända, de fokuserar på IT handledning. 

Mycket handlar om att informera hur kontakt skapas med myndigheter. Även 

datahandledning erbjuds, vilket oftast drar till sig äldre personer. 

Vår makerspaceverksamhet består av två delar. Dels har vi öppet för 

allmänheten en dag i veckan, och den andra delen är att vi söker upp 

specifika grupper. (Bibliotekspersonal 1) 

 

Bibliotekspersonal från ytterligare bibliotek berättar att deras makerspace söker kontakt 

med barn som har funktionsnedsättningar. Det är upp till biblioteket att söka och skapa 

kontakt. En annan del på samma bibliotek riktar sig till SFI, det vill säga svenska för 

invandrare. Mestadels kommer barn, men det kan hända att vuxna kommer som är 

intresserade av 3D skrivaren eller VR. 

Trots det faktum att makerspace är för alla prioriteras ofta gruppen barn, unga och 

nyanlända. Varför gruppen barn, unga och nyanlända är extra prioriterad menar en 

respondent vara för att bibliotekslagen prioriterar denna grupp. 

Tanken är att bli mer attraktiva för unga. Vi vill höja kunskapsnivån. 

(Bibliotekspersonal 5) 

En vanlig makerspace aktivitet för barn är att skapa med hjälp av green screen, tanken 

är att ge berättelsen liv. Vanligtvis läser bibliotekspersonalen en saga för barnen, sedan 

får barnen i uppdrag att komma på idéer till att ge sagan liv med green screen. 

Målet är att förena berättande och det digitala med skapandet. Vi vill 

inte tappa bort berättelsen och litteraturen. (Bibliotekspersonal 2) 

Något unikt bland de olika verksamheterna är att personal tar med sig resurser från 

makerspace till klassbesök. Detta är något som endast ett av de sju biblioteken gör. 

Genom skolan kan biblioteket samverka till att introducera barnen till makerspace. 

Bibliotekspersonal besöker skolor för att prata om vad som erbjuds på makerspace, de 

kan ta med sig ett par robotar för att visa barnen. Senare kommer klasserna till 

bibliotekets makerspace där aktiviteter som är anpassade för gruppen har förberetts. 

Samma bibliotek har även samverkan med gymnasieskolan, där elever har vissa 

lektioner i makerspacelokalen, vilket är möjligt eftersom gymnasieskolan ligger i 

anslutning till biblioteket. Målet är att eleverna ska utforska ny teknik. 

 

 

5.1.3 Makerspace lokalen  

Något som kan urskiljas genom intervjusvaren är att folkbiblioteken har makerspace 

som skiljer sig stort från varandra i dess utformning av lokal eller utrymme. 

Återkommande är att makerspace består av ett rum eller en lokal. Hos några är lokalen 

en öppen yta medan andra har en låst lokal, som öppnas vid aktiviteter. Öppettiderna 

varierar, en del har öppet två dagar i veckan medan andra har öppet en dag. Ett bibliotek 

erbjuder meröppet, både till själva bibliotekslokalerna och till makerspacelokalen. 

Något som förekommer regelbundet är att makerspace har samma öppettider som 

biblioteket. Samtidigt finns det makerspace som är aktivitetsstyrt och därför inte består 

av en lokal eller ett rum. Något undantag är ett makerspace som består av en vagn som 

rullas ut vid speciella aktiviteter eller evenemang. Ett annat undantag är ett makerspace 

som inte består av ett fysiskt rum utan av aktiviteter som fokuserar på digital kompetens 

och skapande. 
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En gemensam faktor är att användare inte får orientera sig ensamma med maskinerna 

och utrustningen, detta eftersom det finns risk för skador för båda användaren och 

utrustningen. Användningen måste ske med översikt av bibliotekspersonal. Ett undantag 

fanns på ett par av biblioteken då en användare kan få en visning i makerspace för att 

sedan få rätt till att använda utrustningen själv.  

 

5.1.4 Samarbeten 

Bibliotekspersonalen berättar att de vill samarbeta med andra institutioner. Det 

diskuteras om samarbeten med förskolor, skolor, gymnasier, fritidsgårdar, 

flerspråkcentrum, pedagogisk verksamhet och museum. Återkommande finns det en 

positiv känsla kring samarbeten. Dessvärre är det brist på ekonomiska resurser, tid och 

personal menar flera av bibliotekspersonalen. Det fanns en gemensam önskan hos 

bibliotekspersonalen att samarbeten ska öka inom en snar framtid. 

Ett av de sju biblioteken samarbetar bland annat med både mellanstadiet, 

gymnasieskolan och fritidsgården. Vilket är ett lyckat samarbete enligt 

bibliotekspersonal. De andra samarbetar inte med skolorna. 

 

5.2 På vilka sätt kan makerspace bidra till att nå folkbibliotekens uppdrag såsom 

det uttrycks i bibliotekslagen, enligt studiens bibliotekarier? 

Under detta avsnitt presenteras bibliotekspersonalens tankar kring hur makerspace kan 

bidra till att nå folkbibliotekens uppdrag. Det är deras beskrivningar som ligger till grund 

för resultatet. Det finns en liknande syn bland bibliotekspersonalen angående deras syn 

på folkbibliotekets uppdrag i relation till makerspace.  

En gemensam åsikt är att skapandeverksamhet ses som folkbildning och demokrati i 

dagens moderna samhälle, vilket är en del av biblioteks uppdrag. Bibliotekspersonal 

berättar att ledningen anser att makerspace passar in i folkbiblioteks uppdrag. I dagens 

samhälle finns det ett stort behov av digital delaktighet. 

Makerspace är en form av digital delaktighet, vilket det står i 

bibliotekslagen att bibliotek ska jobba med. (Bibliotekspersonal 4) 

Dels för att det är en allmän bildning och utbildning som biblioteken 

jobbar med allt mer idag. (Bibliotekspersonal 7)  

Vid samtal med bibliotekspersonal kan det inte undgås hur personerna brinner för 

skapande och vill sprida detta till samhället. När frågan ”varför har ni valt att driva 

makerspace?” ställdes under intervjun svarade bibliotekspersonal, ”varför har vi inte 

valt det?”. 

Huvudsyftet är att skapa läslust och skaparytan är en möjlighet att 

utveckla detta. (Bibliotekspersonal 6) 

Gemensamma tankar är att makerspace anses vara folkbildning och demokrati, vilket är 

delar av folkbiblioteks uppdrag. Makerspace bidrar till att främja folkbildning och 

demokrati genom att bilda människor i verktyg och maskiner som inte tidigare varit till 

för privatpersoner. Människor erbjuds att lära sig den moderna tekniken som VR och 
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programmering. Makerspace ses som en form av digital delaktighet i och med att det 

digitala är något som flera makerspace arbetar med att utveckla hos individer. Digital 

delaktighet vilket är en del som bibliotekslagen understryker. 

 

5.3 På vilka sätt kan makerspace bidra till att folkbibliotekens uppdrag vidgas, 

enligt studiens bibliotekarier?  

Vid samtal med bibliotekspersonal nämns termerna ’utveckla’ och ’förnya’ åtskilliga 

gånger. I tidigare avsnitt nämns aspekter där makerspace bidrar till att nå 

folkbibliotekens uppdrag. Nästa fråga är hur makerspace kan vidga folkbiblioteks 

uppdrag. Makerspace utvecklar och förnyar uppdraget på olika sätt. Bibliotekspersonal 

berättar hur de med hjälp av makerspace vill höja kunskapsnivån och den allmänna 

bildningen i lokalsamhället. En vidgning av uppdraget görs då kommunen vill med hjälp 

av makerspace stötta företagslivet i lokalsamhället. Modern teknik, moderna maskiner 

och utrustning kan utforskas av privatpersoner i makerspace, något som uppskattas av 

nya företagare.  

 
Man vill att folk ska stanna i staden och ha en bra kompetens. Vi vill se 

ett samband från förskolan till vuxenlivet. Att man stannar kvar på de 

lokala företagen. (Bibliotekspersonal) 

Studiens bibliotekspersonal beskriver att makerspace utvecklar och förnyar 

folkbibliotekens uppdrag. Däremot nämns inte att biblioteken med hjälp av makerspace 

vidgar uppdragen, vilket är en av frågeställningarna.   De intervjuade är överens om att 

makerspace är något som medförs att uppdraget nås på flera olika sätt och genom flera 

olika arbetssätt. Det faktum att personalen inte menar att uppdraget vidgas genom 

makerspace är ett resultat i sig. Med hjälp av makerspace kan uppdraget nås på olika 

sätt. Nedan beskrivs ett par arbetssätt.  

Under det senaste decenniet har det varit vanligt med datakurser. Bibliotekspersonal 

berättar att datakurser tas ytterligare ett steg när de vidgas till VR kurser och kurser kring 

3D skrivaren. Individer får en möjlighet att prova ny teknik, vilket är något som 

efterfrågas idag enligt personal. Bibliotek har därmed en viktig uppgift att 

tillgängliggöra kunskap, allt om vad programmering är, eller hur programmering utförs. 

Målet är att människor ska stanna kvar i lokalsamhället, därför uppmuntras egna företag.  

Klassiska sällskapspel utvecklas med hjälp av makerspace. Nu kan individer spela e-

sport tillsammans. Bibliotekspersonal berättar att de driver e-sporter på sitt makerspace. 

Aktiviteten är ny i sin form men har funnits på bibliotek genom tiderna. Respondenterna 

berättade om hur deras makerspace försöker ändra form på skapande, berättande och 

digital delaktighet. Bibliotekspersonal berättar att efter en sagostund tillbringar barnen 

tid i makerspace, där de återberättar sagan som de läste. Detta kan ske med green screen 

eller med programmering av robotar. Ett makerspace arbetar med informationsteknik, 

något som personal på verksamheten anser vara en del av folkbiblioteks uppdrag. På ett 

annat bibliotek görs en satsning med målet att bygga bort digitala klyftor i samhället. 

Något som visar på hur makerspace bidrar till att uppfylla folkbiblioteks uppdrag, detta 

i stället för att vidga uppdraget. 
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6 Analys och diskussion 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur makerspace kan beskrivas i relation till 

folkbiblioteks uppdrag. För att uppnå syftet ska följande tre forskningsfrågor besvaras.  

För att få en föreställning om syftet valdes semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod. Vid analysen utmärks vissa teman som sedan kopplas till the four 

spaces modellen. Studiens resultat grundas i forskningsfrågorna;  

• Hur ger studiens bibliotekarier uttryck för vad makerspace är?   

• På vilka sätt kan makerspace bidra till att nå folkbibliotekens uppdrag 

såsom det uttrycks i bibliotekslagen, enligt studiens bibliotekarier?  

• På vilka sätt kan makerspace bidra till att folkbibliotekens uppdrag vidgas, 

enligt studiens bibliotekarier? 

Detta avsnitt, analys och diskussion, delas upp i tre olika delar efter forskningsfrågorna. 

Tillsammans med tidigare forskning och det teoretiska verktyget kan frågorna tolkas. 

Därefter diskuteras den teoretiska modellen och metoden. 

Läranderummet, mötesrummet, det performativa rummet och inspirationsrummet är 

placerade där de framträder inom makerspace på de specifika folkbiblioteken. I följande 

avsnitt beskrivs de olika rummen, som har placerats under de olika forskningsfrågorna 

efter tolkning av bibliotekspersonals intervjusvar samt artikeln av Jochumsen et al. (The 

four spaces: a new model for the public library, 2012)  

 

6.1 Hur ger studiens bibliotekarier uttryck för vad makerspace är?  

Makerspace på folkbibliotek varierar till form och utseende, eftersom makerspace 

formas av faktorer som lokalsamhället, resurser, tid och personal. Elyssa Kroski skriver 

att makerspace grundas i de önskemål som finns i lokalsamhället. Därför blir det en 

naturlig mångfald. (2017, s. 346) Det stämmer bra överens med vad som framkom i 

resultatet under de intervjuer som genomförts. Exempelvis beskrev bibliotekspersonal 

att deras bibliotek har en stor användargrupp som är nyanlända. Denna grupp menar 

personal står utanför det digitala samhället, därför förbereds passande aktiviteter för 

grupper som datorkurser.  

Kroski skriver om de traditionella tjänsterna bibliotek har erbjudit genom tiderna, vilket 

mestadels var tryckta böcker. De tryckta böckerna var resurser för att dela kunskap. 

Makerspace är en ny resurs för att dela en annan form av kunskap. (Kroski, 2017, s. 

346) Under intervjuerna var återkommande åsikter från personal att makerspace ska 

fungera som en plats för lärande där tankar och idéer inte bara kan växa utan även 

förverkligas med att praktiskt utföra dem. Exempelvis inte endast läsa om 

programmering utan även att programmera i praktiken med en bibliotekarie som lärare. 

The four spaces modellen (2012) visar på att kreativitet och performativitet är något som 

kan förekomma på bibliotek. I och med genomförda intervjuer kan det konstateras att 

makerspace fyller ett behov kring digital delaktighet i lokalsamhället som behöver 

fyllas. Digital delaktighet och digital kompetens utvecklas och växer allt mer, med hjälp 

av makerspace kan användare hålla sig informerade och praktisera i modern teknik. 

Bibliotekspersonal framhåller den viktiga roll som makerspace erbjuder, en ny 

kompetens till digitalt ovana samt till de som är intresserade.  
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Erfarenhet och kompetens är två egenskaper som läranderummet syftar på. Där barn, 

unga och vuxna ska upptäcka och utforska världen, vilket ska öka deras kompetens och 

möjligheter. Något som är möjligt genom obegränsad och fri tillgång information. 

Bibliotek ger användare en möjlighet att definiera sina egna inlärningsbehov. Bibliotek 

är ett utrymme för lärande menar Jochumsen et al. (The four spaces: a new model for 

the public library, 2012, s.591) Bibliotekspersonal ser makerspace som ett verktyg för 

lärande. Man kan lära sig använda modern teknik, verktyg, maskiner med mera. 

Personal på de olika makerspace har liknande tankar som Jochumsen et al. Personalen 

berättade att de vill se vad som saknas och vad som behövs i samhället. Det är 

lokalbefolkningen som formar makerspace menar personalen. Återkommande var att 

barnen var i centrum för de aktiviteter som drivs, personal berättar att barnen ska få 

prova nya inlärningsmetoder samt nya tekniker. Något som enligt Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens artikel hävdas vara centralt för folkbibliotek. 

Med mötesrummet syftar Jochumsen et al. på en plats i samhället där man kan möta 

människor som är olik sig själv, dessa människor kan utmana till diskussion och 

debatter. Dessa möten kan äga rum i bibliotekets lokaler eller i form av chattar, bloggar 

eller med hjälp av annan teknik. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 

2012, s. 592) Bibliotek som en mötesplats är inte en ny idé. Fred Lerner skriver om 

biblioteket som en samlingsplats i The Story of Libraries. Genom tiderna har bibliotek 

varit en plats som människor besöker för att finna kunskap. Platsen har utvecklats från 

att endast ge service åt en viss grupp till att ge service åt alla. (Lerner, 2009, s.4) 

  

Bibliotekspersonal berättar att makerspace är en mötesplats för personer som vill skapa, 

lära och samarbeta. Skapande med hjälp av teknik är centralt i och med det moderna 

tekniksamhället.  Makerspace är ett verktyg som låter lärandet utvecklas från teori till 

praktik. Mer specifikt så är det en mötesplats där folk kan mötas och samarbeta. 

Samarbeten som sker naturligt när människor exempelvis väntar på att 3D maskinen 

skriver ut en modell, då samtal kring maskinen framkommer. Makerspace kan ses som 

en mötesplats men den kan även ses som en plats där man som individ skapar i ensamhet. 

Det är individen själv som bestämmer om man vill att makerspace ska vara en 

mötesplats eller om man vill arbeta själv menar samtliga bibliotekspersonal. Theresa 

Willingam beskriver makerspace som platser där människor samlas i syftet att skapa, 

dela resurser, kunskap och idéer. Detta koncept menar Willingham passar bra in med 

folkbiblioteks uppdrag. (Library Makerspaces: the complete guide, 2018, s.6) Liknande 

tankar om makerspace uttrycker bibliotekspersonalen. Det centrala som återkom är det 

faktum att makerspace är en öppen yta för människor som har ett kreativt intresse och 

vill lära och skapa. 

 

Den del av the four spaces som visar sig tydligt i makerspace i och med intervjuerna är 

det performativa rummet. Rubrikerna som Jochumsen beskriver fungerar även till att 

beskriva makerspace. Som Theresa Willingham skriver så är vi alla ”makers”, Det är 

något som vi föds med, intresset för skapande och kreativitet. (Willingham, 2018, s.2)   

Det performativa rummet beskrivs av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansen som en plats där användare kan samspela med andra till att skapa i en plats fylld 

av konst. I detta rum har användare tillgång till de verktyg som behövs för att starta 

deras skapande. Verktyg som spel, skrivande, video och film, workshops och 

föreläsningar. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 593) 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla respondenterna beskriver deras 

makerspace som en plats för lärande. Lärande kan se olika ut och komma i olika former. 

Flera respondenter beskriver även deras makerspace som en mötesplats. Eftersom 

makerspace öppetider är färre än bibliotekets och vissa makerspace består inte av fysiska 

lokaler skiljer sig dessa mötesplatser från biblioteksrummets mötesplats. Makerspace 

mötesplats sker där verktygen och maskinerna är. Oftast handlar dessa möten om själva 

verktygen och hur de fungerar, eller hur man kreativt kan skapa något med maskinerna. 

Därmed kan man utskilja en koppling mellan lärandet och mötesplatsen. Dessa två delar 

kan kopplas samman i makerspace.  

 

 

6.2 På vilka sätt kan makerspace bidra till att nå folkbibliotekens uppdrag såsom 

det uttrycks i bibliotekslagen, enligt studiens bibliotekarier?  

Något som kan konstateras efter genomförda intervjuer samt av tidigare forskning är att 

det som makerspace syftar till har alltid funnits på bibliotek men inte makerspace i sig. 

Fred Lerner skriver om de första biblioteken i The Story of Libraries. (2009, s.4) Redan 

för hundratals år sedan kom människor till biblioteket i sökande efter kunskap. På den 

tiden var användargruppen hårt sluten men bibliotekets syfte var i stora drag detsamma. 

Bibliotekspersonal berättar att människor besöker makerspace i sökande om kunskap 

kring teknik, digitala problem eller i behov av handledning. Den fysiska platsen har 

ändrats, även behovet har ändrats i form men inte önskan att söka kunskap. Bibliotek 

har idag ett nytt redskap för att arbeta med digital delaktighet. 

Elyssa Kroski (The Makerspace Librarian’s Sourcebook, 2017) skriver att makerspace 

erbjuder delande och skapande av kunskap på ett nytt sätt. I stället för att läsa sig till 

kunskap eller lyssna till kunskap kan man delta i lärandet av kunskap. Korski menar att 

makerspace låter alla, professionella och nybörjare dela kunskap med modern teknik. 

Något som både Korski och bibliotekspersonal samtycker om är även det faktum att 

kärnan i makerspace är att låta individer undersöka kunskap på andra sätt, istället för de 

traditionella. (Kroski, 2017, s. 346) 

Som tolkning av bibliotekspersonalens uttrande kan man antyda att de är överens om att 

makerspace bidrar till folkbibliotekets demokratiska uppdrag. Lokalsamhället 

utvecklas, därför måste biblioteket utvecklas i samma takt. Återkommande åsikter om 

makerspace är att det är en form av digital delaktighet och utbildning vilket folkbibliotek 

ska arbeta med enligt lag. Ett sätt för biblioteksverksamheten att uppfylla sitt uppdrag 

är att driva makerspace, vilket fokuserar på en grupp som är utsatta i samhället, det vill 

säga digitalt ovana.  

Inspirationsrummet är det rum som framkommer i relation till makerspace som ett 

verktyg att bidra till att delar av folkbibliotekens uppdrag nås. Makerspace kan bidra till 

kunskapsförmedling samt kan främja intresset för upplysning och forskning, inom valda 

områden. Detta efter analysering av intervjuerna. Bibliotekspersonal berättar hur de vill 

inspirera barn till eget skapande med hjälp av makerspace. Inspiration är ett viktigt 

begrepp för makerspace. Personalen hjälper individen att påbörja ett projekt, men det är 

upp till individen att slutföra det. Inspirationsrummet har som mål att öppna upp nya 

uttryck och leda individen till nya val av exempelvis medier, genrer och berättande.   

Jochumsen et al. skriver att bibliotek som ett inspirationsrum har tvingats ändra sin roll. 

Tillväxten av bokaffärer med kaféer, bekväma sittplatser och nya erbjudanden har gjort 
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att biblioteken måste utvecklas för att behålla sin plats i samhället. Som en konsekvens 

har normala termer för folkbibliotek utvecklats ”experience”, ”story-telling” och 

”expressive dissemination”. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 

2012, s. 590) 

Folkbiblioteks förändrade roll som ”experience”, ”story-telling” och ”expressive 

dissemination” framkommer i intervjuerna med bibliotekspersonal. ”Erfarenhet”, 

”berättande” och ”uttrycksfull spridning” ses i makerspace enligt tolkning av svar från 

personal främst i de aktiviteter som erbjuds. Nya former av lärande samt nya former av 

berättande är centralt för flera av de verksamheter som undersöks. Berättandet ska få 

liv, liv som barnen ska bidra till att ge. Tillsammans ska personal och barn läsa sagan 

och uppleva den. Vilken form av skapande som sker varierar men i slutänden delas alltid 

kunskap, antingen individuell kunskap eller kunskap som delas med andra. Personal på 

makerspace berättar att användare som lagt ner mycket tid och har stort intresse för ett 

verktyg eller en maskin utvecklas från nybörjarnivån. Därmed kan användaren lära 

personal. Något som uppskattas av personal då samarbete och skapande får en ny form. 

Nya former av berättande, lärande, samarbete och erbjudanden är vad makerspace 

erbjuder och det som bidrar till att nå folkbibliotekens uppdrag. Nya former av 

traditionella tjänster behövs i dagens moderna samhälle, i och med att invånarna 

utvecklas ska även biblioteket utvecklas. Som tolkning av intervjuerna kan man 

konstatera att makerspace erbjuder ett sätt att nå folkbiblioteks uppdrag. Folkbiblioteks 

uppdrag kan nås på flera sätt, makerspace kan vara ett verktyg som använd för vissa 

bibliotek där metoden efterfrågas eller utforskas. 

 

6.3 På vilka sätt kan makerspace bidra till att folkbibliotekens uppdrag vidgas, 

enligt studiens bibliotekarier? 

En tolkning som kan göras efterstuderande av intervjusvaren och tidigare forskning är 

att makerspace bidrar till att nå biblioteksverksamhetens uppdrag i stället för att vidga 

själva uppdraget. Makerspace kan fungera som en utveckling eller ett tillägg av 

biblioteket. På det sätt att flera faktorer som tidigare varit teoretiska kan bli praktiska. 

Exempelvis så kan sagoläsning utvecklas till eget berättande med green screen. Då 

barnen får spela upp delar av berättelserna de läst och använda sig själva som 

skådespelare. Therese Willingham skriver i Makerspace: the complete guide (2018) att 

bibliotek med hjälp av makerspace kan förse lokalsamhället med resurser som 

efterfrågas, bland annat handledning, workshops och utbildning i modern teknik. 

(Willingham, 2018, s. x.)  

Makerspaces are places where people can come together to create, 

collaborate, and share resources and knowledge- and idea and concept 

that fits perfectly with the vision and mission of public libraries. 

(Willingham, 2018, s.6) 

 

Som skrivet i tidigare stycke kan folkbiblioteken nå sitt uppdrag med nya metoder som 

är relevanta i det digitala samhälle vi lever i.  

Julia Walter-Herrmann och Corinne Buching ger en historisk överblick på eget 

skapande och lärande. De hävdar att skapande och lärande i kunskap om ny teknik alltid 

ägt rum. Förr i tiden ansågs att endast experter kunde hantera datorer, därmed ansågs 

marknaden för den nya tekniken begränsad. I dag kan alla hantera denna teknik, från 
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barn till gamla. Samhället förändras och kunskap förändras i samma takt. (Walter-

Herrmann & Buching, 2012, FabLab: of machines, makers and inventors) 

Bibliotekspersonal berättar att folkbibliotek tidigare drivit datorkurser, idag har denna 

aktivitet utvecklats till form, att erbjuda kurser i programmering och hantering av VR. 

Personal påpekar att det är ett naturligt steg att ta. Något som Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen skriver i the four spaces, i och med delen som kallas 

’upptäcka’. Med hjälp av makerspace kan man nu upptäcka nya saker som är relevanta 

idag.  

I Expect More: Demanding Better Libraries for Today’s Complex World skriver David 

Lankes att människor lär sig på olika sätt. Vissa lär sig genom att läsa, medan andra 

genom att se eller lyssna. Flera individer använder alla tre sätt när de lär sig ny kunskap. 

Lankes menar att vi borde förvänta oss att bibliotek erbjuder alla de tre sätten till lärande. 

(Lankes, 2016, s. 33) Bibliotekspersonal berättar hur de läser en saga och sedan ger den 

liv med hjälp av green screen eller robotar. Detta för att lära nya tekniker men även för 

att ge barnen nya sätt att lära.  

 

I rapporten Robotar och ritblock Digital biblioteksverksamhet för barn och unga på 

folkbiblioteken i Stockholms län (2019) av Regionbiblioteket Stockholm skriver Stefan 

Lundström att multimedialitet och genreöverskridande textuniversum är en form av 

kompetens. Denna kompetens måste utvecklas. (Regionbibliotek Stockholm, 2019, 

s.18)   

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att makerspace inte vidgar folkbiblioteks 

uppdrag i sig utan bidrar till att uppdraget nås. Detta kan vara genom nya tjänster och 

erbjudanden. Tjänster som kurser i VR, 3D skrivare, programmering och laserskäraren. 

Uppdraget utvecklas i och med dessa nya erbjudanden som bjuder in användare som 

inte tidigare visat intresse för biblioteket. Mitt resonemang är att folkbibliotekens 

uppdrag utvecklas när nya användare och grupper kommer till biblioteket. Det är inte 

endast tjänsterna och verktygen som utvecklas utan även biblioteket som mötesplats. 

Istället för att mötas vid tidningshörnan kan användare mötas i makerspace där de kan 

dela kunskap och intresse.  

 

6.4 Diskussion kring det teoretiska verktyget 

The four spaces modellen (Jochumsen, H. Hvenegaard Rasmussen, C & Skot-Hansen, 

D. 2012) användes som ett teoretiskt verktyg vid analysering av det empiriska 

materialet. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen skriver att modellen 

kan vara en utgångspunkt för diskussion om folkbibliotekens roll i samhället. (2012, s. 

586) Modellen fokuserar på folkbiblioteks plats i dagens kunskapssamhälle. Den är ett 

passande verktyg för biblioteksverksamheter i och med dess syfta att låta 

verksamheterna förbli relevanta och efterfrågade.  

Makerspace låter privatpersoner hantera teknik och utrustning som tidigare varit för 

industrier. I dagens samhälle ses denna utrustning och den programmering som tillhör 

som allmän kunskap. Allt fler individer programmerar hemma eller på sin fritid. Det är 

bibliotekens uppgift att vara med i denna moderna utveckling. Idag kan man göra 

mycket mer än att låna en bok på biblioteket, detta är något som the four spaces modellen 

förklarar. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, & Skot-Hansen, 2012, s.586-597) Var 
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kan makerspace placeras in i modellen? Makerspace består av alla fyra rummen 

läranderummet (learning space), mötesrummet (meeting space), det performativa 

rummet (performative space) och inspirationsrummet (inspiration space). Vilket av de 

fyra rummen som makerspace lutar mest åt beror på flera olika faktorer så som 

lokalsamhället, ekonomi, tid och personal.   

Jochumsen et al. skriver att modellens olika rum kan kopplas till de mål som 

folkbibliotek borde sträva efter. Enligt författarna finns det fyra mål; upplevelse, 

engagemang, egenmakt och innovation. (2012, s. 589) För att biblioteket ska nå dessa 

mål ska verksamheten anta de fyra ’rummen’. Som tidigare skrivet kan makerspace 

placeras in i alla rummen, läranderummet, mötesrummet, det performativa rummet och 

inspirationsrummet.  

Som ett teoretiskt verktyg för analysering av resultatet har the four spaces varit 

utmanande. Eftersom de fyra rummen läranderummet, mötesrummet, det performativa 

rummet och inspirationsrummet överlappar varandra. Därför kan det vara en utmaning 

att koppla rummen till specifika delar av de olika makerspace verksamheterna. De olika 

delarna av modellen består av flytande gränser som överlappar varandra, alla rummen 

går tillsammans i mitten av modellen. Därför anser jag att modellen inbjuder till olika 

varianter av tolkning och användning. Detta anser jag vara både modellens styrka och 

svaghet. Styrka eftersom den bjuder in till olika tolkningar. Däremot kan man tycka att 

det är en svaghet att modellens olika delar överlappar varandra. Vilket kan göra det svårt 

att utskilja modellens olika delar. 

 

 

7 Slutsats  

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur makerspace kan beskrivas i relation till 

folkbiblioteks uppdrag. Framkommande åsikter från de genomförda intervjuerna är att 

makerspace är en form av digital delaktighet vilket det står i bibliotekslagen att 

folkbibliotek ska arbeta med. Personal berättar att makerspace erbjuder allmän 

bildning som är relevant för dagens moderna samhälle. 

Inledningsvis ställs forskningsfrågan, hur ger studiens bibliotekarier uttryck för vad 

makerspace är? Bibliotekspersonal berättar hur deras makerspace fungerar som en 

mötesplats för kreativt tänkande och skapande. Tanken är att ta skapandet och det 

kreativa tänkandet ett steg längre. Med hjälp av makerspace kan individer skapa med 

maskiner och verktyg som tidigare inte varit tillgängliga för privatpersoner. Berättandet 

tar också ett steg då barn blir visade hur de kan skapa sagor i relation till att läsa dem. 

Bibliotekspersonal berättar att deras mål är att förena berättandet och det digitala 

skapandet. Makerspace är en ny sorts mötesplats där samarbete är i fokus. Detta kan 

återkopplas till Therese Willingham som beskriver makerspace som en plats där 

människor kan samlas och skapa tillsammans. (Library Makerspaces: the complete 

guide, 2018, s.6) 

Den andra forskningsfrågan lyder följande; på vilket sätt kan makerspace bidra till att 

nå folkbibliotekens uppdrag, såsom det uttrycks i bibliotekslagen, enligt studiens 

bibliotekarier? Som tidigare skrivet berättar bibliotekspersonal hur makerspace kan 
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kopplas till bibliotekslagen. Återkommande tankar från personal är att makerspace är 

bildning, utbildning och en form av digital kompetens som bibliotek bör arbeta med. 

Bibliotekslagen understryker digital delaktighet, detta är något som alla makerspace 

ingående i studien arbetar med.  Folkbiblioteks uppdrag diskuteras i Regionbibliotek 

Stockholms rapport Robotar och ritblock. Såsom bibliotekspersonal understryker i 

intervjuerna görs det även i rapporten av regionbibliotek Stockholm, att samhället vi 

lever i förändras ständigt vilket leder till att folkbiblioteks uppdrag växer. Idag krävs 

andra angreppsätt än tidigare, detta kan betyda ett angreppsätt med teknik och det 

digitala. (2019. s. 3) Intervjuerna och den tidigare forskningen visar på att makerspace 

bidrar till att nå folkbiblioteks uppdrag. Detta genom att erbjuda kunskap inom 

teknikområdet som exempelvis VR och programmering. Teknik kompetenser som är 

bra att ha i dagens moderna samhälle. 

Den tredje forskningsfrågan lyder följande, på vilket sätt kan makerspace bidra till att 

folkbibliotekens uppdrag vidgas, enligt studiens bibliotekarier? Slutsatsen visar att 

folkbibliotekens uppdrag inte vidgas genom makerspace utan att makerspace kan vara 

ett bra verktyg till att nå uppdraget. Bibliotekspersonal berättar om hur deras 

makerspace uppfyller uppdraget. Makerspace erbjuder en utveckling av de traditionella 

medlen till att uppfylla uppdraget. Flera makerspace erbjuder kurser i programmering 

och kurser i VR samt 3D skrivaren, detta är en utveckling av de traditionella 

datorkurserna. En annan utveckling är sagostunden som numera inte endast är en tid för 

läsning och berättande utan ett tillfälle för skapande med robotar och green screen.  

Denna form a utveckling beskrivs i Heather Michele Moorfield-Langs artikel When 

makerspaces go mobile: case studies of transportable maker locations. (2015) Teknik, 

utrustning och skapande i med teknik är en ny metod och angreppsätt som Moorefield-

Lang menar är naturlig för bibliotek. (s. 464) 

Avslutningsvis vill jag framföra att uppsatsens forskningsfrågor har besvarats. 

Bibliotekspersonalen ger uttryck att makerspace erbjuder en möjlighet för människor att 

utveckla sitt skapande och kreativa tänkande. Makerspace öppnar möjligheten för 

användare att skapa med verktyg som inte tidigare varit tillgängligt för privatpersoner. 

Det har konstaterats att makerspace bidrar till folkbibliotekets uppdrag eftersom 

makerspace kan kopplas till bibliotekets förpliktelser enligt bibliotekslagen i form av 

bildning av digital kompetens. Folkbibliotekets uppdrag vidgas inte genom makerspace 

men uppdraget nås med nya och utvecklade medel. 
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Bilaga 1.  

E-postmeddelande till folkbibliotek som erbjuder makerspace. Skickades 2019-05-

05. 

Hej! 

 

Jag heter Andrea Andersson och studerar Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Jag skriver för tillfället min 

kandidatuppsats som handlar om makerspace och folkbibliotek. Medan jag 

studerar arbetar jag även på xxxxx bibliotek, därav mitt intresse för 

ämnet. Som en del av detta har jag valt att göra en undersökning i form av 

intervjuer. I och med intervjun vill jag undersöka ert makerspace och dess 

verksamhet. Intervjun sker över telefon och tar ca 30 minuter. Frågorna 

riktar sig till de som är huvudansvariga över folkbibliotekets makerspace. 

Inga personnamn eller andra uppgifter efterfrågas eller används i studien. 

Du har möjlighet att avbryta intervjun eller ändra ditt deltagande. När 

rapporten är klar kan ni få den till er mejl om så önskas. 

 

Mejla eller ring senast 8 maj om ni vill delta. Vi bokar då tid för 

intervjun. 

 

Tack för ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar  

Andrea Andersson 

Mejl: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx 

Mobil: xxxxxxxxxx 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0024-2535
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0024-2535
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Bilaga 2.   

Intervjuguide 

1. Berätta om er makerspace hur fungerar det? 

2. Hur fungerar makerspace i relation till ordinarie verksamhet? 

3. Vilken/Vilka användargrupp/er riktar ni er mot när det gäller makerspace? 

4. Kan du berätta om hur en vanlig dag i er makerspace ser ut? 

5. Berätta om den personal som arbetar med makerspace, är det bibliotekarier? 

6. Hur får ni de resurser som erbjuds för makerspace? 

7. Finns det något intresse och engagemang från användarnas sida? 

8. Varför har ni valt att driva makerspace? 

9. Samarbetar ni med andra verksamheter? 

10. Var fick ni inspiration från? 

 

 

 


