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Inledning
Digitalisering, globalisering och politiska beslut är några av de samhällsförändringar som gjort att bibliotek idag söker nya vägar att nå ut till användare.1 Efter
att länge arbetat utifrån en transaktionsmodell där fokus ligger på att organisera
och ge tillgång till resurser, har många bibliotek istället börjat utforska användardrivet skapande. Kreativa rum, så kallade makerspace, är fenomen som under de
senaste fem åren blivit allt vanligare i en bibliotekskontext, både i Sverige och
övriga världen. Kimberly Sheridan m.fl. definierar makerspace som:
[...] informal sites for creative production in art, science, and engineering where people of all
ages blend digital and physical technologies to explore ideas, learn technical skills, and create
new products.2

Genom kreativa rum uppmuntras besökare till att använda biblioteket på nya sätt.
De skapar, lär och delar med sig. De blir därigenom producenter, snarare än konsumenter, av kunskap och information.3 Samtidigt som förändringen ”from collection to creation” kan tyckas dramatisk finns det en tradition av att erbjuda andra
tjänster än informationsförmedling på bibliotek. Inte minst finns en lång folkbildande historia där skapande verksamheter, ofta i form av textilt hantverk, spelat
en viktig roll.4 Inom den växande biblioteks- och informationsvetenskapliga
forskningen såväl som den populärvetenskapliga litteraturen om kreativa rum och
bibliotek är det inte ovanligt att makerspace framställs som en av de lösningar
som ska framtidssäkra biblioteket som samhällelig institution.5 Bland annat hoppas man nå ut till nya användargrupper, minska den digitala klyftan och skapa en
bild av biblioteket som innovativt i förhållande till ny teknik.6 Att stödja barns och
ungas intresse för naturvetenskap och att stimulera entreprenörskap har också pe-

1

Evjen & Audunson (2009), s. 162.
Sheridan m.fl. (2014), s. 505.
3
Slatter & Howard (2013), s. 272.
4
Slatter & Howard (2013), s. 273; Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 15.
5
Kelly (2013), s. 2; Boyle m.fl. (2016), s. 32 f.
6
Den digitala klyftan avser avståndet mellan de som har tillgång till och använder ny digital teknik, och de
som inte har det. När allt fler samhällstjänster endast är digitalt tillgängliga innebär det stora problem för de
grupper som av olika anledningar inte är digitalt kunniga. Jmf. Findahl (2014). Kelly (2013), s. 1; Fourie &
Meyer (2015), s. 519; Boyle m.fl. (2016), s. 34.
2
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kats ut som centrala drivkrafter.7 Ytterligare en målsättning som formulerats är att
öka andelen kvinnor och andra underrepresenterade grupper inom naturvetenskapliga utbildningar.8 Målsättningarna kan alltså sägas vara mycket ambitiösa och
omfattande.
Samtidigt kan kreativa rum på bibliotek sägas vara en del av en trend där mer
traditionell biblioteksservice nedprioriteras, vilket ifrågasatts i offentliga debatter.9
Kopplingen mellan att skriva ut plastmodeller på 3D-skrivare och bibliotekens
kärnverksamhet – läsfrämjande arbete och informationsförmedling – kan i vissa
fall förefalla otydlig. Att förvandla biblioteket från en relativt stillsam plats för
läsning till en stökig verkstad kan väcka starka känslor. Forskare varnar för en
utveckling där verktyg ersätter tryckta böcker i en strävan efter att behålla biblioteket som framförallt en fysisk plats med tillgång till resurser.10 Kreativa rum har
även fått utså kritik för att främst vända sig till individer som redan är digitalt
kunniga.11
Det väcks en mängd frågor i diskussionen kring kreativa rum på bibliotek.
Vad tillför de biblioteksverksamheten? Hur förankrade är de i lokalsamhället?
Vilka mål hoppas bibliotekspersonalen uppnå, och varför anses den här typen av
verksamhet bäst lämpad för att nå dit? Forskningen har med några få undantag
fokuserat på de möjligheter och praktiska förutsättningar som kännetecknar
makerspace på bibliotek, men empiriska undersökningar som syftar till att svara
på ovanstående grundläggande frågor är få.

Syfte och frågeställningar
Jag ska undersöka kreativa rum i en australisk bibliotekskontext. Australien är ett
av de länder utanför USA där arbetet med kreativa rum på bibliotek har pågått
under några år, och kan därför erbjuda intressanta verksamheter att studera.
Kreativa rum på bibliotek är ett fenomen som blir allt vanligare, men som det
forskats lite om. Den forskning som gjorts är i regel deskriptiv, och endast ett litet
antal studier har gjorts utifrån en kritisk position där fenomenets relevans och betydelse för bibliotek och användare analyseras.12 Mot bakgrund av detta är det
därför viktigt att undersöka de föreställningar som ligger till grund för utvecklandet av kreativa rum. Undersökningen har ett brett angreppssätt och syftar till att

7

Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 23 f.
Britton (2012), s. 21.
9
Se t.ex. debatten om ”The Darling Library” där Malmö Stadsbibliotek 2009 gallrade 30 ton böcker för att
bland annat tydliggöra bibliotekets roll som mötesplats. Sydsvenskan (2009).
10
Fourie & Meyer (2015); Slatter & Howard (2013), s. 274.
11
Fourie & Meyer (2015).
12
Fourie & Meyer (2015).
8
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identifiera viktiga mål och funktioner inom kreativa rum som kan utgöra utgångspunkten för framtida forskning.
Syftet med undersökningen är att studera hur kreativa rum beskrivs och vilken
funktion bibliotekspersonal anser att de fyller i bibliotekets verksamhet. De övergripande frågeställningarna kretsar kring varför bibliotek har kreativa rum och hur
dessa rum används. Det teoretiska ramverket består av modellen “four spaces”
som utvecklats av de danska forskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard
Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012). Modellen visualiserar de möjligheter
och målsättningar som samtidens folkbibliotek bör ha, och kan användas för att
analysera både mål och funktioner. Genom en intervju- och observationsstudie på
tre folkbibliotek och ett delstatsbibliotek i Australien syftar uppsatsen till att svara
på frågeställningarna:
•

Vilka mål anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek uppfyller?

•

Vilka funktioner anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek har?

Min förhoppning är att studien kan bidra till diskussioner kring bibliotekets förändrade roll och framtidens bibliotek, samt ge en inblick i internationell biblioteksutveckling. Undersökningen kan dessutom vara av intresse för svenska biblioteksorganisationer som har, eller planerar att implementera, kreativa rum.

Definitioner och begrepp
I följande avsnitt redogör jag för begrepp och definitioner som är viktiga för förståelsen av uppsatsen.
I studien görs ingen specifik åtskillnad mellan olika typer av kreativa rum på
bibliotek. Anledningen är att det finns ett stort antal olika namn på dessa verksamheter, trots att de erbjuder liknande aktiviteter. Makerspace, hackerspace,
hackspace, fablab (fabrication laboratory), techlab (technology laboratory), media
lab och den svenska varianten skaparbibbla är några av de namn jag stött på under arbetet. På grund av att fenomenet är nytt, och att det ännu inte finns någon
forskning skriven på svenska, saknas en vokabulär för att beskriva makerspace,
fablabs och techlabs utan att använda de engelska namnen. Dessa namn används
synonymt i studien, men för läsbarhetens skull och möjligheten att samla olika
typer av verksamheter under ett samlingsnamn, används begreppet kreativa rum
när det är möjligt. Begreppet kreativa rum inbegriper inte endast specifika, fysiska
platser, utan syftar snarare till att beskriva aktiviteter som kan utspela sig på en
sådan plats, men även utanför den. En liknande begreppsanvändning görs i
artikeln “Making the case for creative spaces in Australian libraries” av Emily
Boyle m.fl. (2016).
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Arduino är ett fysiskt mikrokontrollerkort med öppen hård- och mjukvara.
Arduino kan programmeras till att utföra olika saker, till exempel styra ljusdioder,
reläer och motorer, och kan användas inom olika interaktiva projekt.13
Kollaborativt lärande är en pedagogisk praktik där två eller fler individer lär
sig något genom att samarbeta. Kollaborativt lärande kan ske i både formella och
informella miljöer och bygger på en processorienterad och ickehierarkisk idé om
lärande.14
Ny teknik (emerging technologies på engelska) som förekommer inom kreativa rum på bibliotek, består i skrivande stund av till exempel 3D-printing (friformsframställning), robotik, e-textilier och virtuell verklighet.
Raspberry Pi är en liten, billig dator som utvecklats för att stödja undervisning i grundläggande datavetenskap i skolor – bland annat i utvecklingsländer.15
Raspberry Pi programmeras i språken Scratch och Python och kan användas som
en vanlig dator när den kopplas till en skärm och tangentbord.
Virtuell verklighet (virtual reality på engelska) som i fortsättningen benämns
VR, är en typ av datorgenererad skenvärld i vilken användare upplever befinna
sig.16 VR som förekommer i den här undersökningen består av ett headset som
användaren tar på sig.

Bakgrund
I det här kapitlet ges beskrivning av vad kreativa rum är, dess framväxt samt hur
de implementerats inom bibliotek.

Makerspace
Maker, makerspace och makerrörelsen har kommit att bli centrala begrepp i diskussioner kring kreativa rum. En maker är någon som gör något, ofta med hjälp av
avancerad teknik som tidigare bara återfanns inom tillverkningsindustrin, och som
sedan delar med sig av processen i digitala eller fysiska forum.17 Ett makerspace är
en plats där makers gör saker tillsammans och där samarbete, do-it-yourself (DIY)
värderingar och kunskapsdelning står i centrum.18 Makerspace är per definition
dynamiska platser som formas av deltagarnas egna intressen.19
Idén bakom makerspace och andra typer av kreativa rum växte fram inom den
globala så kallade makerrörelsen, som i sin tur har sitt ursprung i slöjd-, uppfin13
14
15
16
17
18
19

Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Arduino [2016-04-07].
Gilles (2015), s. vii.
Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Raspberry Pi [2016-04-07].
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: virtuell verklighet [2016-04-29].
Halverson, Erica Rosenfeld Halverson & Kimberly M Sheridan (2014), s. 496.
Britton (2012), s. 20.
Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 9.
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nar-, och hantverkstraditionen.20 Även så kallade hackerspaces som utvecklades i
Tyskland under 1990-talet, där programmerare träffas för att arbeta ihop och dela
kunskap, är betydelsefulla för makerrörelsens utveckling.
Makerrörelsen framväxt sker i en tid då mycket av västvärldens industri och
produktion avvecklas eller flyttas till låglöneländer. Vidare automatiseras allt
större del av tillverkningsindustrin, och arbetstillfällen försvinner i takt med att
det sker en transformering från ett industri- till ett informations- eller kunskapssamhälle.21 Företrädare för makerrörelsen menar att individens förmåga att uppfinna, skapa och designa är vitala egenskaper att ha i dagens och framtidens samhälle.22 Genom gräsrotsfinansieringstjänster som Kickstarter och säljplattformar
som Etsy kan privatpersoner idag finansiera och sälja sina innovationer till andra
privatpersoner utan inblandning av storföretag.23 Samma tendenser återfinns inom
musik och litteratur, där det numera inte krävs varken skivbolag eller förlag för att
nå ut med sina alster till en publik.24 Utvecklingen märks även inom formell utbildning där entreprenöriellt lärande blivit allt mer framträdande.25
Makerrörelsen kan dessutom förstås i relation till en global miljörörelse. Genom att laga och återbruka material istället för att konsumera nyproducerat minskas miljöpåverkan.26 Inom makerrörelsen förespråkas hållbarhet, vilket kan kopplas till själva grundpremissen om att dela på gemensamma resurser.27 En öppenhet
i förhållande till kunskap innebär även att öppen programvara används i hög utsträckning, och att arbetsprocesser och lösningar ges vidare till andra. Sammantaget träder en vision om demokratiskt delande på kunskap och resurser fram som
den viktigaste beståndsdelen i makerrörelsens filosofi.
Trots den grundläggande demokratiska och solidariska filosofin har makerrörelsen anklagats för att upprätthålla en “white male nerd dominance”.28 Den inflytelserika tidskriften MAKE Magazine har kritiserats för att endast fokusera på en
specifik sorts skapande (robotteknik, elektronik och fordon) och för att 84 procent
av tidningens omslag pryds av vita män och pojkar.29
Vanliga tekniker inom kreativa rum är 3D-printing, laserskärning och lödning.
I takt med att kostnaden för dessa tekniker går ner och användningen förenklas är
det idag möjligt att använda dem utanför den kommersiella tillverkningsindustrin.
Istället för att enskilda individer investerar i egna maskinparker har kreativa rum
20

Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 8.
Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 59 f.
22
Detta framhävs även inom BoI-forskning som ett viktigt element, e.g. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen
& Skot Hansen (2012) s. 591; Britton (2012) s. 22.
23
Kickstarter och Etsy [2016-04-14].
24
Britton (2012), s. 21.
25
Leffler m.fl. (2010).
26
Britton (2012), s. 21; Boyle m.fl. (2016), s. 33.
27
Britton (2012), s. 22; Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 53.
28
Halverson, Erica Rosenfeld Halverson & Kimberly M Sheridan (2014), s. 496.
29
Halverson, Erica Rosenfeld Halverson & Kimberly M Sheridan (2014), s. 496.
21
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blivit platser där resurser och kunskap kan delas mellan många människor. Variationen mellan olika kreativa rum är dock stor – inom vissa ligger fokus på nya digitala tekniker för webbdesign, programmering, musik, fotografi och film. Andra
fungerar som verkstäder där fysiskt byggande står i centrum. Ofta rör det sig om
en kombination av digitala och fysiska verktyg.
Idag finns drygt 1000 oberoende makerspace runt om i världen.30 Majoriteten
drivs som föreningar där en medlemsavgift ger tillgång till lokal, verktyg och
workshopar, och deltagarna är oftast vuxna. Därutöver finns makerspace på museum, bibliotek och andra organisationer, där målgruppen oftare är barn och unga.
I USA har det nyligen beslutats att 1000 amerikanska skolor ska starta makerspace, något som ofta görs inom skolbibliotekets väggar.31

Kreativa rum på bibliotek
Flertalet forskare har observerat likheterna mellan kreativa rum och bibliotek.32
Båda bygger på idéer om resursfördelning och har till uppgift att underlätta livslångt lärande.33 Makerrörelsens kollaborativa anda ligger nära de normer och värderingar som länge präglat biblioteket. Det är därför inte förvånande att idéer från
makerrörelsens implementerats på bred front inom bibliotekssfären.
Ett av de första biblioteken med makerspace är Fayette Free Library i New
York som startade 2012.34 Sedan dess har en lång rad folk-, skol- och universitetsbibliotek världen över introducerat kreativa rum i sina verksamheter. Eftersom det
inte finns någon modell över hur de ska se ut, kan bibliotek inkorporera idéer från
makerrörelsen utifrån sina förutsättningar och lokalsamhällets behov. Det kan
vara permanenta, påkostade verksamheter där skapande utgör den huvudsakliga
funktionen. Det kan också handla om småskaliga, ibland tidsbegränsade, satsningar som att erbjuda fri och öppen mjukvara på bibliotekets datorer eller makerinspirerad programverksamhet. Analogt skapande i form av trädgårdsarbete eller matlagning är också exempel på biblioteksaktiviteter som kan räknas till kreativa
rum.35 Kreativa rum definieras varken utifrån vilka verktyg och utrustning som
erbjuds, såsom 3D-skrivare eller symaskiner, eller vilka aktiviteter som arrangeras, utan utifrån en specifik syn på lärande, delande och samhällsbyggande.36
Synen på lärande inom makerrörelsen har influerats av en pedagogisk tradition
där teoretiker som John Dewey förespråkat en praktisk, fysisk och elevdriven
undervisning.37 Ofta, men långt ifrån alltid, är lärandet baserat i konst och naturve30
31
32
33
34
35
36
37

Hackerspaces webbplats > Around the world. [2016-04-24].
Kamenetz (2012).
Kelly (2013), s. 3.
Kelly (2013).
Slatter & Howard (2013), s. 273.
Kelly (2013), s. 9; Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 18; Bagley (2014), s. 7.
Boyle m.fl. (2016), s. 31.
Bevan m.fl. (2015).
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tenskap. I den anglosaxiska världen talas det ofta om STEM eller STEAM – en
akronym för utbildningsområdena ”science, technology, engineering, (arts) and
mathematics”, vilket intagit en framträdande roll hos många bibliotek med kreativa rum.38
Intresset för kreativa rum inom bibliotekssektorn är växande, och i Sverige
har nätverket Skaparbibblan bildats för att underlätta diskussion och kunskapsutbyte mellan biblioteksmedarbetare. Enligt Skaparbibblans webbplats finns idag
tjugo bibliotek med kreativa rum i Sverige.39 Folkbiblioteken i Vaggeryd, Kista
och Knivsta är exempel på svenska bibliotek med kreativa rum. Ett par skolbibliotek har också implementerat makerverksamhet.40
För att nå ut till fler användare har mobila biblioteks-makerspaces konstruerats runt om i världen. I likhet med en bokbuss är ett mobilt kreativt rum ett inrett
fordon som innehåller allt som behövs för att engagera människor olika sorters
skapande. FryskLab i Nederländerna är ett exempel på en sådan mobil lösning.41
I både Sverige och Danmark finns pop-upp makerspace som används på festivaler
och tillställningar. De kan även användas av bibliotek som vill prova på konceptet.42

Disposition
I uppsatsens andra kapitel redogörs för den tidigare forskningen som bildar undersökningens fält. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk som utgörs av
four spaces-modellen. I det följande kapitlet ges en beskrivning av det tillvägagångssätt som använts, hur urvalet gjorts och hur det empiriska materialet bearbetats. Därefter presenteras och analyseras själva undersökningen. I det avslutande
kapitlet förs en fördjupad diskussion om studiens resultat, och förslag på fortsatt
forskning ges. Uppsatsen avslutas med en kortare sammanfattning.

38

Wikipedia, den engelska versionen, gå till: STEAM fields [2016-04-07]. Bowler (2014), s. 59.
Skaparbibblans webbplats > Skaparbibblor i Norden. [2016-04-24].
40
Skaparbibblans webbplats > Skaparbibblor i Norden. [2016-04-24].
41
de Boer (2015).
42
Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen (2015), s. 8; Claesson, Grenholm & Östman (2015), s.
136.
39
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Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras de forskningsområden som jag identifierar som relevanta för denna uppsats ämne. Inledningsvis presenterar jag forskning om framväxten av kreativa rum på bibliotek. Därefter redogörs för de praktiknära forskningsområdena om kreativa rum på bibliotek och kreativa rum och lärande. Slutligen presenteras forskning om folkbibliotekets roller, ett fält som föreliggande
studie positionerar sig inom.

Framväxten av kreativa rum på bibliotek
När det kommer till forskning som behandlar framväxten av kreativa rum på
bibliotek är artikeln “Towards Culture 3.0 - Performative space in the public library” (2015) av intresse. I den diskuterar Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen ett koncept de väljer att kalla performativa rum. Konceptet bygger på idéer som under de senaste åren fått stort genomslag inom biblioteksvärlden såsom användardeltagande, användardriven innovation och medskapande.
Författarna menar att makerspace är en typ av performativt rum.43 Jochumsen,
Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen bygger sitt resonemang på några nordiska exempel och materialet består av intervjuer, observationer och dokument
insamlade under en femårsperiod.
Författarna menar att det skett en performativ vändning i relationen mellan
kulturproducenter och kulturkonsumenter som inneburit att gränsen dem emellan
blivit grumlad. De digitalt infödda, alltså människor födda under senare delen av
1990-talet och framåt, är ofta prosumers, det vill säga, både producenter och konsumenter av kultur.44 Den performativa vändningen har inneburit att begrepp som
användardriven innovation och medskapande fått stor betydelse inom olika kulturinstitutioner. Ur ett biblioteksperspektiv har idén om ”from collection to creation”
blivit central.45 Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen identifierar tre
logiska grunder bakom utvecklingen av performativa rum på folkbibliotek: demo43
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kratisering, ekonomisk påverkan och empowerment. Jag väljer att för tydlighetens
skull skilja mellan dessa logiska grunder, som jag menar befinner sig på en samhällelig, närmast diskursiv, nivå, och mål, som kan kopplas till individer och
grupper.
Den första logiska grunden, demokratisering, handlar om att trösklarna till
biblioteket sänks och aktiviteter som kan locka nya användare erbjuds. Istället för
att biblioteket endast överbygger informationsklyftor, kan performativa rum användas för att utjämna performativa klyftor – alltså ge fler människor chansen att
vara kulturproducenter.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är innovation, entreprenörskap och kreativitet värdefulla egenskaper som kan stödjas av biblioteket. En levande kreativ
industri kan användas för att marknadsföra en stad eller en region.46 Trots att ett
samhällsekonomiskt perspektiv inte alltid är explicit uttalat av biblioteken, kan det
ge verksamheterna en viss legitimitet. Biblioteken får en innovativ framtoning och
blir en del i det “kreativa kretsloppet”.47
Den tredje logiska grunden rör empowerment och idén om att performativa
rum kan bidra till att marginaliserade grupper i samhället stärker sina identiteter.
Genom kreativa rum kan användare tillskansa sig nya färdigheter och kompetenser som stärker självförtroendet och skapar en känsla av att tillhöra en global
makerrörelse.48 Kopplingar kan hittas inom 1960- och 70-talets folkliga rörelser
där människor tog makten över sitt eget kulturskapande och ifrågasatte en elitistisk kultursyn. Skillnaden är dock att rörelserna då byggdes av folket medan performativa rum idag initieras av olika kulturinstitutioner.
De tre logiska grunderna kan vara mer eller mindre explicita, och överlappar
ofta varandra. Författarna drar slutsatsen att performativa rum på folkbibliotek
legitimeras på flera olika sätt, vilket även är fallet med kulturpolitik generellt.
Slutligen menar författarna att makerspaces på bibliotek befinner sig i en explorativ fas. Det återstår att se om de endast är en tillfällig trend eller om de kommer
utgöra integrerade delar av framtidens bibliotek.49 Detta kommer till stor del bero
på huruvida ekonomiska resurser och personalens kompetenser visar sig vara tillräckliga eller ej.

Kreativa rum på bibliotek
Huvuddelen av litteraturen om kreativa rum på bibliotek handlar om fysiska och
praktiska förutsättningar, såsom lokaler och verktyg, och är ofta av deskriptiv
46
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karaktär.50 Mindre har skrivits om möjligheterna som ligger inbäddade i konceptet
i förhållande till litteracitet, informationsförmedling, utjämnande av digitala klyftor och stöd till lokalsamhället. Detta uppmärksammas av Ina Fourie & Anika
Meyer i artikeln “What to make of makerspaces: Tools and DIY only or is there
an interconnected information resources space?” från 2015 där de efterlyser en
diskussion kring hur makerspace kan användas för att uppnå bibliotekens mer
traditionella mål – lärande och informationslitteracitet. Författarna har gjort en
litteraturstudie av bibliotek- och informationsvetenskaplig forskning på området.
De menar att biblioteket behöver röra sig bortom uppfattningen som endast fysisk
plats, och varnar för att utvecklingen av en mer modern syn på biblioteket försvåras om makerspaces blir bibliotekens nya huvudfokus. Ett antal förslag som syftar
till att placera makerspace tydligare inom bibliotekets uppdrag presenteras, bland
annat genom så kallade inbäddade bibliotekarier.51 I en högskolebibliotekskontext
finns möjligheter för detta inom ”learning commons”.52 Inom folkbibliotek kan det
ske inom bokklubbar eller andra praktikgemenskaper.53 Mycket av den biblioteksoch informationsvetenskapliga forskningen intar en oreflekterat positiv inställning
till makerspace som anses kunna framtidssäkra biblioteket i en tid då utlåningssiffror går ner. Istället för att ersätta utlån av böcker med utlån av verktyg påpekar
alltså Fourie & Meyer att det finns anledning att granska trenden och att inte bara
fokusera på makerspace som plats. De menar att idéer från makerrörelsen kan
inkorporeras i mer traditionella biblioteksverksamheter som syftar till att stärka
lokalsamhället och främja litteracitet, inte minst på nätet. De argumenterar för att
det behövs undersökningar av existerande makerspaces där frågor kring de
bakomliggande föreställningarna ställs. Är de spontana, tidsbestämda satsningar,
eller vilar de på evidensbaserade beslut? Bidrar de till att öka social inkludering
och minska digitala klyftor, eller utgörs användarna av de redan frälsta?54 Dessa
viktiga frågeställningar har jag burit med mig in i arbetet med denna uppsats.
Ett par studier som behandlar kreativa rum på australiska bibliotek har genomförts. En av dem är gjord av Diane Slatter och Zaana Howard (2013) som
genom en intervjustudie undersöker vilka hinder som kan uppstå i implementeringen av makerverksamhet på folkbibliotek. Studien presenteras i artikeln ”A
place to make, hack, and learn: makerspaces in Australian public libraries” och
visar att de största svårigheterna består av otillräckliga resurser, förändringsmot50

E.g. Crumpton (2015); Moorefield-Lang (2015); Moorefield-Lang (2014).
”Embedded librarianship” är ett koncept som använts inom högskolebibliotek och går ut på att bibliotekarien lämnar en traditionell bibliotekskontext och positionerar sig ”på fält”, t.ex. inom en forskargrupp. Detta
möjliggör nära samarbete och kollaboration med forskare och undervisande lärare. Carlson & Kneale (2011).
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stånd hos personalen samt utmaningen att bevisa relevansen av makerspace inom
en bibliotekskontext. Fördelarna kopplade till makerspace, som ökat samhällsengagemang, en förändrad syn på biblioteket från en plats för konsumtion till en
plats för produktion och ett tydliggörande av biblioteket som en “tredje plats”,
uppväger till stor del de problem som kan uppstå i etableringen. Liknande fördelar
identifierar Boyle m.fl. (2016) som även menar att kreativa rum kan stödja generationsöverskridande och livslångt lärande och lokalsamhällets socio-ekonomiska
utveckling.
I artikeln ”Why do we need one of those: The role of the public library in creating and promoting makerspaces” från 2013 beskriver Andrew Kelly en fallstudie som gjordes på Victoria Park Library i Western Australia. Artikeln är en av
många som syftar till att ge en deskriptiv bild av en specifik verksamhet, men är
relevant ur den här uppsatsens perspektiv på grund av att den beskriver en australisk kontext. Kelly menar, i likhet med många andra, att biblioteken står inför en
förändring och att bibliotekens fokus bör ligga på att möjliggöra kunskapsproduktion snarare än att förvara kunskap i form av artefakter.55 I pilotprojektet som
beskrivs i fallstudien uppmuntrades flickor att delta för att bryta ned barriärer
kopplade till kön som kan återfinnas inom teknikområdet, vilket resulterade i en
jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Kelly argumenterar för att bibliotek
kan, och bör, spela en aktiv roll i lokalsamhällets lärande genom att stödja nya
idéer och kollaborativa interaktioner med användare. Han framhåller att makerspace är öppna och gränslösa till sin natur och därför möjliga att anpassa till de
behov som finns i närsamhället.
En fråga som aktualiseras när allt fler bibliotek implementerar kreativa rum är
vilken kompetens som krävs av personalen.56 Kyungwon Koh och June Abbas
(2015) presenterar i artikeln ”Competencies for Information Professionals in Learning Labs and Makerspaces” egenskaper som läraktighet, flexibilitet, samarbetsförmåga, förhandlingsförmåga och förmåga att ge service till olika sorters människor som särskilt viktiga för arbete inom kreativa rum. De specifika kompetenser
författarna identifierar är kopplade till ledarskap, programorganisering, kunskap
om bidragsansökningar, tekniska och digitala färdigheter samt kunskap om hur
lärande faciliteras. Koh & Abbas menar att biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar utifrån detta bör anpassas till att möta de krav som kan ställas på bibliotekarier i framtiden.
Att mäta effekterna av biblioteksverksamhet i allmänhet, och kreativa rum i
synnerhet, är svårt, men enstaka semi-vetenskapliga undersökningar har publicerats. I rapporten ”Making to learn” som publicerades 2015 redogörs för de effekter som Chicago Public Libraries satsning på ett Maker Lab har haft. Genom
55
56

Kelly (2013), s. 2.
Bowler (2014).

15

kvantitativa och kvalitativa användarundersökningar visade det sig att en färdighet
som utvecklats mest hos deltagarna var digital litteracitet, och att Maker Lab
lyckades engagera kvinnor i STEAM-lärande. En annan märkbar effekt var att det
kollaborativa lärandet stärktes hos deltagarna. Kritiskt tänkande och problemlösning var färdigheter som stimulerades till viss del, främst genom aktiviteter där
deltagarna arbetade med självständiga projekt.57 I Chicago finns en livskraftig
makerkultur, och biblioteket visade sig erbjuda låga trösklar för oerfarna makers
som sedan kunde hänvisas till andra, mer avancerade verkstäder om de önskade
det. Biblioteket fungerar här som en inkörsport och introduktör.
Ayah Nuriddin m.fl. (2014) har i en explorativ studie undersökt hur planering
och genomförande av makerverksamhet för personer med funktionsvariationer
skulle kunna se ut.58 I artikeln ”MakeAbility: Creating Accessible Makerspace
Events in a Public Library” skriver de att frågan om tillgänglighet ofta ignorerats i
utformandet av makerspaces, ett faktum som inte överensstämmer med bibliotekens uppdrag att erbjuda likvärdig service till alla utifrån deras behov.59 Ett sätt
att öka tillgängligheten är att utforma makeraktiviteter och projekt i vilka deltagarna kan sysselsätta sig på flera olika sätt.60
Vidare har ett antal böcker skrivits om kreativa rum på bibliotek som inte är
strikt vetenskapliga. Ett exempel är Makerspaces: Top Tribalizing Projects skriven av Caitlin A Bagley och utgiven av American Library Association 2014. I
boken som syftar till att vara en introduktion till området beskrivs en rad amerikanska bibliotek som implementerat kreativa rum på olika sätt. En liknande bok är
svenska Skaparbibblan av Lo Claesson, Eleonor Grenholm och Ann Östman från
2015. I den presenteras teoretiska och praktiska idéer som kan vara värdefulla för
dem som funderar på att inkorporera skapande aktiviteter i sin biblioteksverksamhet.

Kreativa rum och lärande
I avhandlingen Making learning: makerspaces as learning environments från
2015 gör Breanne K. Litts en komparativ fallstudie av tre kreativa rum för unga
för att undersöka dels på vilket sätt de möjliggör lärande, dels hur relationen mellan lärande och skapande ser ut. Utifrån teorier om multilitteracitet och konstruktionistiska teorier utvecklar hon ett ramverk där aktivitet, identitet och närsamhälle
är centrala punkter. De tre kreativa rum som Litts undersöker – ett museum, en
fritidsgård och ett bibliotek, har ett flertal gemensamma nämnare, men skiljer sig
57
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åt rörande struktur, resurser, personalens förkunskaper samt hur närsamhället ser
ut.61
Studiens resultat visar att lärandet inte står i centrum inom kreativa rum för
unga, utan uppstår som en biprodukt.62 Vidare är tillgången till, och synligheten
av, material central. Litts observerar dock att skapande inte är avhängigt tillgången till 3D-skrivare, laserskärare och andra högteknologiska verktyg, utan att
mycket kan åstadkommas genom ”analoga” material och tekniker.63 Litts menar
att det krävs en specifik kompetens hos handledarna som hon definierar som pedagogisk skaparkunskap.64 Denna kompetens behövs för att stödja deltagarnas
lärande. I studien framkommer också att samarbete med andra aktörer är enormt
viktigt, både rörande kompetens och finansiering. Närsamhället är ofta invävt i
verksamheten på flera plan.
I forskningsprojektet ”Learning in the Making: A Comparative Case Study of
Three Makerspaces” (2014), som ovanstående avhandling är ett delprojekt inom,
genomför Kimberly M. Sheridan m.fl. en komparativ fallstudie av tre makerspaces och undersöker hur dessa fungerar som lärmiljöer. Mycket av den tidigare
empiriska forskningen har fokuserat på vad barn och unga lär sig genom specifika
makeraktiviteter, till exempel programmering eller robotbyggande.65 Sheridan et al
anlägger ett bredare perspektiv på makerspace som de menar inbegriper en mängd
olika praktiker, både formella och informella. Utifrån teorier som ”studio thinking
framework” och praktikgemenskaper undersöker de hur deltagarna lär och utvecklas genom komplexa designprocesser. Sheridan m.fl. drar slutsatsen att olika lärandeformer utvecklas utifrån deltagarnas projekt och mål, vilket är ett utmärkande drag i jämförelse med andra lärmiljöer.

Folkbibliotekets roller
I avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970–2006 undersöker Åse Hedemark (2009) hur
folkbibliotek framställs i debatter i tv, radio och dagspress. Hon identifierar tre
dominerande diskurser: den bokliga diskursen, allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursen.
Inom den bokliga diskursen kopplas föreställningar kring folkbiblioteket till
tryckta böcker, skönlitteratur av hög kvalitet och läsning. Biblioteket ses framförallt som bevarare av kulturarvet och som en motvikt till kommersiella marknads61
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krafter.66 Den bokliga diskursen förekommer under avhandlingens hela undersökningsperiod och är fortfarande den förhärskande diskursen i media.
Allaktivitetsdiskursen dominerade debatten under 1970-talet och innehåller
framförallt argument om att biblioteket ska syssla med andra saker än litteraturförmedling, till exempel uppsökande verksamhet, politiska utställningar, teater
och diskotek. Inom allaktivitetsdiskursen framställs bibliotekets roll som bred,
och vikten av att nå ut till användare understryks.
Den informationsförmedlande diskursen framträder under 1980-talet och innehåller en föreställning om att bibliotekets uppgift består av neutral förmedling
av information oavsett medieformat. Ny teknik betonas och bibliotekets legitimitet knyts till individens personliga utveckling. Biblioteket ses som ett verktyg för
livslångt lärande och utbildning.
I den offentliga debatten uppstår polemik mellan de olika diskurserna, inte
minst mellan den bokliga och den informationsförmedlande diskursen. Trots att
avhandlingen är skriven utifrån en svensk folkbibliotekskontext anser jag att resultatet är relevant i föreliggande undersökning. Anledningen är att den synliggör
hur bibliotekets uppdrag kan motiveras, både av bibliotekarier och av andra aktörer, vilket i förlängningen kan påverka allmänhetens föreställning om vad som
utgör bibliotekets uppdrag. Trots att nationella skillnader påverkar diskursers utformning bedömer jag att Australien rent diskursivt ligger nära en svensk kontext
vad gäller bibliotekariers syn på bibliotekets roll, inte minst på grund av det
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältets internationella utbredning.
En annan forskare som undersökt synen på folkbiblioteket är Ragnar
Audunson som i boken Det siviliserte informasjonssamfunn: folkebibliotekenes
rolle ved inngangen til en digital tid (2001) studerar hur den norska allmänheten,
bibliotekarier och politiker ser på folkbiblioteket och dess roller. Han beskriver en
utveckling från en tid då folkbibliotekets funktion var att förmedla tryckt kvalitetslitteratur, till dagens postmoderna samhälle där bland annat informations- och
kommunikationsteknikens (IKT) utveckling och marknadsliberala ideologier gjort
bibliotekets uppdrag mer komplext.67
Audunson beskriver folkbibliotekets roller utifrån en uppdelning i tjänster och
principiella motiveringar. Tjänster rör vilken sorts service biblioteket bör prioritera, till exempel utlån av skönlitteratur till vuxna, näringlivsinformation eller
tillgång till IKT. Principiella motiveringar utgör de anledningar till att samhälleliga resurser ska spenderas på bibliotek. Audunson framför sex funktioner som ur
ett samhällsperspektiv används för att motivera folkbibliotekets relevans. Biblioteken ska:
66
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vara ett verktyg i instrumentell problemlösning
främja demokrati
minska den digitala klyftan
främja upplysning och bildning
erbjuda meningsfull och utvecklande fritid
fungera som social mötesplats

Audunson drar slutsatsen att det inte finns några dramatiska skillnader mellan
allmänhetens, politikers och bibliotekariers syn på bibliotekets uppdrag. Bibliotekets betydelse för livslångt lärande och som instrument för att utjämna den digitala klyftan är betydande inom samtliga undersökta grupper, medan bibliotekets
funktion som mötesplats anses mindre viktig.68

Sammanfattning
Forskningsfältet om kreativa rum ger ett splittrat intryck. Det är svårt att se några
mönster annat än att fenomenet kan undersökas utifrån en mängd olika ingångar.
Troligtvis kommer den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen på
området utvecklas under de kommande åren i takt med att kreativa rum blir allt
vanligare. Mycket av forskningen jag funnit är praktiskt inriktad. I ovanstående
forskningsöversikt har dock några studier med ett mer kritiskt perspektiv lyfts
fram, eftersom de är mer relevanta i förhållande till min undersökning. Några teman som framträder är hinder som kan uppstå i implementeringen av kreativa
rum, kompetenser hos personalen, tillgänglighet och lärande. Jochumsen, SkotHansen & Hvenegaard Rasmussen (2015) har studerat området på ett mer övergripande plan genom att analysera vilka logiska grunder som ligger bakom framväxten av performativa rum. Det kan vara en relevant ingång till att analysera området, men något som saknas i deras studie är en tydlig empirisk förankring.
Det tycks finnas en forskningslucka vad gäller empiriska undersökningar som
syftar till att svara på mer grundläggande frågor om mål och funktioner bakom
kreativa rum på bibliotek, vilket även framhålls av Fourie & Meyer. Föreliggande
studie kompletterar tidigare forskning genom att fokus ligger på biblioteksmedarbetares egna beskrivningar av kreativa rum på fyra olika bibliotek. Studien positionerar sig på så vis genom att kombinera praktiknära frågor med ett teoretiskt
perspektiv.
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Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel presenteras och diskuteras four spaces-modellen, som utgör
uppsatsens teoretiska ramverk.

Four spaces-modellen
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen presenterar i artikeln ”The
four spaces – a new model for the public library” (2012) en modell i vilken bibliotekens verksamhet utgår från användarnas behov i dagens samhälle, som forskarna definierar som ”kunskaps- och upplevelsesamhället”. Den bygger på SkotHansens modell från 1996 i vilken fyra olika biblioteksprofiler presenteras: kunskapscenter, informationscenter, kulturcenter och socialcenter.69
Med stöd hos sociologer som Antony Giddens och Zygmundt Bauman menar
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen att samhället genomgått radikala förändringar. Globalisering, avtraditionalisering och kulturell frigörelse
skapar den sociala kontext inom vilken biblioteket måste omformulera sina syften
och hitta nya sätt att möta användare på. IKT:s snabba spridning och stora effekt
på samhället skapade osäkerhet kring det fysiska bibliotekets framtid under 1990talet och framåt. Statistik visar att bibliotekens utlåningssiffror dalar, samtidigt
som antal biblioteksbesök ligger på en oförändrad nivå.70 Det är mot bakgrund av
detta som författarna utvecklade four spaces-modellen där fokus riktas mot hur
det fysiska och virtuella biblioteket kan behålla sin relevans i samhället. Modellen
har skapats både för att möta rådande utmaningar och för att synliggöra bibliotekens framtida potential.71 Författarna identifierar fyra målsättningar som de menar att biblioteket måste stödja:
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upplevelse
engagemang
empowerment
innovation72

Upplevelse och engagemang handlar om att stödja individens egen strävan efter
att finna mening och identitet i tillvaron. Inom målsättningen upplevelse ryms
både en anpassning till ett allt mer upplevelsebaserat samhälle där bibliotek konkurrerar med till exempel bokhandeln om människors tid och uppmärksamhet.
Om bokhandeln kan erbjuda en bättre helhetsupplevelse än biblioteket riskerar
biblioteket att väljas bort av användarna. Författarna menar vidare att en speciell
sorts upplevelse som biblioteket bör stödja är den meningsfulla upplevelsen.73 Den
transformerar människor och får dem att röra sig bortom invanda mönster. Biblioteket har en lång tradition av att möjliggöra för nya upplevelser, både genom folkbildning och rekreation. Enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & SkotHansen uppstår den meningsfulla upplevelsen i mötet med berättande i alla typer
av medieformer. Målsättningen engagemang rör individens möjligheter att själv
vara med och skapa bibliotekets verksamhet. Delaktighet, medskapande och brukarmedverkan är viktiga begrepp i sammanhanget.
Både empowerment och innovation handlar om att stärka lokalsamhället genom att skapa möjligheter för människor att utvecklas till självständiga medborgare. Författarna menar att dessa målsättningar är särskilt viktiga för att förstärka
nationens konkurrenskraft i en alltmer globaliserad värld, men tillägger att det är
mål som även är viktiga i förhållande till individens eget självförverkligande.74
Empowerment syftar mer specifikt till att skapa starka individer som kan lösa vardagliga problem. Innovation handlar om att hitta helt nya lösningar på praktiska
problem, eller utveckla nya koncept, metoder och konstnärliga uttryck.
Modellen för framtidens bibliotek består av fyra olika ”rum” som delvis överlappar och smälter in i varandra, men som tillsammans stödjer de centrala målsättningarna upplevelse, engagemang, empowerment och innovation.
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”Experience, involvement, empowerment and innovation.” Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐
Hansen (2012), s. 589. Jag har valt att översätta begreppen till svenska för läsbarhetens skull. Översättning av
centrala begrepp kan innebära att viss meningsförskjutning sker. Empowerment kan på svenska översättas
med bemyndigande, egenmakt, befogenhet och möjliggörande, men jag anser inte att någon av dessa översättningar rymmer den tanke om process som finns i det engelska begreppet. Av den anledningen har jag valt
att behålla begreppet empowerment i denna uppsats.
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De fyra delar som tillsammans representerar bibliotekets möjligheter är:
• inspirationsrummet
• läranderummet
• mötesrummet
• skapanderummet75
I det ideala biblioteket interagerar de fyra rummen, bland annat genom bibliotekets arkitektur, design, programverksamhet och samarbete med externa parter.76
Detta kan ske både i det fysiska och virtuella biblioteket. Modellen innehåller
även fyra möjligheter: uppleva, utforska, skapa och delta.77
Figur 1. “The four spaces – a new model for the public library.”

(Källa: Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐Hansen 2012, s. 589.)

Inspirationsrummet
I inspirationsrummet är den meningsfulla upplevelsen i fokus, oavsett om den
uppstår genom historieberättande via text, bild, film eller annan medieform. Målet
är att få deltagarna att röra sig utanför sina invanda ramar, vilket sker genom att
75

”The inspiration space, the learning space, the meeting space, the performative space.” Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐Hansen (2012), s. 589. Översättning hämtad från Claesson, Grenholm & Östman
(2015), s. 111. I översättningen är ”the performative space” översatt till skapanderummet, istället för t.ex. det
performativa rummet, som vore en mer ordagrann översättning. Jag anser att ordet skapanderum är mer relevant i en undersökning där mycket handlar om just skapande, snarare än performativitet/uppträdande.
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Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐Hansen (2012).
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”Excite, explore, create, participate”. Översättningen hämtad från Claesson, Grenholm & Östman (2015), s.
112.
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det irrationella, känslomässiga och kaotiska står i centrum.78 Författarna lyfter den
ökande konkurrensen om människors uppmärksamhet i ett allt mer upplevelsebaserat samhälle, och menar att biblioteket måste arbeta aktivt med att möjliggöra
nya upplevelser.79 Inspirationsrummet stöder målen upplevelse och innovation.

Läranderummet
I läranderummet är deltagarnas erfarenheter och lust till utveckling utgångspunkten i en dialogorienterad lärandeprocess. Lärandet ska vara informellt och måste
möta de behov som framförallt barn och unga har. Detta betyder ett mer upplevelsebaserat lärande baserat i estetiska, sociala och interaktiva aktiviteter samt lek.80
Läranderummet stöder målen upplevelse och empowerment.

Mötesrummet
Mötesummet är den funktion där det öppna och fria biblioteket fungerar som en
“tredje plats” utöver arbetet eller skolan och hemmet. Begreppet tredje plats kan
utifrån ett sociologiskt perspektiv beskrivas som en plats som fungerar demokratiskapande genom att främja möten mellan människor från olika generationer,
etniciteter och kulturer.81 Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen
refererar även till bibliotek- och informationsforskarna Svanhild Aabøs & Ragnar
Audunsens beskrivning av möjligheterna för bibliotek att stödja ”lågintensiva
möten”, det vill säga, möten mellan människor som inte delar samma intressen
eller värderingar.82 Här finns potential att skapa plattformar för diskussion och
debatt, både i spontan och organiserad form, både på det fysiska biblioteket och
online.83 Mötesrummet stöder målen empowerment och engagemang.

Skapanderummet
I skapanderummet uppmuntras deltagarnas konstnärliga produktion genom tillgång till såväl verktyg som kunskap i form av workshopar. Musik-, text-, och
filmproduktion och interaktiva spel är några av de uttryck som kan utforskas.
Dessutom kan det i skapanderummet ges möjligheter till publicering och distribution av deltagarnas alster. Det är i förhållande till skapanderummet som skillnaden
mellan att konsumera och producera kunskap och information blir tydligast.84
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen menar att skapanderummet
är särskilt viktigt för digitalt infödda eftersom de är vana vid att inte bara konsu78
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mera, utan också producera, kultur. Biblioteket måste tillgängliggöra verktyg som
uppmuntrar till användardriven innovation och som kan möta användarnas behov.
Skapanderummet kan konstrueras genom att tillföra scener eller utställningsytor
där användarnas alster kan delas med andra, men det centrala är att användarnas
skapande får stå i centrum. Skapanderummet stöder målen innovation och engagemang.

Användning av modellen
Enligt de danska forskarna ska biblioteksmodellen inte användas som ett verktyg
för prioritering, utan snarare som en vision och som diskussionsunderlag om
bibliotekets övergripande syfte. Utveckling av programverksamhet som svarar
mot de specifika ”rummen” kan också vara praktiskt inom den professionella
praktiken. Modellen har, sedan den först publicerades i en artikel 2010, fått stor
genomslagskraft, och använts i planeringen, designen och utvecklingen av flera
nordiska bibliotek.85 Den har dessutom använts som teoretiskt ramverk i ett par
studentuppsatser som relaterar till min studie. Till exempel använder Lina Hesterman modellen för att undersöka vilken syn på bibliotekets verksamhet som
uttrycks hos personal som arbetar på Bibliotek Plattan, ett folkbibliotek med en
specialinriktning mot skönlitteratur för vuxna.86 Genom intervjuer och analys av
styrdokument konstateras att biblioteket främst är en plats för inspiration, och att
majoriteten av informanterna är negativt inställda till biblioteket som mötesplats.
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen skriver att modellens
stora genomslagskraft kan härledas till att målsättningarna empowerment och engagemang bygger på ideal som varit mycket betydelsefulla för folkbibliotek ur ett
historiskt perspektiv, medan målsättningarna innovation och upplevelse pekar mot
framtidens upplevelse- och kunskapssamhälle. Modellen kombinerar alltså traditionella och relativt oprövade koncept, vilket tycks uppskattas inom biblioteksutveckling. Författarna menar att en överanvändning av modellen innebär risker, till
exempel att den uppfattas som det enda sättet att visualisera folkbibliotekets möjligheter på. Jag har i användningen av modellen intagit en kritisk ståndpunkt för
att inte reproducera en syn på folkbiblioteket där modellen utgör den enda möjliga
visionen.
I denna studie analyseras empirin i förhållande till four spaces-modellen genom att undersöka inom vilka rum verksamheterna inordnas av bibliotekspersonalen, och vilka mål de stödjer. Modellen är en vision om hur folkbibliotek kan och
bör fungera. Genom att ”mappa” det empiriska materialet mot modellen kan eventuella diskrepanser mellan den vision om folkbiblioteket den ställer upp, och de
85
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mål och funktioner som bibliotekspersonalen berättar om, synliggöras. Därigenom
kan studiens frågeställningar "vilka mål anser bibliotekspersonal att kreativa rum
på bibliotek uppfyller?" och ”vilka funktioner anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek har?” besvaras.
I artikeln ”Towards Culture 3.0 – Performative space in the public library”
beskriver Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen hur bland annat
makerspace vuxit fram inom biblioteksvärlden.87 The performative space är ett
begrepp de använder för att ringa in makerspace och andra typer av rum för skapande på bibliotek. Forskarna nämner inte uttryckligen att de utgår från four spaces-modellen i sitt resonemang, vilket skapar en viss begreppsförvirring. De menar att the performative space kan delas upp i the innovation space (där makerspace ingår) och the creative space (där kreativt skapande stöds).88 Dessa rum
saknas i four spaces-modellen från 2012. Jag har gjort tolkningen att författarna
menar att makerspace placerar sig inom the performative space (skapanderummet
i min översättning), men nära målsättningen innovation.
Figur 2. Min tolkning av Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussens placering av
makerspace (x) inom four spaces-modellen.

(Källa: Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐Hansen 2012, s. 589.)

För att undvika begreppsförvirring kommer jag i fortsättningen inte använda mig
av begreppen the creative space eller the innovation space. Vad som framgår av
bilden ovan är att makerspaces i huvudsak anses höra hemma i gränslandet mellan
inspirationsrummet och skapanderummet, det vill säga kopplat till målsättningen
87
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innovation. Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen tillstår dock att
denna placering är en förenklad indelning som görs för att tydliggöra deras analys.
Utgångspunkten i min uppsats är att kreativa rum skulle kunna placeras i flera
av de fyra rummen. Bland annat finns en påtaglig koppling till läranderummet och
mötesrummet i vilka makerrörelsens värderingar är framträdande. De fyra övergripande målsättningarna erfarenhet, engagemang, empowerment och innovation
skiljer sig inte nämnvärt från de mål som beskrivs i relation till makerspace i tidigare forskning, vilket betyder att kreativa rum i praktiken skulle kunna uppfylla
en rad målsättningar i bibliotekens verksamhet.89
Avslutningsvis ska nämnas att four spaces-modellen utvecklades för att användas i förhållande till folkbibliotek. I avsnittet ”Urval” motiveras valet av att
även inkludera ett delstatsbibliotek i min undersökning.
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Metod
I följande kapitel beskrivs urvalet av material, uppsatsens metodologiska utgångspunkter samt hur genomförandet gått till.
Eftersom ämnet är relativt outforskat ansåg jag att användningen av en kvalitativ metod med en induktiv ansats bäst skulle kunna svara på frågeställningarna.90
Biblioteken med kreativa rum är fortfarande förhållandevis få till antalet, varför
en rent kvantitativ metod inte skulle vara användbar i sammanhanget. Valet av
kvalitativ metod är därför kopplat till det tillgängliga källmaterialet.

Urval
Studiens undersökningsområde var initialt kreativa rum på folkbibliotek. Skoloch universitetsbibliotek inkluderades inte eftersom de bibliotekstypernas uppdrag
skiljer sig från folkbibliotekens i fråga om målgrupper. Australiska delstatsbibliotek har dock ett uppdrag snarlikt folkbibliotekens, inte minst när det kommer just
till målgrupper.91 De ska båda främst rikta sig till allmänheten.92 I kombination
med att det visade sig vara svårt att identifiera och rekrytera tillräckligt många
folkbibliotek vidgades därför undersökningsområdet till att även innefatta ett delstatsbibliotek.
Eftersom jag var intresserad av att tala med personer som har erfarenhet av att
arbeta med kreativa rum på bibliotek användes ett målstyrt tvåstegsurval.93 Att
göra ett målstyrt urval innebär att de som tillfrågas om medverkan har speciell
kunskap som är relevant utifrån frågeställningarna. Det första steget bestod av att
identifiera lämpliga biblioteksorganisationer. Genom internetsökningar identifierades fem bibliotek som uppfyllde urvalskriterierna. Utifrån information på bibliotekens webbplatser kontaktades bibliotekschefer eller ansvariga för de kreativa
rummen via e-post. Två av dessa bibliotek visade sig vara intresserade av att delta
90
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i studien. Ytterligare ett bibliotek kontaktades genom en bibliotekarie jag kände
sedan tidigare som arbetade inom samma organisation. Genom en rekommendation från en informant, ett så kallat snöbollsurval, identifierades ännu ett bibliotek
som ville delta i studien.94 Det andra steget bestod av att bibliotekschefer för två
av biblioteken presenterade personer som de ansåg ha kunskap om kreativa rum
och som var villiga att tala med mig om ämnet. Jag hade alltså ingen inbladning i
valet av intervjupersoner på individnivå.95 I fallet med de övriga två biblioteken
genomfördes intervjuerna med de personer jag kontaktade initialt.
Nedan ges en kort beskrivning av verksamheterna jag studerat. Trots att
undersökningen inte kan sägas behandla känsliga frågor har jag valt att anonymisera deltagarna. Anledningen är att det svårt att förutse vilka konsekvenser en intervjustudie kan få. Även detaljer som kan avslöja vilka bibliotek det rör sig om
har ersatts i möjligaste mån. Jag har valt att döpa biblioteken till A, B, C och D.
Informanternas namn är fingerade. Av de sju informanterna är fyra bibliotekarier.
De övriga tre har tidigare arbetat med bland annat konst samt projektledning inom
detaljhandel.96
Bibliotek A är en nybyggd filial till stadsbiblioteket i en storstad. Här arbetar David som gruppledare för personalen på det kreativa rummet. Här arbetar inga bibliotekarier. Observationen gjordes på en Arduinoworkshop.
Bibliotek B tillhör ett delstatsbibliotek i en annan storstad. Här arbetar Anthony
som chef för personalen på det kreativa rummet. Här arbetar inga bibliotekarier.
Observationen gjordes på en öppen verkstad.
Bibliotek C är ett nybyggt stadsbibliotek i en medelstor stad. Här arbetar katalogchefen Rachel, IT-chefen Marcus, barn- och ungdomsbibliotekarien Kaitlyn och
filialchefen Sean. Observationen gjordes på en Raspberry Pi-träff.
Bibliotek D är en mindre biblioteksfilial i en storstadsförort. Här arbetar filialchefen Maya. Observationen gjordes på en elektronikworkshop för barn.
På Bibliotek C intervjuades fyra medarbetare. Orsaken var att verksamheten endast pågått under en kort tid, och bibliotekschefen ansåg att de fyra medarbetarnas
syn på verksamheten tillsammans skulle ge en bättre helhetsbild än vad en informant skulle kunna ge. På de övriga biblioteken intervjuades endast en person.
Någon tydlig gräns för lämpligt antal intervjuer för kvalitativa undersökningar
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finns inte, men Göran Ahrne & Peter Svensson skriver i Handbok i kvalitativa
metoder (2011) att representativitet kan uppnås först efter tio till femton intervjuer.97 Svårigheter att rekrytera fler informanter, i kombination med uppsatsen
tidsbegränsningar, har inneburit att det empiriska materialet uppgår till sju intervjuer och fyra observationer. Under intervjuerna upplevde jag dock att samma typ
av formuleringar återkom hos informanterna, vilket tyder på en så kallad mättnad
som indikerar att antalet intervjuer var tillräckligt för att svara på frågeställningarna.98
Avgränsningen av studiens undersökningsområde är till viss del flytande, vilket beror på att kreativa rum kan vara svåra att definiera. Jag har i urvalsprocessen
av biblioteken utgått ifrån hur biblioteken själva beskriver sina aktiviteter. Ett av
de undersökta biblioteken, Bibliotek D, fokuserar huvudsakligen på traditionella,
textila hantverk utan inslag av avancerad ny teknik. Bibliotekspersonalen definierar dock verksamheten som ett makerspace och framhåller de sociala inslagen
som mycket betydelsefulla. Verksamheten är dessutom ständigt pågående och
öppen, till skillnad från exempelvis traditionella hantverkscaféer som arrangeras
vid specifika tillfällen. Utifrån detta har jag beslutat att inkludera biblioteket, trots
att det skiljer sig från de övriga tre verksamheterna i studien genom att inte fokusera på ny teknik.

Intervju
Valet av semistrukturerad intervju som metod grundar jag på potentialen att nå
personliga och detaljerade insikter i undersökningsområdet, vilket är användbart
inom kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningsintervjun skiljer sig från det
vardagliga samtalet genom att föregås av noggrann planering och följas av analys.99 Svend Brinkmann förespråkar i boken Qualitative Interviewing (2013) en
kontruktonistisk förståelse intervjun, där själva intervjutillfället, inklusive intervjuaren, spelar viktiga roller i den språkliga produktionen.100 Även Sarah J. Tracy
beskriver i boken Qualitative Research Methods (2012) forskningsintervjun som
en aktiv process där mening skapas mellan forskaren och informanten. Snarare än
neutrala utbyten av frågor och svar, kan forskningsintervjun ses som en process
genom vilken vi förstår oss själva och andra. Under en intervju kan informanter ge
uttryck för sina åsikter och erfarenheter genom historier och narrativ. Sådana utsagor kan ge inblick i hur de resonerar, förklarar och beskriver verkligheten, vilket
ger en chans att ta del av deras föreställningsvärld.101 Brinkmann menar att inter97
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vjuer lämpar sig särskilt bra för i studier av människors levda erfarenhet.102 Vid
användning av intervju som metod för undersökning av samhälleliga eller kulturella fenomen, vilket är fallet för denna uppsats, behöver det empiriska materialet
i regel kompletteras med andra data, såsom observationer, dokument eller objekt.103 Av den anledningen har jag utöver intervjuer även genomfört fyra observationer som tillsammans med intervjumaterialet utgör studiens empiriska underlag.

Observation
För att skapa ett rikt material för analys har jag genomfört deltagande observationer på de olika biblioteken. Observationer kan ge en inblick i kulturella aktiviteter som inte går att få genom till exempel fokusgrupper eller enkätundersökningar.104 Istället för att fråga människor om vad de gör, är observationen ett tillfälle att
iaktta vad människor faktiskt gör och hur de interagerar med varandra. Observation är i sammanhanget en relevant metod eftersom syftet med uppsatsen är att
skapa kunskap om mål och funktioner. Att närvara där dessa mål och funktioner
kommer till uttryck i praktiken kan skapa en mer holistisk inblick än vad endast
intervjuer hade gjort. Målet med observationerna var att förstå hur de kreativa
rummen rent praktiskt är organiserade, vem som besöker dem, vilka aktiviteter
som genomförs och hur deltagandet tar sig uttryck.
På grund av uppsatsens omfång samt av praktiska anledningar, som att vissa
av verksamheterna hade australiskt sommaruppehåll under månaderna februari
och mars, kunde endast en observation per bibliotek genomföras. Detta trots att ett
större antal observationer skulle inneburit ett rikare material. På grund av den
korta tidsperioden jag tillbringat i de studerade miljöerna går det inte att klassa
dem som etnografiskt fältarbete, utan snarare som möjligheter att få en inblick i de
praktiska aktiviteter som bibliotekspersonalens föreställningar tar sig uttryck i.

Datainsamling och tillvägagångssätt
De semistrukturerade intervjuerna ägde rum mellan februari och april 2016 och
tog mellan 30 och 60 minuter vardera att genomföra. De sju informanterna arbetar
på fyra olika folk- och delstatsbibliotek och intervjuerna ägde rum på deras arbetsplatser. Informanterna valde lämpliga platser för samtalen, vilket innefattade
ett lunchrum, ett arbetsrum, ett mötesrum och en inspelningsstudio. Intervjuerna,
som spelades in med informanternas samtycke, utgick från en intervjuguide som
102
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jag i förväg skickat till informanterna.105 Detta gjordes för att ge dem en chans att
fundera kring frågorna innan själva intervjuerna ägde rum. Första delen av intervjuerna ägnades åt faktafrågor kring vilka program biblioteket erbjuder, hur bemanning och öppettider ser ut, hur den eventuella lokalen är utformad, etc. Därefter talade vi om målsättningar, bibliotekets funktion och målgrupper i relation till
kreativa rum.
Att genomföra semistrukturerade intervjuer innebär att det finns utrymme att
ställa följdfrågor och fokusera på ämnen som informanten framhåller som relevanta.106 Under samtalen användes intervjuguiden som en vägledning för att täcka
de områden jag ville få kunskap om. Frågorna som ställdes var öppna till sin karaktär och de intervjuade uppmuntrades att ge utförliga svar. Eftersom variationen
mellan de olika biblioteken är stor fick intervjuerna olika fokus beroende på vem
informanten var.
Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant, med undantag för de inledande
faktafrågorna som endast återgavs i stödordsform. Trots att huvudfokus för intervjuanalysen var innehållsmässig snarare än lingvistisk, ansåg jag att en ordagrann
transkribering skulle utgöra ett rikare underlag för analysen. Eftersom intervjuerna
genomfördes på engelska, som inte är mitt modersmål, kan den ordagranna transkriberingen förhindra eventuella språkliga missförstånd som kunnat uppstå om
intervjuerna endast delvis transkriberats. I uppsatsen återges citat i skriftspråksform vilket betyder att talspråkliga upprepningar och tvekanden uteslutits för att
öka textens läsbarhet.
Observationerna genomfördes mellan februari och april 2016 i samband med
två workshopar, en öppen verkstad och en Raspberry Pi-träff, och tog i genomsnitt
två timmar per bibliotek. Under observationerna rörde jag mig på en skala mellan
att vara passiv och partiellt delaktig.107 På den öppna verkstaden och Raspberry Piträffen interagerade jag med deltagarna och handledarna, medan jag under de två
mer didaktiska workshoparna endast observerade för att inte störa undervisningen.
Under varje observation fördes minnesanteckningar som sammanställdes i form
av fältanteckningar så snart som möjligt efter observationstillfället. För att bäst
svara på studiens frågeställningar valde jag att under observationerna fokusera på
några specifika aspekter: hur deltagarna agerar tillsammans, hur de pratar och vad
dessa handlingar ger för intryck.108
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Databearbetning
De transkriberade intervjuerna analyserades initialt med öppna koder för att sedan
smalna av i en mer fokuserad kodning.109 Koderna sammanställdes i en tabell som
utgjorde grund för den djupare analysen. Hela analysarbetet präglades av en
cyklisk rörelse mellan det empiriska materialet, kodtabellen, teori och tidigare
forskning. Fältanteckningarna analyserades på liknande sätt som de transkriberade
intervjuerna. De kodades initialt med tematiska koder som framträdde i materialet,
därefter gjordes en mer specifik innehållsanalys utifrån four spaces-modellen.
I min tolkning av materialet är intervjuerna och observationerna på respektive
bibliotek relaterade till varandra. Observationerna kan alltså tolkas som de praktiska uttryck som bibliotekspersonalens föreställningar får. Min avsikt var att synliggöra likheter och skillnader både mellan intervjumaterialet och fältanteckningarna och mellan de olika biblioteken. Skillnaden mellan de undersökta biblioteken
i fråga om storlek, etableringsgrad och resurser är betydande. Därför menar jag att
det inte hade varit lämpligt att endast fokusera på överensstämmelser och likhet i
analysen, utan även öppna upp för motstridiga och oförenliga aspekter.
Uppsatsens teoretiska ramverk har fungerat som en teoretisk, men även metodologisk, ram för databearbetningen och analysen. De fyra målen upplevelse, engagemang, empowerment och innovation har använts för att sortera in och konceptualisera det empiriska materialet i förhållande till uppsatsens första frågeställning:
• Vilka mål anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek uppfyller?
De fyra rummen som enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen
(2012) är centrala för framtidens bibliotek inspirationsrummet, läranderummet,
mötesrummet och skapanderummet användes för att svara på uppsatsens andra
frågeställning:
•

Vilka funktioner anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek har?

Jag har valt att dela upp undersökningskapitlet i två avsnitt där den första frågeställningen avhandlas i “Mål” och den andra i “Funktioner”.

Metoddiskussion
En aspekt som är viktig att uppmärksamma i studier som behandlar professionell
praktik är att anställda står i ett beroendeförhållande till sina arbetsgivare. Trots
att deltagarna i denna studie informerades om att deras personuppgifter skulle
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behandlas konfidentiellt, är det möjligt att de intog en överdrivet positiv position i
relation till undersökningsområdet på grund av lojalitet med arbetsgivaren. Informanterna kan sägas vara förespråkare av en viss sorts biblioteksservice, vilket kan
orsaka partiskhet. För att undvika den här sortens partiskhet skulle bibliotek som
haft kreativa rum, men avbrutit arbetet, kunnat inkluderas i undersökningen.110 Det
är möjligt att ett sådant urval hade skapat ett mer komplext och heltäckande
material. För denna studie ansåg jag dock att en av de viktigaste parametrarna
handlade om att kunna genomföra observationer på verksamheterna.
Mina egna föreställningar och förväntningar har påverkat kunskapen som
produceras i denna studie. Normerna inom en nordisk biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext har färgat det perspektiv utifrån vilket jag betraktar en
australisk bibliotekskontext. Genom att vara medveten om denna problematik och
genomgående reflektera kring min egen position minskas risken att reproducera
kunskap som utgår ifrån en falskt ”objektiv” position.111
Kvalitativ forskning är inte generaliserbar eller objektiv, utan bygger på en
tolkning som forskaren gör av verkligheten. Därför är kraven på noggrannhet i
tolkningarna och slutsatserna inom kvalitativa studier höga.112 I denna undersökning har jag strävat efter att, med stöd i teori och tidigare forskning, genomföra en
nyanserad och detaljerad analys där läsaren kan följa med i resonemangen som
förs. Den kunskap som kvalitativ forskning genererar kan bidra till en större förståelse av liknande situationer. Min förhoppning är att föreliggande studie kan ge
en fördjupad förståelse av varför bibliotek implementerar kreativa rum.

Etiska överväganden
Insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet har gjorts utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (2002). Efter att den första kontakten med informanterna tagits via epost skickades ett dokument i vilket studiens syfte beskrevs på ett övergripande
sätt. I dokumentet framgick även de villkor som gäller för informanternas deltagande i studien – att deltagande är frivilligt, att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan samt att uppgifterna de lämnar behandlas konfidentiellt. De
informerades även om att uppsatsen kommer att skrivas på svenska, men att en
kortare rapport på engelska kommer sammanställas och tillgängliggöras till deltagarna. Detta ansåg jag vara en viktig punkt att informera om, eftersom det innebär
att informanterna får ta del av den kunskapsproduktion de har bidragit till.
Vid observationstillfällena presenterade jag mig för grupperna och berättade
om syftet med min närvaro. Det huvudsakliga samtycket inhämtades dock från
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bibliotekschefen eller motsvarande, vilket är brukligt i undersökningar som inte är
av etisk känslig eller privat natur.113
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Analys
Biblioteken och informanterna
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet. För att underlätta läsningen
finns nedan en sammanställning av biblioteken, informanterna och observationerna. Det finns ett antal skillnader mellan de olika biblioteken som på olika sätt påverkar arbetet med de kreativa rummen. För det första varierar tiden som de olika
verksamheterna pågått – Bibliotek A och B har haft kreativa rum i flera år, medan
C och D bara varit igång i några månader. För det andra varierar de ekonomiska
resurserna, vilket påverkar vilken typ av aktiviteter som är möjliga att erbjuda. Jag
har i möjligaste mån fokuserat på aspekter som inte är direkt kopplade till just
ekonomiska förutsättningar.
Tabell 1. Sammanställning av biblioteken, informanterna och observationerna.

Bibliotek
Bibliotek A
Bibliotek B
Bibliotek C
Bibliotek D

Informanter
David
Anthony
Rachel, Marcus, Kaitlyn, Sean
Maya

Observation
Arduinoworkshop
Öppen verkstad
Raspberry Pi-träff
Elektronikworkshop

Mål
I det här avsnittet presenteras de mål för kreativa rum som framkom under intervjuerna med bibliotekspersonalen. Analysen är indelad i de fyra målsättningar
som Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012) framhåller som
centrala i four spaces-modellen: upplevelse, engagemang, empowerment och innovation. I likhet med dem menar jag att det ibland är svårt att separera målsättningarna från varandra, och flera av de resonemang som förs i analysen skulle
kunna tolkas utifrån fler än en av målsättningarna.

Upplevelse
Upplevelse som målsättning handlar både om bibliotekens anpassning till ett mer
upplevelsebaserat samhälle och om att främja den meningsfulla upplevelsen i mö-
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tet med berättande i olika medieformer. Den meningsfulla upplevelsen sker vid
tillfällen då individen tillåts röra sig utanför invanda mönster.114 Detta avsnitt inleds med en analys av hur biblioteken anpassats till ett upplevelsebaserat samhälle. Därefter redogörs för hur informanterna resonerar kring meningsfulla upplevelser.
I informanternas utsagor uttrycks en strävan efter att hela biblioteksbesöket
ska vara en upplevelse. En viktig faktor för Bibliotek A, B och C är att de byggts
utifrån en vision om ett nytt sorts bibliotek med nya funktioner. Kreativa rum är
exempel på sådana funktioner. De tre biblioteksbyggnaderna är spektakulära och
har planerats utifrån förståelsen att biblioteksupplevelsen, snarare än samlingarna,
ska vara central. Att använda bibliotek i marknadsföringssyfte för städer har blivit
allt vanligare.115 Bibliotek byggs ofta utifrån en idé om att de kan sätta en stad på
kartan som en kulturell och levande plats, och används som redskap för ekonomisk tillväxt i regioner.116 Ett exempel på hur det kan påverka det praktiska arbetet
är att Bibliotek C genomför guidade visningar av biblioteksbyggnaden två gånger
dagligen för turister och andra intresserade.
Informanterna beskriver arbetet med de kreativa rummen som svar på förändringar i samhället, framförallt de nya krav som ställs på allmänheten till följd av
den ökade digitaliseringen. Omvärlden har förändrats och biblioteket måste följa
med i utvecklingen, menar Marcus på Bibliotek C:
The makerspace and some of the other services that we have in the building, on the emerging
side of the library [...] there's an expectation that, building this library in the 21st century, will
have a 21st century offer.117

Ovanstående citat indikerar att det finns en förväntan på att bibliotek som byggs
idag ska se ut på ett visst sätt och erbjuda vissa tjänster. Biblioteken kan, genom
de kreativa rummen, förmedla upplevelser som traditionella bibliotek inte anses
kunna göra. En viktig målsättning, som också observerats i tidigare forskning, är
att nå ut till en bredare publik med hjälp av de kreativa rummen.118
It's about attracting a broader audience to the library who intentionally wouldn't use the library. It's [about] getting new people in. It's about having the library as a destination of
choice.119

Att Kaitlyn, som också arbetar på Bibliotek C, beskriver att biblioteket ska vara ”a
destination of choice”, tyder på att hon är medveten om den konkurrens om män114
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niskors tid som finns i dagens samhälle. Hennes ordval för tankarna till de marknadsliberala villkor som omgärdar bibliotek idag.120 Marcus säger att: ”we can use
the makerspace as an opportunity to get people in and then deliver more traditional services at the same time.”121 Det är en föreställning som även beskrivs av Maya
på Bibliotek D. Syftet med kreativa rum är då att uppnå andra mål som inte är
direkt kopplade till de specifika aktiviteterna, som att öka bibliotekets utlåningssiffror. Marcus fortsätter:
Being aware of the disruption that is happening in the library industry, that people are no
longer looking for a quiet building to come and read a book. They are the third place; we understand that people have home, work or study, and then we want them to come to the library
as a place where they can engage in their hobbies, engage in their lifelong learning, engage
with other people that are on a similar path, or, have that quiet space for themselves. And offer that diversity of experience.122

Citatet illustrerar four spaces-modellen på ett mycket tydligt vis, och visar att idén
om biblioteket som en ”tredje plats” utöver hemmet och arbetet eller skolan slagit
igenom inom praktikerfältet.123 Även David på Bibliotek A ger en bild av ett
bibliotek som kan erbjuda en mängd olika upplevelser:
It's not just about books. It's not just about traditional literacy. It's a place where you can get
access to the Internet, it's a place where you can go to online learning tools, it's a place where
you can go to a public workshop, and it's also a place where you can book a room and do
your own presentation and event.124

Kreativa rum motiveras alltså genom att understryka bibliotekets mångsidighet.
Det är tydligt att informanterna anser att bibliotekets roll är att erbjuda en lång rad
olika upplevelser och tjänster till allmänheten. I en tid då utlåningssiffror dalar
kan kreativa rum implementeras för att legitimera och framtidssäkra biblioteket.125
Maya säger att ”it gives people an opportunity to see that libraries are not just dry
places to come and just read.”126 Med hjälp av kreativa rum hoppas biblioteksmedarbetarna kunna förändra allmänhetens syn på bibliotek, som anses vara förlegad.
Visionen av det nya, mångsidiga biblioteket kontrasteras mot det traditionella,
torra. Spänningsförhållandet för tankarna till hur den bokliga (traditionella) diskursen ställs mot allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursen i Hedemarks (2009) avhandling om synen på folkbiblioteket. Även Fourie &
Meyer (2015) har observerat hur kreativa rum kontrasteras mot bilden av biblioteket som trist och gammaldags. David berättar att allmänheten generellt är posi120
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tivt inställd till Bibliotek A:s speciella profil. Ibland måste han dock försvara konceptet inför personer som reagerar med förvirring när de ser hur långt ifrån ett
traditionellt bibliotek det är.
In terms of use, demand, and the role for us to deliver, it's fine. It's just on the other level that
people being quite shocked, and not knowing ‘what does that mean? I thought libraries were
about books.’ 127

Citatet visar att en omställning mot ett mer upplevelsebaserat bibliotek inte alltid
är okomplicerad, och att människor som värnar bibliotekets traditionella roll som
bevarare att tryckta böcker kan motsätta sig förändringen. Detta identifierades av
Slatter & Howard (2013) som ett vanligt förekommande hinder i arbetet med
makerspace på australiska bibliotek. I intervjumaterialet återfinns inget sådant
motstånd hos informanterna, men viss skepsis inför den marknadsmässiga diskursen kring bibliotek med kreativa rum framförs. Sean, som arbetar på Bibliotek C,
ställer sig kritisk till begreppet makerspace som han menar är ett modeord utan
substans. Själva innehållet, som enligt honom består av ny teknik, har dock en
naturlig plats på bibliotek.
In my last library service, which was much smaller and we didn't have as much finance, we
we're still able to buy some tech, it was something that we wanted. It was almost like every
public library has to have a makerspace. [...] I was a bit cynical about it, because it was just
that kind of thing, 'a makerspace; suddenly we have got to have one.'128

Han ifrågasätter implementering av kreativa rum baserad i en önskan om att följa
rådande bibliotekstrender utan förankring i lokalsamhällets behov. Han anser inte
att det är fallet med Bibliotek C:s makerspace, men att det finns risker när nya,
trendiga koncept uppfattas som absolut nödvändiga för alla bibliotek. Ett liknande
resonemang förs av Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen (2015)
som menar att vissa makerspaces fungerar som tidsbegränsade satsningar för att
locka nya (unga) besökare. Det är en strategi som kan användas för att förändra
synen på biblioteket utan att göra några egentliga förändringar av bibliotekets
grundläggande inriktning. Bagley (2014) argumenterar dock för att makerspace
må vara ett modeord, men att makerrörelsen innehåller tecken på kontinuitet, och
att allt tyder på att användare kommer vilja ha tillgång till resurserna som vanligtvis ingår i kreativa rum även i framtiden. Hon jämför fenomenet med datorer som
en gång i tiden också var sällsynta, men som nu utgör självklara inslag på bibliotek.129
Rekreation, som är en central del i upplevelsesamhället, framhävs som ett viktigt syfte för de kreativa rummen, och för innovativa bibliotek i stort. Detta över127
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ensstämmer med tidigare forskning där rekreation framhållits som en central beståndsdel i kreativa rum – om de inte är underhållande eller spännande har de
tappat sin funktion.130 Att testa ny teknik eller lära sig nya saker bara för att det är
underhållande beskrivs av informanterna som en vattendelare mellan kreativa rum
och formell utbildning. Sean menar att det ibland inte behöver finnas något syfte
utöver rekreation:
I love fun stuff in the library. Sometimes we forget that. I reckon you can do heaps of fun
stuff with the VR. I just like to do it for that reason really. It's good fun.131

Marcus säger att de rekreationella upplevelserna i hög grad fokuserats under inledningsfasen med det kreativa rummet, men att målet också är att synliggöra de
praktiska möjligheterna som finns inom ny teknologi.
The customer feedback at this stage has been around more enjoyment and recreational activities, but setting an expectation that 'yes you can do a 360° video of surfing, or you can play a
game online'. It's also something that we explain to people is useful in treating people within
the autism spectrum.132

Det förefaller finnas en genomgående vilja hos biblioteken att kombinera nyttooch nöjesbaserade aktiviteter på ett balanserat sätt, utan att vare sig det ena eller
det andra tar överhanden. Tv- och datorspelande är populärt på Bibliotek A och C.
David beskriver hur det är särskilt omtyckt av bostadslösa personer för vilka
biblioteket fungerar som en trygg plats där de kan slappna av. Många besökare
använder datorerna till att se på film eftersom skärmarna är stora och biblioteket
lånar ut hörlurar. Huruvida tv-spel och filmtittande ryms inom ramarna för kreativa rum eller ej kan diskuteras då det främst handlar om konsumtion, inte produktion, av kultur. För informanterna tycks det dock inte finnas tydliga gränser
mellan kreativa rum och andra icke-traditionella biblioteksfunktioner, som tv-spel.
På Bibliotek B anser emellertid personalen att datorlabbet inte ska användas som
ett internetkafé, och ställer krav på att användarna ägnar sig åt skapande eller produktiva aktiviteter i vid bemärkelse.
Möjligheten att väcka fascination hos användarna beskrivs av alla informanter
utom Maya. Anledningen är förmodligen att fokus hos Bibliotek D inte ligger på
ny teknik utan på hantverk. Fascination förefaller nämligen vara intimt förknippad
med det överraskande och det otroliga. Robotteknik, 3D-printing och VR är tre
verktyg som ofta beskrivs som fascinerande. Marcus säger att VR är en möjlighet
för biblioteket att ”promote wonder and awareness of the possibilities in technology within your own hometown.”133 Fascination inför något, till exempel robot130
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teknik, anses vara en möjlig startpunkt från vilken ett djupare intresse kan utvecklas. Under observationen på Bibliotek D tar handledarna med sig två robotar som
de unga deltagarna får prova att styra. Genom leken och fascinationen inför robotarna som rör sig över golvet väcks ett intresse för att förstå hur de fungerar, vilket
sedan får utlopp i byggande med elektronikbyggsatser. Även relativt små barn
tycks förstå att första steget till att konstruera en egen robot är att få en diod att
lysa genom att skapa en sluten krets. Anthony, som arbetar på Bibliotek B, beskriver hur mötet med robotteknik kan vara en avgörande händelse i människors liv:
Too often we run programs with kids who couldn’t afford it, and you see the look in their
eyes when they see a robot move for the first time, and they suddenly go: 'shit, that's for me!'
And those moments can change people.134

Här går det att tala om det som Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & SkotHansen kallar meningsfulla upplevelser, upplevelser som transformerar vår syn på
världen.135 Denna typ av upplevelser beskrivs under intervjuerna som kopplade till
lärande och ny teknik.
I Anthonys citat ovan talar han om hur ekonomi inte ska vara ett hinder för att
ta del av bibliotekets utbud, vilket är motsägelsefullt med tanke på att Bibliotek B
är det enda biblioteket i undersökningen vars kursverksamhet delvis är avgiftsbelagd. Intäkterna används för att täcka materialkostnader och utveckla verksamheten, inte för att göra någon ekonomisk vinst. Ibland låter Bibliotek B personer som
inte har råd att betala avgiften delta gratis i workshoparna.

Engagemang
Engagemang är enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012)
en viktig beståndsdel i individens sökande efter mening och identitet i en komplex
värld. Genom att individer deltar och involverar sig i bibliotekets verksamhet kan
de även bli medskapare av den.
Det finns en grundläggande motsättning mellan makerrörelsen och bibliotek.
Makerrörelsen är en gräsrotsrörelse där engagerade individer initierar projekt utifrån idéer, medan biblioteket är en samhällelig institution som styrs av bibliotekschefer och politiker. Att institutionalisera en gräsrotsrörelse kan innebära svårigheter att engagera och locka deltagare, och den ursprungliga filosofin kan urlakas.136 Initiativet bakom kreativa rum kommer oftast från bibliotek, inte från användare, trots att det är användares behov som bibliotek avser möta. Samtliga
bibliotek i den här studien har som målsättning att användarna ska driva verksamheten framåt och ha inflytande över vilka aktiviteter som arrangeras i de kreativa
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rummen. Att uppnå en sådan användardriven verksamhet är dock inte okomplicerat. Svårigheter att väcka engagemang hos allmänheten återfinns i olika grad på
alla undersökta bibliotek.
På Bibliotek C har arbetet med det kreativa rummet inte kommit igång ordentligt till följd av problem med den avsedda lokalen. I dagsläget består därför aktiviteterna för vuxna av att ta ut och demonstrera 3D-skrivaren och VR under bestämda tider i biblioteket, samt av makerinspirerad programverksamhet som digital fotoredigering.137 Planen är att utveckla fler aktiviteter när lokalproblemen är
lösta. Sean berättar hur han resonerar kring användardriven respektive biblioteksdriven verksamhet:
Another challenge is figuring out what to do with [the technology] other than just showing
people it. I would like to think that we wouldn't have to do that so much. I would much prefer
if it came from our public, if they came to us and said ‘can we have a go at this?’ or ‘we
would like to use it for this’. I don't really want my staff to be sitting there and go ‘ok, what
do we do, do we do this?’ or ‘let's see if anybody want's to do this’. It would be nice if people
came to us. But sometimes you have to start by putting things out there, and seeing what
sticks.138

Informanterna menar att anledningen till att allmänhetens engagemang inte är så
stort som det potentiellt skulle kunna vara är att verksamheterna endast pågått
under en begränsad tid och inte hunnit etableras i närsamhället. Det är inte ovanligt att workshoparna på Bibliotek A och C blir fullbokade men att endast ett fåtal
personer dyker upp. Bibliotek B:s deltagaravgifter tycks fungera som en försäkring om att endast de som är genuint intresserade anmäler sig och sedan faktiskt
deltar. Inget av biblioteken har uppnått en sådan grad av användarstyrning att de
inte behöver arrangera och driva programverksamhet, men ett par har kommit en
bit på vägen. På Bibliotek B används en strategi som innebär att starta och ger
kunskap till nya grupperingar, som sedan får klara sig själva. Exempel på en sådan grupp är den öppna verkstaden som äger rum en kväll i veckan.139 Ibland återvänder bibliotekspersonalen till de olika grupperna och ger dem ny energi. Anthony menar att biblioteket i teorin arbetar mot att bli överflödigt: ”in an ideal
world, we work towards redundancy, because when these communities work well
enough, they don't need us.”140 Biblioteket fungerar som en katalysator till dessa
olika grupperingar. Han säger att framgången till stor del beror på en öppenhet
från bibliotekets sida och att personalen har djup kännedom om de behov som
finns i lokalsamhället:
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We spend a lot of time with our communities, we have an open door policy, the community
know where we sit and they'll let us know when we're doing something wrong.141

David berättar att det gjordes analyser av lokalsamhällets behov innan bibliotek A
byggdes. Dessa analyser visade att det bland annat fanns önskemål om en ljudinspelningsstudio och om verktyg till utlån. Orsakerna återfinns i närsamhällets
sammansättning där en majoritet bor i lägenheter och alltså inte har tillgång till
garage och verkstad. David beskriver:
In one sense we put it out to the community like, ‘we want to do this makerspace, these are
the sort of things we want to do’. But at the end of the day we still have to rely on the community engagement side of it to essentially see whether or not the community actually want to
do it or not. And thankfully they did, so we decided to keep going with it.142

Trots att biblioteket gjorde grundläggande behovsanalyser innan verksamheten
startade, kom alltså den ursprungliga idén från bibliotekets sida, vilket är fallet
med samtliga bibliotek i undersökningen.
Att sträva efter att stödja användardrivna verksamheter snarare än verksamheter ledda av bibliotekets personal relaterar även till svårigheten att rekrytera
personal med rätt kompetenser. Om planering och genomförande sköts av användare innebär det minskad arbetsbörda för bibliotekspersonalen. Rachel på Bibliotek C menar dessutom att aktiviteterna automatiskt får en viss kvalitetsstämpel.
[...] if external people are running things, it puts a seal of approval and says, this is quite a
valid thing; it's not the library pushing things out to people, it's the community coming to the
library and inviting other people to come in.143

Föreställningen om att det är allmänhetens uppgift att komma med nya idéer och
utveckla de kreativa rummen uttrycks av flera informanter. På Bibliotek A och B
där personalen har utbildning inom fokusområdena finns större möjlighet för personalen att utveckla nya koncept och aktiviteter. Där anlitas dessutom professionellt verksamma för att leda workshopar. På Bibliotek C utbildas istället bibliotekspersonalen i de nya teknikerna, vilket har varit problematiskt ur ett tids- och
resursmässigt perspektiv. På Bibliotek D leder en sömnadskunnig praktikant de
flesta aktiviteterna, de övriga leds av professionellt verksamma eller volontärer.
Beträffande personal- och kompetensfrågor finns många aspekter att ta hänsyn till
för biblioteksorganisationerna. Samtidigt som en användardriven verksamhet ses
som en målsättning av flera informanter, kan en verksamhet helt baserad på volontärinsatser ifrågasättas som hållbar i längden. Den nivå av kompetens som allmänheten förväntar sig av biblioteket kan betyda att en bemanningsmodell där
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både bibliotekspersonal, volontärer och professionella ingår är att föredra.144
Samarbeten med föreningslivet och andra aktörer i närsamhället beskrivs som
nödvändiga – både av informanterna och i tidigare forskning.145
Genomgående understryker biblioteksmedarbetarna att arbetet med de kreativa rummen inte existerar för bibliotekens skull, utan för användarnas, och att det
gäller att stödja och uppmuntra de initiativ som kommuniceras från allmänheten.
Sean beskriver att det handlar om: ”not what can we do, but what can the patrons
do, and how can we facilitate them through that.”146 Anthony uttrycker liknande
tankar:
It's not about us; it's about what the community does. If I see three people nerding out over a
given thing and having a community around that, that's an outcome for us.147

Informanterna från Bibliotek C beskriver en lyckad användardriven verksamhet
som består av en Raspberry Pi-grupp som initierades av en privatperson, Sebastian. Biblioteket tillhandahåller material och lokal medan Sebastian, som inte
arbetar professionellt med teknik utan snarare vill utveckla sin hobby tillsammans
med andra intresserade, skapar innehållet på träffarna tillsammans med deltagarna. Genom hans nätverk kan informationen om träffarna spridas till människor
som biblioteket vanligtvis inte når. Därmed uppstår en fördel utöver det faktum att
bibliotekspersonalen inte behöver lära sig ny teknik, skapa en kurs utifrån tekniken och därefter leda den – nämligen att potentiellt resurskrävande marknadsföring sköts av användarna själva.
För att undvika problemet med bristande engagemang från allmänheten kan
kreativa rum utvecklas ur användardrivna verksamheter som redan pågår på
biblioteken. Maya berättar om hur det textila kreativa rummet på Bibliotek D startade:
[...] we already had a crafting group here, and it just seemed to flow into a natural progression
to make it into a specialised makerspace.
It makes us a different space too; we are very community focused, and libraries are changing anyway. They are more of community hubs rather than just traditional libraries. And we
find, in this area particularly, that is what [the community] wants.148

Strategin består av att utgå ifrån ett engagemang i lokalsamhället som redan existerar, vilket säkerställer att det finns ett intresse för aktiviteterna.”We do have a
lot of varied clients, and they have many skills that can be passed on” fortsätter
Maya, vilket betyder att användarnas egna kompetenser ses som tillgångar som
144
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kan delas mellan människor inom det kreativa rummet.149 Det tycks annars vara
vanligt att bibliotek intar en auktoritär position varifrån förmedling av färdigheter
till allmänheten sker, vilket inte är kompatibelt med makerrörelsens idéer om kollaborativt lärande.150 Informanternas strävan efter användardrivna verksamheter
vittnar om att det finns en medvetenhet om den problematiken. Maya menar att
aktiviteterna på Bibliotek D speglar de specifika behov som finns i lokalsamhället,
något som också framhålls som centralt inom tidigare forskning.151 Även Kaitlyn
anser att det är viktigt:
It has to be important for the community that you are working in. [...] It has to be about responding to the community need. It's a way for us to be able to provide access to technologies
and resources that people wouldn't be able to do in their own personal lives.152

Empowerment
Enligt four spaces-modellen handlar målsättningen empowerment om utvecklandet av starka och självständiga medborgare som har förmågan att lösa vardagens
problem.153 Livslångt lärande är ett viktigt begrepp i sammanhanget.
I det empiriska materialet formuleras empowerment som en viktig målsättning
i förhållande till enskilda individer, men när informanterna talar om att möjliggöra
empowerment är det framförallt olika grupperingar i samhället som avses.
Anthony, som har en bakgrund inom samhällsutveckling, menar att det är en stor
skillnad mellan att möjliggöra för och ge makt till, olika grupper:
Seeking to the intention of empowerment rather than enablement. If you empower a community, they're not going to say thank you. If you develop a community properly, you develop a
skill set, you empower people to have their own agency. Eventually they're going to look at
you and say ‘Why are you here?’ It's knowing when to leave. Know when to exit, when to
hand over the power. How do we do that with our IP's [IP-nummer är ett unikt identifikationsnummer för datorer anslutna till internet] as well as our ideas? 154

Ett viktigt begrepp i ovanstående citat är ”agency”, aktörskap. Det är genom att ge
makt till människor som aktörskap kan utvecklas. Återigen framträder idén om att
göra sig själv överflödig. Användarna kommer inte ha behov av personalens inblandning när de, genom att tillskansa sig nya kunskaper, själva tagit makten över
sina liv.
Bibliotek B arrangerar speciella aktiviteter med människor från marginaliserade grupper i samhället, till exempel personer med erfarenhet av hemlöshet,
nyanlända flyktingar och grupper ur landets ursprungsbefolkning. Anthony berät149
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tar om ett projekt som genomfördes med familjer med låg socioekonomisk bakgrund.
So people who had never done any design work came and worked with industrial designers to
design a [outdoor] playhouse. Which then was CAD:ed up [Computer-aided design används
för ritningar inom konstruktion och arkitektur], fabricated, decorated, assembled, taken home
and installed in people’s backyards. There were six families who completed the project, and
two of those families came back to do other projects with us, because we had provided them
with an opportunity to redefine what they could and could not do.155

Exemplet ovan illustrerar Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansens
(2012) definition av empowerment, nämligen utvecklandet av starka och självständiga medborgare som ges möjlighet att tillskansa sig kunskap för att lösa vardagliga problem. De övriga informanterna säger att de inte har några speciella
målgrupper till de kreativa rummen, förutom i vissa fall barn.156
Att omdefiniera sina egna förmågor kan leda till att lärande blir en självklar
del av livet, vilket både individen och samhället kan gynnas av. Kaitlyn beskriver
att målsättningen med det kreativa rummet är att främja en viss sorts livsstil där
livslångt lärande är ett naturligt inslag:
Visiting the library, being engaged, developing those lifelong learning skills... I guess it's a
way of living that you want to learn; wanting to be engaged, wanting to challenge yourself;
you want to try new things. And that becomes a way of life [...] [They] pass it on to their
children. I guess it builds communities in that way, because they are more involved in what's
happening, they are more able to actively participate in the community because they understand how to be a part of it; they know the technology, they know how to critically think.
They can do all of those things.157

I citatet framkommer en rad nyckelord, bland annat livslångt lärande, delaktighet,
deltagande, och kritiskt tänkande. Nyckelorden tillsammans representerar ett synsätt som kan sägas utgöra själva grundtanken bakom folkbibliotekskonceptet.158
Det är också ett exempel på en föreställning om bibliotek som delar likheter med
Hedemarks (2009) allaktivitetsdiskurs.
Kaitlyn tillägger att biblioteket förmodligen spelar en mindre roll i denna reaktionskedja än till exempel formell utbildning, men att det ändå är utifrån detta
resonemang som arbetet med de kreativa rummen formas. Enligt David är empowerment ett av de grundläggande målen för verksamheten på Bibliotek A:
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Essentially being able to help people understand the technologies that people use in everyday
life now, to become more empowered, to become more productive, and provide them with
those opportunities that not everyone receives now.159

Hans citat vittnar dock om ett mer instrumentellt perspektiv i vilket empowerment
delvis kopplas samman med produktivitet. Anthonys och Kaitlyns utsagor präglas
i högre grad av en idé om att alla människor ska ha lika möjligheter oavsett bakgrund.
Tidigare forskning visar att kreativa rum på bibliotek använts framgångsrikt
för att locka fler kvinnor och flickor till traditionellt mansdominerade STEMområden.160 David säger att könsfördelning på programverksamheten på Bibliotek
A är jämn:
I was expecting it to be male dominated. I was getting ready to try to find strategies to deal
with that, but then, when we went ahead and did it, it didn't happen, it was actually an even
cross section.161

Andelen män och kvinnor som deltar i på programverksamheten på Bibliotek B är
även den jämnt fördelad enligt Anthony:
We try to be as gender neutral as possible. A lot of that assumption that it's a ‘boy thing’, we
avoid that at all costs, and in our programming we try to reflect and attract to a diverse community.162

Dessa citat visar på att informanterna inte upplever ett behov av att arrangera aktiviteter som specifikt riktar sig till flickor eller kvinnor eftersom de redan deltar i
lika hög grad som pojkar och män. Det finns dock en medvetenhet om att aktiviteterna potentiellt skulle kunna bli mansdominerade och att de skulle kunna uppfatttas som speciellt riktade mot män. Kanske känner de till den kritik som makerrörelsen fått motta för att upprätthålla en ”white male nerd dominance”.163 Att inta
en så kallad könsneutral inställning behöver inte automatiskt vara fel, men det kan
osynliggöra de eventuella problem som faktiskt existerar, och göra det omöjligt att
hävda betydelser av kön.164 Kaitlyn berättar att biblioteket arrangerar kurser i robotteknik med målsättningen att locka fler pojkar till biblioteket.165 Bilden att pojkar behöver extra motivering för att komma till biblioteket och läsa böcker är utbredd.166 I tidigare forskning finns dock inga beskrivningar av pojkar som en specifik målgrupp inom kreativa rum på bibliotek. Indirekt drar Bibliotek C nytta av
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att STEM-fältet är mansdominerat och att robotteknik är något som pojkar förväntas vara intresserade av för att locka dem till en plats de vanligtvis inte besöker.
Målsättningarna att nå ut till nya användargrupper (upplevelse) och att stärka underrepresenterade grupper (empowerment) kan här sägas stå i konflikt med
varandra.
På Bibliotek D där verksamheten utvecklats ur en hantverksgrupp där endast
äldre kvinnor deltog består deltagarna fortfarande av äldre kvinnor. Bibliotekspersonalen planerar att starta teckningslektioner, vilka de hoppas kommer kunna
locka även män.
Under observationerna på biblioteken är deltagarna till 81 procent män eller
pojkar, och 19 procent kvinnor eller flickor.167 Eftersom endast en observation per
bibliotek genomförs kan inga slutsatser dras rörande den totala könsfördelningen,
men det ger en fingervisning om hur det kan se ut. Under observationerna på
Bibliotek A och B är en klar majoritet av deltagarna män, trots informanternas
försäkran om jämn könsfördelning. Orsakerna till detta kan vara att de specifika
programpunkterna inte lockar kvinnor och flickor. Det kan också vara en slump
att majoriteten är män vid de specifika observationstillfällena.

Innovation
Innovation handlar enligt four spaces-modellen om att hitta nya lösningar på praktiska problem. Det kan också rymma utveckling av helt nya metoder, koncept eller
konstnärliga uttryck. Kreativitet och innovation framställs av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012) som viktiga målsättningar för att stärka
nationens konkurrenskraft i ett allt mer kunskapsbaserat samhälle. I förhållande
till makerrörelsen beskrivs innovation ofta som att skaparprocessen ska leda till en
kommersiell slutprodukt och företagande.168
Trots att innovation inte nödvändigtvis behöver relatera till ny teknik, kopplar
informanterna ofta ihop de två företeelserna. Under intervjun med Maya från
Bibliotek D där ingen satsning på ny teknik har skett, nämns inte heller ordet innovation.
Föreställningen om att framtidens arbetsmarknad till största delen kommer
präglas av STEM-baserade yrken är dominant i empirin. Detta är en föreställning
som förmodligen har uppstått genom de intensiva kampanjer som förts av politiska ledare och beslutsfattare.169 De kreativa rummen på Bibliotek A, B och C har
skapats utifrån förståelsen att det råder brist på arbetskraft som är kompetent inom
STEM-områden, och att både enskilda individer och samhället i stort skulle gyn167

Detta baseras på min tolkning av deras könsuttryck vilket kan innebära en eventuell felmarginal. Någon
observation genomfördes inte på Bibliotek D:s (kvinnodominerade) textila makerspace, utan på en tillfällig
lovverksamhet (elektronikworkshop för barn) vilket påverkat dessa siffror.
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nas om fler tillskansade sig sådan kompetens. Vad biblioteket kan göra för att
stödja denna process är enligt Anthony att avmystifiera tillverkningstekniken som
blivit tillgänglig utanför industrin, och visa hur verktygen och kunskaperna kan
användas av människor som vill producera saker själva.
A good example is in X, where they had the bottom falling out of the car market, the major
manufacturers are leaving, but there are companies now making bespoke one-off cars. And
that kind of niche market, and those skills required to achieve that niche market [...]170

Informanterna ser biblioteken som aktörer i arbetsmarknadens omdaning. Marcus
beskriver till exempel hur biblioteket genom kurser i programmering för barn kan
spela en aktiv roll i stadens ompositionering från industri- till kunskapssektor,
vilket är en tämligen instrumentell syn på bibliotekets uppdrag.171 Många av användarna på Bibliotek A och B är frilansare och entreprenörer inom kreativa yrken. För dem är bibliotekens trådlösa nätverk och licensskyddade programvaror
särskilt användbara. Teoretiskt sett stödjer biblioteken alltså en ekonomisk utveckling på ett mer omedelbart sätt än vad som sker genom det mer långsiktiga
främjandet av livslångt lärande och digital litteracitet. Enligt Jochumsen, SkotHansen & Hvenegaard Rasmussen (2015) kan fokus på denna specifika målgrupp
vara en strategi för biblioteken att framstå som innovativa och som aktörer i ett
”kreativt kretslopp.” Alltför stort fokus på den användargruppen skulle dock
kunna leda till att andra målgrupper, som kanske har lika stor eller större användning av bibliotekets resurser, osynliggörs.
Samtliga informanter menar att ett centralt mål för verksamheterna är att ge
tillgång till resurser. Detta är även en av de största likheterna mellan makerspace
och bibliotek.172 Att ge människor tillgång till digitala och tryckta texter, musik,
tidningar och annan information är en av de grundläggande funktionerna för
bibliotek världen över. Sedan 1990-talet har biblioteksresurser innefattat datorer
med internetuppkoppling, och idag gör allt fler bibliotek en bred tolkning av resursbegreppet där mixerstavar, växtfrön och människor kan ingå.173 En åsikt som
de flesta intervjuade framhåller är att ny teknik idag är vad internet var för tjugo
år sedan – dyrt och otillgängligt. Med den utgångspunkten blir det naturligt att
biblioteken ska erbjuda tillgång till ny teknik. David säger:
So we have taken this idea of public resource to mean something beyond books and multimedia, it's actually facilities and abilities to create things and do stuff.174
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Resurser behöver alltså inte nödvändigtvis vara fysiska artefakter, utan kan bestå
av förmågan att facilitera skapande. Samtliga bibliotek i studien arbetar utifrån
denna vidgade syn på resurser, och variationen av resurser biblioteken tillhandahåller är stor.
Förutom rent tekniska innovationer talar Bibliotek A och B om att möjliggöra
nya idéer inom till exempel musik, design och andra konstnärliga uttrycksformer.
Denna föreställning är dock betydligt mindre framträdande än föreställningen om
innovation i förhållande till teknik. Ibland är gränsen dem emellan otydlig, vilket
är fallet med till exempel produktdesign som både kräver teknik- och designkunskap.
Ett mål för Bibliotek A och B är att identifiera vilka färdigheter som kan tänkas vara användbara for allmänheten idag, men även i framtiden. David och Anthony följer med i forskningsläget kring innovativ teknik och lägger mycket tid på
omvärldsbevakning. De anser att det är viktigt för biblioteken att ligga i framkant
och att vara tidiga brukare.175 Enligt Anthony är en av de största utmaningarna att
definiera vilka färdigheter och kompetenser som kan anses vara relevanta att inneha for användarna. Han utgår från STEM-områdena när han resonerar kring var
nästa stora genombrott skulle kunna ske.
If you look at STEM for example, technology and engineering is getting a good shake of the
stick right now. Science and maths, what's the next frontier? Is it stuff around bio hacking facilities? DIY bioreactors in your FabLab to be able to show people how to do science? How
do you make that relevant and interesting?176

På Bibliotek B har en rörelse mot biologi- och kemiområdet initierats genom installationen av ett våtlaboratorium för praktiskt lärande inom naturvetenskap. Där
görs bland annat experiment med att skapa hållbart material av svamp. Det är ett
exempel på hur kreativa rum ständigt utvecklas utifrån de behov som uppkommer
i dialog med användarna, samt de tekniker och kunskapsområden som biblioteket
identifierar som betydelsefulla.177
En annan viktig målsättning för de kreativa rummen som framkommer under
intervjuerna är att kontextualisera ny teknik. Att lära sig ny teknik betyder väldigt
lite om det inte samtidigt finns kunskap om hur den kan vara användbar i individens vardag eller arbetsliv.
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I think a lot about it is about building a context for it. Because there is one thing to go ‘here's
a 3D printer, play with it!’ But once you've printed those first three or four things you've
downloaded from the Internet, what does a 3D printer mean? What do you do with it, how is
it practical? [...] One of the first things we ever printed here was a replacement part for an
IKEA lamp, which took a $36 lamp that was broken, and with 40c worth of plastic repaired it.
That is a context.178

Genom att kontextualisera utmanas användarnas förmåga att tänka kreativt och
undersöka hur ny teknik kan vara relevant i deras liv. Alternativet, att använda
tekniken på ett mer rekreationellt sätt, framstår inte som en långsiktig målsättning
för Bibliotek B.

Funktioner
Medan jag i förra avsnittet fokuserade på hur informanterna talade om målen med
de kreativa rummen, kommer jag i följande avsnitt analysera de funktioner som
informanterna anser att de kreativa rummen har. Eftersom det empiriska materialet huvudsakligen består av intervjuer och inte av observationer eller kvantitativa
mätningar av hur målsättningar uppnås, kommer analysen genomföras med hänsyn till detta. Jag kommer alltså inte jämföra abstrakta målsättningar med realiteten, utan snarare sträva efter att illustrera och kontrastera observationerna mot
informanternas utsagor.

Inspirationsrummet
I four spaces-modellen representerar inspirationsrummet den del av biblioteket
där den meningsfulla upplevelsen står i centrum. De målsättningar som stöds här
är upplevelse och innovation.
Den meningsfulla upplevelsen uppstår i mötet med texter, bilder eller andra
medieformer som berättar en historia. Det är en upplevelse som förändrar individens syn på världen och transformerar henne. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen
& Skot-Hansen (2012, s. 590) skriver att:
The inspiration space should make you want to move beyond your familiar choices and,
therefore, the space must also open up for the irrational, emotional and chaotic by mediating a
multitude of aesthetic experiences.

I det empiriska materialet framkommer inte många exempel på upplevelser som
skulle kunna räknas som meningsfulla, och det beskrivs inte av informanterna
som en central funktion. Några undantag förekommer dock, bland annat de trans178
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formerande upplevelserna som kan uppstå i mötet med robotteknik.179 Ett annat
exempel lyfts av informanterna på Bibliotek C som talar om VR som en medieform som kan användas för rekreation, men också för att väcka förundran. VR
räknas till det kreativa rummet för att den kräver viss handledning, i övrigt betraktar informanterna tekniken som en medieform bland alla andra.
It's a medium in which we haven’t had any experience really. We’ve got DVD's, we've got
CD's, we've got e-books, and we’ve got physical collections. We've got other ways in which
people can tell their stories, and this was a new medium that we needed to accommodate.180

Jag menar att VR är ett verktyg som kan användas för att främja meningsfulla och
transformerande upplevelser i inspirationsrummet. Detta sker genom att användare rör sig utanför sina invanda ramar i mötet med historieberättande förmedlat
via en alternativ verklighet. Bibliotekets traditionella medieform, text, är inte
framträdande i de kreativa rummen. Ett undantag är Bibliotek B som driver poesiverkstäder för bostadslösa personer. Vidare berättar Maya att en filial inom hennes biblioteksorganisation har ett makerspace som är helt inriktat mot skrivande
och publicering.181 Generellt intar text en perifer position i kreativa rum, men kan
också vara helt centralt.
För att återgå till Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansens definition av vad som ryms inom inspirationsrummet så går det att utifrån empirin
konstatera att det irrationella, emotionella och kaotiska inte är tydliga inslag inom
de kreativa rummen. Ett visst mått av kaos uppstår i samband med kollaborativt
lärande, men emotionella uttryck och irrationalitet återfinnas inte i empirin. Detta
tolkar jag som en konsekvens av att fokus ligger på teknisk innovation snarare än
konstnärligt skapande.
I avsnittet ”Upplevelse” diskuterades de undersökta bibliotekens fysiska utformning och hur tre av dem byggts utifrån de förväntningar som ställs på bibliotek i ett allt mer upplevelsebaserat samhälle. Det är svårt att dra en tydlig gräns
mellan de kreativa rummen och de övriga biblioteksbyggnaderna eftersom de kreativa rummen skapats utifrån visioner som även påverkat bibliotekens övriga delar. Bibliotek A, B och C kan sägas vara exempel på inspirationsrum i bred bemärkelse. De har konstruerats utifrån idén om en helhetsupplevelse, vilket inkluderar bekväma fåtöljer, naturligt ljus, studieplatser, trådlöst nätverk och kafé.182
Dessa bibliotek ska möta informations- och kunskapsbehov, men även andra
eventuella behov som besökare kan ha. I ett allt mer upplevelsebaserat samhälle
där stor konkurrens råder om människors uppmärksamhet och tid, krävs ofta nya
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idéer inom en bibliotekskontext. Att låta byggnaden fungera som en upplevelse i
sig är en av många strategier, och förmodligen en av de mest resurskrävande.
Fascination och rekreation är två upplevelser som kan räknas in i inspirationsrummet. Båda kopplas framförallt till ny teknik, vilket framkommer under såväl
intervjuer som observationer. På elektronikworkshopen på Bibliotek D iakttar jag
hur en deltagare genom att använda två magneter istället för en, som instruktionerna visar, får en fläktsnurra att fara iväg flera meter upp i luften och slå i taket.
Förtjusningen är enorm och snart är fler barn i färd med att skapa egna uppfinningar av elektronikbyggsatserna. Barnens självständiga påhitt visar det som tidigare forskning observerat, nämligen att lärande uppstår som en biprodukt inom
kreativa rum, men att rekreation och lek är nödvändiga ingredienser.183 Emellertid
förefaller vuxna ha en mer allvarlig inställning till barnens aktiviteter. En förälder
säger till ett småsyskon att hon inte ska störa storebror när han ”jobbar”, det vill
säga programmerar sin Raspberry Pi.184 Kommentaren synliggör en konflikt som
eventuellt kan uppstå mellan barns rekreationella och föräldrars instrumentella
upplevelse av de kreativa rummen.
Även under observationen på den öppna verkstaden på Bibliotek B uttrycks
fascination inför ny teknik. Deltagarna är nyfikna på varandras projekt och uttrycker entusiasm inför nya idéer. Även flera tillfälliga besökare är där för att se
på deltagarnas projekt och den avancerade maskinparken. I det empiriska materialet är det också här som målsättningen innovation tydligast kommer till uttryck
genom användarnas självständiga arbete med att bland annat bygga egna 3Dskrivare, 3D-scanners och programmerade cykellysen.185
Trots att de rekreationella upplevelserna i de kreativa rummen tycks vara viktiga för användarna, begränsas de i vissa fall av biblioteken. Detta manifesterar sig
på Bibliotek B där datorlabbet inte får användas som ett internetkafé. Det är en
inskränkning som inte brukar förekomma på bibliotek, med undantag för förbud
mot störande, diskriminerande eller kriminella aktiviteter. Genom begränsningen
signaleras en tydlig uppfattning om vilka slags aktiviteter som biblioteket vill
stödja, och vilka slags aktiviteter som inte är önskvärda. Lämpliga aktiviteter innefattar produktivt skapande med hjälp av den för ändamålet tillhandahållna
mjukvaran. Passiv konsumtion av kultur i form av filmtittande, en populär aktivitet på Bibliotek A, görs med fördel någon annanstans. Man kan reflektera kring
det faktum att den meningsfulla upplevelsen som biblioteket bör stödja kan uppstå
i mötet med historieberättande inom alla medieformer, vilket förutsätter en öppenhet från bibliotekets sida. Målsättningarna innovation och upplevelse kan här
alltså sägas stå i konflikt med varandra, trots att de båda bör främjas i inspirationsrummet. En tydlig skillnad framträder mellan Bibliotek A och Bibliotek B, vilket
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eventuellt kan bero på att folkbibliotekets roll som ”tredje plats” saknas hos delstatsbiblioteket B.

Läranderummet
Bibliotekens kulturpolitiska betydelse som arenor för lärande har förstärkts under
det senaste decenniet. Enligt Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen
(2015) beror detta på en uppfattning att medborgare som har förmåga att omvandla information till kunskap och kreativitet är nödvändiga för att säkra nationens framtid i en globaliserad och postindustriell värld. Biblioteken ses som viktiga
aktörer i skapandet av sådana medborgare. Läranderummet ska, enligt de danska
forskarna, utformas så att det framförallt möter barn och ungas behov. Lärandet
bör vara interaktivt, socialt och upplevelsebaserat och innehålla inslag av lek. Det
är deltagarnas egen lust till utveckling som ska ligga till grund för lärandet. Läranderummet stöder målen upplevelse och empowerment. Alla informanter anser
att lärande är en central del i de kreativa rummen. Rachel berättar hur hon upplever makerspace på bibliotek:
I think the concept is really important, because the aspect of it is getting people together and
either teaching them something new [...] they get to have a try at things together. And I think
there's a nice, relaxed atmosphere.186

David uttrycker sig sig mer koncist när han säger att ”we want to educate people.”187 Idén om att kreativa rum ska främja lärande är mycket utbredd, vilket inte
minst det växande antalet makerspaces i skolor och skolbibliotek vittnar om.188
Tidigare forskning har visat att lärandet uppstår som biprodukt i makerspaces för
unga, och alltså inte står i centrum.189 Det ter sig nästan självklart i en kontext där
individens intresse, till skillnad från skolplikt eller läroplan, är den drivande faktorn. Flera av informanterna talar om livslångt lärande, vilket indikerar att det inte
endast är barn och unga som är målgrupper för lärande inom de kreativa rummen.
Informanterna menar att biblioteket kan spela en viktig roll för människor som
står i stånd att byta professionell bana och därför behöver tillskansa sig nya kompetenser.
Vikten av bibliotekets roll i förhållande till lärande är informanterna överens
om, vilket knyter an till Audunsons (2001) forskningsresultat om synen på bibliotekets uppdrag. Informanterna är även samstämmiga i föreställningen om vilka
kunskaper som ska läras ut. Det är framförallt STEM-baserat lärande och digital
litteracitet som framhålls som viktiga, uppfattningar som ryms inom den informat-

186
187
188
189

Intervju med Rachel, Bibliotek C.
Intervju med David, Bibliotek A.
Claesson, Grenholm & Östman (2015), s. 138.
Litts (2015), s. 212.

53

ionsförmedlande diskursen.190 David säger att ”[...] we really try to push some
STEM stuff, and computer coding is really important for that sort of field.”191 När
informanterna berättar om lärande inom kreativa rum nämns just digital litteracitet
som ett huvudsakligt lärandemål. Begreppet beskrivs som en av de viktigaste anledningarna till att de kreativa rummen existerar. Kaitlyn berättar hur hon ser på
olika sorters litteraciteter:
I think that literacy development has expanded so much from just reading and writing to multiple literacies, media literacies, digital literacies, programming. Makerspaces in particular are
a fun informal, collaborative environment that allows people just to learn and play together,
and learn from each other.192

Traditionellt har bibliotek främst fokuserat på att stödja barns läs- och skrivförmåga i förhållande till tryckt text.193 De kreativa rummens funktioner är att stödja
andra sorters litteraciteter. Strävan efter att minska den digitala klyftan, som beskrivs som en kunskapsklyfta, är central i sammanhanget, och något de flesta informanterna talar om under intervjuerna.
Originally libraries were about access to knowledge primarily in the form of a written book.
But if you look at the census figures for the X area, about 30 per cent of people still don't
have Internet at home, or they have dial-up or something very limited, maybe just on their
phones via 3G. [...] We talk about the digital divide, and that is really a lack of information,
just as knowledge that we have always provided as libraries, it's the same thing. People get
left behind, unless they can get access to that kind of knowledge. In this case the knowledge
is learning new technology.194

Informanterna ser biblioteken i allmänhet, och de kreativa rummen i synnerhet,
som verktyg som kan användas för att utjämna den digitala klyftan. Forskare har
dock kritiserat kreativa rum för att främst vända sig till individer som redan är
digitalt kunniga.195 Inom ramarna för denna uppsats är det dessvärre svårt att bedöma huruvida biblioteken lyckas nå de digitalt ovana, eller om det i huvudsak är
de som redan har ett stort intresse av, och kunskap om, ny teknik som använder de
kreativa rummen.
Informanterna berättar om olika pedagogiska metoder som används för att
förmedla digital litteracitet. Rachel beskriver hur det var att närvara vid en Raspberry Pi-träff som på flera sätt skilde sig från den undervisning som biblioteket
vanligtvis anordnar:

190
191
192
193
194
195

Hedemark (2009).
Intervju med David, Bibliotek A.
Intervju med Kaitlyn, Bibliotek C.
Hedemark (2009).
Intervju med Sean, Bibliotek C.
Fourie & Meyer (2015).

54

[...] when we're running programs it's very much a training thing, and therefore there's a training plan and everything is documented in a [lesson plan]. [Sebastian] has none of that; he's
just turning up and we go with it. So I have to sit back and go; 'ok this is cool, this is all
right'.196

I citatet ovan beskrivs en syn på lärande som upplevs som markant annorlunda
den typ av lärande som biblioteket förmedlar. Istället för att utgå ifrån en strikt
undervisningsplan, vilket är standard i bibliotekets undervisningssituationer, är
Raspberry Pi-träffarna typexempel på kollaborativt lärande. De är ickehierarkiska
och bygger på lärande genom samarbete i gruppen. Under observationen som genomfördes på en av gruppens träffar sysslar deltagarna med sina egna projekt. De
flesta är nybörjare. Mest kunskaper har en sjuåring som hjälper en doktorand i
datavetenskap och en rektor att komma igång med sina projekt. Rachels utsaga
kan tolkas som att den annorlunda pedagogiken oroar genom sin gränslösa form.
Hon måste luta sig tillbaka och intala sig själv att Sebastian klarar av att leda
undervisningen, vilket han inte gör eftersom han inte tar på sig en ledarroll.
Deltagarna samarbetar istället och hittar lösningar tillsammans. Utifrån four spaces-modellen framstår träffen, som både är interaktiv och social, som väl utformad för att ingå i läranderummet.
De andra observationerna ger också prov på kollaborativt lärande, dock i olika
grad. På Bibliotek B arbetar deltagarna på sina egna projekt i en öppen verkstad,
och handledaren är endast där för att garantera säkerheten. Det pågår en konstant
interaktion mellan deltagarna som diskuterar rimliga lösningar på olika problem,
och trots att projekten är individuella präglas lärandet i hög grad av samarbete. De
flesta deltagarna återkommer varje vecka, vilket innebär att de har lärt känna
varandra. Det har skapats en förtrogenhet kring vem som har kunskap om vad,
och kunskapsutbyte på en avancerad nivå möjliggörs. Anthonys teori om att konstruera användardrivna gemenskaper kommer här till uttryck i praktiken.
På elektronikworkshopen för barn på Bibliotek D finns ett antal olika aktiviteter som deltagarna får välja mellan, och handledarna ger endast en kort introduktion till varje. Därefter cirkulerar de i lokalen och hjälper de barn som kör fast. De
flesta barnen har dock en vuxen med sig som kan hjälpa dem när behov uppstår.
Det råder en avslappnad stämning och deltagarna tycks ägna sig åt den aktivitet
som intresserar dem. Arduinoworkshopen på Bibliotek A som leds av en biblioteksmedarbetare är det mest traditionella undervisningstillfället av de fyra. Under
lektionen sitter handledaren mitt emot deltagarna och går igenom olika moment i
en förberedd undervisningsplan. Ett intressant inslag är dock att deltagarna samarbetar för att lösa problem när de uppstår.
Ovanstående beskrivningar illustrerar en skala mellan helt kollaborativt till
helt individuellt lärande, och aktiviteterna rör sig mellan de olika ytterligheterna.
196
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Eftersom endast ett undervisningstillfälle per bibliotek observerades kan inga slutsatser dras utifrån denna analys. På samtliga bibliotek förekommer både lärarledda, individuella, undervisningstillfällen, och kollaborativa, användardrivna
sådana. Det som förenar är att deltagarna tycks motiveras av intresse, och att lärandet genomgående präglas av lek och ”learning by doing”. Sheridan m.fl.
(2014) drog i sin studie slutsatsen att lärandeformerna varierar utifrån vilken sorts
projekt eller aktivitet som deltagarna ägnar sig åt, något som är tydligt även i den
här undersökningen.
David påpekar att oberoende och kommersiella makerspaces i regel varken
har tid eller resurser att undervisa nya medlemmar i användandet av maskinparken. Istället skickas de till biblioteket där de kan få en grundläggande introduktion
till tekniken, för att sedan återvända till den oberoende verkstaden med en kunskapsbas att bygga på. Han menar att biblioteket inte är en konkurrent till oberoende makerspaces, utan snarare en ”trampolinservice”.
[...] and we find that a lot of freelancers who tend to come and do our workshops are just,
‘I want to get a basic level of understanding here and then I'm happy to teach myself from
here on.’ And that's essentially the aim; that we're almost like a trampoline service.197

Samma funktion har Chicago Public Library (2015) där biblioteket introducerar
ny teknik till människor som sedan engagerar sig i oberoende makerspaces eller
fortsätter lärandet på egen hand. Detta innebär att kollaborativt lärande inte alltid
behöver prägla kreativa rum på bibliotek. Förtrogenheten med mer traditionella
typer av pedagogik kan fungera som bibliotekets unika egenskap och fördel i förhållande till andra aktörer.

Mötesrummet
I four spaces-modellen är mötesrummet en allmän, öppen plats där människor kan
mötas.198 I ett socialt och ekonomiskt segmenterat samhälle är biblioteket som
mötesplats viktig genom att vara en plattform där människor med olika bakgrund
kan träffas och utbyta idéer, både fysiskt och online. Detta kan ske genom
slumpmässiga, ”lågintensiva” möten, eller planerade, ”högintensiva” möten. Enligt Aabø och Audunson (2012) är bibliotek framförallt betydelsefulla för att
främja lågintensiva möten där människor kan kommunicera med varandra över
generationsgränser, oavsett etnisk och social härkomst. Dessa platser menar de är
centrala för lokalsamhällets och demokratins utveckling. Mötesrummet stöder
målsättningarna engagemang och empowerment.
Anthony berättar att Bibliotek B planerades utifrån en idé om att främja serendipitet och slumpmässiga möten. Det framkommer dessutom en vilja att hjälpa
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människor med specialintressen att träffa andra med samma intressen, och bryta
mönster av isolering.
[...] we would run an engagement science where you would come in and do some biology.
You would meet nine other people that have the same interest as you, that you haven't had the
chance to meet before, and hopefully in that shared experience, and context, there's an activity
that's enabled, that allows people to no longer be alone in their niche interest. And we like to
think that we help to engineer these communities.199

Möten mellan människor med liknande specialintressen kan beskrivas som högintensiva, trots att grupperna eventuellt kan vara heterogena i förhållande till etnisk
och social bakgrund, ålder etc. Även David på Bibliotek A talar om hur olika
grupperingar växer fram genom att människor lär känna varandra på workshopar
och sedan går vidare till de öppna verkstäderna:
People who have gone to a workshop might have made friends with another person there.
Then they go to the drop-in sessions and just regularly come in every week or every fortnight.
And then getting to know each other a little bit better, then start to become friends with the
person who is a supervisor there, and slowly it's starting to build and making its own community.200

Öppna verkstäder tycks vara speciellt bra grogrunder för att skapa gemenskaper
av människor som återkommer regelbundet och lär känna varandra, vilket inte
minst kommer till uttryck under observationen på Bibliotek B.
På Bibliotek D fungerar det kreativa rummet i hög grad som en mötesplats för
lokalsamhället. Förutom biblioteket finns även en mödravårdscentral och ett
”Neighbourhood House” i samma byggnad, vilket tillsammans ger intrycket av ett
sorts medborgarhus.201 Maya berättar:
[...] it actually provides a space for communities, especially the ones we have in this area,
because there are many refugees and displaced people [here]. They have a need to find
somewhere where they can come and congregate and meet other people. Makerspaces have a
very valid position for that purpose.
That there is a place for them to be, to feel welcome, to feel comfortable, to learn new
things, to socialise, all of those things.202

Forskning visar att bibliotek kan fungera som viktiga stöd för människor som har
flytt eller invandrat till ett nytt land.203 Det kreativa rummet på Bibliotek D utformades alltså efter dessa gruppers behov och fungerar som ett mötesrum snarare än
ett lärande- eller inspirationsrum. Även här är dock ett specifikt intresse, hantverk,
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det som förenar deltagarna. Det kreativa rummet är öppet för allmänheten under
bibliotekets ordinarie öppettider, alltså inte bara under specifika tidpunkter. En
soffgrupp är placerad i anslutning till utrymmet och intill står hyllor med böcker
och tidskrifter om skapande. Detta kan tolkas som en strategi för att främja fler
lågintensiva möten.
Det är tydligt att de sociala aspekterna av de kreativa rummen är viktiga, och
att det är något som bibliotekspersonalen vill stödja. Det kan kopplas till strävan
efter en användardriven verksamhet, vilket förmodligen är lättare att uppnå när
användarna känner varandra och olika intressegrupper är etablerade. Att understödja de sociala aspekterna, genom att till exempel sammanföra människor med
liknande intressen eller skapa miljöer som underlättar lågintensiva möten, kan
tolkas som praktiska uttryck för målsättningarna engagemang och empowerment.
De kreativa rummen tycks främja högintensiva möten i första hand. I empirin
finns inga exempel på möten som sker helt slumpmässigt, det är alltid ett intresse
som förenar deltagarna. Därmed inte sagt att det är homogena grupper av människor som träffas. Generationsöverskridande möten är något som bibliotek generellt inte fokuserat på, traditionellt riktas programverksamhet antingen till barn,
unga eller vuxna.204 Kreativa rum har potentialen att engagera människor oavsett
ålder, vilket uppmärksammats i tidigare forskning. I det empiriska materialet finns
dock bara ett fåtal exempel på sådana generationsöverskridande verksamheter.
Det mest uppenbara är Raspberry Pi-träffen där bland annat en sjuåring, en doktorand och en rektor i sjuttioårsåldern deltar sida vid sida. Enligt bibliotekspersonalen på Bibliotek A brukar Arduinolektionerna locka både barn och vuxna, ofta är
det barnen som har lättast att tillägna sig kunskaperna. Överlag visar empirin dock
att barns, ungas och vuxnas aktiviteter i de kreativa rummen är separerade. Denna
separering upprätthålls både av olika åldersgränser och av en uppfattning om att
barn och vuxna inte kan ha liknande intressen eller liknande behov. Rachel förklarar att barn förvisso är välkomna på vuxenarrangemang, men att deras lärostil
skiljer sig från vuxnas lärostil, vilket resulterar i att åldersblandade aktiviteter blir
problematiska att genomföra.
Att tillvarata digitalt infödda personers kompetens genom att låta dem handleda digitala resenärer tycks bli allt vanligare inom bibliotek.205 I utbyte kan de
digitala resenärerna, ofta äldre människor, dela med sig av kunskaper inom exempelvis hantverk eller språk. Att överbrygga digitala klyftor och främja generationsöverskridande möten är möjligheter som skulle kunna utforskas närmare inom
kreativa rum. Det förutsätter dock att bibliotekspersonal fokuserar på det förenande kunskapsinnehållet snarare än deltagarnas ålder.
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Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansens (2012) förståelse av
biblioteket som mötesrum på internet uppmärksammas inte av de intervjuade i
föreliggande studie. Ingen talar om internet som en förlängd, eller alternativ, plats
för aktiviteterna i de kreativa rummen. Eftersom internet är en viktig arena för
aktiva inom makerrörelsen, torde det även kunna vara det inom ramarna för
makeraktiviteter på bibliotek. Här finns möjligheter att utveckla arbetet för att i
högre grad innefatta en digital närvaro. Utifrån informanternas utsagor framkommer dock att de resonerar kring kreativa rum som inte endast fysiska platser, utan
som koncept som kan implementeras inom olika sorters biblioteksarbete. Detta
motsäger Fourie & Meyers (2015) teori om att kreativa rum förstärker bibliotekets
ställning som fysisk plats.

Skapanderummet
I four spaces-modellen betecknar skapanderummet den plats där bibliotekets fokus tydligast växlat ”from collection to creation”.206 Här är användarnas kreativitet
i centrum, och biblioteket möter bland annat digitalt inföddas behov genom att
erbjuda olika verktyg för konstnärligt skapande. I skapanderummet finns även
möjlighet att distribuera och dela användarnas alster. Rummet stöder målsättningarna innovation och engagemang.
Rachel berättar hur hon tänker kring skapande i förhållande till kreativa rum:
[...] we very much focus on a few different aspects with programming and pitching the makerspace idea into the creative space, creating things. [...] What we identified as makerspace
things was creating an e-book, so we took people through the process of that. At the end, if
they had something they hadn’t had published before, we put it up on our overdrive e-book
site.207

Att producera en e-bok är inte en av de vanligast förekommande aktiviteterna
inom kreativa rum. Rachel menar dock att personalen avsåg positionera det kreativa rummet i relation till just kreativt skapande, vilket innebar att e-boken blev en
naturlig produkt att fokusera eftersom den innehåller både kreativa och tekniska
element. Det är dessutom en koppling till bibliotekets traditionella roll där fokus
ligger på boken som medium. Att deltagarnas egna e-böcker därefter publiceras
och distribueras på bibliotekets webbplats förtydligar bibliotekets funktion som
skapanderum. Rachel berättar att andra programpunkter, såsom skapande med
återvunna böcker, inte marknadsförts som makeraktiviteter. Detta indikerar en
uppfattning om att aktiviteter inom kreativa rum kännetecknas av tekniska eller
naturvetenskapliga inslag.
Maya på Bibliotek D upplever dock inte att det skulle finnas någon korrelation mellan ny teknik och kreativa rum. På hennes bibliotek fokuseras det på olika
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typer av hantverk, och tekniken består av sy-, skär- och pressmaskiner. Symaskiner är vanliga verktyg inom kreativa rum, men oftast förekommer de tillsammans
med ny teknologi. Maya anser att det är viktigt att tillvarata deltagarnas egna kunskaper, vilket är ännu ett exempel på hur en lokal kunskapsbank kan ackumuleras
inom kreativa rum.
And because there are so many different cultures, there are different styles of things; you
have got different types of craft. We're hoping to involve this Macedonian lady who does
beading. I have seen some of the work and it's very intricate, beautiful work.208

Biblioteket har tagit initiativet till en hantverksmarknad där deltagarna kan sälja
de alster de producerar. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen
(2012) nämner inte uttryckligen försäljning som kännetecknande för skapanderummet – generellt brukar kommersiell verksamhet inte stödjas av bibliotek, men
marknaden skulle kunna tolkas som en form av distribution av deltagarnas verk.
Anthony kopplar människors behov av att skapa med händerna till lärande.
Denna uppfattning återspeglas hos de flesta informanterna. Användarnas drivkrafter uppfattas sällan som lust till kreativt skapande, utan som ett behov av nya kunskaper. Anthony förklarar:
With the maker stuff, it's about people want to make stuff, they want to have their hands...
Where do you learn? Some stuff is better learned not from reading it from a page, but by doing it with your hands.209

Bortsett från Bibliotek D, som fokuserar på kreativt skapande utan inslag av ny
teknik, är det generellt sett den nya tekniken som uppfattas som det verktyg som
ska användas för skapande. I empirin finns inga exempel på vad som skulle kunna
kallas analogt pyssel, vilket ingår i programverksamheten på många folkbibliotek
och som har visat sig vara en framgångsrik metod för att stödja barns lärande.210
När aktiviteter av den typen nämns är det inte i samband med kreativa rum, utan i
samband med barnverksamhet. Uppdelningen mellan makerverksamhet och annan
verksamhet, samt mellan barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet, blir återigen
tydlig. Vidare är makerrörelsen DIY-ideologi inte tydlig i empirin, och något miljöfokus i form av att skapa med återvunnet material är inte något som framhålls
som särskilt viktigt. Digitalt kreativt skapande, i form av bild-, film- och musikredigering, tillskrivs av informanterna mer relevans än analogt kreativt skapande.
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Bibliotekens positioner i four spaces-modellen
Analysen av det empiriska materialet visar att det är olika mål som ligger bakom
arbetet med kreativa rum på bibliotek. Utifrån four spaces-modellen är de tydligaste målsättningarna upplevelse och empowerment. Engagemang och innovation
förekommer också, men är inte lika framträdande. Analysen visar dessutom att
motsättningar kan uppstå när två målsättningar ställs mot varandra, något som inte
diskuteras av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012). Vidare
kommer jag till slutsatsen att funktionerna hos kreativa rum framförallt positionerar dem i läranderummet och mötesrummet, samt till viss del även i skapanderummet och inspirationsrummet. Nedan följer sammanfattningar av hur de kreativa rummen på de fyra biblioteken kan positioneras inom four spaces-modellen.

Bibliotek A
Bibliotek A byggdes utifrån en vision om multifunktionalitet där upplevelser,
såsom rekreation, står i centrum. Biblioteket vill ge tillgång till resurser och möjligheter som inte alla har, och därmed utjämna digitala klyftor. Målsättningen
innovation kommer till uttryck genom en strävan efter att vara tidiga brukare. Frilansare och entreprenörer är viktiga användargrupper. Lärande är centralt och fokus ligger framförallt på STEM-områdena. Verksamheten drivs av biblioteket,
men vissa användare återkommer och gemenskaper uppstår. Kreativt skapande ses
som direkt kopplat till ny teknik. Bibliotekets funktioner är främst som läranderum och inspirationsrum.

Bibliotek B
Bibliotek B fungerar som katalysator och inspiratör för olika projekt och grupper.
En nära kontakt med användarna gör att engagemanget är stort. Upplevelser är
viktiga, särskilt transformerande sådana. Målsättningen empowerment är central
och biblioteket arbetar aktivt med olika marginaliserade grupper i samhället.
Innovation är ett betydelsefullt mål och ett ständigt sökande pågår för att definiera
nya tekniker och färdigheter som användarna kan tänkas behöva få tillgång till.
Ny teknik är mycket framträdande och frilansare samt entreprenörer är viktiga
målgrupper. Det ligger i bibliotekspersonalens intresse att främja både hög- och
lågintensiva möten. Biblioteket positionerar sig nära mitten i four spacesmodellen vilket betyder att samtliga funktioner realiseras. Starkast är dock kopplingen till mötesrummet och läranderummet.

Bibliotek C
Den främsta målsättningen med det kreativa rummet är att nå ut till en bredare
publik. Biblioteket ses som en ”tredje plats” mellan hem och jobb/skola och erbjuder en mängd olika upplevelser, bland annat rekreation och fascination. Trots
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att bibliotekspersonalen önskar att verksamheten i framtiden ska vara användardriven är den i nuläget inte det. Empowerment är en målsättning som kopplas till
kritiskt tänkande och utjämnande av den digitala klyftan. Biblioteket ses som en
innovativ aktör i arbetsmarknadens omdaning där nya litteraciteter är efterfrågade.
Det kreativa rummet uppfyller målsättningar som placerar det inom läranderummet och inspirationsrummet.

Bibliotek D
Det huvudsakliga målet med det kreativa rummet är att skapa en social mötesplats
utifrån lokalsamhällets behov. Verksamheten utvecklades ur en hantverksgrupp,
vilket säkerställer en viss grad av engagemang. Ytterligare målsättningar består av
att förändra allmänhetens bild av biblioteket och att nå ut till en bredare publik.
Empowerment och engagemang som huvudsakliga målsättningar placerar Bibliotek D inom mötesrummet samt skapanderummet.
Figur 3. De undersökta verksamheterna placerade inom four spaces-modellen.

(Källa: Min tolkning av four spaces-modellen av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐
Hansen 2012, s.589)
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Slutdiskussion
I tidigare kapitel har det empiriska materialet presenterats och analyserats med
hjälp av four spaces-modellen och tidigare forskning. Detta visade att kreativa
rum kan uppfylla flera olika målsättningar och positioneras inom olika ”rum” i
bibliotekets verksamhet. Upplevelse och empowerment är de tydligaste målsättningarna som verksamheterna motiveras utifrån, något som indikerar att både
traditionella och nyare biblioteksvärderingar påverkat implementeringarna.211
Även målsättningarna innovation och engagemang förekommer. Vidare är läranderummet och mötesrummet de mest betydelsefulla funktionerna. Inspirationsrummet, och till viss del även skapanderummet, framträder också.
Utifrån analysen kan jag konstatera att de kreativa rummen inte nödvändigtvis
positionerar sig närmast inspirationsrummet och skapanderummet, vilket Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen (2015) argumenterar för. Skapanderummet framstår i själva verket som det minst dominanta, trots att makerrörelsens
grundpremiss är just skapande. Bibliotekens grundpremiss i det här sammanhanget tycks snarare utgöras av lärande, vilket knyter an till Audunsons (2001)
forskning i vilken livslångt lärande framstod som bibliotekets viktigaste uppdrag.
Uppsatsens resultat visar att bibliotek tillämpar vissa delar av makerrörelsen, men
avstår från andra. Detta betyder att en speciell sorts kreativa rum växer fram inom
bibliotek som skiljer sig från fristående makerspace. Denna skillnad kommer till
uttryck bland annat genom användningen av pedagogiska metoder – en av bibliotekets styrkor är att kunna erbjuda undervisningstillfällen som baseras på individuellt lärande.
Uppsatsens hypotes var att kreativa rum kan motiveras utifrån samtliga målsättningar inom four spaces-modellen. Jag drar slutsatsen att så är fallet, vilket
pekar mot att det kan vara relevant att implementera kreativa rum utifrån syftet att
hitta nya vägar att involvera allmänheten samt utforska användardrivet skapande.
Nedan följer en diskussion om uppsatsens resultat utifrån de tre logiska grunder som Jochumsen, Skot-Hansen & Hvenegaard Rasmussen (2015) identifierat
som betydelsefulla i framväxten av kreativa rum på bibliotek: demokratisering,
ekonomisk påverkan och empowerment. Det är framförallt utifrån dessa tre lo-
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giska grunder som informanterna i denna studie motiverar förekomsten av kreativa rum på bibliotek.

Demokratisering
Flera informanter menar att de kreativa rummen implementerats för att locka nya
besökare. Att nå ut till fler, helst alla, är ett mål som folkbibliotek länge arbetat
mot och som kan sägas vara en del av demokratiuppdraget. Informanterna vittnar
om en strävan att nå ut till människor som vanligtvis inte använder biblioteket och
att sänka trösklarna till verksamheten. Man vill att biblioteket ska engagera hela
samhället, vilket motiverar en implementering av sådant som människor eftersöker. Informanterna upplever att det finns ett stort intresse hos allmänheten för ny
teknik. Huruvida de potentiellt nya besökarna som lockas av ny teknik också använder bibliotekens mer traditionella tjänster eller ej är dock en svår fråga att besvara.
Trots att det verkar vara en utbredd drivkraft hos informanterna i denna studie kan
man ifrågasätta om kreativa rum är en lämplig strategi att använda för att marknadsföra traditionella bibliotekstjänster. Kanske borde aktiviteterna som sker
inom kreativa rum snarare tillskrivas ett egenvärde och formuleras som betydelsefulla för att uppnå bibliotekets övergripande målsättningar. En alternativ strategi
är att förena makeraktiviteter och bibliotekens kärnverksamhet, vilket kan tydliggöra sambandet mellan kreativa rum och bibliotek. Exemplen på sådana former av
integration i det empiriska materialet är få – i regel behandlas de kreativa rummen
och bibliotekets övriga service som två separerade verksamheter.
Informanterna menar att målet med implementeringen av kreativa rum är att
man vill ge tillgång till resurser som för många är alltför dyra att införskaffa. Genom att ge tillgång till dessa resurser skapas möjligheter för människor, oavsett
bakgrund, att tillskansa sig nya kunskaper som annars hade varit reserverade en
liten grupp i samhället. För informanterna handlar det om resursfördelning på
samma sätt som internetuppkoppling idag är ett självklart inslag på bibliotek. De
kreativa rummen ses som en utveckling av delade resurser, och kan utifrån det
perspektivet ses som givna komponenter på de flesta bibliotek. När allt mer kunskap och information finns tillgänglig digitalt, via bibliotek och andra kanaler, är
det nödvändigt att bibliotek utforskar nya möjligheter som legitimerar dess fortsatta existens på ett fysiskt plan. Fourie & Meyer (2015) varnar för att ett allt för
stort fokus på fysiska resurser kan leda till att allmänhetens syn på biblioteket som
en fysisk plats förstärks – en utveckling som inte gynnar biblioteket. Med stöd i
analysen kan en sådan varning inte anses vara befogad. Biblioteket som fysisk
plats framstår idag som viktigare än någonsin. Samtidigt vittnar informanternas
utsagor om att de inte har en materiell syn på kreativa rum, utan att det rör sig om
ett specifikt förhållningssätt till lärande och kunskap. Jag drar slutsatsen att krea-
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tiva rum inte hotar bilden av biblioteket som både en fysisk och digital samhällsinstitution.
Informanterna understryker vikten av att utgå från behovsanalyser i planeringen av kreativa rum. Förankringen i närsamhället är en aspekt som relaterar till
det demokratiska uppdraget. Alla informanter menar att kreativa rum måste utgå
ifrån de behov och intressen som finns i lokalsamhället, vilket framträder som en
nödvändig beståndsdel i en lyckad implementering. Konsekvensen är att kreativa
rum kommer fortsätta se väldigt olika ut och erbjuda vitt skilda aktiviteter till sina
användare. Denna variation, och svårigheten att ringa in och definiera exakt vad
ett kreativt rum är, är paradoxalt nog dess främsta kännetecken. Analysen, såväl
som tidigare forskning, visar att kreativa rum kan vara en strategi för att öka lokalsamhällets engagemang i bibliotekets verksamhet.212 I undersökningen framkommer dock att det krävs en balans mellan biblioteksinitierade ansatser och ett
förtroende för allmänhetens drivkrafter. I etableringsfasen styrs och drivs de kreativa rummen i regel av bibliotekspersonalen, men målsättningarna är att verksamheterna delvis ska vara användardrivna.
De kreativa rummen fungerar som platser för högintensiva möten, och kopplingen till mötesrummet är stark på samtliga bibliotek. Dessa möten uppstår framförallt under öppna verkstäder där deltagarna återkommer och lär känna varandra.
Informanterna uttrycker dock att man även vill främja lågintensiva möten vilka,
som Aabø och Audunson (2012) menar, är betydelsefulla för det demokratiska
samhällets utveckling. Potentialen för generationsöverskridande möten inom kreativa rum är stor, men i regel planeras verksamheterna utifrån deltagarnas ålder.
I analysen framträder lärande som ett mycket centralt syfte. Läranderummet
är det område i four spaces-modellen där biblioteken tydligast placerar sig, och
lärande kan motiveras utifrån både demokrati- och empowermentargument.
Framförallt är det STEM-baserat lärande och digital litteracitet som fokuseras, i
ett fall även hantverkskunskaper. De pedagogiska metoderna som används kan
inordnas på en skala mellan helt individuella och helt kollaborativa. Den kollaborativa pedagogiken upplevs som ovan av vissa biblioteksmedarbetare. På samtliga
bibliotek erbjuds undervisningstillfällen där individuellt lärande fokuseras, vilket
beror på att biblioteken har de resurser och kompetenser som krävs för den typen
av pedagogik. Detta gör biblioteken unika i förhållande till fristående och kommersiella kreativa rum. Utifrån analysen kan jag konstatera att föreställningen om
att kreativa rum används som demokratistödjande verktyg är central.
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Ekonomisk påverkan
Analysen pekar mot att ekonomiska incitament och en anpassning till ett allt mer
upplevelsebaserat samhälle påverkat utformningen av de kreativa rummen, något
som även observerats i tidigare forskning.213 Informanterna vittnar om att det finns
förväntningar på nybyggda bibliotek att vara innovativa och att kunna möjliggöra
många sorters upplevelser. Kreativa rum anses kunna möta sådana förväntningar
på ett tillfredsställande sätt.
Informanterna menar att de kreativa rummen kan främja innovation och entreprenörskap. Detta kommer till uttryck bland annat genom att Bibliotek A och B
fungerar som trampolinservice för frilansare som behöver tillskansa sig nya kompetenser. Betoningen på innovation är inte lika stark på de övriga två biblioteken.
I analysen konstaterade jag att konstnärligt skapande inte har en framträdande
plats i de kreativa rummen. Trots att konst ingår i akronymen STEAM som både
Bibliotek A och B utgår ifrån, har Art en undanskymd position. Anledningen kan
vara att innovation nästan uteslutande förknippas med ny teknik. Innovation behöver, enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012), inte
handla om att hitta lösningar på praktiska problem, utan kan även bestå av att
skapa helt nya koncept eller konstnärliga uttryck. Kreativitet snarare än statisk
kunskapsöverföring bör då vara det centrala.
Analysen visar att rekreation och lek är nödvändiga ingredienser i kreativa
rum, något som verifierar Litts (2015) teorier. Samtidigt framträder också en nyttoinriktad syn på kunskap, vilket indikerar förekomsten av ett spänningsförhållande mellan en rekreationell och en instrumentell förståelse av lärande och
bibliotekets uppdrag. Här går det att tala om en konflikt mellan målsättningarna
innovation och upplevelse. Om fokus enbart riktas mot att lära ut kunskaper som
syftar till att gynna regionens ekonomiska utveckling och bibliotekets position i
det kreativa kretsloppet, osynliggörs andra viktiga funktioner, som att främja rekreationella upplevelser. Risken finns också att en allt för stor betoning på de
ekonomiska aspekterna leder till att en instrumentell syn på lärande blir hegemonisk. I förhandlingar med politiker och externa samarbetspartners kan det vara
effektivt att understryka de möjliga ekonomiska och marknadsinriktade fördelar
som kreativa rum kan ge. Dock bör även mål som tydligare kan kopplas till
bibliotekets mer traditionella målsättningar, som demokratiutveckling och empowerment, men även rekreation, tydligt kommuniceras. Det är möjligt att biblioteken i den här studien överbetonar nyttoaspekten av ny teknik för att det bedöms
vara en mer legitim biblioteksfunktion än till exempel rekreation. Samtidigt framträder en skillnad mellan de olika biblioteken i deras inställning till underhållning.
Medan Bibliotek C har en tydlig inriktning mot rekreationella upplevelser, något
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som bland annat beror på deras lokalproblem, har Bibliotek B tonat ner underhållning till förmån för nyttoaspekten.

Empowerment
Analysen visar att empowerment som målsättning bakom de kreativa rummen är
tämligen utbredd. Två perspektiv framträder – en där empowerment ses som nödvändigt för att individer ska kunna vara produktiva medborgare (vilket kan kopplas till den logiska grunden ekonomisk påverkan), och en som syftar till att skapa
självständiga, kritiskt tänkande individer som har makt att utöva aktörskap. Den
senare framträder som ett uttryck för den värdegrund som folkbiblioteket till stor
del vilar på.214
Informanterna understryker vikten av att utjämna den digitala klyftan mellan
de som har tillgång till och kunskap om ny teknik, och de som inte har det. Lärande inom STEM-områdena anses kunna stärka medborgarnas förmåga att anpassa sig till ett nytt samhälle där bland annat programmering och kunskap om
teknik och design är lika viktigt som läs- och skrivförmåga. Informanterna har
dock överlag inget speciellt fokus på grupper som skulle kunna ha ett särskilt behov av kunskaperna. Målgruppen består av ”alla”, eller i vissa fall barn. Tydligare
strategier kring vilka grupper som är i störst behov av kunskaperna skulle kunna
uppfylla målsättningen empowerment på ett mer framgångsrikt sätt än vad de i
nuläget gör. Bibliotek B är det enda biblioteket som aktivt utvecklar program utifrån behov som finns hos marginaliserade grupper i samhället. Majoriteten av de
ordinarie aktiviteterna på Bibliotek B är dock avgiftsbelagda, vilket inte främjar
tillgängligheten för ekonomiskt utsatta grupper och individer. Trots att biblioteket
i vissa fall låter personer delta utan kostnad, hindrar det förmodligen deltagande
av mer spontan karaktär på lika villkor.
Makerrörelsen har kritiserats för att upprätthålla en ”white male nerd dominance”. Samtidigt har kreativa rum på bibliotek använts framgångsrikt för att
stärka underrepresenterade grupper i STEM-baserat lärande – en strategi som tar
avstamp i målsättningen empowerment.215 Analysen visar en generell uppfattning
om att det råder balans mellan kvinnor och män inom bibliotekens programverksamhet, och att det därför är egalt att arbeta utifrån ett uttalat genusperspektiv. En
könsneutral inställning tycks vara dominant, vilket kan osynliggöra existerande
problematik. Aktiva åtgärder för att motverka mansdominansen inom STEMområden saknas.
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Bibliotek C använder kurser i robotteknik för att locka pojkar till biblioteket.
Detta kan utifrån ett feministiskt perspektiv sägas reproducera traditionella föreställningar om pojkar och flickor. Istället för att aktivt arbeta för att uppmuntra
underrepresenterade grupper, såsom flickor, att delta i STEM-baserat lärande,
förstärks föreställningen om att teknik i allmänhet, och robotar i synnerhet, främst
intresserar pojkar. Med tanke på att det inte tycks existera någon korrelation mellan kreativa rum och utlåningssiffror, leder en implementering av den sortens program förmodligen inte till att fler pojkar läser, utan snarare till att robotteknik befästs som ”a boy thing”,216 vilket inte torde ligga i bibliotekets intresse. Resultatet
är förvånande med tanke på den potential som finns i att använda de kreativa
rummen för att stödja flickors och kvinnors deltagande i STEM-fältet. Analysen
visar att målsättningar kan stå i konflikt med varandra, vilket robotkursen är ett
exempel på. Engagemang och empowerment är grundläggande för folkbibliotekstanken medan innovation och upplevelse däremot är relativt nya målsättningar för
de flesta bibliotek.217 Med tanke på bibliotekets ständiga utveckling är det inte
överraskande att spänningsförhållanden uppstår. Det ställer dock krav på att organisationer som planerar att implementera kreativa rum tydliggör vilka målsättningar som är viktigast för dem.

Förslag på vidare forskning
Eftersom det är ont om forskning om kreativa rum som inte fokuserar på en specifik aktivitet eller beskriver lyckade exempel, har den här uppsatsen använt ett
brett angreppssätt. Genom denna breda och induktiva infallsvinkel kan studiens
resultat leda framåt till ett antal olika, smalare områden där det krävs mer forskning.
Ett sådant forskningsområde är hur kreativa rum kan användas för att stödja
kvinnor, flickor och andra underrepresenterade grupper inom STEM-områdena.
Mina resultat pekar mot att det ofta saknas ett genusperspektiv hos bibliotek som
implementerar kreativa rum, vilket kan leda till att en ”white male nerd dominance” reproduceras.
Ett annat område som av utrymmesskäl inte diskuteras närmare inom denna
uppsats är frågor kring bemanning och personalens kompetenser på kreativa rum
på bibliotek. Idag fordrar kreativa rum kompetenser som generellt inte ingår i
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar. Huruvida det i framtiden
kommer vara bibliotekarier som faciliterar lärande inom kreativa rum eller ej är en
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Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot‐Hansen (2012).
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mycket angelägen frågeställning att utforska med tanke på det växande antalet
bibliotek som implementerar kreativa rum.
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Sammanfattning
Kreativa rum, så kallade makerspace, är fenomen som under de senaste fem åren
blivit allt vanligare på bibliotek, både i Sverige och övriga världen. Kreativa rum
kan främja användardrivet skapande och erbjuda nya vägar för biblioteket att nå ut
till allmänheten. Syftet med denna uppsats var att undersöka kreativa rum i en
australisk bibliotekskontext utifrån frågeställningarna:
•

Vilka mål anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek uppfyller?

•

Vilka funktioner anser bibliotekspersonal att kreativa rum på bibliotek har?

Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med sju medarbetare på tre folkbibliotek och ett delstatsbibliotek. På varje bibliotek genomfördes även en observation i det kreativa rummet.
”Four spaces”-modellen, som utvecklats av de danska forskarna Henrik
Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen, utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Enligt modellen har biblioteket till uppgift att stödja fyra
målsättningar – upplevelse, engagemang, empowerment och innovation. Dessa
målsättningar kan främjas inom fyra ”rum” inom bibliotekets verksamhet: inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och skapanderummet.
Analysen visar att verksamheternas tydligaste målsättningar är upplevelse och
empowerment. Även engagemang och innovation förekommer, men är inte lika
framträdande. I undersökningen framgår att motsättningar kan uppstå när två målsättningar ställs mot varandra. Vidare dras slutsatsen att kreativa rum fyller funktioner som framförallt positionerar dem i läranderummet och mötesrummet, samt
till viss del även i skapanderummet och inspirationsrummet.
Resultaten visar att STEM-baserat (”science, technology, engineering and
maths”) lärande och digital litteracitet främjas inom de kreativa rummen. De pedagogiska metoderna varierar mellan helt kollaborativa till helt individuella, men
lek och fascination utgör ofta betydelsefulla beståndsdelar. De kreativa rummen
möjliggör ”högintensiva” möten mellan människor och bibliotekspersonalen understryker de sociala aspekterna som viktiga att stödja. En målsättning för de undersökta biblioteken är att med hjälp av de kreativa rummen nå ut med bibliotekets traditionella service till en bredare publik. Studien argumenterar för att ak-
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tiviteterna som sker inom kreativa rum snarare borde tillskrivas ett egenvärde och
formuleras som betydelsefulla för att uppnå bibliotekets övergripande målsättningar.
Att utgå från lokalsamhällets behov är av största vikt i planeringen av kreativa
rum, vilket innebär att variationen mellan olika kreativa rum på bibliotek är stor.
Denna variation, och svårigheten att ringa in och definiera exakt vad ett kreativt
rum är, är paradoxalt nog dess främsta kännetecken.
Inom biblioteksvärlden sker en utveckling ”from collection to creation” där
användardrivet skapande och brukarmedverkan utgör centrala beståndsdelar. Med
hjälp av kreativa rum uppmuntras allmänheten att använda biblioteket på nya sätt
genom att skapa, lära och dela med sig till andra. Utifrån uppsatsens resultat konstateras att kreativa rum kan fylla många funktioner på bibliotek. Det krävs dock
att organisationer tidigt identifierar vilka funktioner som verksamheten förväntas
fylla för att undvika att det uppstår konflikt mellan olika målsättningar.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Background and workplace
Could you describe your background?
How did you get involved with [site name]?
– What are your current tasks?
– How many librarians and other staff work at [site name]?
The creative space/makerspace
Briefly tell me why the library is providing a creative space?
Describe the;
History – when was it built?
Space
Staffing
Programs
Participants
– An example of a program you thought was successful and why it was successful.
Goals and challenges
Who or what sparked the idea of starting the creative space?
– Are there any policy documents for the creative space?
Why are creative spaces important for libraries?
– What would you say the goal is?
– Do you remember any specific situations when the creative space contributed to
achieving a library goal?
What are the biggest challenges that the creative space is facing?
The community and users
Tell me about the local community, who lives in this area?
What sorts of people usually participate in the creative space?
– Are there any target groups?
What influence does the users have on the programming and development of the
creative space?
What collaborations exist with external partners?
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Documentation and evaluation
Are the activities being documented and/or shared?
– If yes, how?
Have the activities been evaluated?
– If yes, how?
Conclusion
Is there anything you would like to add or comment on?
Could you recommend any individuals in positions similar to yours I should talk to?
Thank you for your time and your contribution to this research.
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