
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2010:28 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yttre påverkan – inre anpassning 
En kvalitativ fallstudie av Biblioteket.se vid Stockholms stadsbibliotek 

 
 
 
 
 

ELISABETH JANSSON 
EVA-LOTTA PERSSON 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Elisabeth Jansson och Eva-Lotta Persson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 

 



 
 

2

Svensk titel:   Yttre påverkan – inre anpassning  
En kvalitativ fallstudie av Biblioteket.se 

 
Engelsk titel:  External influences – internal adjustment 
  A qualitative case study of Biblioteket.se 
 
Författare:  Elisabeth Jansson och Eva-Lotta Persson 
 
Kollegium:  1 
 
Färdigställt:  2010 
 
Handledare:  Magnus Torstensson 
 
Abstract:  The subject of this Master’s thesis is the process of change in 

a public library context, the implementation of the 
Stockholm City Library’s homepage Biblioteket.se. The aim 
is to examine the factors that influence this particular change 
and how they affect the process and extent of change in 
practice. The study designed as a qualitative case study is 
based primarily on document analysis, and supplemented by 
an interview. DiMaggio’s and Powell’s three mechanisms of 
change; coercive, mimetic and normative isomorphism, is 
applied. In conclusion, the library is adapting through an 
institutional process of homogenization which takes place in 
the field where similar organizations exist. The analysis 
shows that the coercive factors in the form of laws and 
expectations in society impact the process of change, by 
demands for increased electronic interactivity in the context 
of the economic policy developments, which simultaneously 
leads to a more market oriented approach. Also factors 
related to the organization affect the library which as an 
institution, imitates more powerful organizations, but also 
trends in the field. An important hypothesis put forward is 
that institutional change takes place only on a symbolic 
level. Finally, the norms of the librarian profession indirectly 
act as a motivator for the implementation of the homepage, 
even though that results in an increase in demand 
management that is incompatible with public library values. 
In fact, the librarian profession is itself under the influence 
of pressure of both the society and the organization’s 
propensity to imitate successful organizations and other 
trends in the environment. 
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1. Inledning 
 
Under studietiden i Borås har vi arbetat extra på vårt lokala folkbibliotek. Där har vi 
ställts inför en mängd frågor av skiftande karaktär. Flertalet frågor handlar om 
mediesamlingen; ”har ni den och den boken?”, ”var finns reseskildringarna?”, men 
många vill även ha hjälp med den självservice som bibliotekets hemsida eller katalog 
erbjuder. Hemsidan och katalogen har idag en mängd funktioner som inte fanns för ett 
par år sedan. Låntagaren kan skapa och redigera sitt eget bibliotekskonto, i katalogen 
finns det webbridge-knappar som länkar vidare ut på nätet för mer information, fjärrlån 
och beställningar görs med ett knapptryck. 
 
Låntagaren kan själv använda sig av alla funktioner och hantera sin låntagarpost via sitt 
bibliotekskonto. Det går att prenumerera på nyhetslistor via rss (rich site summary), 
lyssna på musik och låna e-böcker. Möjligheter ges till interaktion och bidrag i 
katalogen som t ex recensioner och taggar. Hemsidan erbjuder tips och teman, 
bibliotekarier delar med sig av sin kunskap och låntagaren har själv möjlighet att bidra 
och interagera. 
 
Men ibland dyker det upp en fråga som gör att man skickas iväg på en resa bakåt i tiden. 
Uppför trapporna, in i ett hörn av byggnaden och via en spiraltrappa fram till en 
dammig möbel som innehåller ett kartotek med kort över svenska dikters första 
rad. Där går det att bläddra fram till den information man vill ha, långt ifrån booleska 
operatorer, klatschiga gränssnitt och knapptryck. Även om det inte är en kortkatalog i 
traditionell mening, slår det oss att utvecklingen inom biblioteksvärlden har varit 
hisnande. 
 
De svenska folkbiblioteken befinner sig i en brytningstid. Enligt Kulturrådets rapport 
”Kulturen i siffror 2008:3” minskade antalet utlån av böcker, tidningar och tidskrifter 
med 2,2 procent mellan 2006 och 2007.1 Samma trend visar sig när det gäller 
besökssiffrorna, en minskning med 4 procent under samma tidsperiod.2 
 
Samtidigt har cirka 87 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-84 tillgång till 
dator i hemmet, visar en rapport från Statistiska centralbyrån. Användandet av internet 
är något lägre, 84 procent. Detta är en ökning sedan 1998, då motsvarande siffror är 53 
procent respektive 31 procent.3  
 
Vi finner det intressant att studera hur folkbiblioteket som institution möter denna 
verklighet. När man väljer att möta upp den förändrade omvärlden, vilka är då de 
avgörande faktorerna? 
 
Genom att studera ett biblioteksutvecklingsprojekt, Biblioteket.se på Stockholms 
stadsbibliotek, hoppas vi kunna få svar på vilka faktorer som påverkar en 
implementeringsprocess inom en organisation. Biblioteket.se verkar vid första 
anblicken vara ett svar på den statistik vi redovisat ovan.  
 
 

                                                           
1 Kulturrådet 2008. Kulturen i siffror 2008:3, s. 21. 
2 Ibid., s. 28. 
3 SCB 2009. Statistisk årsbok, s. 247. 
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1.1 Bakgrund 
 
I sin avhandling Att utvärdera i praktiken beskriver Angela Zetterlund, 
universitetslektor vid Växjö universitet, 1990-talet som en brytningstid för det svenska 
folkbiblioteket. Folkbibliotekets institutionella struktur genomgår omfattande 
förändringar. Rollen som folkbildare har utmanats och de tydligaste drivkrafterna verkar 
vara den politiska utvecklingen mot bland annat en mer deltagarinriktad roll för 
offentlig sektor, informationsteknologisk utveckling samt ett ökat krav på biblioteket att 
spela en mer aktiv roll i det nya kunskaps- och utbildningssamhället.4 
 
Även Ragnar Audunson, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Oslo 
universitet, menar att teknisk utveckling är en av de mest pådrivande faktorerna när det 
gäller biblioteksutveckling.5 Folkbiblioteket konkurrerar inte bara om låntagarnas 
fysiska närvaro utan även om deras virtuella närvaro. 
 
Idag talas det om en ny generation användare, millennials. Denna nya generation, född 
mellan 1979 och 1994 har växt upp med datorer, internet, tv-spel och annan modern 
teknik. Resultatet av detta är att de tänker, processar och hanterar information på annat 
sätt än tidigare generationer. De kräver intuitiva gränssnitt och förväntar sig 
personalisering och direkt belöning. Vidare är de samarbetsvilliga, simultana och 
otåliga och lär sig experimentellt genom trial and error snarare än genom läsning.6  
 
Biblioteksanvändarna idag har ett helt annat spektrum av valmöjligheter när det gäller 
informationssökning. Detta konstateras i rapporten Perceptions of libraries and 
information resources från OCLC (Online Computer Library Center). Google och andra 
sökmotorer är i 80 procent av fallen förstahandsval som startplats för användarna när de 
söker information av något slag. De onlineresurser som biblioteken erbjuder står bara 
för 6 procent. Biblioteksanvändare vill generellt sett klara sig själva, experimenterar 
mer än gärna och använder de nya informationsverktyg som den ständigt växande 
marknaden förser dem med.7 
  
Utifrån vår egen erfarenhet från folkbiblioteksvärlden läggs det numera större fokus på 
användaren än tidigare. En helt ny typ av hemsidor och bibliotekskataloger som bygger 
på delaktighet och interaktion finns tillgängliga. Detta nya förhållningssätt kallas på en 
del håll Bibliotek 2.0 och har lanserats av Michael Casey och Laura Savastinuk.  
 
I sin artikel ”Library 2.0” skriver Casey och Savastinuk att biblioteken idag måste 
förändra sina förutsättningar utifrån förändrade behov hos användarna. Casey och 
Savastinuk menar att Bibliotek 2.0 är en varaktig modell för förändring. Kärnan i 
resonemanget är att service och interaktion med användarna måste öka. Användarna 
måste bjudas in att delta och skapa eget material och på så vis skall grupper som inte är 

                                                           
4 Zetterlund, Angela 2004. Att utvärdera i praktiken: en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal 
folkbiblioteksutveckling, s. 84. 
5 Audunson, Ragnar Andreas 1996. Change processes in public libraries: A comparative project within 
an institutionalist perspective, s. 13. 
6 Sweeney, Richard 2005. Reinventing library buildings and services for the millennial generation, s. 
167ff. 
7 De Rosa et al. 2005. Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC 
membership, s. 1-26ff. 
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aktiva biblioteksanvändare kunna nås.8 På Stockholms stadsbibliotek startades 2005 ett 
biblioteksutvecklingsprojekt, Biblioteket.se, som bygger på dessa nya tankesätt kring 
användarnas deltagande. 
 
När man valt att utveckla och implementera en mer användarvänlig hemsida med 
integrerad katalog på Stockholms stadsbibliotek kan de uppenbara skälen till detta vara 
många. Tekniken som finns tillgänglig nu är så pass sofistikerad att det är möjligt att 
implementera olika sociala nätverktyg i onlinekatalogen. Konkurrensen kring 
folkbiblioteken som informationsförsörjande institution har hårdnat och vi har en ny 
generation virtuella användare med förändrade medievanor och behov. 
 
Genom att studera Biblioteket.se och dokumentationen kring denna, hoppas vi kunna 
förstå vad det är för underliggande processer som påverkar en viss del av 
biblioteksorganisationen och varför det sker.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Det har under en längre tid från många olika håll talats om att folkbiblioteket befinner 
sig i en brytningstid och att det från samhällets sida ställs allt mer ökade krav på 
verksamheten, inte minst på ett tekniskt och kunskapsmässigt plan. Bland annat 
förväntas folkbiblioteket möta de nya behov som uppstår i det som kallas 
informationssamhället, där individerna antas interagera med systemet på ett mer aktivt 
sätt än tidigare.  
 
Genom att kartlägga och analysera en specifik implementeringsprocess på ett svenskt 
folkbibliotek, vars syfte är att leva upp till dessa nya krav i omgivningen, vill vi finna de 
bakomliggande orsakerna till att en sådan implementering faktiskt genomförs och hur 
djupgående eller genomgripande den i själva verket är.  
 
Är implementeringsprocessen endast ett resultat av politiska krav på en ökad lönsamhet 
i form av högre utlåningsfrekvens och ett ökat besöksantal eller finns det andra mer 
subtila och mindre påtagliga orsaksförklaringar?  
 
Mot bakgrund av den utbredda diskussionen kring de stora omvälvningar som 
folkbiblioteket står inför, är frågan om implementeringen av Biblioteket.se innebär en 
grundläggande förändring eller om verksamheten i stort sett är densamma som den 
alltid har varit?  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera implementeringen av hemsidan Biblioteket.se 
med integrerad onlinekatalog på Stockholms stadsbibliotek, för att därigenom komma 
fram till vilka faktorer som är avgörande för varför denna förändring faktiskt sker och 
hur omfattande den är i praktiken. Denna implementering betraktar vi som en 
förändring inom en del av organisationen, inte som en förändring av organisationen som 

                                                           
8 Casey, Michael E. & Savastinuk, Laura C. 2006. Library 2.0, s. 40ff. 
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helhet. Mot bakgrund av vårt syfte utformar vi ett antal frågeställningar med vilka vi 
avser att belysa ovanstående problem.  
 

• Vilka är de faktorer som ligger till grund för den implementeringsprocess som 
äger rum på Stockholms stadsbibliotek? 

 
• Hur och på vilket sätt kan dessa faktorer sägas påverka 

implementeringsprocessen? 
 

• Hur genomgripande och omfattande är denna process? 
 
Vi besvarar dessa frågeställningar genom att analysera interna och externa dokument 
rörande implementeringen av hemsidan. Dessa dokument kompletteras med en intervju 
med en av projektets nyckelpersoner. Undersökningen utarbetas som en kvalitativ 
fallstudie och som analysverktyg applicerar vi den nyinstitutionella teoribildningen som 
just syftar till att förklara institutionella förändringar. I respektive teori- och 
metodavsnitt följer en vidare motivering till våra val och i analysavsnittet redogör vi för 
om dessa har uppfyllt våra intentioner. 
  
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Folkbiblioteken möter idag en omvärld i snabb förändring. Nya sätt och metoder prövas 
för att möta användarna och deras behov. Dessa förändringsprocesser vid bibliotek har 
tidigare studerats utifrån olika teoretiska och metodologiska ansatser.  
I detta avsnitt presenteras texter som vi använder och som berör vårt ämne, 
förändringsprocesser i kontext ur metodologiskt och teoretiskt hänseende. 
 
I sin avhandling Change processes in public libraries: a comparative project within an 
institutionalist perspective undersöker Audunson förändringsprocesser vid tre 
europeiska folkbibliotek.  
 
Han använder sig av tre olika metoder, dokumentanalys, djupintervjuer och enkäter. 
Förändringsprocesser kan enligt Audunson studeras utifrån tre olika perspektiv. Inom 
det instrumentella/rationella skapar man handlingsplaner och strukturer för att uppnå 
definierade mål, då förändringar enligt detta perspektiv är rotade inom organisationen, 
bland individuella aktörer. Det andra perspektivet innebär att organisationer tar upp 
intryck, signaler och information externt och utifrån detta anpassar och förändrar sig för 
att uppnå jämvikt med den omgivande miljön. Det tredje perspektivet, det 
institutionella, lägger tyngdpunkten på existerande strukturer, normer och roller utifrån 
begreppet organisationsfält.9 
 
Audunson menar att det existerar ett folkbiblioteksfält utifrån DiMaggios och Powells 
parametrar, såväl på ett nationellt som på ett internationellt plan.10 Fältet utgörs inte 
bara av de aktörer som finns inom professionen, utan ingår även i ett politiskt fält. 
Slutsatsen är att förändringar i omgivningen snarare än inom den egna professionen är 
den viktigaste faktorn bakom förändringsprocesser. Emellertid har de institutionella 
                                                           
9 Audunson 1996, s. 18f. 
10 Ibid., s. 27ff. 
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normerna ändå betydelse, såtillvida att de förändringar som kommer utifrån och 
implementeras inom den egna organisationen anpassas till existerande normer.11  
 
Audunsons avhandling är intressant för oss dels utifrån att metod och teorival ligger 
nära vårt, dels utifrån diskussionen kring fältbegreppet.  
  
I boken Folkebiblioteket under forandring – Modernitet, felt og diskurs, identifierar och 
analyserar Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, de olika 
föreställningar som finns kring folkbiblioteket och dess användare och som har präglat 
folkbibliotekets utveckling sedan 1964 fram till idag. De söker även finna 
föreställningar som ges en dominerande position inom fältet. Metoden de använder sig 
av är en diskursiv analysstrategi kombinerad med Bourdieaus fältbegrepp.12 Med denna 
ansats försöker de se huruvida förändringar inom folkbiblioteksfältet motsvarar de 
förändringar som sker i samhället i stort. 
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen använder sig av Winther Jörgensens och 
Phillips definition av diskurser som ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen på. 
Det diskursanalytiska angreppssättet bygger på poststrukturalistisk språkfilosofi som 
innebär att vi med hjälp av språket skapar representationer av verkligheten och att dessa 
i sin tur bidrar till att skapa den. Bourdieaus sociala fält kan betraktas som ett slags 
mikrokosmos och varje fält har sin egen praxis, sitt eget regelverk och värderingar. 
Genom att använda sig av teorin om sociala fält söker Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen synliggöra de relationer som finns mellan de olika aktörerna inom 
biblioteksfältet och belysa de föreställningar om biblioteket och dess användare, som 
har varit dominerande inom fältet.13 
 
Som empiriskt material använder de sig av fyra viktiga danska bibliotekstidskrifter, som 
analyseras diskursanalytiskt utifrån ett antal övergripande teman såsom urval, 
förmedling, folkbibliotekets roller och funktioner, yrkeskompetenser, användare, 
kulturpolitik och bibliotek.14  
 
Slutresultatet visar att etableringen av folkbiblioteket som ett självständigt fält kan delas 
in i tre faser. Åtta olika diskurser presenteras som kännetecknar folkbiblioteket, och 
idag befinner det sig i en dynamiskt fokuserad och upplevelseorienterad diskurs.15  
 
Bland annat menar författarna att den nya bibliotekslagen från 2000 bidragit till denna 
utveckling, då folkbiblioteken fick ökad ekonomisk ersättning. Detta innebar ett ökat 
behov av synlighet, nya kompetenser och varumärkesuppbyggnad.16 Inom den här 
diskursen handlar det inte bara om vad som kan göras för användarna utan varför det 
bör göras. Nya kompetenser bidrar också till debatten om hybridbibliotek, 
sammansmältningen mellan det fysiska och det virtuella biblioteket. Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen menar att trots stort fokus på möjligheter och utmaningar som 

                                                           
11 Ibid., s. 183ff. 
12Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2006. Folkebiblioteket under forandring: 
Modernitet, felt og diskurs, s. 11ff.  
13 Ibid. 
14 Ibid., s. 56f. 
15 Ibid., s. 203f. 
16 Ibid., s. 187f. 
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internet utgör för biblioteken, finns ett ökat intresse för bibliotekens fysiska 
utformning.17  
 
Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens bok är intressant och inspirerande för vårt 
arbete då den ger oss ett historiskt perspektiv över folkbiblioteksutvecklingen. 
 
I avhandlingen Att utvärdera i praktiken låter Zetterlund utföra en kvalitativ fallstudie 
där hon analyserar vad som kännetecknar den utvärdering som sker i de kommunala 
folkbiblioteken. Hennes analysenheter utgörs av tre program för 
folkbiblioteksutveckling. Dessa sker på tre olika nivåer, lokal, regional och nationell 
och drivs i projektform. Studien baseras primärt på intervjuer, men kompletteras med 
dokumentation om och från de olika programmen.18 
 
För att kunna utföra analysen av utvärderingens praktik beskriver Zetterlund 
folkbibliotekens institutionella villkor. Utifrån ett politiskt administrativt perspektiv 
ligger det formella ansvaret för folkbiblioteken på lokal nivå. Regionbiblioteken 
ansvarar för samordning och utveckling och statens roll ligger i att ha en övergripande 
inriktning för biblioteksverksamheten. Det finns ingen instruktion hur samverkan skall 
ske mellan de olika organisationerna, utan det har utvecklats ett informellt 
handlingsmönster. Zetterlund anlägger ett institutionellt perspektiv som lägger 
tyngdpunkten på institutioners normer och ideologi. Institutionell kontext avser i detta 
sammanhang gemensamma handlingsmönstret människor emellan inom organisationen. 
Institutionellt handlande styrs av olika regler och normer som anger organisationens 
lämplighetslogik, alltså vad som är bra eller dåligt, gott och ont och vilka normer och 
ramar som organisationen lyder under. Hon menar att det institutionella perspektivet är 
användbart då det pekar på vad som händer under ytan och därmed ger större förståelse 
för de innebörder och sammanhang som finns dolda.19     
 
Vi har genom Zetterlunds arbete fått en fördjupad insikt i hur man kan applicera den 
institutionella teoribildningen inom den kvalitativa fallstudien.  
 
I artikeln ”The complex library”, behandlar Ragnar Audunson och Sunniva Evjen, 
doktorand vid Danmarks Bibliotekshögskola, användarnas syn på folkbiblioteket och 
huruvida bilden av biblioteket utgör en barriär för institutionell förändring. Studien är 
utförd vid två norska bibliotek, där de använder sig av nio fokusgrupper som 
djupintervjuas. Dessa är uppdelade i användare och icke-användare. De finner att icke-
användarna har en något mer konservativ syn på vad ett folkbibliotek är och skall vara. 
Informanterna menar också överlag att det är viktigt att folkbiblioteket håller sig 
uppdaterat samtidigt som igenkänningsfaktorn är viktig.20 
 
Audunson och Evjen menar att folkbiblioteket idag står inför främst tre förändrade 
scenarion; den digitala utvecklingen, globaliseringen och framväxten av det 
multikulturella samhället, samt politiska och ideologiska förändringar. Biblioteken 
anpassar sin verksamhet efter detta, då service erbjuds utifrån Bibliotek 2.0-konceptet. 
Då olika media tidigare erbjudits utifrån bibliotekariernas kriterier, är det idag 

                                                           
17 Ibid., s. 204f. 
18 Zetterlund, Angela 2004, s. 93ff. 
19 Ibid., s. 74ff. 
20 Audunson, Ragnar & Evjen, Sunniva 2009. The complex library: Do the public’s attitudes represent a 
barrier to institutional change in public libraries? 
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användarna som i större utsträckning styr. I studien diskuteras folkbibliotekens olika 
roller och författarna konstaterar att rollen som mötesplats är en sidoeffekt till de andra 
aktiviteterna boklån, studier och informationssökning.21 
 
Slutsatsen är att användarna förväntar sig att folkbiblioteket skall förändras för att 
kunna hållas uppdaterat och relevant gentemot sin omvärld. Rollen som mötesplats 
uppfattas som positiv både bland användare och icke-användare. Studien är spännande 
utifrån vårt fall, implementeringen av Biblioteket.se, då den fokuserar på användarna 
och deras upplevelser och intryck av folkbiblioteket under förändring. 
 
Institutionell förändringsprocess i en bibliotekskontext studeras också av Marija 
Dalbello, biträdande professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers  
– The State University of New Jersey. Föremål för hennes studie är det omfattande 
digitaliseringsprojektet National Digital Library Program vid Library of Congress som 
genomfördes mellan åren 1995-2000 och som innebar en genomgripande teknisk 
omvandling av den traditionella biblioteksverksamheten.  
 
Syftet med studien är att utarbeta en modell för vidare forskning kring institutionella 
förändringar och teknisk utveckling i en bibliotekskontext. Dalbellos angreppssätt är 
holistiskt då hon utforskar och beskriver hela implementeringsprocessen i dess olika 
faser. Studien baseras till viss del på dokumentanalys men främst på intervjuer av 
individer som på olika sätt var involverade i projektet. Utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv tolkas deras egna upplevelser av uppkomsten av ett digitalt nationalbibliotek. 
De faktorer som i detta fall enligt Dalbello ligger till grund för och påverkar den 
tekniska förändringsprocessen är de individuella beslutsfattarna men också själva 
organisationsstrukturen och dess omgivande miljö.  
 
Strukturen betraktas och analyseras utifrån de tre perspektiven, samhället, 
bibliotekarieprofessionens normer samt organisationen och dess krav på institutionell 
effektivitet och legitimitet. En viktig slutsats Dalbello kommer fram till är att 
biblioteksfältet självt, förvånansvärt nog hade en jämförelsevis mindre påverkan på 
förändringsprocessen än de krafter som ligger utanför organisationen, det vill säga 
samhällets lagstiftning och allmänhetens förväntningar.22      
 
 
1.5 Disposition 
 
I kapitel 1 ges en inledande beskrivning av bakgrund med påföljande 
problemformulering. Vidare presenteras syfte och frågeställningar samt den tidigare 
forskningen och de texter vi har funnit intressanta och relevanta för vår studie. Kapitel 2 
presenterar den teori som vi applicerar i analysen av vårt material. Den utgörs av 
sociologisk nyinstitutionalism, en av tre angreppssätt inom nyinstitutionalismen. Vi 
beskriver vidare de tre begrepp vi tillämpar i analysen, tvingande, mimetisk och 
normativ isomorfism. Kapitlet avslutas med en reflekterande text kring varför vi valt 
den sociologiska nyinstitutionalismen som teoretisk utgångspunkt. 
 
                                                           
21 Ibid., s. 163ff. 
22 Dalbello, Marija 2005. A phenomenological study of an emergent national digital library, part I: 
Theory and methodological framework.  
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I kapitel 3 behandlar vi vår metodologiska ansats kvalitativ fallstudie. Inledningsvis 
diskuterar vi alternativa metoder, för att senare beskriva den kvalitativa fallstudien som 
innehåller flera metoder såsom dokumentanalys och intervju. Kapitel 4 beskriver fallet 
och den kontext vi menar Biblioteket.se verkar inom. Inledningsvis diskuterar vi 
begreppet organisationsfält för att gå vidare till Biblioteket.se och dess omvärld såsom 
vi ser den. Empirin beskrivs i kapitel 5 där vi presenterar de dokument vi analyserar 
samt en sammanfattning av den intervju vi har gjort. I kapitel 6 analyserar vi det 
empiriska materialet utifrån begreppet institutionell isomorfism för att besvara våra 
frågeställningar. Analysavsnittet avslutas med en diskussion kring hur vi upplever att 
vald teori och metod uppfyllt våra intentioner. 
 
I kapitel 7 presenterar vi först de slutsatser vi kommer fram till utifrån vår analys för att 
senare formulera några hypoteser vi tror är belysande för vår studie. Det avslutande 
kapitlet 8 utgör en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
 
Vi har valt att studera implementeringsprocessen av Biblioteket.se vid Stockholms 
stadsbibliotek utifrån nyinstitutionell teori. Vid studiet av förändring i en 
folkbibliotekskontext finns några möjliga teoretiska perspektiv att välja bland. De 
tidigare vetenskapliga studier vi tagit del av bygger alla på någon form av institutionell 
teori, vilket är följdriktigt då denna teori syftar till att förklara förändringar. Emellertid 
appliceras denna teori på olika sätt och delvis i kombination med andra teorier. Ett 
alternativt angreppssätt för vår studie hade varit den diskursanalytiska teorin som i 
likhet med innehållsanalysen är inriktad på de innebördsmässiga aspekterna.23 Vi hade 
kunnat tillämpa diskursanalysen som ett teoretiskt verktyg i analysen av de språkliga 
uttryck som förekommer i det empiriska materialet, för att därigenom finna vilka 
normgivande diskurser som finns inom folkbibliotekets kontext. Problemet med denna 
teori är dock att den inte är avsedd att förklara orsakerna till varför en viss förändring 
äger rum, vilket är syftet med föreliggande studie.24 I kapitlet nedan följer en 
genomgång av den nyinstitutionella teorin som tillämpas i vår studie och dess olika 
inriktningar som avslutas med en motivering till valet av den sociologiska inriktningen.   
 
 
2.1 Nyinstitutionell teori 
 
Den institutionella teorin uppstod redan på 1800-talet inom främst nationalekonomin, 
statsvetenskapen och sociologin och omvärderade synen på organisationen som helt 
igenom rationell och målinriktad. Man menade att organisationen inte enbart styrdes av 
hur varor och tjänster skulle framställas på mest effektiva sätt, utan istället var det andra 
faktorer som påverkade, som till exempel traditionella handlingsmönster inom 
verksamheten och omgivningen i stort. Således betraktades organisationer som 
institutionaliserade, vilket innebär att de snarare än att vara rationalistiskt grundade 
bygger på normer och regler/konventioner som med tiden tenderar att uppfattas som 
självklara. Institutionalisering uppkommer ur människans behov av att skapa ordning i 
sin sociala verklighet och finna struktur i sina egna handlingar. Därmed kan den 
institutionaliserade organisationen vara vägledande för den enskilde individen i olika 
situationer som kan uppstå och denne behöver därför inte tolka varje situation på nytt. 
Detta medför förutsägbarhet och trygghet men även en form av likriktning.25 
 
Begreppet institution har definierats på en mängd olika sätt men vi väljer här den som 
formulerats av Young eftersom den förknippar institutionens roller med 
bestämda regler: ”recognized practices consisting of easily identifiable roles, coupled 
with collections of rules or conventions governing relations among the occupants of 
these roles”.26 
 

                                                           
23 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s. 21. 
24 Ibid., s. 234ff., 265. 
25 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander 2005. Organisation och organisering, 
s. 270ff.   
26 DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. 1991. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields, s. 8. 



 
 

13

2.2 Nyinstitutionalismens tre angreppssätt 
 
Den nyinstitutionella teoribildningen är en vidareutveckling av den tidiga institutionella 
teorin men är långt ifrån enhetlig. I artikeln ”Political science and the three new 
institutionalisms” identifierar Peter Hall och Rosemary Taylor tre olika analytiska 
angreppssätt inom nyinsitutionalismen: historisk institutionalism, rational choice 
institutionalism och sociologisk institutionalism och jämför dessa utifrån centrala 
frågeställningar som hur institutioner påverkar individers beteende och hur institutioner 
uppstår och förändras. Inom den historiska institutionalismen förekommer två olika 
förhållningssätt till mänskligt handlande, varav det ena, calculus approach, utgår ifrån 
en instrumentell människosyn, enligt vilken individen gör strategiska val för att 
därigenom uppnå största möjliga nytta. Genom att tillhandahålla information i 
varierande grad till individer inom institutionen, kan denna inverka på vilka 
förväntningar individen har på andra individers agerande och genom olika 
belöningssystem styra individers handlingar i en viss riktning som kan vara gynnsamma 
för vissa men till nackdel för andra. Den historiska institutionalismen betonar således de 
maktassymmetrier som uppstår när inte alla inom en institution får tillgång till 
information i samma utsträckning och därmed inte kan delta i beslutsprocessen på 
samma villkor. Det andra synsättet, cultural approach, bygger på att individens 
handlingar inte enbart styrs av rationella överväganden, utan istället påverkas av egna 
värderingar/tolkningar och välkända rutiner. Institutionen fungerar som ett filter för 
individens tolkningar av en given situation och inverkar därmed på den enskildes 
identitet och självbild men också preferenser och önskningar. Enligt detta perspektiv 
betraktas individen som en tillfredsställare snarare än som en nyttomaximerare.27 
 
Rational choice-institutionalismen tillämpar en klassisk calculus approach som 
bygger på antagandet om individen som en nyttomaximerare, vars preferenser är givna 
och som utifrån dessa agerar helt strategiskt och instrumentellt. Inom denna 
nyinstitutionella inriktning betonas betydelsen av strategisk interaktion mellan 
individer, vilket innebär att den enskildes handlingar styrs av hur andra individer 
förväntas agera. Denna interaktion kan som tidigare nämnts styras på olika sätt av 
institutionen så att det mest önskvärda resultatet uppnås.  
 
I motsats till rational choice-institutionalismen tillför den sociologiska 
institutionalismen en kognitiv aspekt på relationen mellan individ och institution som 
innebär att institutionen inte enbart påverkar individen på ett rationellt plan, utan också 
dennes hela livsvärld och sociala identitet.28 Institutionen består inte endast av normer 
och regler utan även av ett slags tolkningsramar för den sociala verklighet individen 
befinner sig i: ”Institutions influence behavior not simply by specifying what one 
should do but also by specifying what one can imagine oneself doing in a given 
context”.29 Genom att agera i enlighet med den sociala konventionen skapar individen 
sin egen identitet samtidigt som de sociala konventionerna förstärks. Med hjälp av 
institutionen kan individen således hantera och förstå sin egen sociala verklighet och 
undvika osäkerhet och kaos, vilket emellertid skapar konforma beteenden.30 
 
                                                           
27 Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. 1996. Political science and the three new institutionalisms, s. 
7f.       
28 Ibid., s. 12. 
29 Ibid., s. 16. 
30 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 272. 
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De tre nyinstitutionella inriktningarna anlägger skilda perspektiv på den centrala frågan 
om institutioners utveckling och förändringsprocess. Förespråkare inom den historiska 
nyinstitutionalismen tillämpar begreppet stigberoende i syfte att förklara historisk 
utveckling. Med stigberoende menas att den institutionella verksamheten inte utvecklas 
oberoende av sin specifika kontext, utan istället påverkas av historiska faktorer, till 
exempel hur man inom institutionen tidigare har agerat i en viss situation. Istället för att 
skapa nya vägar och bryta ny mark tenderar institutioner att följa i redan upptrampade 
spår, vilket även kan vara en av förklaringarna till varför institutioner är så långlivade. 
Stigberoende kan därför också medföra oönskade konsekvenser och en ineffektiv 
verksamhet som inte förmår bryta med sitt historiska arv. Enligt detta perspektiv kan 
institutionen finna nya vägar endast när en omfattande institutionell förändring sker. 
Problemet är dock att förklara vad som föregriper och orsakar en sådan dramatisk 
förändring inom institutionen.31 
 
Enligt rational choice-institutionalisterna är en institutions överlevnad beroende 
av vilken nytta dess olika funktioner kan ha för berörda individer, eller om en 
konkurrenssituation råder, vilket högre värde den kan tillföra dessa jämfört med andra 
institutioner. Det handlar därmed främst om att institutionen skall uppvisa effektivitet 
och leva upp till de materiella målsättningarna och så länge inget bättre alternativ finns 
kan institutionen leva vidare.32 
 
I motsats till rational choice-perspektivet hävdar företrädare inom den sociologiska 
institutionalismen att förändring och utveckling inom en institution sker, inte på grund 
av några traditionella effektivitetskriterier, utan av ett ökat legitimitetsbehov i ett vidare 
sammanhang: ”In other words, organizations embrace specific institutional forms or 
practices because the latter are widely valued within a broader cultural environment. In 
some cases, these practices may actually be dysfunctional with regard to achieving the 
organization’s formal goals.”33 En institutionell förändring kan därför ske 
trots att denna i praktiken är ineffektiv och motverkar de formella målsättningarna. 
 
 
2.3 Sociologisk nyinstitutionalism 
 
I artikeln ”Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony” från 
1977, som kommit att betraktas som en startpunkt för den sociologiska 
nyinstitutionalismen, kritiserar de amerikanska sociologerna John Meyer och Brian 
Rowan rational choice-modellen och dess betoning på en rationell organisationsstruktur 
som styr och samordnar verksamheten. Istället menar de att organisationer anpassar sig 
rituellt till institutionella regler för att uppnå legitimitet och därmed en högre 
resurstilldelning och en ökad grad av överlevnadsförmåga på längre sikt, oberoende av 
hur effektiva dessa regler visar sig vara i praktiken.34  
 

                                                           
31 Hall & Taylor 1996, s. 9f. 
32 Ibid., s. 13. 
33 Ibid., s. 16. 
34 Meyer, John W. & Rowan, Brian 1977. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and 
ceremony, s. 41. Se även Eriksson-Zetterquist 2005, s. 277 samt Tengblad, Stefan 2006. Aktörer och 
institutionell teori, s. 6. 
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Genom att införliva institutionaliserade metoder och tillvägagångssätt i den formella 
organisationsstrukturen, minimeras risken att organisationen kommer att uppfattas som 
illegitim och onödig.35 
 
En formell organisationsstruktur utgör den plan som beskriver organisationens olika 
beståndsdelar, till exempel avdelningar, arbetsscheman och program för genomförandet 
av skilda funktioner och dessa element hålls samman genom mål och policys som 
reglerar på vilket sätt och för vilket ändamål olika aktiviteter skall utföras och 
samordnas. Men enligt Meyer och Rowan finns ett glapp mellan den formella 
organisationsstrukturen och den praktiska dagliga verksamheten, den så kallade 
informella organisationen, eftersom regler inte efterlevs alla gånger, beslut inte alltid 
implementeras eller får konsekvenser man inte räknat med eller teknologin inte är 
tillräckligt effektiv.36 
 
Stora delar av den formella organisationsstrukturen är institutionaliserad och fungerar 
då som myter, till exempel kan det röra sig om professionen, att olika 
rekryteringsprocedurer blir normgivande och tagna för givet etcetera, program eller 
teknologier, att en viss teknik blivit norm och därför anses vara självklar att tillämpa för 
att uppnå ett visst resultat, oavsett hur effektiv den visar sig vara i praktiken. Snarare 
står ofta kravet på en anpassning till de institutionella reglerna i samhället i konflikt 
med de rationella effektivitetskraven och målsättningarna inom den egna 
organisationen.37 
 
Eftersom organisationer tenderar att anpassa sin verksamhet efter de institutionella 
kraven i omgivningen blir organisationerna allt mer homogena. Paul DiMaggio och 
Walter Powell skriver i artikeln ”The iron cage revisited: Institutional isomorphism 
and collective rationality in organizational fields” att strukturella förändringar 
inom organisationen inte främst beror på konkurrensutsättning och effektivitetskrav 
utan snarare är ett resultat av de processer som gör organisationer mer lika: ”… highly 
structured organizational fields provide a context in which individual efforts to deal 
rationally with uncertainty and constraint often lead, in the aggregate, to homogenity in 
structure, culture, and output.”38 
 
 
2.4 Organisationsfält 
 
I likhet med Meyer och Rowan menar DiMaggio och Powell att det främst är 
strukturförändringar i omgivningen och institutionella krav som påverkar den enskilda 
organisationen, men genom att tillämpa begreppet organisationsfält preciserar de hur 
denna omgivning kan se ut. Med organisationsfält avses organisationer som 
sammantaget verkar inom samma område, till exempel organisationer som 
producerar liknande varor och tjänster, konsumenter, distributörer och leverantörer med 
flera.39 
 

                                                           
35 Meyer & Rowan 1977, s. 50. 
36 Meyer & Rowan 1977, s. 43f.; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 277. 
37 Meyer & Rowan 1977, s. 41. 
38 DiMaggio & Powell 1991, s. 64. 
39 DiMaggio & Powell 1991, s. 64f.; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 280. 
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Enligt detta synsätt ingår alla organisationer i ett särskilt fält och samtidigt som en 
specifik organisation påverkas av fältet är det även medskapare av samma fält. Trots att 
nya organisationer i ett inledningsskede försöker att agera fritt och nytänkande tvingas 
de efter hand att acceptera rådande institutionella normer inom fältet för att inte förlora 
sin trovärdighet. Genom anpassning till organisationsfältets egenskaper vinner 
den enskilda organisationen legitimitet och därmed en högre resurstilldelning och 
överlevnad på lång sikt. Detta begränsar organisationers handlingsutrymme och bidrar 
till en ökad homogenisering inom fältet.40 
 
 
2.5 Tvingande, mimetisk och normativ isomorfism 
 
Homogeniseringsprocessen beskriver DiMaggio och Powell med hjälp av termen 
isomorfism: ”… isomorphism is a constraining process that forces one unit in a 
population to resemble other units that face the same set of environmental conditions.”41 
Den institutionella isomorfismen består enligt DiMaggio och Powell av tre olika former 
genom vilka förändring sker: tvingande isomorfism som härrör från politisk påverkan 
och problemet kring legitimitet, mimetisk isomorfism som oftast uppstår när osäkerhet 
råder och normativ isomorfism som förknippas med professionalisering.42 Dessa tre 
isomorfismer fungerar som analytiska verktyg och är inte empiriskt renodlade.43 
 
Den tvingande isomorfismen uppstår ofta när en organisation ställs inför både formella 
och informella krav från organisationer den står i beroendeställning till. I många fall kan 
det röra sig om att organisationen måste anpassa sig efter statens regelverk och 
bestämmelser. Mimetisk isomorfism uppkommer när en organisation ställer sig 
oförstående inför den teknik som används, när målen inte är entydiga eller när 
omgivningen är osäker på ett symboliskt plan. Organisationen väljer då att 
imitera andra organisationer inom samma fält som den upplever vara mer 
framgångsrika eller legitima och uppnår då samma legitimitet, utan att själv behöva 
finna egna lösningar på sina problem. Nya organisationer tenderar att efterlikna äldre 
organisationer, vilket ytterligare förstärker homogeniseringen inom fältet. Den 
imiterade organisationen behöver inte vara medveten om att den blir imiterad, utan 
fungerar endast som en modell. 
 
Den normativa isomorfismen uppstår framförallt vid professionalisering och beror på att 
allt fler anställda har en professionell utbildning, vilket innebär att de har en gemensam 
kognitiv bas och på att dessa sinsemellan bildar nätverk som ytterligare skapar 
likriktade organisationer.44 
 
 
2.6 Varför den sociologiska inriktningen?  
 
Då vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för en specifik 
implementeringsprocess inom en given kontext, tillämpar vi den sociologiskt inriktade 

                                                           
40 DiMaggio & Powell 1991, s. 65; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 280f. 
41 DiMaggio & Powell 1991, s. 66. 
42 DiMaggio & Powell 1991, s. 67; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 281f. 
43 DiMaggio & Powell 1991, s. 67. 
44 DiMaggio & Powell 1991, s. 67ff. Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 281f. 
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nyinstitutionalismen. Enligt detta perspektiv är organisatoriska förändringsprocesser 
socialt och kulturellt betingade, vilket innebär att den enskilda organisationen strävar 
efter att uppnå en social legitimitet snarare än vinstmaximering, som är den vanliga 
förklaringsmodellen enligt rational choice-perspektivet.45 Organisationer anpassar 
således sin verksamhet efter de normer och värderingar som råder inom dess sociala och 
kulturella miljö oavsett hur den reella produktiviteten påverkas. Avgörande är hur till 
exempel en ny rutin eller annan innovation kan höja organisationens anseende och 
därigenom tillförsäkra en god resurstilldelning och överlevnad på längre sikt.46 Genom 
att anpassa verksamheten efter gällande normer kan biblioteket i fråga öka sin status och 
legitimitet och därmed stärka sin ställning gentemot andra organisationer inom det 
gemensamma fältet. 
 
En ökad legitimitet förstärker bilden av biblioteket som en viktig organisation hos 
politikerna och övriga omvärlden och möjliggör då ökade anslag i konkurrens med 
andra verksamheter. Med en högre status institutionellt följer också att enskilda 
individer inom organisationen känner ett större engagemang och en ökad motivation.47 
 
För att möjliggöra en analys av denna specifika implementeringsprocess inom en 
bestämd kontext använder vi oss av begreppet organisationsfält. Detta innebär att vi inte 
endast ser till den givna delen av organisationen och dess omgivning, utan hela den 
omgivande miljön som innefattar alla organisationer som verkar inom samma fält. 
Fördelen med att beakta alla relevanta aktörer inom samma fält är enligt DiMaggio och 
Powell att man får en helhetssyn och därmed en djupare förståelse för fenomenet. 
Istället för att bara fokusera på organisationer som konkurrerar med varandra eller 
organisationer som faktiskt interagerar, bidrar fältbegreppet till att både belysa 
strukturella likheter och faktorer som förenar.48 
 
Stockholms stadsbibliotek påverkas enligt detta synsätt inte främst av 
hur andra organisationer agerar, utan framförallt av hur strukturen inom  
organisationsfältet ser ut.49 
 
Enligt DiMaggio och Powell kan strukturen i ett organisationsfält endast bestämmas 
utifrån empiriska undersökningar och ett fält existerar endast om det kan definieras 
institutionellt. Kännetecknande för ett sådant fält är att det sker en ökad interaktivitet 
mellan organisationerna inom fältet, en tydlig struktur framträder som bygger på att 
vissa institutioner dominerar och påverkar fältets egenskaper, en ökning av 
informationsbördan som organisationerna måste kämpa mot och en ökad medvetenhet 
hos deltagarna inom olika organisationer att de medverkar i en gemensam intressesfär.50 
 
Genom att tillämpa begreppet organisationsfält i vår analys och därigenom betrakta 
Stockholms stadsbibliotek i en institutionell kontext, tror vi oss kunna finna förklaringar 
till hur och varför en specifik implementering äger rum. Vi avser att påvisa hur 
Stockholms stadsbibliotek genom denna implementering låter sig påverkas av 
institutionella regler och normer inom fältet, för att stärka sin legitimitet och överlevnad 

                                                           
45 Hall & Taylor 1996, s. 11ff. 
46 Ibid. 
47 Meyer & Rowan 1977, s. 49. 
48 DiMaggio & Powell 1991, s. 65. 
49 Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2005, s. 280. 
50 DiMaggio & Powell 1991, s. 65. 
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på lång sikt, men också hur det i sin tur självt påverkar andra organisationer inom det 
egna fältet. Med hjälp av fältbegreppet är det möjligt att förklara varför organisationer 
inom samma område tenderar att alltmer efterlikna varandra och anpassa sin verksamhet 
till de institutionella normer som råder, trots att dessa i praktiken kan strida mot de 
effektivitetskrav som finns inom de enskilda organisationerna. 
 
De institutionella normerna blir med tiden tagna för givet och upplevs som sanningar 
och därmed omöjliga att ifrågasätta. Men i de fall en organisation underlåter att anpassa 
verksamheten efter de institutionella kraven, riskerar den att framstå som opålitlig och 
irrationell och förlora sin legitimitet. 
 
När vi i analysen resonerar kring institutionella regler och normer använder vi Meyers 
och Rowans term institutionaliserade myter.51 De institutionaliserade myterna ingår som 
delar i och manifesteras i organisationernas formella struktur och har en avgörande 
betydelse för vilken status den enskilda organisationen åtnjuter inom fältet. 
 
Eftersom myterna är starkt institutionaliserade uppfattas de som självklara och rationellt 
nödvändiga för att verksamheten skall fungera och inte förlora i anseende. Graden av 
överlevnad är således beroende av hur väl organisationen lyckas utnyttja myterna och 
framställa den egna verksamheten som stabil och framstående inom fältet.52 Genom att 
införliva de institutionaliserade myterna i den formella strukturen, visar organisationen 
att den är ansvarsfull och pålitlig och skyddar därigenom verksamheten från att bli 
ifrågasatt av omgivningen och betraktad som illegitim.53 
 
Vidare tillämpar vi i analysen termen institutionell isomorfism i enlighet 
med DiMaggios och Powells beskrivning,54 för att förklara varför Stockholms 
stadsbibliotek utför denna implementering och hur andra folkbibliotek inom det 
gemensamma fältet imiterar detta och därmed bidrar till en ökad homogenisering. Vi 
använder således isomorfismen som ett begrepp för att undersöka hur Stockholms 
stadsbibliotek efterliknar andra organisationer men också hur det självt påverkar övriga 
bibliotek inom fältet. 
 
I detta sammanhang blir det tydligt hur mindre osäkra organisationer tar efter den stora 
mer framgångsrika organisationen för att säkerställa och trygga den egna positionen 
inom fältet. Eftersom mindre organisationer tjänar på att imitera stora dominerande 
organisationer, minskar möjligheterna för dessa att handla självständigt och det blir 
svårt att genomdriva förändringar som inte överensstämmer med de institutionella 
normerna eller myterna inom det egna fältet.55 
 
Vår analys bygger på de tre olika formerna av isomorfism; tvingande, 
mimetisk och normativ, med viss tonvikt på den mimetiska isomorfismen som bland 
annat innebär att framgångsrika organisationer som dominerar fältet får fungera som 
modell för övriga organisationer.56  
 

                                                           
51 Meyer & Rowan 1977, s. 44. 
52 Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2005, s. 278. 
53 Meyer & Rowan 1977, s. 50. 
54 DiMaggio & Powell 1991, s. 66. 
55 Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2005, s. 280. 
56 DiMaggio & Powell 1991, s. 70. 
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En viktig aspekt av isomorfismen är enligt Meyer och Rowan utvecklandet av en 
gemensam organisatorisk vokabulär som bidrar till att förstärka organisationernas 
legitimitet.57 Genom att begagna sig av ett gemensamt språkbruk kan organisationerna 
sinsemellan och mot omvärlden motivera och förhöja värdet av den egna verksamheten. 
Vokabulären används därmed som ett verktyg för organisationen att skapa trovärdighet 
och legitimitet. Språkliga uttryck inom organisationen fungerar då som institutionella 
myter, vilka befäster vissa föreställningar om biblioteket och dess verksamhet. 
 
Det gemensamma språket kan komma till uttryck genom hur vissa delar inom 
verksamheten definieras men även hur målsättningar, policies och övriga beskrivningar 
formuleras kring organisationen. Avgörande för en organisations framgång inom fältet 
kan med andra ord vara hur denna beskrivs i språkliga termer, med till exempel rätt 
beteckning på en specifik aktivitet kan denna visa sig vara värdeförhöjande för 
verksamheten och ha en positiv inverkan både internt och externt.58 
 
När vi analyserar implementeringen av den nya hemsidan Biblioteket.se vill vi 
undersöka huruvida en speciell vokabulär tillämpas i beskrivningen. Detta med syfte att 
fastställa hur en tidsanda eller trend inom fältet påverkar verksamheten. 
 
En annan teoretisk inriktning som också till viss del hade varit fruktbar för vår 
undersökning är den historiska nyinstitutionalismen, med dess betoning på 
stigberoende. Med hjälp av denna teoretiska ansats hade vi kunnat analysera hur 
Stockholms stadsbibliotek förhåller sig till sitt historiska arv och om den institutionella 
förändring som sker innebär ett avsteg eller inte ifrån det traditionella sättet att agera 
inom organisationen. Dock hade denna inriktning inte kunnat bidra med någon 
förståelse kring orsakerna till den aktuella implementeringsprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Meyer & Rowan 1977, s. 50; Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2005, s. 282. 
58 Meyer & Rowan 1977, s. 50f. 
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3. Metod 
 
Vår avsikt, att studera en implementeringsprocess på ett folkbibliotek, tar avstamp i att 
det för närvarande sker snabba förändringar i vår omvärld och att folkbiblioteken står 
inför nya utmaningar. 
 
Folkbibliotekens förändringsprocesser kan studeras utifrån skilda perspektiv och 
ansatser. En vanligt förekommande ansats då det är dokument som skall analyseras är 
diskursanalys. Denna analys kan enligt Göran Bergström och Christina Boréus betraktas 
som en vetenskaps- och samhällsteori. Den forskningsmässiga inriktningen gäller ofta 
frågor kring makt och identitet och man tenderar att tona ner betydelsen av samhälleliga 
aktörer.59 Diskursanalysen är också en metodologisk ansats, innehållande flera olika 
angreppssätt som diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, för 
textanalys. Det gemensamma i dessa olika angreppssätt är att vårt sätt att tala spelar en 
aktiv roll i skapandet och förändringen av vår omvärld.60 Genom att tolka texter 
skapade under en speciell period och analysera språkbruket i dessa, söker man finna 
olika diskursiva praktiker.  
 
Även om forskaren i diskursanalysen knyter texter till den sociala kontexten, har vi inte 
för avsikt att kartlägga identitetskonstruktioner eller maktstrukturer. Emellertid 
analyserar vi språkbruket i enlighet med den sociologiska nyinstitutionalismen eftersom 
detta är en viktig aspekt av den mimetiska isomorfismen.61 Vi vill även anknyta till 
fältbegreppet då vi menar att det inte är fruktbart att bortse ifrån övriga aktörer i 
omvärlden. Studier av förändringsprocesser kan göras på olika sätt, beroende på vilket 
perspektiv som anläggs. Frågeställningen, att förstå vilka faktorer som ligger bakom 
denna implementering sedd ur ett nyinstitutionellt perspektiv, borgar för ett 
förståelseinriktat perspektiv. Dels vill vi försöka förstå hur kontexten påverkar en 
organisation, dels hur det tydliggörs i olika handlingar hos organisationen. Vi har valt 
att göra en kvalitativ fallstudie, då denna innehåller flera moment med 
förståelseinriktade perspektiv. 
 
I sin bok Fallstudien som forskningsmetod, skriver Sharan Merriam att man inom den 
kvalitativa fallstudien fokuserar mer på kontexten än speciella variabler, processen 
i större utsträckning än resultatet och att det handlar mer om att upptäcka än att bevisa 
något.62 Studien inriktas i stor utsträckning på insikt, tolkning och upptäckt 
istället för hypotesprövning. Den kvalitativa fallstudien bygger på tolkning i 
kontext, vilket innebär att man koncentrerar sig på en situation och försöker belysa 
samspelet mellan de olika faktorer som är kännetecknande för situationen. Merriam 
menar vidare att fallstudien är en metod som kan rymma många olika ämnesteoretiska 
perspektiv och att en teori både kan utvecklas och prövas.63 
 
Den kvalitativa fallstudien kan betraktas som en forskningsansats som innehåller flera 
olika metoder. Information samlas in från olika håll för att ge en så heltäckande bild av 
verkligheten som möjligt. Vad som vid första anblicken kan tyckas vara självklara 

                                                           
59 Bergström & Boréus 2000, s. 222. 
60 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 7ff. 
61 Meyer & Rowan 1977, s. 50. 
62 Merriam, Sharan 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 9. 
63 Ibid., s. 18. 
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orsaker till förändringsprocesser, kan visa sig vara flera dynamiska processer som inte 
skulle upptäckts om man förlitat sig på en typ av källor. Även om vi inte utför en direkt 
observation på plats menar vi att de olika dokument vi analyserar är författade för olika 
ändamål och på så vis kan bredda förförståelsen. Vi utför en intervju med en av 
nyckelpersonerna i projektet Biblioteket.se. För övrigt menar vi att den kvalitativa 
fallstudien är en lämplig metod för vår studie som har nyinstitutionalismen som 
teoretiskt ramverk.  
 
 
3.1 Kvalitativ fallstudie 
 
De fyra egenskaper som är grundläggande för kvalitativt inriktade fallstudier är 
partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Slutprodukten kan även vara 
tolkande eller värderande.64  
 
Den partikularistiska egenskapen innebär att fallstudien fokuserar på en enskild 
händelse eller företeelse, och riktar uppmärksamhet mot grupper av människor, en 
organisation eller institution och hur de hanterar problem eller förändring utifrån ett 
helhetsperspektiv. Fallstudiens slutprodukt kan vara deskriptiv såtillvida att 
beskrivningen av det man har studerat är omfattande, att den visar på komplexiteten, att 
den innefattar många variabler och samspelet mellan dem över en längre tidsperiod. Det 
innebär även att den kan omfatta flera år och att den beskriver tidigare skeenden som 
har nått fram till den nuvarande situation man vill studera. 
 
Materialet till fallstudien hämtas ifrån flera olika källor och kan innefatta citat, 
intervjuer och artiklar. Att fallstudien är heuristisk innebär att den kan skapa nya 
innebörder och vidga läsarens erfarenhet och förståelse av den företeelse man har 
beskrivit. Forskaren bör också få insikt i hur något har blivit just som det är och förklara 
varför en förändring fungerar eller misslyckas. Det induktiva innebär att man upptäcker 
ny förståelse, nya begrepp och relationer, snarare än att man verifierar på förhand 
formulerade hypoteser. De begrepp och generaliseringar som används uppstår ur den 
information som samlas in från den kontext som bildar ramverk till det som studeras.65 
 
Det finns nackdelar med fallstudien som metod, faktorer i en situation kan överdrivas 
eller förenklas, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser. Läsaren kan förledas tro 
att fallstudien redogör för helheter, när den i själva verket tar upp en del av 
verkligheten. Likaså krävs medvetenhet både hos forskare och läsare att vissa skevheter 
kan påverka slutanalysen, att en oetisk fallstudieforskare kan välja ut de data som visar 
på ett redan förutbestämt slutresultat.66 Frågor kring reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet diskuterar vi i delkapitlet Reflektioner kring teori och metod.  
 
Genom att vara medveten om metodens svagheter, hoppas vi kunna göra materialet så 
stor rättvisa som möjligt. Vi vill tro att styrkan i metoden ligger i dess tillit till forskaren 
som det primära instrumentet för insamling och analys av information. Frågor kring 
reliabilitet och validitet kan besvaras genom att vi är uppmärksamma på hur vi samlat 
in, analyserat och tolkat informationen. 
                                                           
64 Ibid., s. 40ff. 
65 Ibid., s. 25ff. 
66 Ibid., s. 46ff. 
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Audunson menar i sin avhandling att metoden är förenlig med en institutionsteoretisk 
teoriram, då förståelse för en organisation samt det faktum att både förändring och brist 
på förändring ingår i det institutionsteoretiska perspektivet. Även Audunson tar upp 
nackdelen att fallstudien som metod bara behandlar en del av verkligheten och 
svårigheten att generalisera utifrån enbart en fallstudie.67 Vi har inte utrymme för mer 
än en fallstudie, men menar ändå att vi i slutdiskussionen kan reflektera över vårt 
resultat. Denna reflektion inbegriper även de för- och nackdelar vi finner att den 
kvalitativa fallstudien innebär för vår studie. 
 
 
3.2 Val av fall 
 
Att välja fall och definiera detta är en process som tar sin början i frågeställningarna.  
Från dessa avgränsas vad som skall analyseras, analysenheten. Merriam citerar 
Patton att nyckelfrågan när analysenheten skall avgränsas är ”vad det är man vill 
kunna säga någonting om när undersökningen är klar”.68 
 
När analysenheten är klar måste ett urval göras ur denna. Man kan omöjligt läsa alla 
dokument, intervjua alla personer eller observera allt, utan måste välja någon form av 
urvalsmetod. Inom kvalitativ forskning finns ett flertal olika urvalsstrategier. Vi  
använder oss här av ett ändamålsenligt urval, ett urval som baseras på antagandet att vi 
önskar upptäcka, förstå och få insikt om fenomen som inte är uppenbara.69 
 
Som analysenhet väljer vi biblioteksutvecklingsprojektet Biblioteket.se på Stockholms 
stadsbibliotek. Biblioteket.se är Stockholms stadsbiblioteks nya hemsida där 
onlinekatalogen har integrerats och fått ny kostym. Till hemsidan och onlinekatalogen 
har flera specifika funktioner för delaktighet utvecklats, användaren har stått i fokus när 
det gäller sökfunktioner och interaktion. Valet av Biblioteket.se som analysenhet är 
motiverat av att Stockholms stadsbibliotek är landets största kommunala folkbibliotek, 
samt att hemsidan uppmärksammats i stor omfattning. Vi hoppas att studiet av denna 
implementeringsprocess skall kunna ge svar på våra frågor. Genom att studera den 
kontext biblioteket befinner sig i hoppas vi kunna åskådliggöra de faktorer som är 
avgörande i denna implementering.  
 
 
3.3 Val av källor 
 
Våra källor utgörs främst av olika dokument, dels interna från organisationen, dels olika 
former av styrdokument från Stockholms stad. Dessa dokument ger olika aspekter på 
implementeringen av hemsidan, då det finns olika avsändare och mottagare. 
Hemsidan och en intervju utgör ytterligare källor. 
 
Vi utför inga direkta observationer på plats, då vi menar att de olika dokumenten ger 
röster åt olika aspekter på implementeringen av den nya hemsidan. Merriam menar att 

                                                           
67 Audunson 1996, s. 54f. 
68 Merriam 1994, s. 58. 
69 Ibid., s. 61. 
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de flesta dokument inte är författade för något forskningsändamål, utan utgör en rik 
källa för den forskare som har tillräckligt med fantasi.70 
 
En stor utmaning har varit att få tag på relevanta dokument för våra frågeställningar. 
Vi hade från början föreställningen att det inte skulle innebära några svårigheter att få ta 
del av dokumenteringen av arbetsgången när det gäller implementeringen av den nya 
hemsidan på Stockholms stadsbibliotek. Det visade sig dock vara svårt, men då vi vill 
försöka förstå de faktorer som ligger till grund för implementeringen av Biblioteket.se, 
fann vi att dokument som till synes inte var någon direkt beskrivning av denna process, 
ändå innehöll tillräckligt med information. Då den kvalitativa fallstudien vill ge en 
beskrivning av den kontext frågeställningarna hör hemma i, är dokument särskilt bra 
källor. Nackdelen med dokument kan vara att de kanske inte passar in i den teoretiska 
ramen, men samtidigt är de en produkt från den kontext man har valt att studera. Det 
urval av dokument vi har, grundar sig på att de kommer från olika upphovsmän inom 
organisationen och inom organisationsfältet. De är olika till sin karaktär såtillvida att en 
del är avsedda för offentligheten, andra för det interna arbetet inom organisationen. 
 
Vi gör en form av kvalitativ innehållsanalys, en tolkning av dokumenten där vi varken 
räknar eller mäter på ett renodlat sätt. Merriam menar att det går att ta ställning till 
karaktären av de dokument man har tillgång till.71 Kvalitativ innehållsanalys fokuserar 
på att skapa en bild av ett sammanhang eller fenomen som finns inbäddat i en speciell 
kontext, man strävar inte efter att beskriva verkligheten objektivt.72 Den kvalitativa 
innehållsanalysen är ett lämpligt sätt att analysera texterna på inom vår metodologiska 
ansats, då vi menar oss kunna skapa en tydlig bild av implementeringsprocessen vid 
Stockholms stadsbibliotek som ett fenomen. Genom närläsning av våra utvalda 
dokument, kan vi förhoppningsvis uppfatta mönster i texten, utifrån de frågeställningar 
vi har.  
 
När vi tolkar dessa dokument är det viktigt att vi som uttolkare försöker inta en 
någorlunda objektiv hållning och i möjligaste mån ställer oss utanför texten och 
relaterar den till bortomliggande faktorer.73 Strävan efter en objektiv kunskap 
underlättas av ett medvetandegörande av den egna förförståelsen.74 Denna förförståelse 
vi bär med oss som uttolkare eller den tolkningshorisont vi betraktar texten utifrån 
färgar givetvis av sig på tolkningsprocessen och påverkar resultatet av studien samtidigt 
som förförståelsen är en nödvändighet för att en tolkning överhuvudtaget ska kunna 
genomföras. Den specifika förförståelse vi har präglas av både vår praktiska erfarenhet 
av folkbibliotek och våra teoretiska kunskaper inom området.  
 
 
3.4 Intervju inom fallstudien 
 
Inom den kvalitativa fallstudien är intervju en vanlig metod för att samla in information. 
Den huvudsakliga avsikten med en intervju är att få en viss typ av information. Olika 
typer av intervjuer finns, allt från intervjuer med en fast struktur, till intervjuer med 
öppna samtalsliknande former. Intervjun syftar till att få fram information om sådant 
                                                           
70 Ibid., s. 117. 
71 Ibid., s. 129. 
72 White, Marilyn & Marsh, Emily 2006. Content analysis: A flexible methodology, s. 38ff. 
73 Bergström & Boreus 2000, s. 27. 
74 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 26. 
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som inte kan iakttas direkt.75 En ostrukturerad intervju kombineras ofta med en 
deltagande observation tidigt under fallundersökningen för att forskaren på så sätt skall 
få tillräckligt mycket kunskap om situationen för att kunna formulera frågor i ett senare 
skede. Den strukturerade intervjun följer ett schema och man bestämmer i förväg vilka 
frågor som skall vara med och i vilken ordning dessa skall komma. 
 
Vår informant är Daniel Andersson, projektansvarig för Biblioteket.se. Andersson har 
tidigare arbetat som projektledare för InternationellaBiblioteket.se samt med lärmiljöer 
på webben på Stockholms stadsbibliotek. För tillfället projektleder han Öppna bibliotek. 
Då vi inte har haft möjlighet att utföra någon intervju på plats har vi istället skickat 
frågor med e-post. 
 
Eftersom tillgången på dokument kring tillblivelsen och bakgrunden till Biblioteket.se 
är något mager har vi främst diskuterat kring detta. Vi har skickat ett antal öppna 
beskrivande frågor, samt låtit informanten ta del av uppsatsarbetet. Dessa frågor har i 
sin tur givit upphov till följdfrågor, även dessa har skickats med e-post.76 En nackdel 
med att inte utföra intervjun på plats är att man som forskare missar små subtila signaler 
och en spontanitet i intervjusituationen. Detta uppvägs dock av att e-postintervjun har 
fördelar som till exempel möjligheten för forskaren att gå tillbaka, lyfta fram och 
förtydliga tidigare uttalanden. Eftersom e-postintervjun är en form av elektronisk dialog 
har informanten dessutom längre tid på sig än vid en vanlig intervju att reflektera över 
sina svar och kan också förhålla sig mer neutral och opåverkad av intervjupersonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Merriam 1994, s. 86ff. 
76 Andersson, Daniel 2009-2010. E-post.  
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4. Fallbeskrivning 
 
Under detta avsnitt beskriver vi fallet, Biblioteket.se, och det organisationsfält vi anser 
att fallet tillhör. Enligt Ulla Eriksson-Zetterquist definieras begreppet organisationsfält 
olika beroende på vilket fenomen som studeras. Organisationer både skapar och skapas 
av fältet.77 
 
När vi beskriver det organisationsfält Biblioteket.se ingår i, styrs det till största delen av 
de olika dokument vi har att tillgå. Vi börjar utifrån själva fallet, Biblioteket.se, för att 
därefter vidga perspektivet till Stockholms stadsbibliotek. Sedan beskriver vi den  
teknikutveckling som utgör en del av kontexten och de aktörer biblioteket samarbetade 
med.  
 
Fältet omfattar organisationer som på något sätt bidrar till de olika organisationernas 
institutionella liv, genom restriktioner, möjligheter och genom att ge kunskap eller 
professionella värderingar.78 Inledningsvis struktureras ett fält av stor variation, men ju 
mer etablerat det blir ju mer homogeniserade blir de olika organisationerna.  
  
Organisationsfältet utgörs av Stockholms stadsbibliotek och de organisationer som 
samverkar med biblioteket. Enligt Youngs definition betraktar vi Stockholms 
stadsbibliotek som en institution vars verksamhet innefattar identifierbara roller 
kopplade till regler och konventioner som styr dess samverkan.79 
 
Catarina Eriksson och Angela Zetterlund presenterar i sin artikel ”Den svenska 
biblioteksgeografin” en schematisk bild över bibliotekssektorn i Sverige.80 De delar in 
detta fält i fyra dimensioner, lokalt, centralt, offentligt och privat. Den offentliga lokala 
sfären är den största, med folkbibliotek, utbildningsbibliotek och sjukhusbibliotek 
representerade. I den offentliga centrala delen återfinns de organisationer och enheter 
som har övergripande ansvar för de svenska biblioteken. Dessa är bland annat Kungliga 
Biblioteket och Statens Kulturråd. Här återfinns även ansvarsbiblioteken som består av 
universitets- och högskolebibliotek med profilerade specialsamlingar. Den privata 
centrala delen innefattar privata företagsbibliotek, tillverkare och distributörer av 
bibliotekssystem och företag som Adlibris, Bokus och BTJ.81  
 
I den privata lokala sfären ingår företag som till exempel ägnar sig åt forskning och som 
har byggt upp speciella funktioner för att kunna hantera informationsförsörjningen till 
sina anställda. Hit räknar också Eriksson och Zetterlund lokala bokmässor, bokhandlar 
och informationskonsulter.82 
 
 
 
 

                                                           
77 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005, s. 290. 
78 Eriksson-Zetterquist, Ulla 2009. Institutionell teori: idéer, moden och förändring, s. 74. 
79 DiMaggio & Powell 1991, s. 8. 
80 Eriksson, Catarina & Zetterlund, Angela 2008. Den svenska biblioteksgeografin, s. 46. 
81 Ibid., s. 48ff. 
82 Ibid., s. 53. 
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4.1 Biblioteket.se – bakgrund och idé 
 
Enligt Andersson föll det sig mest naturligt att en ny hemsida på ett folkbibliotek 2005 
hade som ambition att både användare och personal skall kunna kommunicera och 
mötas även på webben.83 Projektet startades 2005 på virtuella enheten på Stockholms 
stadsbibliotek. Initialt var uppdraget att förenkla strukturen på den gamla hemsidan, 
flytta till ett nytt publiceringsverktyg samt implementera en ny grafisk form för 
Stockholms stadsbibliotek.  
 
Grundtanken var att medarbetarna och låntagarna skall vara delaktiga som skribenter. 
Vid projektstarten bildades en särskild organisation där Andersson vid virtuella enheten 
var verksam som projektledare. Uppdragsgivare var Inga Lundén, stadsbibliotekarie via 
Stockholms stadsbibliotek. Styrgruppens medlemmar förutom virtuella enheten bestod 
av Talboksbiblioteket, Natsam, biblioteksenheterna i Farsta och Kista, 
Regionbiblioteket och Internationella biblioteket. Under den behovsanalys som gjordes 
växte projektet till att innefatta andra aktörer, dels Axiell, leverantör av 
bibliotekssystem och samarbetspartner angående onlinekatalogen. Detta samarbete 
innebar skapandet av ett nytt gränssnitt. Deras insats handlade om att skapa enkla 
API:er så att man kan få ut data och tjänster utanför katalogen. 
 
Övriga aktörer var dels innehållsleverantörer som BTJ, förlagen, ett svenskt bok- och 
serieförlag, och Forflex som administrerar Alex, författardatabas på webben. 
Biblioteket.se beskrivs på hemsidan i första hand som ett biblioteksutvecklingsprojekt, 
även om det är ett tekniskt integrations- och utvecklingsprojekt. Projektet är ett resultat 
av samarbeten och nationella initiativ. Övriga projekt stadsbiblioteket samverkade med 
är Interbib inom Internationella biblioteket och Tid för tillväxt, ett satsningsområde för 
virtuella tjänster. Biblioteket.se är anslutet till Öppna bibliotek, som arbetar för en 
gemensam mervärdestjänst för alla bibliotek i Sverige. Med detta menas att det på 
Biblioteket.se går att ta del av vad andra användare i Sverige tycker. 
 
De tre huvudtankarna för Biblioteket.se var: 
 

1. Sätta medierna i ett intressant sammanhang, att utnyttja dessa som sociala 
objekt. En stor del av låntagarna kommer direkt till medierna via sökmotorer 
och länkar utan att passera hemsidan, och genom presentation av kompetens 
och service sker på så vis ett möte. 
 

2. Från låntagare till deltagare, genom att bjuda in biblioteksanvändare att delta 
genom att diskutera, recensera, tagga och betygsätta medierna. 
 

3. Visa vad vi kan och gör på biblioteket, t ex blir det möjligt att vid en post i 
onlinekatalogen visa en beskrivning av boken som någon i personalen har 
gjort, information om ett besök den eventuelle författaren gör i Stockholm, 
samt visa andra webbresurser och tips om liknande medier.84 

 
I kravspecifikationen för Webb SSB specificeras och beskrivs vilka funktioner det nya 
systemet skall ha utifrån ett användarperspektiv. Användarna delas upp i tre kategorier, 
biblioteksbesökaren, informationsbesökaren och inspirationssökaren, dessa beskrivs 
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utifrån sina mål och behov, samt vilken kontext de befinner sig i när de använder 
produkten.85 Utifrån dessa tre kategorier utmejslas funktioner för webbplatsen, dessa 
rangordnas i form av skall-, bör och önskvärda krav. I avsnittet ”Kommunikation med 
och emellan brukarna” tas flera funktioner upp som inbjuder och erbjuder användaren 
möjlighet till interaktion. Funktioner som formulär för kontakt och feedback-
möjligheter, diskussionsforum, ”tipsa en kompis”, nyhetsbrev och rss-flöden för bild 
och ljudfiler, tillhör skall-kraven.86 
 
En central del av Biblioteket.se var utvecklingen av bibliotekskatalogen. Stockholms 
stadsbibliotek hade som de flesta andra bibliotek i Sverige en separat hemsida och 
bibliotekskatalog, opac. Den var låst till bibliotekssystemet och det fanns ingen 
möjlighet för biblioteket att berika presentationen med kunnande eller service. Det 
konstaterades att onlinekatalogen generellt sett led av brister när det gäller tillgänglighet 
och användbarhet. I projektplanen står att läsa att det löpande kommer krav på ny 
funktionalitet, ökad omfattning på innehållet och samverkan med andra parter. De 
effektmål som listas i projektplanen är bland annat att tillgängligheten skall öka både för 
digitala media och bibliotekstjänster i rummet. Närheten och interaktiviteten med 
låntagarna/brukarna skall också ökas.87  
 
Man refererar även till Limitprojektets kravlista, som presenterades för de stora 
bibliotekssystemleverantörerna 2007. Den innehöll bland annat krav på möjlighet att 
visa redaktionellt material, till exempel boktips, samt användargenererat material, som 
etiketter och betyg integrerat på respektive boksida/fullpostvy. Även relevansrankning i 
sökning är önskvärt, systemen skall föreslå sökord vid få eller inga träffar, 
rättstavningshjälp och hjälptexter. Dock poängteras att en enkel, lättillgänglig och 
användbar katalog kommer i första hand. 
 
En opacutvecklingsgrupp bildades vars ansvarsområde är onlinekatalogen och dess 
funktionalitet samt opacens integrering med den nya hemsidan. Hemsidan med den 
integrerade onlinekatalogen har på flera olika sätt uppdaterats med olika funktioner. På 
söksidan används klustrad visning, vilket innebär att vid varje post, bok, film eller 
skiva, visas olika utgåvor och format, med bild där en sådan finns tillgänglig. Det är 
möjligt att även rss-bevaka en sökning. Rss, (rich site summary) innebär att information 
hämtas automatiskt, sökningen behöver inte göras om utan skickas i kort textform via 
en rss-läsare.  
 
Det går också att spara sökningen, skapa bokmärken eller länka till en sökning eller en 
särskild sida. Vid en sökning utan träffar erbjuds förslag på alternativa sökningar som 
kan göras eller så kan ett inköpsförslag läggas. Där det är möjligt har information införts 
om lägsta pris och var den eventuella boken går att köpa. På vissa böcker ges möjlighet 
att provläsa, ett samarbete stadsbiblioteket har med Adlibris.   
 
När det gäller klassifikationskoder som av tradition används i publika kataloger har ett 
försök gjorts att förtydliga dessa. Klassifikationskoderna är samlade i något som kallas 
kategorisök, där låntagaren kan klicka sig igenom en hierarkiskt ordnad struktur som 
motsvarar hur böckerna är uppställda i biblioteket. Under varje titel i katalogen finns 
”låna mer” som är uppdelad i tre delar, ”liknande” som anges av personalen, ”om du 
                                                           
85 Stockholms stadsbibliotek 2005. Kravspecifikation Webb SSB: version 0.4.1.1., s. 16. 
86 Ibid., s. 53ff. 
87 Andersson, Daniel 2005. SSB Webb: Projektplan: version 1.6, s. 5. 
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gillar det här” anges av andra användare, och ”användarnas favoriter” som för tillfället 
visar de högst betygsatta kategorierna. Som användare kan du betygsätta, recensera, 
tagga eller sätta egna ämnesord på medier och diskutera. Allt besökaren gör samlas 
under ”min sida”, en sida som är kopplad till ett bibliotekskonto. Den publika sidan av 
”min sida” visar andra användares etiketter och recensioner de har skrivit. Där finns 
även en publik gästbok, där andra inloggade användare kan skriva.88  
 
Öppenhet och delaktighet var önskvärt från start i projektet och därför bjöds omvärlden 
och biblioteksbranschen in, kravspecifikationer och idéer förmedlades till intresserade 
bibliotek och organisationer. Ett hundratal personer från hela norden bjöds in för att 
testa betaversionen.89 
 
På hemsidan framhåller stadsbiblioteket självt att det inte är web 2.0-funktionaliteten 
som är det mest innovativa med projektet utan snarare de metoder och verktyg som 
förenklar för låntagaren samt gör organisationen delaktig och synlig. 
 
 
4.2 Stockholms stadsbibliotek 

 
Efter en mångårig politisk debatt i både stadsfullmäktige och dagspress grundades 
Stockholms stadsbibliotek 1928. Det centrala stadsbiblioteket var en sammanslagning 
av de äldre församlingsbiblioteken, Stockholms Arbetarebibliotek och de läsestugor 
som startades av det liberala Folkbildningsförbundet. Dessa tre folkbibliotekssystem 
hade runt sekelskiftet funnits parallellt. Trots olikhet vad gällde bestånd och 
organisation innebar sammanslagningen i ett nytt centralbibliotek inga större problem 
eftersom de under 1900-talet kommit att bli alltmer lika. 
 
Med inspiration hämtad från den amerikanska library spirit-andan var det nu tänkt att 
stadsbiblioteket skulle vara tillgängligt för alla grupper i samhället.90 Framförallt var det 
Centralbibliotekskommitténs betänkande, vilket undertecknades 1912 och främst 
byggde på bibliotekspionjären Valfrid Palmgrens tankegångar, som låg till grund för det 
nya stadsbiblioteket. Betänkandet genomsyrades av en modern syn på 
biblioteksverksamheten med förslag på ett stort centralbibliotek med bland annat öppna 
hyllor och flera exemplar av varje titel. I samband med den Wallenbergska donationen 
1925 tillsattes en ny utredning som leddes av de två bibliotekskonsulenterna Fredrik 
Hjelmqvist och Knut Tynell, vars förslag slutligen bidrog till att stadsbiblioteket kunde 
byggas och allteftersom ett antal filialer runtom i staden.91  
 
Mats Myrstener identifierar tre olika argument i debatten kring ett nytt stadsbibliotek, 
varav det huvudsakliga argumentet var ekonomiskt då det ansågs lönsamt för samhället 
att satsa på folkbildningen. Stadsbiblioteket skulle också placeras i nära anslutning till 
högskolor och arkiv. Det andra demokratiska argumentet innebar att biblioteket skulle 
finnas till för alla och att demokratisk frihet garanterade en fredlig samhällsutveckling. 
Satsningen på ett för alla medborgare gemensamt folkbibliotek ingick också som en del 
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89 Stockholms stadsbibliotek 2008.  
90 Myrstener, Mats 1996. Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi och kamp om 
framtiden, s. 17ff. 
91 Ibid., s. 19ff. 
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i en socialpolitik, då detta ansågs ha en fostrande inverkan och motverka kriminalitet 
och dåligt leverne, vilket enligt Myrstener motsvarar det sociala argumentet.92  
 
Den nuvarande biblioteksverksamheten i Stockholm är fördelad på fyra byggnader, 
varav Stadsbiblioteket, det så kallade Asplundshuset, omfattar enheter för humaniora 
och skönlitteratur, naturvetenskap och samhälle, barn och ungdom, talboksbibliotek och 
lånecentral. Övriga byggnader är Annexet med tidningar och tidskrifter, Internationella 
biblioteket och magasin; SBI-huset som omfattar den icke-publika virtuella enheten och 
Odengtan 63 med lokaler för ledning, länsbibliotek, uppsökande enheten och 
mediedepå. Stadsbiblioteket fungerar också som ett stadsdelsbibliotek för stadsdelen 
Norrmalm, som resursbibliotek för stadsdelarna och för Stockholms län och som 
lånecentral för mellersta Sverige samt som lånecentral för invandrarlitteratur i hela 
landet.93 
 
Förutom att tillhandahålla olika medier erbjuder stadsbiblioteket bland annat 
programverksamhet för barn och vuxna, workshops, användarundervisning och 
utställningar. Stadsbiblioteket beräknade att 2008 ha 7 000-8 000 unika besökare, vilket 
totalt per år blir 2 400 000. Andelen invånare som besöker stadsbiblioteket per dag 
skulle då ha ökat från 59 procent 2003 till 75 procent 2008. Stadsbiblioteket skulle 
enligt prognosen ha 120 medarbetare och 1 100 000 medier, varav 15 procent 
elektroniska.94 Idag är Stockholms stadsbibliotek Sveriges största kommunala 
folkbibliotek och består av 44 bibliotek inom Stockholms stad. Sedan 2001 tillhör SSB 
kulturförvaltningen som arbetar på uppdrag av Stockholms stads kulturnämnd.  
 
I november 2008 gick man in i en ny organisation där biblioteken delades in i tre 
områden, Norra och Södra Stadsbiblioteket och Internationella biblioteket. Inom 
organisationen på Stockholms stadsbibliotek har verksamheten delats upp i enheter, 
med en ansvarig chef. Som stöd finns en stab, som är gemensam samt direkt underställd 
stadsbibliotekarien.95  
 
 
4.3 Teknikutveckling  
 
Biblioteksutvecklingsprojektet Biblioteket.se existerar inom ett organisationsfält där det 
påverkar och påverkas av andra aktörer. Till fältet hör även den teknikutveckling som 
sker i omvärlden. Vi kommer först kort beskriva den teknikutveckling som har lett fram 
till begreppet Bibliotek 2.0, som i sin tur format och påverkat bibliotekens virtuella 
värld. Slutligen beskriver vi de andra aktörerna inom organisationsfältet. 
 
När det gäller teknikutvecklingen inom biblioteksvärlden har vi redan i inledningen 
konstaterat att den gått med en rasande fart. Internet och framväxten av world wide web 
har på många sätt revolutionerat informationssökningen och bibliotekens villkor. När 
det gäller onlinekatalogen har den redan från starten varit kritiserad utifrån 
användarperspektivet. Olika studier konstaterar att man inte har beaktat slutanvändarnas 
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sökbeteende, vilket gjort att onlinekatalogerna mer varit ett verktyg för bibliotekarier 
och informationsspecialister.96   
 
Första generationens onlinekatalog var rigid och svåranvänd, mer en datoriserad 
kortkatalog. Andra generationens katalog introducerades under 80-talet och 
kännetecknas av fler sökingångar, användandet av nyckelord, ämnesord och 
fritextsökning, booleska operatorer, browsing av ämnesordslistor, möjlighet att begränsa 
sökningar samt upplysningar om materialets status. Tydliga felmeddelanden visades och 
även hjälpavsnitt introducerades. Trots de framsteg man gjort sedan första 
generationens kataloger, visade undersökningar att användarna fortfarande hade 
problem med sökprocessen och fick dåliga sökresultat. Generellt sett var användarna 
dock nöjda och entusiastiska över onlinekatalogens funktionalitet.97  
Introduktionen av internet och www gjorde katalogen sökbar från webben, teknisk 
utveckling såsom protokollet Z39.50 och GUI, utvecklade onlinekatalogen ytterligare. 
Ramesh Babu och Ann O’Brien menar att det nu finns en tredje generations katalog 
som karaktäriseras av ett grafiskt gränssnitt, GUI, traditionella opac-egenskaper såsom 
sökning via olika ingångar och användandet av hypertextlänkar. Den efterliknar 
sökmotorer i största möjliga utsträckning och kan länka till fulltexter samt konvergera 
en och samma sökning på elektronisk information till ett och samma gränssnitt.98 
 
En ny trend som påverkar biblioteken är web 2.0. Web 2.0 bygger på interaktion, 
medverkan och feedback. Begreppet web 2.0 myntades 2004 av Tim O’Reilly, ledare 
för O’Reilly Media, ett mediaföretag som publicerar böcker och hemsidor. På sin egen 
hemsida definierar O’Reilly vad han menar med web 2.0: 
 

Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 
applications are those that make the most of the intrinsic advantages of that 
platform: delivering software as a continually-updated service that gets 
better the more people use it, consuming and remixing data from multiple 
sources, including individual users, while providing their own data and 
services in a form that allows remixing by others, creating network effects 
through an ’architecture of participation’, and going beyond the page 
metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences.99 

 
Exempel på kända web 2.0-tjänster är Flickr, där besökaren kan lagra, tagga, dela med 
sig och återvinna sina egna foton online och Librarything, där möjligheten finns att 
katalogisera sina egna böcker och hålla reda på vad man själv och andra har läst. Andra 
web 2.0-tjänster är bloggar, wikis och sociala nätverkstjänster som MySpace och 
Facebook. 
 
Casey, Information Technology Director vid Gwinnett Country Public Library, var den 
som först myntade begreppet Library 2.0 i sin blogg Library Crunch i september 2005. 
Genom den snabba tekniska utvecklingen kan nu biblioteksvärlden erbjuda användarna 
nya tjänster såsom virtuellt referensarbete och nedladdningsbart material direkt till sina 
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hemdatorer.100 Begreppet Library 2.0 definieras med termer som interaktion, 
tillgänglighet och användarvänlighet, såväl i det fysiska som det virtuella biblioteket. 
Casey och Savastinuk anser att biblioteken genom att bjuda in användarna kan förbättra 
den redan befintliga servicen samt nå icke-användarna. Varje tjänst, fysisk eller virtuell, 
som når användarna, blir utvärderad och när dessa använder sig av användargenererat 
material, är det en Library 2.0-service.  
 
Angående onlinekatalogen menar Casey och Savastinuk att användarnas egna 
kommentarer, recensioner och taggar berikar och ger katalogen ett mervärde. De 
konstaterar att även om många verktyg och idéer kommer från web 2.0 behöver de inte 
vara av teknisk karaktär, utan är mer ett förhållningssätt till användarna.101 
 
I sin mastersuppsats ”Toward academic library 2.0: Development and application of a 
library 2.0 methodology”, beskriver Michael Habib en del av den kritik som begreppet 
Bibliotek 2.0 har fått. Han menar att kritiken faller inom två kategorier, dels att 
begreppet Bibliotek 2.0 förutsätter att det har funnits ett Bibliotek 1.0, som nu är 
förlegat och passé, dels att begreppet är meningslöst då det inte tillför något nytt inom 
bibliotekarieprofessionen. Habib menar att det föreligger förvirring angående begreppet, 
då det är hämtat från web 2.0 och de förändrade webbtjänster som ingår i begreppet. 
Bibliotek 2.0 inbegriper inte en helt ny generation av webbtjänster, utan delar av web 
2.0.  
 
Begreppets meningslöshet härleder han till Caseys och Savastinuks definition som 
fokuserar på användarna och deras interaktion, vilket är något som professionen har 
arbetat med länge, och därför menar han att detta inte är något nytt. Habib definierar 
Bibliotek 2.0 som ett undersystem av bibliotekstjänster designade för användarnas 
behov som är orsakade av en direkt och perifer effekt av web 2.0. Definitionen klargör 
att Bibliotek 2.0 enbart beskriver tjänster som svarar mot användarnas behov utifrån 
web 2.0. 102 
 
Grundstommen i web 2.0 och Bibliotek 2.0 är social mjukvara och teknologisk 
mjukvara som sociala webbtjänster använder sig av för att sammankoppla människor.  
Sociala webbtjänster som wikis, bloggar och IM (instant messaging) tillåter människor 
att kommunicera över tid och rum och arbeta på gemensamma projekt utan att vara på 
samma plats. Meredith Farkas, författare till boken Social software in libraries, menar 
att sociala nätverktyg kan ge biblioteken ett ansikte utanför dess fysiska väggar. Man får 
en annan möjlighet att nå redan befintliga användare, samt fånga upp icke-användarna. 
Biblioteket kan positionera sig som ett nav på webben i samhället. Hon menar att 
biblioteksbesökarna i stor utsträckning redan använder dessa verktyg och att man inom 
professionen måste skapa sig en medvetenhet om detta, så att man kan erbjuda samma 
möjligheter. Även professionen kan ha nytta av dessa verktyg, som till exempel bloggar 
och wikis, där den kan dela med sig och sprida kunskap.103 
 
Tanja Mercuns och Maja Zumers undersökning från 2007 av fem nyare, innovativa 
onlinekataloger, en traditionell och Amazon, visar att debatten kring förbättringar av 
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onlinekatalogen har gett resultat. Upptäckten att användarna lämnade biblioteket till 
förmån för Amazon och andra internettjänster har ökat medvetenheten om användarnas 
förväntningar och behov, och därmed har onlinekataloger skapats som är mer 
användarvänliga, intuitiva och visuellt attraktiva. De menar dock att många av de nya 
web 2.0-funktionerna behöver utvärderas och skräddarsys för onlinekatalogen. När det 
gäller att samla kollektiv kunskap krävs det att tillräckligt många användare ansluter sig 
till tjänsten för att den skall skapa något värde.  
 
Mercun och Zumer refererar till en rapport av OCLC från 2007, där man undersökte hur 
många som var villiga att skapa innehåll, gå med i diskussionsgrupper och publicera 
eget material, om biblioteket erbjöd detta. Generellt sett var det mindre än 10 procent 
som var väldigt till ganska benägna att göra detta. I första hand är det viktigast att se till 
att de grundläggande funktioner en onlinekatalog bör innehålla finns med, så att de blir 
likvärdiga andra webbtjänster. Först då kan onlinekatalogen spetsas till med  
web 2.0-funktioner.104  
 
 
4.4 Övriga aktörer inom organisationsfältet 
 
Stockholms stadsbibliotek har haft flera samarbetspartners under 
implementeringsprocessen av Biblioteket.se. För att utveckla hemsidan och 
onlinekatalogen har man drivit olika samarbetsprojekt, bland annat med sin 
systemleverantör, Axiell, för att kunna skapa ett gränssnitt till bibliotekssystemet. Axiell 
Bibliotek AB bildades 2001 då Axiell Bibliotekssystem AB och BTJ Systems AB gick 
samman. I januari 2008 bildades moderbolaget Axiell Library Group AB där Axiell 
Bibliotek AB ingår. Axiell har sedan introduceringen av Bibs varit ledande när det 
gäller utvecklingen inom grafiska applikationer för bibliotekssystem och är det femte 
största företaget i världen inom denna sektor.105  
 
Samverkan sker även med bokhandeln och andra aktörer som levererar de mervärden 
som presenteras i onlinekatalogen. Prisuppgifter kommer från en webbservice på 
prispallen.se och provläsfunktionen hämtas från Adlibris. De olika omslag som visas 
kommer från olika parter, Interbib.se, BTJ och Adlibris.  

 
Adlibris grundades 1997 och är idag Nordens största nätbokhandel. Majoriteten av 
Adlibris ägs idag av Bonnierkoncernen. Alla bakomliggande system på Adlibris är 
skapade av Adlibris självt, då man menar att köpta system inte är flexibla nog för den 
egna utvecklingen. Från allra första början har företaget arbetat för hög effektivitet 
gentemot leverantörer och kunder. Exempel på en nyutvecklad tjänst för kunderna är 
provläsning av böcker på hemsidan. I tjänsten ges möjlighet att titta på bokens första 
sida, innehållsförteckning och något kapitel och ifråga om kurslitteratur ges även 
tillgång till referenslistor.106 Kunder kan även ta del av vad andra har handlat genom 
funktionen ”Kunder som har köpt denna bok har även köpt”.107 Adlibris har även 

                                                           
104 Mercun & Zumer 2008.  
105 Axiell Library Group 2010. Historik. 
106 Cooke, Johan 2006. Färdiga system är inte flexibla nog för oss, s. 72f.  
107 Adlibris 2010. Böcker och litteratur – Adlibris bokhandel. 
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utvecklat ett enkelt kategorisök som kan kombineras med olika detaljerade sökningar, 
exempelvis rangordning efter popularitet.108  
 
Prispallen.se är en prisjämförelsetjänst som finansieras av Bonnierförlagen. Det är en 
tjänst som jämför aktuella priser och leveranstider på böcker. Priser jämförs från de 
största svenska internetbokhandlarna samt vissa utländska internetbokhandlar som säljer 
till Sverige. I dagsläget jämför man priser från 26 olika bokhandlar.109 
 
För att kunna utveckla publiceringsverktyget, CS Library, samarbetade Stockholms 
stadsbibliotek med konsultbolaget Teknikhuset. Denna utveckling skedde parallellt med 
det redaktionella arbetet för hemsidan. Teknikhuset AB har under flera års tid 
specialiserat sig på integrerade webb- och utbildningslösningar för företag och 
organisationer. Detta bolag menar sig ha utvecklat den första så kallade Bibliotek 2.0-
produkten. Valfrihet, tillgänglighet, öppenhet och samverkan förespråkas. Teknikhuset 
driver samarbeten med flera bibliotek i Sverige.110 
 
Inom organisationsfältet ingår även andra bibliotek som påverkar och medskapar fältet. 
Det är tämligen svårt att utröna vilket eller vilka bibliotek som utövar det största 
inflytandet inom fältet. I ljuset av den teknikutveckling som skett under senare år menar 
vi att ett bibliotek och dess innovation inom Bibliotek 2.0-perspektivet har gett eko i 
den svenska bibliotekssfären, Ann Arbor District Library. 
 
Ann Arbor District Library är ett bibliotek i Michigan som tidigt använde sig av sociala 
nätverktyg för att utveckla sin hemsida och katalog. Där utvecklades en ”sopac”, en 
social opac. Användarna ges möjlighet att betygsätta, recensera, kommentera och tagga 
material i katalogen. Möjlighet finns att ta del av andras taggar, men man kan även ha 
sina egna privata. För att kunna tagga en katalogpost måste ett konto skapas, men inget 
lånekort krävs för detta. Även gamla kort från kortkatalogen har tagits tillvara, till varje 
post finns ett kort där användarna själva kan lägga till noteringar, spara dessa och skapa 
en egen samling.111  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
108 Adlibris 2010. Kundtjänst. 
109 Prispallen 2010. Prispallen: Jämför bokpriser. 
110 CS Library 2010. CS Library – Teknikhuset. 
111 AADL 2010. Using the website. 
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5. Empiri 
 
5.1 Presentation av dokumenten och intervjun 
 
I detta avsnitt redogör vi för de dokument som ligger till grund för analysen 
och vi inleder med de dokument som rör Stockholms stadsbibliotek mer allmänt för att 
senare gå in specifikt på själva projektet Biblioteket.se, vari den nya integrerade 
onlinekatalogen är en viktig del. Vi väljer att beskriva även allmänna dokument då vi 
anser att dessa, förutom att de ger uttryck för de politiska krav som ställs på 
verksamheten, också belyser de normer och värderingar som råder inom 
bibliotekssfären, vilket tydliggörs genom den vokabulär som tillämpas. 
 
Under redogörelsen av de dokument som behandlar projektet tar vi främst upp 
orsakerna bakom implementeringsprocessen på Stockholms stadsbibliotek och de behov 
som ansågs föreligga att förnya hemsidan, men också övergripande om några av 
det stora antal funktioner den förväntades uppfylla. I detta empiriavsnitt beskriver vi 
dokumentens innehåll utan att anlägga våra egna tolkningar på materialet. Dessa 
tolkningar presenteras först i det nästföljande analysavsnittet då vi återkopplar 
till frågeställningarna i inledningen och försöker besvara dessa utifrån vald teori och 
metod. Avsikten med denna uppdelning är att förhindra en sammanblandning av våra 
egna tolkningar och renodlad empiri. Vår genomgång omfattar främst det material vi 
finner relevant för analysen, varför en del av innehållet i dokumenten inte behandlas i 
detta sammanhang. 
 
 
5.2 Allmänna dokument 
 
Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 
 
Stockholm stads biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger ramar och 
riktlinjer för den övergripande utvecklingen av hela biblioteksverksamheten inom 
Stockholms stad. Biblioteksplanen följs sedan upp av en mer detaljerad 
verksamhetsplan varje år. Med bibliotek avses de som sorterar inom 
stadsdelsförvaltningarna, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 
Begrepp som särskilt framhävs i biblioteksplanen som betydelsefulla för utvecklingen 
är tillgänglighet, mångfald och målgrupper.112 Biblioteksplanens huvudsakliga 
syften sammanfattas i tre punkter: 
 

• att förbättra och utveckla stadens biblioteksverksamhet på ett sätt som 
motsvarar individens behov av bibliotek. 

• att fokusera på individens lust till lärande och utveckla ett pedagogiskt 
och konsultativt arbetssätt. 

• att fördjupa och utveckla samarbetet mellan olika bibliotek, men också 
till att förbättra sambandet mellan biblioteken och andra verksamheter 
och aktörer i staden.113 

 

                                                           
112 Stockholms stad 2005. Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-
2010. 
113 Ibid., s. 4. 
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Biblioteket skall således stödja den enskilde medborgarens behov av kunskapsmässig 
utveckling och självförverkligande. Den individuella inlärningen beskrivs som en 
ständigt pågående process som också verkar befrämjande på stadens och hela samhällets 
framåtskridande. Medborgarna skall i samklang med stadsbiblioteket öka sin förmåga 
till anpassning efter en föränderlig verklighet.  
 
Uppgiften för bibliotekets medarbetare blir då att hjälpa människor att hantera den allt 
mer omfattande informationsmängden. En av de stora utmaningar som betonas i 
biblioteksplanen är samhällets digitalisering och de behov man tror kommer att uppstå 
hos individerna. Stadsbiblioteket skall i detta sammanhang vara berett till förändring 
och skifta inriktning som svarar mot de nya förväntningar som ställs. Häri har det 
digitala nätbiblioteket som även speglar Stockholms hela biblioteksnätverk, en viktig 
roll att fylla.  
 
De tre komponenterna kompetens, medier och rum ingår som beståndsdelar i 
stadsbibliotekets arbetsstrategi där kompetensen hos medarbetarna förväntas utvecklas i 
mötet med besökare och samarbetspartners. Den enskilde individen skall beredas större 
utrymme att påverka bibliotekets urval av olika medier och tjänster men även 
samverkan med både privata, kommersiella aktörer skall uppmuntras. Bibliotekets rum 
gäller både det fysiska rummet och det digitala nätbiblioteket. 
 
Stadsbiblioteket betraktas som en integrerad del av det demokratiska samhället och bör 
enligt biblioteksplanen spela en aktiv roll i stadens näringspolitiska utveckling, inte 
minst vad gäller den elektroniska infrastrukturen i form av nya interaktiva tjänster. 
Framförallt handlar det om att utveckla den teknik som rör digital informationssökning, 
för att därigenom öka tillgängligheten och möjligheterna för alla medborgare att via 
internet inhämta olika typer av information. Målsättningen enligt biblioteksplanen  
”… är att underhålla redan etablerad verksamhet och att förnya innehållet på ett sätt 
som kan motsvara Stockholms stadsbiblioteks position som ett av Europas mest 
intressanta bibliotekssystem”.114 
 
Fem olika områden benämns som centrala för stadsbibliotekets förändringsarbete: 
omvärldsbevakning, arbetsmetoder, kompetens, infrastruktur och medier och tjänster. 
Omvärldsbevakningen syftar till att inhämta kunskap om vad som sker utanför den egna 
bibliotekssfären som kan vara till nytta för verksamheten, medan övriga områden främst 
är kopplade till den interna organisationen och hur denna kan förändras i förhållande till 
den enskildes och samhällets behov. 
 
 
Verksamhetsplan 2008 Stockholms stadsbibliotek 
 
Verksamhetsplanen som utarbetats av kulturnämnden i Stockholm följer upp 
biblioteksplanen och anger mer konkreta åtgärder och dess finansiering. I 
verksamhetsplanens inledning framgår att biblioteken skall vara ”öppna mötesplatser” 
för alla samhällsmedborgare oavsett ålder, etnicitet med mera och att alla ”brukare” 
skall beredas samma möjlighet att nyttja de resurser som erbjuds. Verksamheten skall 
präglas av ”frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet”.115 
 
                                                           
114 Ibid., s. 15. 
115 Stockholms stad 2008. Verksamhetsplan 2008 Stockholms stadsbibliotek, s. 1. 
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Framtidsfrågor betonas och att stadsbiblioteket måste anpassas efter de förändringar 
som sker genom att bland annat prova nya arbetsmetoder och samarbetspartners för att 
de skall bli ”mer angelägna, tillgängliga och effektiva rum för möten mellan människor 
och mellan människor och medier.”116 Ett antal åtaganden för biblioteket presenteras i 
verksamhetsplanen som bygger på kommunfullmäktiges politiska målsättningar för hela 
verksamhetsområdet. 
 
Ett första viktigt åtagande är att biblioteken skall stödja näringslivets utveckling och 
erbjuda tjänster riktade särskilt till företagare. Denna satsning syftar även till att 
generera ökade intäkter till biblioteket och öppna möjligheter för att finna intresserade 
sponsorer. Omvärldsbevakningen skall utökas för att därigenom förbättra kunskaperna 
om bibliotekets närmiljö och effektivisera verksamheten. 
 
Biblioteksbesökarna skall vidare få ett ökat inflytande, vilket är tänkt att ske genom 
dialog och interaktion med personalen: ”Biblioteken ska vara lyhörda för besökarnas 
behov, utveckla verksamhet tillsammans med besökarna och inspirera besökarna till 
aktivitet”.117 Utvecklandet av bibliotekets hemsida ingår som en naturlig del i att 
förbättra denna dialog och det personliga mötet med besökarna. Samarbetet med 
besökarna sägs för övrigt ha en avgörande betydelse för hur ”webbens profil” kommer 
att utvecklas och på vilket sätt arbetet sker. 
 
Biblioteket skall bli synligare i stadsmiljön och är tänkt att bidra till en ”interkulturell 
förståelse” då invånare med ”olika åldrar och med olika kulturell bakgrund” skall kunna 
träffas.118 Mötet med bibliotekets personal skall även kunna ske utanför det fysiska 
rummet med syfte att nå nya målgrupper. Verksamheten skall således finnas tillgänglig 
där stadens invånare själva väljer att mötas. 
 
 
Stockholm växer – förstudie till ett nytt stadsbibliotek 
 
Denna förstudie tillkom efter att kulturnämnden 2003 fått i uppdrag av Stockholms stad 
att utreda möjligheterna för en utbyggnad av stadsbiblioteket. Förstudien som 
genomfördes i samarbete mellan gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret 
och kulturförvaltningen/stadsbiblioteket utgör en beskrivning av den nuvarande 
verksamheten men också en vision av hur stadsbiblioteket kan komma att se ut i 
framtiden. Studien avslutas med en redogörelse för olika alternativa tillbyggnader till 
det befintliga biblioteket och dess byggnadstekniska förutsättningar. 
 
Stadsbiblioteket får enligt förstudien en allt större betydelse i det demokratiska 
kunskapssamhället och bör därför fungerar som mötesplats och öppet rum för alla 
medborgare som där kan träffas och delta på lika villkor. På biblioteket skall människor 
kunna mötas förutsättningslöst och utan krav på prestation. Det framtida fysiska 
biblioteksrummet utmanas av besökarnas olikartade förväntningar och behov. Enligt 
förstudien antas biblioteket som institution överlag bli allt mer motsägelsefullt och 
komplext. 
 
Det framtida stadsbiblioteket förmodas bevara de gamla funktionerna att samla, förvara, 
                                                           
116 Ibid. 
117 Ibid., s. 6. 
118 Ibid., s. 9. 
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strukturera och förmedla samtidigt som verksamheten måste anpassas efter en mer 
komplicerad verklighet: ”Idag domineras verksamheten av möten, information, samtal, 
mångfald, öppenhet, det möjliga, det hållbara, det oväntade. Biblioteksverksamheten 
genomsyras av en vilja att möta besökarnas krav och förväntningar med fantasi och 
kunskap, med djärvhet och nyfikenhet.”119 
 
Biblioteksanvändaren står nu i centrum och betraktas inte längre som en passiv 
konsument, utan antas föra en dialog med biblioteket för att därmed själva kunna 
påverka verksamheten. 
 
Genom en aktiv omvärldsbevakning förväntas biblioteket förändra och utveckla 
verksamheten i en riktning som svarar mot de krav som ställs utifrån och från 
användarna. Bibliotekets givna roll som kultur- och kunskapsförmedlare har förändrats 
och innebär i dag främst att vara ”en aktiv navigatör i ett överväldigande material”.120 
 
Den enorma informationsmängden ställer ökade krav på biblioteket i dess pedagogiska 
roll att på ett neutralt och trovärdigt sätt vägleda användaren till det i sammanhanget 
mest relevanta materialet. Synen på lärandet som ett livslångt projekt medför att 
biblioteket måste kunna tillhandahålla studiematerial på alla nivåer från förskolenivå 
och uppåt. 
 
Det traditionella sättet att använda, förvara och förmedla medier är enligt förstudien inte 
längre tillräckligt. Nya interaktiva och elektroniska medier ställer krav på nya verktyg 
som gör det möjligt för olika medier att interagera. En sådan möjlighet ges på det 
virtuella biblioteket då användare kan vara medagerande och samverka med både 
personal och andra användare. 
 
 
5.3 Projektdokument 
 
SSB Webb 2005 Projektplan Version 1.6 
 
Projektplanen syftar till att fungera som ett stöd i planeringen av hur en ny utbyggd 
hemsida med integrerad onlinekatalog skall implementeras. Den beskriver 
bakgrunden till projektet och vilka mål som skall uppfyllas och vidare processens olika 
delar. Vi kommer här endast att redogöra för bakgrunden till projektet och vad man 
önskar uppnå med den tekniska förändringen av hemsidan.   
 
Webbutvecklingsprojektet som initieras av virtuella enheten och 
marknadsavdelningen, omfattar hela stadsbibliotekets verksamhet på nätet, såväl 
Internationella biblioteket, Länet som Virtuella biblioteket och de fysiska biblioteken. 
Orsakerna till att hemsidan skall förnyas och integreras med onlinekatalogen är enligt 
projektplanen att den största delen av stadsbibliotekets medier och tjänster är samlade i 
katalogen men att denna inte går att samköra med webbens innehåll. Därmed är det inte 
heller möjligt för bibliotekets personal att erbjuda besökarna ”mervärde”121 kring det 
egna utbudet av medier och tjänster. 

                                                           
119 Stockholm stad  2004, s. 17.     
120 Ibid. 
121 Andersson 2005, s. 3. 
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Kravet på en bättre funktionalitet och en ökad innehållsmängd liksom samverkan med 
andra parter är också betydande orsaker till förändringen. Den nya hemsidan skall 
möjliggöra för: 
 

• besökare på webbplatsen att enkelt hitta och använda det dom söker 
• SSB’s personal att förmedla ”mervärde” kring våra medier och tjänster 
• SSB att förmedla, presentera och utöka vårt utbud av verksamheter och 

tjänster 
• SSB’s personal att använda webbplatsen som ett naturligt verktyg i vår 

verksamhet122 
 
Av projektplanen framgår att målen för hela implementeringen bland annat är att öka 
kontakten och interaktiviteten med användarna/brukarna och att den skall vara enklare 
att använda. Tillgängligheten av bibliotekets information, tjänster och utbud skall 
dessutom förbättras och bli mer obegränsad i tid och rum. Den nya hemsidan skall 
även fungera som en plattform för en ökad integrering med leverantörer, 
organisationer och myndigheter. 
 
Inte endast medborgarna antas vara betjänta av en utbyggd hemsida, utan minst lika 
viktigt är också att den fungerar som ett verktyg för stadsbibliotekets personal i 
utförandet av deras arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten. En ny 
förvaltningsorganisation bildas som får till uppgift att hantera uppdatering och 
utveckling av innehållet med mera. 
 
 
Kravspecifikation Webb SSB Version: 0.4.1.1 
 
Kravspecifikationen syftar till att definiera vilka funktioner det nya systemet skall 
uppfylla, utifrån ett användarperspektiv. Funktioner och tekniska grundkrav specificeras 
och beskrivs utförligt. I kravspecifikationen har målsättningarna för hemsidans 
implementering utvidgats och definierats ytterligare. Den huvudsakliga målsättningen 
med den nya hemsidan är fortfarande att synliggöra och underlätta för 
användarna att nyttja bibliotekets tjänster, utbud och kompetens. Detta ska 
åstadkommas genom att: 

 
• underlätta sökningar i utbudet, digitalt som fysiskt oavsett databas eller 

tjänst 
• erbjuda ett mervärde kring olika medier – beskrivningar av innehållet, 

möjlighet att ge eget betyg med mera 
• genom personalens kunskap och erfarenhet tillföra dimensionen 

inspiration och läslust på webben 
• utnyttja möjligheterna att hänvisa och referera internt i bibliotekets 

utbud 
• lyfta fram och personifiera bibliotekets personal genom det publicerade 

materialet och de redaktionella grupper som arbetar med webben 
• skapa ett verktyg som är anpassnings- och skalbart efter de aktuella 

behoven123 
 

                                                           
122 Ibid., s. 3. 
123 Stockholms stadsbibliotek 2005, s. 10f. 
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Kravspecifikationen innehåller en omfattande katalog över de funktioner den nya 
hemsidan förväntas uppfylla och vi kommer inte här närmare att beskriva denna, då en 
sådan detaljerad teknikgenomgång ligger bortom syftet för den här uppsatsen. Dock kan 
nämnas att sökfunktionen lyfts fram som central på den nya hemsidan eftersom den 
berör biblioteksbesökarna på ett påtagligt sätt. 
 
Den tidigare uppdelningen mellan webb och katalog har enligt kravspecifikationen varit 
svår för användarna att hantera. Till exempel har en beskrivning av en bok som finns på 
hemsidan inte varit tillgänglig i katalogen. Ett viktigt krav är därför att 
stadsbiblioteket kan erbjuda en gemensam sökfunktion för hela verksamheten; böcker, 
beskrivningar och övrig information med mera. Onlinekatalogen blir integrerad med 
webben och tillåter då sökningar av allt material som finns på hemsidan och som även 
rör allmän information om bibliotekets tjänster. Biblioteksbesökarna skall själva 
beredas möjlighet att betygsätta och skriva omdömen om olika medier som andra 
besökare på webben kan ta del av.124  
 
 
5.4 SSB hemsida 
 
Om projektet Biblioteket.se 
 
Denna information hämtad från Stockholms stadsbiblioteks hemsida, utgör en 
sammanfattande beskrivning av projektets genomförande och är viktig för vår analys 
eftersom det tydligt framgår att en specifik vokabulär tillämpas och att vi häri kan utläsa 
vilka normer och trender som styr biblioteksverksamheten. Utvecklandet av 
stadsbibliotekets hemsida Biblioteket.se beskrivs som varande i första hand ett 
”biblioteksutvecklingsprojekt”,125 snarare än ett renodlat tekniskt projekt. 
Bakgrunden och orsakerna till implementeringen av webbprojektet presenteras i 
tre olika punkter. 
 
Enligt den första punkten understryker man att trots det stora antal tjänster som erbjuds 
är det ändå medierna som är det centrala i biblioteksarbetet och att man därför vill sätta 
dessa ”i ett intressant sammanhang”.126 Alla medier som till exempel boken, 
skivan med mera betraktas och utnyttjas som ”sociala objekt” och kring dessa sker 
”möten” då bibliotekets personal presenterar sin ”kompetens, … evenemang och 
service”.127 Detta sammanhang är enligt dokumentet av stor vikt eftersom en stor 
del av besökarna inte passerar startsidorna på hemsidan, utan kommer från olika 
sökmotorer och länkar direkt till de enskilda medierna. 
 
Andra punkten berör låntagaren som nu tillskrivs rollen som ”deltagare”,128 och bjuds in 
att bidra med sin egen kunskap och sitt intresse kring verksamheten. Denna möjlighet 
för låntagaren att interagera syftar till att ”förbättra servicen och utveckla 
verksamheten”.129 Deltagandet tar sig främst uttryck genom att den enskilde användaren 
nu har möjlighet att diskutera, tagga och recensera alla bibliotekets medier och 

                                                           
124 Ibid., s. 19, 32. 
125 Stockholms stadsbibliotek 2008.  
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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därigenom skapa ”mervärden”, vilket gagnar andra besökare men även bibliotekets egen 
personal. ”Delaktigheten, enkelheten och nyttan har därför varit i fokus under planering 
och utveckling.”130 
 
Den tredje punkten gäller professionens betydelse för verksamheten. Personalen på 
stadsbiblioteket blev på ett tidigt stadium involverad i projektet och enligt hemsidans 
dokument är engagemanget hos de egna medarbetarna väsentligt för verksamhetens 
utveckling. Bibliotekspersonalens kompetens framhävs och tydliggörs då medarbetarna 
fick tillgång till egna verktyg för att medverka som skribenter och till exempel beskriva 
olika medier i beståndet eller ge allehanda tips. Därmed skulle i större utsträckning än 
tidigare bibliotekets resurser och kunskaper tillgängliggöras och bli mer synliga. 
”Verksamhetens synlighet och närvaro är nödvändig för att en bibliotekswebbplats skall 
utvecklas som en del av biblioteket och inte bara som en tom spegling av 
densamma.”131 
 
Även aktörer i stadsbibliotekets omvärld och aktörer inom branschen som företag, 
organisationer och andra biblioteket, delgavs planerna på det nya projektet och fick 
möjlighet att påverka. Samarbete sker också med bokhandeln, till exempel Adlibris för 
att tillhandahålla prisuppgifter, omslag med mera. Projektet har även spridits till och 
påverkat andra biblioteket som valt att förändra sina hemsidor på liknande sätt: 

 
Vi äger och vidareutvecklar lösningarna på Biblioteket.se och har alltid 
strävat efter att sprida våra idéer, arbete och innehåll till andra bibliotek. 
Vårt arbete har också inspirerat många bibliotek att utveckla sina 
webbplatser och det är med glädje vi ser våra idéer återanvändas på andra 
bibliotek.132 

 
Biblioteket.se är också anslutet till projektet Öppna bibliotek som är en 
”mervärdestjänst”133 för bibliotek i hela landet. På denna tjänst kan besökarna ta del av 
och själva bidra med recensioner och liknande men även bibliotekspersonalens texter, 
oberoende av vilket bibliotek man använder. Syftet är att öka samarbetet mellan olika 
bibliotek, öka oberoendet av system och underlätta utvecklandet av nya funktioner och 
tjänster. 
 
I samband med implementeringen av den integrerade onlinekatalogen och webben, 
byggdes en helt ny förvaltnings- och utvecklingsorganisation upp som skulle ansvara 
för drift och utveckling av Biblioteket.se. Ett antal särskilda tjänster tillsattes att arbeta 
med hemsidan på heltid. Enligt hemsidans dokument kan nu verksamheten utifrån 
webbplatsen utvecklas vidare: ”Med Biblioteket.se har vi tagit ett stort kliv och skapat 
en nödvändig plattform för ny- och vidareutveckling.”134 
 
Resultatet av den nya tjänsten visar att antalet unika besökare är fler än 80 000 per 
månad. Förklaringen till detta stora besöksantal skulle då vara att katalogen blivit 
enklare att använda och förstå: ”Orsaken till detta är främst att innehållet i vår katalog 
nu är mer begripligt, intressant och tillgängligt.”135 Slutsatsen är att det tids- och 
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134 Ibid. 
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resurskrävande arbete som läggs ned i verksamheten, inte minst klassifikation av olika 
medier, nu kommer till större användning och ”genererar besök, förståelse och utlån”.136 
 
Av hemsidan framgår också att utvecklandet av projektet främst har finansierats av 
Stadsbiblioteket och Stockholms stad men att man nu får klara vidareutvecklingen med 
hjälp av bidrag. Därför ”planeras utökad samverkan mellan InternationellaBiblioteket.se 
och Biblioteket.se, utveckling av barnbiblioteket på webben samt en mobil version av 
Biblioteket.se”.137  
 
 
5.5 Intervju 
 
Vi utför en e-postintervju med en av nyckelpersonerna inom projektet, vilken är tänkt 
att utgöra ett komplement till dokumentanalysen.138 
 
Vår informant Daniel Andersson jobbar idag på virtuella enheten som projektledare 
med fokus på nyutveckling av bibliotekets digitala tjänster. Under åren 2005-2008 
arbetade han som projektansvarig för Biblioteket.se. Han kontaktades en bit in i vårt 
arbete då vi initialt inte hade tillräckligt med kunskap kring processen för att kunna 
formulera frågor till en kommande intervju. Vi återupptog kontakten under slutarbetet, 
då med delvis öppna strukturerade intervjufrågor.139  
 
I första hand sökte vi svar på frågor kring bakgrund och projektstart av Biblioteket.se. 
Andersson menar att man redan 1995 ansåg att den klassiska onlinekatalogen saknade 
många användarvänliga funktioner såsom tillgänglighet, flerspråkighet, delaktighet, 
vettig sökning, öppenhet och enkelhet. Han har tidigare varit involverad i ett annat 
biblioteksprojekt, Interbib.se,140 och därifrån tagit med sig nya idéer: ”Jag hade med 
mig en del tankar och erfarenheter från jobbet med Interbib.se som delvis hade dragit åt 
samma håll men inte haft samma tekniska förutsättningar t ex att kunna identifiera 
låntagarna via ett lokalt bibliotekssystem. Biblioteket.se blev en naturlig fortsättning på 
detta arbete.”141 
 
Vad gäller frågan kring användares delaktighet anser Andersson att det är en 
självklarhet att en ny hemsida inriktas på interaktivitet: ”För mig så faller det sig 
däremot väldigt naturligt att en ny webbplats på ett folkbibliotek 2005 antog 
denna riktning, det vill säga en ambition att både personal och användare skall 
kunna mötas och utbyta erfarenheter och synpunkter även på webben.”142 Han 
menar dock att inte många politiska beslut och strategiska dokument pekar i den 
riktningen men att det nu börjar komma mer underlag som behandlar detta 
område. 
 

                                                           
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Andersson 2009-2010. 
139 Bilaga. 
140 Internationella biblioteket. Andersson var projektledare för deras flerspråkiga webbplats mellan åren 
2003-2005. 
141 Andersson 2009-2010. 
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Stockholms stadsbibliotek har haft en onlinekatalog öppen från webben sedan 2000. 
Denna ersatte en tidigare version, BTJ2000, som varit igång sedan 1993. År 2002 
upphandlades ett nytt system, Bookit, från systemleverantören Axiell. Redan från 
starten var man dock missnöjd med produkten.143  
 
Någon gång tidigt under 2005, beslutades att katalogen måste in i ett sammanhang. 
Kontakt togs med Axiell och deras insats gick ut på att skapa enkla ingångar till 
onlinekatalogen så att man skulle kunna få ut data och tjänster utanför opacen. Detta i 
sin tur ledde till en utveckling ingen riktigt kunde förutse. Syftet att göra Stockholms 
stadsbiblioteks utbud tillgängligt via onlinekatalogen genom att t ex lägga till 
genrebeteckningar på skönlitteratur, var något som redan ingick i Internationella 
bibliotekets projektplan. 
 
Tidigt skapades en ny förvaltningsorganisation för Biblioteket.se, med syfte att leda 
nyutvecklingen och involvera personalen i arbetet med att producera material för 
hemsidan. Den består av 5 roller som mer eller mindre jobbar med förvaltningen av 
Biblioteket.se. Internt motsvarar detta idag ca 3 heltidstjänster. Huvudredaktören är 
huvudansvarig för hemsidans innehåll och dagliga arbete medan ämnesredaktören 
samordnar det interna arbetet med all personal som agerar som skribenter.  
 
Cirka 50-100 skribenter är anställda i verksamheten och producerar material för 
publicering på hemsidan, vilket motsvarar 1-3 heltidstjänster. Systemansvarig har det 
klassiska systemansvaret, det vill säga säkerhet, test, avtal, budget, planering, 
kravfångst etc. Det tekniska systemförvaltaransvaret gäller teknik, servrar, 
kommunikation och annat. Projektledningen skall prioritera och leda nyutveckling och 
ibland närliggande projekt. Enligt den ursprungliga planen var det meningen att 
betydligt fler inom verksamheten skulle jobba med virtuella tjänster men av olika skäl 
har man inte kunnat prioritera detta arbete. 
 
Andersson menar att då 2005 som nu sker det alltför lite intressant utveckling på 
biblioteket. Inspiration till Biblioteket.se hämtades bland annat från web 2.0-tjänster 
som Flickr och Delicious. Dessa tjänster menar Andersson omdefinierar 
användarupplevelse, delaktighet och användarnytta. Det finns enstaka bibliotek som 
inspirerade, bland annat Ann Arbor Library där man utvecklat både katalog och 
hemsida genom att använda social mjukvara.  
 
Det fanns initialt både förespråkare och motståndare inom organisationen, men med 
tyngdpunkt på förespråkare och positiva tankar: ”Motståndet fanns självklart; allt från 
att vi blev anmälda till DI för att vi ville att personalen skulle synas med bild på webben 
till att ’det ser ut som en internetbokhandel’ (underförstått att det är något negativt). 
Ändå tycker jag att det positiva har genomsyrat; många uppfattar det som mycket 
positivt att kunna få skriva om och inspirera kring medierna på biblioteket.”  
 
Andersson menar dock att det är en stor förändring för organisationen med det nya 
arbetssättet. Arbetet med att skapa ett samtida bibliotek där digitala tjänster och virtuell 
närvaro är självklarheter kräver tid, fokus och rätt kompetens.144 
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6. Analys   
 
I följande analysavsnitt återkopplar vi till våra frågeställningar vi formulerade 
inledningsvis och besvarar dessa utifrån den sociologiskt inriktade nyinstitutionalismen 
med tyngdpunkt på institutionell isomorfism. Det empiriska material som är föremål för 
analysen har tidigare presenterats och vi menar att det har en tillräcklig bredd och ett 
tillräckligt djup för att kunna ge svar på våra frågeställningar. Metodiskt går vi till väga 
så att vi genom kvalitativ innehållsanalys tolkar de allmänna externa dokumenten och 
interna dokumenten kring biblioteksprojektet Biblioteket.se med hjälp av den valda 
teorin, efterhand som dessa kastar nytt ljus över och ökar förståelsen för den specifika 
implementeringsprocess som äger rum på Stockholms stadsbibliotek. Eftersom den 
kvalitativa fallstudien är induktiv till sin natur utgår vi inte ifrån någon på förhand 
fastställd arbetshypotes, utan avser istället att under analysens gång utarbeta nya 
hypoteser.  
 
Analysens upplägg följer den ordning enligt vilken frågeställningarna presenterats och 
vi inleder därför med att besvara de två första av våra tre frågeställningar: Vilka är de 
faktorer som ligger till grund för den implementeringsprocess som äger rum på 
Stockholms stadsbibliotek? Hur och på vilket sätt kan dessa faktorer sägas påverka 
implementeringsprocessen? 
 
Svaren på dessa två frågeställningar utgör en förutsättning för att också besvara den 
tredje och sista frågeställningen: Hur genomgripande och omfattande är denna 
process? Genom att tillämpa DiMaggios och Powells begrepp isomorfism145 i dess tre 
olika former som ett analytiskt verktyg, menar vi oss kunna finna de bakomliggande 
faktorerna och därigenom orsakerna till implementeringen av den nya hemsidan med 
integrerad onlinekatalog på Stockholms stadsbibliotek.  
 
I likhet med Dalbello betraktar vi dessa faktorer utifrån de tre olika perspektiven, 
samhället, organisationen och dess omgivning samt bibliotekarieprofessionens 
normer.146 Vi begränsar vår analys till dessa strukturella faktorer och utelämnar enskilda 
individers eventuella betydelse för implementeringen. 
 
Analysavsnittet avslutas med en diskussion kring hur vi upplever att vald teori och 
metod uppfyllt våra intentioner.  
 
 
6.1 Tvingande isomorfism 
 
Tvingande isomorfism kommer främst från politisk påverkan. Starkare organisationer 
inom fältet kräver att de svagare organisationerna skall anpassa sig.147 Stat och kommun 
utgör starka organisationer då de påverkar genom lagar och finansiering. 
Biblioteksverksamhet formas av politiska ramar och är beroende av ekonomiska anslag 
från stat och kommun. Implementeringen av Stockholms stadsbiblioteks hemsida 
Biblioteket.se har till största delen utöver stadsbiblioteket självt finansierats av 
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Stockholms stad.148 Men även samhällets krav i övrigt genom till exempel 
medborgarnas förväntningar och opinionsbildning inverkar på biblioteket och dess 
legitimitet.  
 
I den strategiska planen betonas att biblioteket har en väsentlig roll att spela i samhällets 
utveckling, framförallt vad gäller de enskilda individernas kunskaps- och 
informationsbehov, vari digitaliseringen har en avgörande betydelse. Stadsbiblioteket 
skall i detta sammanhang ”förflytta sig och skifta fokus för att svara mot de 
förväntningar som finns och som skapas”.149  
 
Genom att jämföra de politiska styrdokumenten och projektdokumenten kan vi utläsa 
om och på vilket sätt den tvingande isomorfismen verkar vid den aktuella 
implementeringsprocessen på Stockholms stadsbibliotek, för att därigenom finna svar 
på våra frågeställningar.  
 
I den strategiska planen från 2005 beskrivs flera styrdokument som är avgörande för 
Stockholms stadsbibliotek. Utöver Bibliotekslagen anges andra nationella 
styrdokument, bland annat Stockholms förskoleplan 2003 och läroplan för grund- och 
gymnasieskola.150 Enligt paragraf 7 skall man på folkbiblioteken ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att bland annat erbjuda 
informationsteknik anpassat till deras behov. Vi menar att man kan se ett aktivt 
ställningstagande för denna generation informationsanvändare i kravspecifikationen för 
Webb SSB där de flesta kraven på den nya hemsidan är skall-krav.151 De olika kraven är 
representativa för denna generation informationsanvändare som idag är interaktiva på 
webben och sannolikt förväntar sig att stadsbibliotekets hemsida har de nya 
informationstekniska funktioner som finns att tillgå.   
 
Hemsidan tillåter idag användare att delta på olika sätt antingen genom olika forum eller 
genom en egen publik sida. Användaren kan med enkla klick från bibliotekets 
presentationer av medierna slussas vidare ut på webben.  
 
I den strategiska planen nämns även Socialtjänstlagen och en handlingsplan för den 
nationella handikappolitiken som styrdokument.152 Sambandet till bibliotekets uppdrag 
syns i definitioner som att biblioteket skall vara en del av ett samhälle som senast 2010 
är tillgängligt för alla, att tillgången till bibliotekens verksamhet förbättras för invånare 
med funktionshinder. Detta skall ske med åtgärder på bland annat hemsidan.153  
 
Verksamheten måste även anpassas efter övriga kommunalpolitiska mål. Ett av målen 
ur Stockholms stads näringspolitiska program är att Stockholm skall vara världsledande 
inom telekommunikationsområdet med nya media, internet och interaktiva tjänster. 
Stadsbiblioteket betraktas som en integrerad del av det demokratiska samhället och bör 
enligt biblioteksplanen spela en aktiv roll i stadens näringspolitiska utveckling, inte 
minst vad gäller den elektroniska infrastrukturen i form av nya interaktiva tjänster.154 
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Detta tydliga politiska krav på en satsning på det digitala nätbiblioteket återspeglas i 
projektdokumenten som genomsyras av formuleringar kring betydelsen av att öka 
interaktiviteten med låntagarna. Därför anser vi att denna uppmaning från de politiska 
beslutsfattarna ligger till grund för implementeringen av den nya hemsida med dess nya 
interaktiva funktioner.  
 
Genom satsningen på interaktiva tjänster skall enligt styrdokumenten enskilda individer 
få ett ökat inflytande och beredas större möjligheter att medagera och påverka den 
verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket.155 Detta fokus på användarperspektivet 
återfinns också genomgående i projektdokumenten, vari framgår att målsättningen för 
implementeringen just är att förbättra kontakten mellan låntagare och personal.156  
I kravspecifikationen definieras i detalj hur denna interaktivitet kan tänkas se ut med 
taggning och recensionsmöjligheter med mera.157 Satsningen på användarna innebär 
samtidigt att stadsbiblioteket tvingas till en mer marknadsorienterad anpassning med en 
efterfrågestyrd verksamhet.158  
 
Denna inriktning åt marknaden framgår också av att stadsbiblioteket uppmuntras till att 
söka samarbete med ”privata, kommersiella och ideella aktörer”159 och i stort ”bidra till 
näringslivets utveckling” och ”… utveckla erbjudanden med bibliotekstjänster riktade 
till näringslivet”.160 Vi menar att Biblioteket.se är ett uttryck för dessa mål.  
 
Genom implementeringen av hemsidan blir det möjligt för stadsbiblioteket att efterleva 
det politiska kravet på en marknadsanpassning, då man nu måste samverka med andra 
privata aktörer såsom till exempel nätbokhandeln Adlibris, systemleverantören Axiell 
och konsultbolaget Teknikhuset. Från stadsbibliotekets sida påtalas att 
implementeringen av den nya hemsidan genererat fler besökare och fler utlån och att 
man därmed lyckats med denna anpassning.161 
 
Då vi i enlighet med vår metodologiska ansats inte betraktar Stockholms stadsbibliotek 
som en avgränsad, isolerad enhet, utan istället kontextuellt som en organisation i 
samspel med sin omgivande miljö, kan vi med hjälp av den tvingande isomorfismen 
som analysverktyg, se att stadsbiblioteket genom implementeringen av den nya 
hemsidan inte på något vis handlar självständigt. Med denna utgångspunkt har vi utifrån 
den kvalitativa fallstudiens förståelseinriktade perspektiv undersökt hur kontexten 
inverkar på en viss del av organisationen. Inom folkbiblioteksfältet finns stat och 
kommun, som dominerar genom sin styrka, då den påverkar genom lagstiftning och 
resursfördelning.  
 
Denna externa faktor i samhället har således drivit på utvecklandet av den nya 
hemsidan. Genom att Stockholms stadsbibliotek anpassar sig och startar upp detta 
utvecklingsprojekt med en ny organisation, stärker det sin legitimitet och får högre 
resurstilldelning och möjlighet att överleva på längre sikt. Stadsbiblioteket positionerar 
sig och andra organisationer inom fältet gör liknande satsningar och homogenisering 
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uppstår. När ett fält struktureras är det inledningsvis stor variation men när det väl 
etablerats kommer det att präglas av homogenisering.162 Andra bibliotek inom fältet 
följer en liknande utveckling och på hemsidan står att man inspirerat många andra 
bibliotek att utveckla sina hemsidor.163 
 
För att återkoppla till våra frågeställningar menar vi att en av de underliggande 
faktorerna till implementeringsprocessen på Stockholms stadsbibliotek, är att 
organisationen tvingas omforma sig och utvecklas i en homogeniseringsprocess till följd 
av tvingande isomorfism, i form av samhällets förväntningar och lagstiftning. Genom 
att jämföra styrdokumenten med projektdokumenten har vi i vårt fallstudium kunnat 
finna på vilket sätt denna påverkan manifesteras i organisationen och därmed hur 
implementeringen av den nya hemsidan påverkats.    
 
Svaret på den andra frågeställningen, hur och på vilket sätt denna faktor påverkar 
implementeringsprocessen, menar vi är då att den politiska styrningen bidrar till att 
stadsbiblioteket genom en ökad satsning på användarna och interaktiva tjänster inom 
ramen för den näringspolitiska utvecklingen, tvingas anpassa verksamheten i en mer 
marknadsorienterad inriktning.  
 
Utifrån svaret på den andra frågeställningen kan vi formulera hypotesen att 
implementeringen är ett resultat av de tvingande politiska faktorer i samhället som styr 
folkbiblioteksverksamheten till att bli mer marknadsanpassat. 
 
 
6.2 Mimetisk isomorfism 
 
Den mimetiska isomorfismen uppstår enligt DiMaggio och Powell oftast i en situation 
när organisationen befinner sig i en period av allmän osäkerhet kring till exempel vilken 
teknik som bör användas eller om målsättningarna inte är entydiga. Det kan också vara 
den omgivande miljön som skapar osäkerhet på ett symboliskt plan, vilket driver den 
enskilda organisationen till att imitera andra mer framgångsrika organisationer inom 
fältet.164 Dock är det inte endast specifika verksamheter som påverkar och fungerar som 
modell utan även trender och moden i omgivningen kan sägas inverka på 
organisationen.165  
 
När den organisation som upplever osäkerhet väljer att följa efter en rådande trend eller 
ett mode i dess närliggande omgivning, uppfattar vi således detta som en form av 
imitation, likvärdigt med att efterlikna en specifik verksamhet. I båda fallen är det 
framförallt osäkerheten kring organisationens målsättning och teknik som föranleder 
behovet att imitera. Genom att anpassa och förändra verksamheten efter de trender som 
råder inom fältet, kan den enskilda organisationen få en ökad legitimitet och därmed 
stärka sin ställning inom fältet, vilket i sin tur genererar en ökad resurstilldelning och 
överlevnad på lång sikt. Denna imitation bevisar på ett symboliskt plan att 
organisationen inte är illegitim, utan ansvarstagande och tillförlitlig.           
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Vi tillämpar därför begreppet mimetisk isomorfism i vår analys både i de fall där vi kan 
se att Stockholms stadsbibliotek genom implementeringen av hemsidan imiterar andra 
organisationer men också där påverkan inte går att härleda till en enskild organisation, 
utan främst står att finna i allmänna trender och tendenser inom det institutionella fältet.  
 
Av vårt empiriska material framgår tydligt att vid tiden för implementeringen av den 
nya hemsidan med integrerad onlinekatalog på Stockholms stadsbibliotek, präglades 
verksamheten av en allmän osäkerhet inför framtiden och de förändringar man skulle 
tvingas anpassa sig till.  
 
I biblioteksplanen Bibliotek i rörelse påtalas att biblioteket står inför stora omvälvningar 
i samhället som kräver en genomgripande förändring av verksamheten: ”En av 
periodens stora utmaningar är att möta rörelsen mot digitalisering i samhället och de nya 
behov den väcker hos enskilda individer.”166 Dock vet man inte hur denna framtid 
kommer att gestalta sig utan biblioteket befinner sig ”i rörelse mot det okända”.167  
Även i verksamhetsplanen betonas ”framtidsfrågorna” och att biblioteksverksamheten 
måste omprövas på olika sätt med ”nya lägen, nya samarbetspartners och -former” med 
mera.168 Förstudien betonar den mer komplicerade verklighet som biblioteket har att 
förhålla sig till som nu förväntas bevara sina gamla funktioner samtidigt som 
verksamheten måste anpassas efter de nya kraven i samhället.169  
 
Vidare framgår att målsättningarna för biblioteksverksamheten inte är entydiga, utan 
snarare mångtydiga och omfattar i stort sett alla tänkbara områden. Stadsbiblioteket 
skall främja både demokratin och näringslivets utveckling, samtidigt som alla 
samhällsmedborgares behov skall tillgodoses.  
 
Enligt förstudien förutspås biblioteket som institution överlag bli allt mer 
motsägelsefullt och komplext men även besökarna kännetecknas av ”mångfald och 
komplexitet”.170 Enligt biblioteksplanen skall den traditionella verksamheten bevaras 
parallellt med att en anpassning sker till den nya tidens krav på bland annat modern 
informationsteknologi utifrån ändrade användarvanor. Målet är också att Stockholms 
stadsbibliotek skall gå i bräschen för andra bibliotek och inta en framträdande ställning 
som sträcker sig bortom landets gränser: ”… att underhålla redan etablerad verksamhet 
och att förnya innehållet på ett sätt som kan motsvara Stockholms stadsbiblioteks 
position som ett av Europas mest intressanta bibliotekssystem”.171 Av de olika 
styrdokumenten framgår således att stadsbiblioteket ställs inför alltmer ökade krav på en 
mängd olika områden med en otydlig målformulering som följd, vilket i sin tur leder till 
en ökad osäkerhet kring verksamheten.  
 
Sammantaget menar vi att den allmänna osäkerhet kring biblioteksverksamhetens roll 
både idag och i framtiden i kombination med den mångtydighet som genomsyrar hela 
organisationen, utgör faktorer som ökar Stockholms stadsbiblioteks benägenhet att både 
imitera andra framgångsrika organisationer inom fältet och att anpassa verksamheten 
efter rådande trender och moden.  

                                                           
166 Stockholms stad 2005, s. 5. 
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Eftersom projektets genomförande innebär en omfattande teknisk förändring blir även 
frågan kring olika tekniska lösningar högst aktuell vid denna tidpunkt. Trots att det i 
dokumentet Om projektet Biblioteket.se förtydligas att implementeringen av den nya 
hemsidan är ett ”biblioteksutvecklingsprojekt”172 går det inte att bortse ifrån att de 
tekniska aspekterna är av en avgörande betydelse för resultatet. Ett viktigt syfte med 
projektet var just att bibliotekskatalogen skulle bli tillgänglig via webben och 
därigenom möjliggöra en sökning på allt material. Av projektets kravspecifikation 
framgår att det är en oändlig mängd olika funktioner som den nya katalogen förväntades 
uppfylla med varierande prioritetsgrad; vissa funktioner ansågs vara nödvändiga medan 
andra inte var lika angelägna, vilket tenderar att komplicera och öka osäkerheten kring 
tekniken och dess tillämpning.  
 
Då osäkerhet kring tekniken också är en bidragande orsak till trendkänslighet eller 
viljan att imitera andra som uppfattas som framstående organisationer, antar vi att denna 
faktor ytterligare ökat Stockholms stadsbiblioteks behov att imitera och ta efter trender 
inom fältet.  
 
Av Stockholms stadsbiblioteks hemsida och projektets kravspecifikation framgår att 
man vid utvecklandet av den nya hemsidan med integrerad onlinekatalog, låtit sig 
påverkas av och hämtat inspiration från stora framgångsrika organisationer inom 
nätbokhandeln som till exempel Amazon och Adlibris. Inte endast gränssnittet som 
liknar nätbokhandelns hemsidor, utan även ett flertal funktioner som användarnas egna 
recensioner, innehållsbeskrivningar, omslagsbilder, provläsning, topplistor, liknande 
titlar med mera, är hämtat från den kommersiella bokhandeln på nätet. Den nya 
hemsidan tillhandahåller också prisuppgifter på de olika medierna, vilket kan sägas 
upphäva gränsen mellan bokhandel och bibliotek. Vad gäller bokomslag och 
möjligheten för användarna att provläsa önskad bok samarbetar stadsbiblioteket för 
övrigt med Adlibris.173 Genom implementeringen imiterar Stockholms stadsbibliotek 
även andra i biblioteksvärlden kända bibliotek. Ann Arbour District Library har både 
fungerat som inspiration och direkt imitation då man ser till den teknik som används.174  
 
Detta menar vi utgör ett exempel på mimetisk isomorfism där en eller flera större 
dominerande organisationer får fungera som förebild för den imiterande organisationen 
som eftersträvar samma framgång och en liknande dominans inom fältet.  
 
Den mimetiska isomorfismen bidrar också till en ökad homogenisering och likriktning 
som i fallet med Stockholms stadsbibliotek innebär att den nya hemsidan med 
integrerad onlinekatalog kommit att utformas i enlighet med andra organisationers 
hemsidor inom samma fält och att denna i sin tur fungerat som mall för andra bibliotek: 
”Vårt arbete har också inspirerat många bibliotek att utveckla sina webbplatser och det 
är med glädje vi ser våra idéer återanvändas på andra bibliotek.”175 Resultatet av denna 
homogeniseringsprocess blir att Stockholms stadsbibliotek höjer sitt anseende och 
stärker sin ställning gentemot övriga bibliotek, vars olika hemsidor och kataloger 
alltmer liknar den kommersiella nätbokhandelns. I förstudien Stockholm växer framgår 
tydligt att Stockholms stadsbibliotek önskar inta en ledande position inom 
organisationsfältet: ”Stockholms stadsbibliotek har alla förutsättningar för att på nytt bli 
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banbrytande inom det svenska biblioteksväsendet genom att skapa ett biblioteksrum för 
vår samtid men också för framtiden.”176  
 
Implementeringen av den nya hemsidan med integrerad onlinekatalog, som är en 
utveckling i linje med de tekniska innovationer som skapats det senaste årtiondet, leder 
till att stadsbiblioteket får en ökad status och legitimitet inom fältet och därmed större 
möjligheter till högre resurstilldelning och överlevnad på längre sikt. Denna 
implementering är inte en direkt följd av ett rationellt beslutsfattande inom 
organisationen utan snarare, betraktat utifrån ett nyinstitutionellt sociologiskt 
perspektiv, en anpassning som går att härleda till institutionella normer och krav i 
omgivningen.  
 
När Stockholms stadsbibliotek imiterar den kommersiella nätbokhandelns teknik och 
utformning av hemsida innebär det en anpassning efter de institutionella reglerna, då 
denna teknik blivit normbildande inom fältet. Det har således blivit en självklarhet eller 
till och med en nödvändighet att tillämpa just denna teknik för att uppnå det önskade 
resultatet med en så hög andel besökare som möjligt, oavsett hur effektivt det visar sig 
vara i praktiken. Denna teknik att konstruera en hemsida på med dess särskilda utseende 
och funktioner kan då med Meyers och Rowans term sägas utgöra en institutionaliserad 
myt177 som inte går att ifrågasätta, utan blivit en sanning inom det gemensamma fältet. 
Genom att införliva denna myt i den egna organisationen uppvisar Stockholms 
stadsbibliotek tillförlitlighet och stabilitet inför omvärlden.178 Myten förstärks 
ytterligare av att andra bibliotek påverkas av stadsbibliotekets nya hemsida och väljer 
att utforma sina respektive hemsidor på samma vis. 
 
Som vi tidigare nämnt fungerar den mimetiska isomorfismen även i ett sammanhang där 
en organisation som befinner sig i en osäker situation, imiterar och tar efter trender och 
moden i dess omgivning.179 I dokumenten som beskriver implementeringen på 
Stockholms stadsbibliotek men också i de allmänna styrdokumenten som beskriver den 
övergripande verksamheten, tillämpas ett särskilt språkbruk som syftar till att höja 
organisationens status och legitimitet. Denna vokabulär avspeglar den tidsanda eller de 
trender som råder inom fältet och som stadsbiblioteket anpassar sig till för att 
därigenom stärka sin egen ställning.180 Organisationens framgång inom fältet beror 
således på hur väl denna lyckas beskriva verksamheten i språkliga termer, trots att 
aktiviteterna inte nödvändigtvis förändrats utan i grunden kan vara desamma. Nya 
beteckningar på gamla verksamheter kan ha en värdeförhöjande effekt som gynnar hela 
organisationen.181  
 
Vi menar att implementeringen av den nya hemsidan med integrerad onlinekatalog kan 
sägas utgöra en institutionell förändring på ett symboliskt plan och därmed inte en 
genomgripande förändring av den egentliga verksamheten. Med andra ord är det i 
grunden samma katalog och hemsida som tidigare trots alla nya funktioner och 
benämningar.  
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Därför granskar vi i denna del av analysen de språkliga uttryck som är återkommande i 
de olika dokumenten och som därför kan sägas ingå i den organisatoriska vokabulären 
och som i sig utgör en form av mimetisk isomorfism.182 Via vokabulären blir det möjligt 
att fånga in de trender och processer som ligger bakom Stockholms stadsbiblioteks 
utvecklande av ny hemsida med integrerad onlinekatalog och därmed finna förklaringar 
till varför denna implementering äger rum inom organisationen.  
 
I dokumentet Om projektet Biblioteket.se talas om de olika medierna som ”sociala 
objekt” och att det nu kring dessa sker ”möten”.183 Detta speglar en instrumentell syn på 
biblioteksverksamheten, då boken eller tidskriften inte längre har något egenvärde, utan 
skall fungera som verktyg för mellanmänskliga relationer. Samma språkbruk 
återkommer i verksamhetsplanen där Stockholms bibliotek i framtiden antas vara  
” … tillgängliga och effektiva rum för möten, mellan människor och mellan människor 
och medier”.184 Biblioteken förväntas vara ”öppna mötesplatser” där alla medborgare 
oavsett ålder och kulturell bakgrund skall kunna träffas.185 Mötet vilar på en 
demokratisk grund och är tänkt att ske på lika villkor, då alla människor kan mötas utan 
vidare krav på prestation.   
 
Befrämjandet av det sociala samspelet är en bakomliggande orsak till utvecklandet av 
den nya hemsidan: ”I arbetet med att fokusera på mötet med besökarna, ingår arbetet 
med webben som en naturlig del av det mötet, biblioteket söker upp människorna där de 
är. … Dialogen med användarna ingår som en avgörande del (i) webbens profil och 
arbetssätt.”186 En viktig målsättning med hemsidan är således att det personliga mötet 
med biblioteksbesökarna nu kan ske bortom det fysiska rummet, vilket syftar till att 
fånga in nya grupper av användare.   
 
Även i biblioteksplanen Bibliotek i rörelse definieras biblioteket som ett offentligt rum i 
framtiden där människor kan mötas förutsättningslöst och ”skapa nya samband och 
erfarenheter”; biblioteket skall utvecklas till ”offentliga arenor för debatt och samtal, för 
möten mellan olika människors tankar, kulturer och åsikter”.187 I förstudien Stockholm 
växer upprepas genomgående denna beskrivning av biblioteket som en ”mötesplats i tid 
och rum”, där själva mötet sägs utgöra kärnan i verksamheten: ”möten mellan 
människan och ordet, mellan läsaren och boken, mellan besökaren och personalen. All 
utveckling ska syfta till att öka kvaliteten i detta möte.”188  
 
Beskrivningen av biblioteket som en mötesplats återkommer gång på gång i de olika 
styrdokumenten och kan därför sägas ingå i den organisatoriska vokabulären. Utifrån ett 
nyinstitutionellt perspektiv framstår detta språkbruk som en anpassning efter de normer 
som råder inom organisationsfältet och kan således betecknas som en institutionaliserad 
myt.189 Det har inom bibliotekssfären blivit en självklarhet eller sanning att biblioteket 
främst skall fungera som en mötesplats och denna myt blir omöjlig att ifrågasätta. 
Således är det ingen slump att projektledaren för Biblioteket.se Andersson själv talar om 

                                                           
182 Meyer & Rowan 1977, s. 50; Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2005, s. 282. 
183 Stockholms stadsbibliotek 2008.  
184 Stockholms stad 2008, s. 1. 
185 Ibid. 
186 Ibid., s. 7. 
187 Stockholms stad 2005, s. 17, 14. 
188 Stockholms stad 2004, s. 15. 
189 Meyer & Rowan 1977, s. 44. 



 
 

51

att personal och användare skall ”mötas”.190 Genom att tillämpa denna 
institutionaliserade myt i sin beskrivning av den egna verksamheten framstår emellertid 
Stockholms stadsbibliotek som en trovärdig och legitim organisation. Trots att ingenting 
förändrats i grunden sker en institutionell förändring på ett symboliskt plan, då den 
gamla verksamheten kläs i nya ord och får en trendigare inramning. Samtidigt som 
stadsbiblioteket anammat en samtida trend om biblioteket som mötesplats och infogat 
en vokabulär som understryker detta i sin beskrivning, kan biblioteksverksamheten 
fungera som vanligt.  
 
Att biblioteket som mötesplats inte är någon ny företeelse har tidigare uppmärksammats 
inom den biblioteksvetenskapliga forskningen. I ett anförande från april 2008 i regi av 
Svensk Biblioteksförening, konstaterar Joacim Hansson att ”folkbiblioteket har alltid 
varit och är fortfarande en mötesplats”.191 Detta bekräftar vår tolkning att det i 
beskrivningen av Stockholms stadsbiblioteks hemsida inte är fråga om någon 
grundläggande förändring av verksamheten, utan istället en språklig omskrivning av en 
gammal funktion som alltid har funnits, eller med andra ord en institutionell förändring 
på ett symboliskt plan.  
 
I en artikel som behandlar folkbiblioteket som mötesplats i en multikulturell, digital 
kontext, argumenterar Audunson för att folkbibliotekets gamla funktion som mötesplats 
bör förnyas och omdefinieras, mot bakgrund av den mångkulturella och digitaliserade 
utveckling som skett i samhället.192 Även om han här syftar på att ett slags förändring 
bör ske är det ändå inte fråga om någon ny företeelse, mer att vitalisera en sedan länge 
etablerad funktion.  
 
Ett annat språkligt uttryck som är nära förknippat med biblioteket som mötesplats är 
”deltagare” som i dokumenten återkommande används i beskrivningen av 
biblioteksbesökaren. I förstudien Stockholm växer betonas att biblioteksanvändaren inte 
längre är en passiv konsument, utan istället betraktas som en aktiv deltagare med rätt att 
påverka och i dokumentet Om projektet Biblioteket.se har begreppet låntagare ersatts av 
”deltagare”.193  
 
Mötet mellan personal och besökare som är en viktig beståndsdel i utvecklandet av den 
nya hemsidan, avser att öka den senares inflytande över verksamheten och ett av de alla 
mål med implementeringen av hemsidan som räknas upp i projektplanen är just att öka 
interaktiviteten med brukarna. Av verksamhetsplanen framgår vidare att samarbetet har 
en avgörande betydelse för hur och på vilket sätt hemsidan utformas.194 Vad detta 
egentligen innebär för användaren preciseras närmare i Om projektet Biblioteket.se: 
”Delaktigheten, enkelheten och nyttan har därför varit i fokus under planering och 
utveckling; alla användare kan nu diskutera, recensera, tagga och betygsätta alla våra 
medier. Dessa ’mervärden’ är till nytta och hjälp, inte bara för andra användare utan 
även för oss som arbetar på biblioteken”.195 En liknande beskrivning av de nya 
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katalogfunktioner som erbjuds bibliotekets användare på hemsidan återfinns även i 
projektets kravspecifikation.196 
 
Den enskilde biblioteksbesökaren förväntas också enligt den allmänna strategiska 
planen Bibliotek i rörelse att i större utsträckning än tidigare få möjlighet att ”medverka 
i urval och utveckling av bibliotekets medier och tjänster”.197 Besökarnas aktiva 
medverkan är dock inte begränsad till materialval och utveckling av hemsidan, utan 
omfattar även personalens kompetens som antas öka i det gemensamma möte som sker.  
 
I likhet med beskrivningen av biblioteket som mötesplats tillämpas ordet deltagare 
genomgående i både de allmänna dokumenten och de dokument som direkt berör 
projektet Biblioteket.se. Den språkliga beteckningen ”deltagare” kan därför sägas ingå i 
den organisatoriska vokabulären med syfte att åstadkomma en värdeförhöjande effekt 
på hela verksamheten. Genom att införliva ordet deltagare i språkbruket kring 
Stockholms stadsbibliotek som organisation, sker en anpassning efter de institutionella 
normer som råder inom biblioteksfältet, att besökaren nu betraktas som en aktiv 
medaktör med inflytande över verksamheten. Detta synsätt kan därför liksom i fallet 
med biblioteket som ”mötesplats” sägas utgöra en institutionaliserad myt198 som inte går 
att ifrågasätta, utan istället är den sanning som alla organisationer inom fältet måste 
ansluta sig till för att inte förlora sin trovärdighet.  
 
Denna myt om biblioteksbesökaren som aktiv deltagare är en del av det större fenomen 
som kallas web 2.0 som under senare år vunnit terräng och blivit en trend inom 
biblioteksvärlden. Som vi tidigare nämnt i vår fallbeskrivning syftar detta begrepp i 
huvudsak till att öka interaktiviteten mellan brukare och system och mellan olika 
brukare sinsemellan. Web 2.0-funktionaliteten bygger på att den enskilde individen 
själv tillför och skapar innehåll som sedan kan länkas samman med andra data från 
andra brukare och därigenom kontinuerligt förbättra och öka värdet på hela systemet.199  
 
Dock är det enligt OCLC:s undersökning få användare som är benägna att vara just 
aktiva deltagare200 och därför är det osäkert vilken inverkan web 2.0-trenden har på 
biblioteksverksamhetens resultat ur en effektivitetssynpunkt. Kritiken som riktats mot 
web 2.0-begreppet understryker också det faktum att interaktiviteten med användarna 
inte tillfört något nytt inom biblioteksvärlden, utan i själva verket är något som 
professionen arbetat med sedan lång tid tillbaka.201  
 
Detta sätt på vilket Stockholms stadsbibliotek imiterar en trend genom att tillämpa ett 
särskilt språkbruk kring användaren som deltagare och dennes interaktivitet med 
systemet utgör ett exempel på mimetisk isomorfism.  
 
Av de olika projektdokumenten framgår att många av de nya funktionerna på hemsidan 
kan härledas till web 2.0-begreppet, trots att det i dokumentet Om projektet 
Biblioteket.se påtalas att ingen påverkan skett och att dessa inte heller skulle vara de 
mest intressanta: ”Mycket av det som ibland benämns som ’2.0 funktionalitet’ 
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planerades för tjänsten långt innan begreppet var myntat”.202 Dock menar Andersson att 
inspiration hämtats från olika web 2.0-tjänster.203 Genom att efterlikna web 2.0-trenden 
inom organisationsfältet kan Stockholms stadsbibliotek positionera sig och därmed 
tillförsäkra sig en ökad legitimitet och överlevnad på lång sikt trots att denna 
implementering inte nödvändigtvis behöver innebära en ökad effektivitet för 
verksamheten. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv är det ju emellertid viktigare hur väl en 
organisation lyckas anpassa sig efter normerna inom organisationsfältet än hur den 
lyckas uppnå vinstmaximering.204  
 
Sunniva Evjen och Ragnar Audunson redogör i en artikel för huruvida allmänhetens 
attityd utgör ett hinder för institutionell förändring inom folkbiblioteket. Studien bygger 
på en undersökning gjord i Norge kring allmänhetens uppfattning om folkbibliotekets 
olika funktioner och däribland web 2.0. Resultatet visar att de flesta människor hade en 
positiv attityd till de förändringar som var aktuella och diskuterades inom fältet så länge 
inte folkbibliotekets värdegrund åsidosattes. Artikelförfattarna menar att det skulle vara 
svårt för folkbiblioteket att genomföra en förändring om denna inte var förankrad och 
upplevdes som legitim av allmänheten.205 Legitimiteten är sålunda av avgörande 
betydelse för en institutions framgång och överlevnad.  
 
Även Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen studerar i sin bok de föreställningar om 
folkbiblioteket och dess användare som under olika perioder varit dominerande inom 
fältet och konstaterar utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt, att den diskurs som idag 
råder är dynamiskt fokuserad och upplevelseorienterad.206 Denna slutsats understryker 
förändringsbenägenheten hos folkbiblioteket som organisation men också 
föreställningen som bygger på att låntagaren nu antas vara en aktiv deltagare som är 
upplevelseinriktad.  
 
Mot bakgrund av denna vår analys kring den mimetiska isomorfismen gör vi en 
återkoppling till våra frågeställningar i inledningen. Som svar på den första 
frågeställningen, vilka faktorer som ligger till grund för den implementeringsprocess 
som äger rum på Stockholms stadsbibliotek, menar vi att utöver den tvingande 
isomorfismen i form av samhällets lagstiftning och förväntningar, ytterligare en viktig 
faktor bakom implementeringen av hemsidan är benägenheten att imitera och härma 
större mer framgångsrika organisationer men också rådande trender inom det egna 
fältet. Det är således inte enbart externa faktorer i samhället, utan även faktorer 
kopplade till organisationen som påverkar denna process.  
 
Svaret på den andra frågeställningen, hur och på vilket sätt denna faktor kan sägas 
påverka, är att Stockholms stadsbibliotek genom imitation av teknik, vokabulär och 
övriga trender i omgivningen alltmer tenderar att likna andra organisationer inom 
samma fält och därmed bidrar till en ökad homogenisering. Ett tydligt exempel på hur 
denna påverkan manifesteras i organisationen utgör utformningen av hemsidan 
Biblioteket.se som har stora likheter med nätbokhandelns hemsidor och att andra 
folkbibliotek i sin tur efterbildar Stockholms. Genom den kvalitativa fallstudiens 
inriktning på tolkning i kontext kan vi således konstatera att implementeringen utgör ett 
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exempel på en institutionell förändring på ett symboliskt plan då Stockholms 
stadsbibliotek inte agerar som en självständig organisation, utan tvärtom anpassar 
verksamheten i enlighet med de institutionella reglerna med syfte att uppnå en ökad 
legitimitet och därigenom en högre resurstilldelning och överlevnad på längre sikt.     
 
Vi kan nu också utifrån analysen av de båda första frågeställningarna besvara den tredje 
frågeställningen hur genomgripande och omfattande förändringen är, genom att 
formulera hypotesen att ingen grundläggande förändring av verksamheten äger rum. 
Istället sker en förändring på ett symboliskt plan då det i huvudsak är gamla funktioner 
eller roller som får nya beteckningar.  
 
 
6.3 Normativ isomorfism 
 
Utifrån den normativa isomorfismen kan vi analysera vilken påverkan 
bibliotekarieprofessionens normer har vid implementeringen av den nya hemsidan på 
Stockholms stadsbibliotek. Audunson menar att det är dessa normer som tidigare under 
hela nittonhundratalet i hög utsträckning styrt folkbibliotekens utveckling och därmed 
bidragit till att dessa blivit alltmer lika. Dock har förändringar i det moderna samhället 
med teknikutveckling i form av digitalisering och en ökad marknadsorientering 
inneburit att bibliotekarieprofessionens normer inte längre är allenarådande, utan också 
andra utomliggande faktorer kommit att inverka på folkbibliotekens utveckling.207  
 
Professionens normer har format den värdegrund som hela folkbiblioteksverksamheten 
vilar på och kan i korthet sammanfattas med att alla medborgare oavsett bakgrund skall 
beredas fri och lika tillgång till information och ett kulturbärande material till gagn för 
ett demokratiskt samhälle. Denna värdegrund innefattar begrepp som upplysning, 
jämlikhet, rättvisa och kvalitet.208   
 
Frågan vi ställer oss är då om bibliotekarieprofessionens normer utgör en faktor bakom 
implementeringen av den nya hemsidan och i så fall på vilket sätt den påverkar? I de 
allmänna dokumenten betonas att Stockholms stadsbibliotek skall vara en integrerad del 
av det demokratiska samhället och att alla medborgare oberoende av ålder, etnicitet eller 
annan bakgrund skall ha likvärdiga möjligheter att utnyttja de resurser som erbjuds 
inom verksamheten.209  
 
Av förstudien Stockholm växer framgår att stadsbiblioteket dessutom kommit att få en 
allt större betydelse i detta demokratiska kunskapssamhälle och därför bör vara ett öppet 
rum för alla människor som skall kunna mötas fritt och förutsättningslöst. I detta 
sammanhang läggs stor vikt vid att förbättra den teknik som rör den digitala 
informationssökningen för att därigenom ytterligare öka tillgängligheten.210 
Implementeringen av hemsidan får betraktas som ett led i denna satsning på digital 
teknik.  
 

                                                           
207 Audunson 1996, s. 10ff. 
208 Rubin, Richard E. 1998. Foundations of library and information science, s. 248-260. 
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Dessa formuleringar kring stadsbibliotekets betydelse för den demokratiska 
utvecklingen och besökarnas rättigheter att fritt tillägna sig det material eller den 
information som finns, överensstämmer väl med folkbiblioteksverksamhetens 
värdegrund och därför kan bibliotekarieprofessionens normer indirekt sägas ligga till 
grund för genomförandet av den nya hemsidan på Stockholms stadsbibliotek, som 
genom en ökad öppenhet för besökarna befrämjar ett demokratiskt samhälle. Dock 
menar vi att denna bild inte är entydig då andra formuleringar kring 
biblioteksverksamheten och projektet Biblioteket.se står i direkt motsättning till 
bibliotekarieprofessionens normer, inte minst i fråga om upplysning och kvalitet.  
 
Enligt de allmänna dokumenten syftar digitaliseringen på Stockholms stadsbibliotek 
främst till att tillgodose de nya behov och förväntningar som kan tänkas uppstå hos 
medborgarna och att verksamheten således måste vara förändringsinriktad och uppvisa 
anpassningsförmåga.211   
 
I alla våra dokument, både de allmänna styrdokumenten och projektdokumenten, 
upprepas gång på gång att biblioteksbesökarna också förväntas vara aktiva deltagare 
och interagera med varandra och personalen. Målsättningen med implementeringen av 
hemsidan var just att öka interaktiviteten.212 Denna inriktning på samspelet mellan 
besökare och bibliotekspersonal betraktas också av projektledaren Andersson som en 
helt naturlig utveckling. Dock menar vi att det inte endast är fråga om att ”utbyta 
erfarenheter och synpunkter”.213 Låntagarnas möjlighet till interaktivitet genom bland 
annat recensioner och diskussioner kring bibliotekets olika medier avser också att öka 
deras inflytande över verksamheten och tillika gynna personalen: ”Biblioteken ska vara 
lyhörda för besökarnas behov, utveckla verksamhet tillsammans med besökarna och 
inspirera besökarna till aktivitet.”214 Besökarnas påverkan sträcker sig således längre än 
till att endast gälla interaktiviteten då även själva utvecklandet av ”webbens profil” är 
beroende av hur dessa önskar att den skall utformas. Kompetensen hos stadsbibliotekets 
personal betraktas inte längre som given och oavhängig den omgivande miljön, utan 
skall utvecklas i samverkan med besökare och samarbetspartners.  
 
Emellertid går man ytterligare ett steg längre och menar att den enskilde besökaren skall 
bjudas in att själv påverka urvalet av olika medier och tjänster. Strategin ”att erbjuda 
enskilda individer större möjlighet att medverka i urval och utveckling av bibliotekets 
medier och tjänster”215 åsidosätter den del av bibliotekariekunskapen som rör 
beståndsutveckling, vilket kan innebära att normen kring upplysning och kvalitet inte 
längre är gällande. Richard Rubin menar att urval och beståndsutveckling är ett viktigt 
område för beslutsfattande inom folkbiblioteket och att kvalitet och efterfrågan står i 
motsättning till vartannat. Satsningen på ett eftersökt material med en hög 
utlåningsfrekvens på bekostnad av ett mindre eftertraktat material med ett oftast högre 
kvalitetsvärde, genererar emellertid en bättre utlåningsstatistik och därmed en högre 
resurstilldelning på sikt.216   
 

                                                           
211 Stockholms stad 2005, s. 5; Stockholms stad 2008, s. 6. 
212 Andersson 2005, s. 5; Stockholms stadsbibliotek 2008.  
213 Andersson 2009-2010. 
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215 Stockholms stad 2005, s. 14. 
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I sin nu över tio år gamla undersökning av tre västerländska folkbibliotek noterar 
Audunson, att anpassningen till besökarnas behov och efterfrågan slagit igenom vid alla 
de aktuella biblioteken men att det skett i varierande omfattning och med olika tolkning 
av dess betydelse för kärnverksamheten. På ett av biblioteken hade man valt att låta 
nyttan för låntagarna både vid urvalsprocessen och vid organiseringen och 
presentationen av samlingarna vara rådande och därmed helt bortse ifrån objektiva 
värdekriterier och på ett annat bibliotek hade man visserligen orienterat sig mot 
användarnas behov men ändå fortsatt att tillämpa kvalitetsbegreppet i enlighet med den 
traditionella bibliotekarienormen, när det gällde frågan kring urvalet av material.217 
 
Tendensen att låntagarnas nytta får styra verksamheten kan ses som ett uttryck för en 
ökad marknadsorientering som bygger på tillgång och efterfrågan i likhet med vilken 
affärsverksamhet som helst. Den specifika implementeringsprocess vid Stockholms 
stadsbibliotek vi analyserar framstår som ett resultat av denna allt mer ökade 
efterfrågestyrning, inte minst genom att låntagarnas egna preferenser och behov får 
styra både utformning och tillvägagångssätt vid utvecklandet av den nya hemsidan. 
Detta framgår också av hur man väljer att presentera stadsbibliotekets olika medier på 
hemsidan. Bland de nya funktioner som enligt kravspecifikationen bör erbjudas på 
hemsidan finns topplistor inom särskilda genrer och möjligheten att generera översikter 
och listor på det mest efterfrågade materialet.218  
 
Som vi tidigare nämnt vid analysen av den tvingande isomorfismen är stadsbiblioteket 
utifrån politisk styrning hänvisat till en marknadsanpassning genom kravet att bland 
annat söka samarbete med privata, kommersiella aktörer, till exempel nätbokhandeln,219 
vars hemsidor man för övrigt i enlighet med den mimetiska isomorfismen försöker 
efterlikna och detta faktum står menar vi i direkt motsättning till 
bibliotekarieprofessionens normer. Av intervjun med Andersson framgår att det inom 
professionen fanns de som ansåg att den nya hemsidan i allt för stor utsträckning 
påminde om en kommersiell ”internetbokhandel”.220  
 
Bakom påståendena i de olika dokumenten om besökarnas ökade inverkan på 
biblioteksverksamheten, framgår att det så kallade användarperspektivet med dess 
inriktning på efterfrågestyrning, dominerar på bekostnad av bibliotekarieprofessionens 
normer och detta tolkar vi som att den normativa isomorfismen inte är någon avgörande 
faktor bakom implementeringen av hemsidan.  
 
Snarare tvingas personalen att anpassa sig efter de externa politiska krafter som driver 
på en utveckling mot en ökad marknadsorientering. Denna anpassning underlättas av att 
stadsbibliotekets medarbetare på ett tidigt stadium involverades i projektet, främst 
genom att medverka som skribenter men även genom deltagande i kurser och 
diskussionsgrupper.221 När stadsbiblioteket genom implementeringen av den nya 
hemsidan ur ett nyinstitutionellt perspektiv får en ökad legitimitet och därigenom en 
högre status, medför det också ett större engagemang hos enskilda individer inom 
organisationen.222 Trots att bibliotekarieprofessionens normer inte direkt ligger till 
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grund för implementeringsprocessen kan personalen ändå känna en ökad motivation på 
grund av stadsbibliotekets stärkta position inom fältet.          
 
I sin studie av digitaliseringsprojektet mellan åren 1995-2000 vid Library of Congress, 
konstaterar Dalbello att bibliotekarieprofessionens normer inte påverkade 
genomförandet men att bibliotekets personal kunde engageras tack vare en tydlig och 
kvantitativt definierad målsättning. Med hjälp av det enkla mantrat ”5 million images in 
5 years” var det möjligt att förena alla medarbetare på väg mot det gemensamma målet. 
Syftet med denna neutrala, icke värdeladdade slogan var helt enkelt att motverka all 
form av motstånd inom organisationen och skapa en allmän acceptans för 
digitaliseringen som en tvingande teknikförändring. Allteftersom kom 
målformuleringen att upplevas som en sanning och digitaliseringsprojektet som en 
självklar nödvändighet.223  
 
På Stockholms stadsbibliotek menar man att personalens medverkan på hemsidan 
synliggjort verksamheten och de kunskaper som tidigare inte varit lika tillgängliga: 
”Detta arbete har också hjälpt till att ge en bättre kompetensöverblick internt – helt 
plötsligt ser man den kompetens(en) som kollegerna besitter.”224 Genom att framhäva 
medarbetarnas kunskaper skänker man legitimitet åt professionen, vilket liksom i fallet 
med Library of Congress digitalisering, undergräver den kritik som finns inom 
organisationen mot implementeringen. Således kan projektet med den nya hemsidan 
rättfärdigas inför och accepteras av bibliotekarieprofessionen. Enligt Andersson är 
också en stor del av personalen positivt inställd till möjligheten att få skriva om och 
inspirera kring medierna på biblioteket, vilket vi menar tar udden av den kritik som 
initialt riktades mot projektet.225 
 
Att implementeringen också till viss del beskrivs med ordalag som är förenliga med 
folkbibliotekets värdegrund, framförallt vad gäller alla medborgares lika tillgång till 
information och möten under demokratiska former, kan också tolkas som ett slags 
rättfärdigande av själva projektet.  
 
Vi återknyter nu till våra frågeställningar i inledningen och finner som svar på den 
första frågan i likhet med Dalbello i sin fallstudie,226 att bibliotekarieprofessionens 
normer inte är pådrivande vid implementeringen av Stockholms stadsbiblioteks hemsida 
utan snarare att utöver faktorer kopplade till organisationen, externa politiska faktorer i 
samhället mer eller mindre tvingar personalen till anpassning. Genom den mimetiska 
isomorfismen kan vi påvisa att språkliga uttryck som ”mötesplats” och ”deltagare” 
fungerar som institutionaliserade myter och därför kommit att accepteras som sanningar 
av bibliotekspersonalen. Även framgångsrika organisationers som nätbokhandeln 
Adlibris metod att konstruera sin hemsida imiteras av stadsbiblioteket och påverkar 
därmed professionen. Denna mimetiska påverkan i kombination med tvingande 
isomorfism ligger till grund för professionens anpassning.  
 
Svaret på den andra frågeställningen, hur och på vilket sätt denna faktor kan sägas 
påverka implementeringsprocessen, kommer vi fram till att professionens normer 
istället verkar indirekt som ett slags motiv till att genomdriva den aktuella 
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implementeringen vid Stockholms stadsbibliotek, medan det egentligen innebär en ökad 
orientering mot en alltmer efterfrågestyrd verksamhet som inte är förenlig med 
folkbibliotekets värdegrund. 
 
Mot bakgrund av denna tolkning kan vi formulera vår sista hypotes att 
bibliotekarieprofessionens normer endast verkar indirekt som ett motiv till 
implementeringen och att istället professionen själv står under påverkan av såväl 
samhällets krav som stadsbibliotekets benägenhet att imitera starka organisationer men 
även trender inom fältet. Vi menar att detta resultat är i linje med vår metod då vi har 
kunnat belysa samspelet mellan de olika faktorer som är kännetecknande för denna 
specifika situation. 
 
 
6.4 Reflektioner kring teori och metod 
 
Sammantaget menar vi att den sociologiska nyinstitutionalismen i kombination med den 
kvalitativa fallstudien som metod väl motsvarat våra intentioner. Genom att tillämpa de 
tre olika isomorfismerna tvingande, mimetisk och normativ, som analytiska verktyg 
blev det möjligt att upptäcka de bakomliggande faktorerna till den 
implementeringsprocess på Stockholms stadsbibliotek, vi valt att studera. Vi menar att 
den nyinstitutionella teorin fokuserar på processer i kontext, vilket har gjort den väl 
lämpad att använda med vår metod, den kvalitativa fallstudien. Teorin fokuserar även 
på de aktörer som verkar inom fältet vilket har gjort att vi har kunnat se processer och 
underliggande tendenser som ej annars hade varit synliga. 
 
Utan dessa analysverktyg hade vi inte kunnat finna de svårfångade och mindre påtagliga 
faktorer som spelat en väsentlig roll vid implementeringen. Då syftar vi på sådana 
faktorer som inte är direkt uppenbara och kopplade till rationella effektivitetsmål utan 
snarare sådana faktorer som är ett resultat av hur organisationer inom ett gemensamt fält 
fungerar institutionellt. Särskilt gäller detta, menar vi, den mimetiska isomorfismen och 
i viss mån även den normativa. Genom att tillämpa begreppet institutionaliserad myt har 
vi kunnat påvisa att vissa självklara sanningar inom folkbiblioteksfältet inte är något 
annat än myter. Dock vill vi göra gällande att även den tvingande isomorfismen som 
främst berör de politiska krafterna i samhället och som kan tyckas självklar, ändå 
belyser faktorer med en djupare innebörd.  
 
Den nyinstitutionella teorin har dock utmanat oss såtillvida att den har ett stort 
tolkningsutrymme och vi har ibland önskat oss en något mer statisk teoriram. I 
kombination med den kvalitativa fallstudien har vi under arbetets gång tvingats 
omformulera oss och pröva våra tolkningar, vilket har givit oss en mer tydlig bild av 
den dynamiska kontext folkbiblioteket befinner sig i. 
 
För att återkoppla till de egenskaper som är grundläggande för kvalitativa fallstudier, 
partikularistisk, heuristisk, induktiv och deskriptiv, menar vi att vår studie innehar dessa 
egenskaper.227 Vi menar att fallstudien är partikularistisk då den studerar en enskild 
process, implementeringen av den nya hemsidan Biblioteket.se på Stockholms 
stadsbibliotek. Fokus har riktats mot en organisation, Stockholms stadsbibliotek, och en 
yttring av dess verksamhet, hemsidan. Således har vi inte fångat hela verkligheten kring 
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denna organisation utan endast en specifik del och utifrån ett visst perspektiv, den 
nyinstitutionella teorin. 
  
Fallstudiens heuristiska egenskaper innebär att den kan skapa nya innebörder och ge 
insikt om varför något är just som det är och därmed förklara varför en förändring äger 
rum. Fallstudien i vårt fall visar att utvecklingen vid Stockholms stadsbibliotek är ett 
utslag av den homogenisering som uppstår inom fältet. Genom att applicera den 
sociologiska nyinstitutionella teoriramen har vi givits ny förståelse av 
implementeringsprocessen. 
 
Den induktiva egenskapen har genomsyrat vårt arbete såtillvida att vi har fått 
omformulera våra frågor allteftersom det har uppkommit nya begrepp och 
generaliseringar. Ett exempel på detta är den tredje frågeställningen som uppkom under 
arbetets gång då vi tyckte oss se nya mönster. En renodlad induktiv studie är det dock 
inte, då vi hela tiden har haft vår nyinstitutionella teoriram med oss.  
 
Metodens svagheter består i att man kan förenkla eller överdriva olika faktorer i den 
situation man undersöker. Läsaren kan förledas tro att fallstudien beskriver hela 
verkligheten, när den bara beskriver en del av den. Vi menar oss ha varit tydliga med att 
påvisa att vi enbart har studerat en begränsad del av verkligheten, en partikulär 
företeelse i form av den nya hemsidan på Stockholms stadsbibliotek. Ett annat problem 
gäller de eventuella skevheter som kan uppstå när man som forskare kan välja mellan 
data. Vi anser ändå att den kvalitativa fallstudien fungerat väl i detta sammanhang då vi 
inte varit låsta vid en på förhand fastställd hypotes utan istället har kunnat tolka 
materialet successivt och tillägnat oss ny förståelse allteftersom och utifrån detta 
formulerat hypoteser. Om vi inte hade tillämpat den kvalitativa fallstudien som metod 
och tolkat och betraktat stadsbiblioteket i en kontext hade vi kanske uppfattat denna 
organisation som självständigt agerande och därigenom inte upptäckt den påverkan som 
faktiskt finns i form av till exempel tvingande faktorer i samhället och trender i 
omgivningen. 
 
Frågan vi måste ställa oss är då i vilken utsträckning vi kan lita på de resultat som den 
kvalitativa fallstudien har gett? Även om vi har varit något kringskurna av vårt 
empiriska material, har vi ändå uppnått inre validitet, då de dokument vi har analyserat 
har författats av olika upphovsmän, e-postintervju har genomförts och hemsidan har 
granskats.  
 
Reliabiliteten, pålitligheten, handlar om huruvida resultatet kan upprepas. Inom den 
kvalitativa forskningen strävar man inte efter att skapa lagar för mänskligt beteende, 
utan försöker beskriva världen utifrån hur människorna uppfattar den.228 På så sätt går 
det inte att göra någon reliabel mätning eftersom det finns så många subjektiva 
tolkningar av vad som sker. Reliabiliteten stärks genom tydlighet kring vilken teoriram 
som anlagts och genom beskrivning av de val som gjorts under arbetets gång. Genom 
att tydligt beskriva hur analysen genomförts och hur man fått fram slutresultatet banar 
man väg för fortsatt granskning av arbetet.229 
  
Vi anser att den nyinstitutionella teori vi använt som analysverktyg är tydligt redogjord 
för, samt även resonemanget kring hur vi applicerat den i dokumentanalysen.  
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Vi avser i följande kapitel att redogöra för de slutsatser vi kommer fram till i analysen 
av den specifika implementeringsprocess som äger rum på Stockholms stadsbibliotek. 
Då dessa slutsatser i huvudsak redan presenteras under analysens gång i enlighet med 
vår metod, får denna diskussion till stor del betraktas som en sammanfattning av 
resultatet. Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar presenterar vi först de 
slutsatser vi kan dra utifrån analysen av den tvingande isomorfismen, varpå följer den 
mimetiska isomorfismen och slutligen den normativa ismorfismen och därefter försöker 
vi att formulera några hypoteser som vi tror kan vara belysande för hela studien. 
Nedanstående frågeställningar formuleras i inledningen utifrån syftet att undersöka 
vilka faktorer som är avgörande för varför denna implementeringsprocess äger rum och 
vilken omfattning den har i praktiken: 
  
 

• Vilka är de faktorer som ligger till grund för den implementeringsprocess som 
äger rum på Stockholms stadsbibliotek? 

 
• Hur och på vilket sätt kan dessa faktorer sägas påverka 

implementeringsprocessen? 
 

• Hur genomgripande och omfattande är denna process? 
 

 
Med hjälp av den tvingande isomorfismen kan vi urskilja de faktorer som påverkar 
implementeringsprocessen på Stockholms stadsbibliotek ur ett samhällsperspektiv. Vi 
finner utifrån de politiska styrdokument vi tolkar att folkbiblioteksverksamheten 
betraktas som en viktig del av stadens näringspolitiska utveckling och att satsningen på 
den digitala infrastrukturen med nya interaktiva tjänster, vari implementeringen av den 
nya hemsidan Biblioteket.se kan sägas ingå, därför har en hög prioritet. Vidare är det 
önskvärt att man från stadsbibliotekets sida försöker utöka samarbetet med bland annat 
privata och kommersiella aktörer.  
 
Genom att jämföra styrdokumenten med de projektdokument vi har att tillgå är det 
möjligt att utröna hur och på vilket sätt stadsbiblioteket svarar på dessa yttre krav från 
samhället. Eftersom de politiska målformuleringarna till stor del återkommer och 
upprepas i de olika projektdokumenten framgår tydligt att implementeringen av 
hemsidan är ett direkt resultat av dessa tvingande krav. Av styrdokumenten kan vi 
utläsa att det nya nätbiblioteket främst syftar till att förbättra interaktiviteten mellan 
brukare och bibliotekspersonal och även denna uppmaning hörsammas av Stockholms 
stadsbibliotek, då formuleringar kring betydelsen av en aktiv låntagare som interagerar 
med systemet är rikligt förekommande i projektdokumenten. Denna satsning på ett ökat 
användarinflytande menar vi tvingar stadsbiblioteket till att orientera sig mot en mer 
marknadsinriktad och efterfrågestyrd verksamhet, vilket ytterligare understryks genom 
att man via implementeringen av projektet får möjlighet att leva upp till kravet att 
samverka med privata aktörer.   
 
Vi kan således dra slutsatsen att den politiska styrningen är en betydelsefull faktor och 
förklaring till varför implementeringsprocessen äger rum.  
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Den mimetiska isomorfismen är tillämpbar ur ett organisatoriskt perspektiv och vi finner 
att Stockholms stadsbibliotek inte agerar isolerat, utan låter sig påverkas av 
omgivningen då det vid tiden för implementeringen av den nya hemsidan befinner sig i 
en osäker situation och därför är benäget att imitera andra framgångsrika organisationer 
inom fältet. Ett tydligt exempel på detta är att hemsidan med dess nya katalogfunktioner 
till stor del efterliknar den kommersiella näthandelns hemsidor, i detta fall särskilt 
Adlibris.  
 
Genom att analysera den organisatoriska vokabulären kan vi påvisa att Stockholms 
stadsbibliotek också imiterar trender i omgivningen, framförallt gäller detta uttrycken 
”mötesplats” och ”deltagare” som är återkommande i de olika dokumenten. Dessa 
språkliga uttryck speglar också det fenomen som går under benämningen web 2.0 och 
som blivit norm inom biblioteksfältet. Vi menar att begreppen förekommer i så stor 
utsträckning i de olika dokumenten att de kan betecknas som institutionaliserade myter, 
sanningar som är omöjliga att ifrågasätta och som organisationen måste anpassa sig till 
för att inte framstå som illegitim och opålitlig. Begreppet web 2.0 som syftar till en 
ökad interaktivitet har anammats av Stockholms stadsbibliotek som anpassat hemsidan 
så att besökarna själva ska kunna recensera och tagga med mera och på så vis skapa 
”mervärde” i systemet. Stockholms stadsbiblioteks imitation av större framgångsrika 
organisationer och anpassning till fältets normer och trender syftar till att positionera 
organisationen inom fältet och därmed en ökad legitimitet. Därigenom kan 
stadsbiblioteket som institution också överleva på lång sikt. Vi kan vidare konstatera att 
Stockholms stadsbibliotek i sin tur påverkar andra folkbibliotek som utformar sina 
respektive hemsidor på ett liknande sätt och därmed bidrar till en ökad homogenisering 
inom organisationsfältet.    
 
Slutligen tillämpar vi den normativa isomorfismen för att finna de faktorer som 
påverkar implementeringen utifrån bibliotekarieprofessionens normer och kan då 
konstatera att den nya hemsidan i dokumenten tillskrivs en viktig funktion i samspelet 
mellan låntagare och personal. En ökad interaktivitet syftar till att förbättra 
tillgängligheten till stadsbibliotekets material och ge större möjligheter för brukarna att 
själva påverka verksamheten. Dessa tankegångar stämmer väl överens med 
bibliotekarieprofessionens normer som bland annat innefattar idén om alla medborgares 
lika rätt till information och därför menar vi att dessa normer indirekt kan sägas ligga 
till grund för implementeringsprocessen. Implementeringen innebär också att 
personalens kompetens kan framhävas.  
 
Dock anser vi att denna påverkan inte är entydig då satsningen på användarperspektivet, 
genom ökad interaktivitet, med dess inriktning på efterfrågestyrning, står i motsättning 
till bibliotekarieprofessionens normer. Inte minst då denna satsning samtidigt innebär en 
ökad marknadsorientering. Snarare är vår tolkning att personalen tvingas till 
anpassning, vilket underlättas av att professionen på ett tidigt stadium involveras i 
projektet. Slutsatsen blir då att bibliotekarieprofessionens normer inte direkt är 
pådrivande i utvecklandet av den nya hemsidan på Stockholms stadsbibliotek, utan 
istället indirekt verkar som ett motiv för själva implementeringen. Vi finner att 
professionen själv påverkas av såväl den tvingande som den mimetiska isomorfismen 
genom samhällets krav på ökad interaktivitet och marknadsinriktning och acceptansen 
av trender, som till exempel de språkliga uttrycken kring användaren som aktiv 
deltagare och biblioteket som mötesplats, och starkare organisationers teknik vid 
utformning av hemsidor.    
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Liksom Dalbello i sin fallstudie av digitaliseringsprojektet vid Library of Congress 
finner att bibliotekarieprofessionens normer inte varit pådrivande,230 kan vi konstatera 
att inte heller implementeringsprocessen vid Stockholms stadsbibliotek drivs fram av 
dessa normer, utan istället faktorer i samhället tvingar personalen till anpassning. En 
liknande slutsats kommer Audunson fram till i sin avhandling, då han menar att det är 
normer i omgivningen snarare än inom professionen som är den mest avgörande faktorn 
vid förändringsprocesser inom folkbiblioteket.231 Emellertid kan vi i vår studie med 
hjälp av den mimetiska isomorfismen även peka på att faktorer kopplade till 
organisationen också påverkar implementeringen. Framförallt gäller detta Stockholms 
stadsbiblioteks benägenhet att imitera andra framgångsrika organisationer inom fältet 
men även trender i omgivningen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

             Illustration: Elisabeth Jansson och Eva-Lotta Persson 
 
 
Ovanstående illustration är ett försök att visualisera våra slutsatser och tydliggöra vilka 
faktorer som påverkar implementeringen av Stockholms stadsbiblioteks hemsida och på 

                                                           
230 Dalbello 2005, s. 26. 
231 Audunson 1996, s. 183f. 
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vilket sätt detta sker. De svarta pilarna visar att både den tvingande isomorfismen 
genom politiska faktorer i samhället och den mimetiska isomorfismen genom 
organisationens imitationsbenägenhet ligger till grund för implementeringsprocessen på 
Stockholms stadsbibliotek, medan den streckade pilen visar att den normativa 
isomorfismen genom bibliotekarieprofessionens normer endast indirekt påverkar genom 
att fungera som ett motiv för hela implementeringen. De vita pilarna visar att den 
normativa isomorfismen själv står under inverkan av både den tvingande och mimetiska 
isomorfismen, då professionens normer utsätts för politiska påtryckningar, trender inom 
det gemensamma biblioteksfältet och starkare organisationer.   
 
Avslutningsvis sammanfattar vi vår studie kring implementeringen av den nya 
hemsidan Biblioteket.se på Stockholms stadsbibliotek med de hypoteser vi under 
analysens gång formulerar och som vi menar bidrar till en ökad förståelse av 
nyinstitutionell process inom folkbiblioteksfältet. 
 
* Första hypotesen som bygger på analysresultatet av den tvingande isomorfismen är att 
implementeringen utgör ett svar på de tvingande politiska faktorer i samhället som styr 
folkbiblioteksverksamheten till att bli mer marknadsanpassat. Inom ramen för den 
näringspolitiska utvecklingen uppmanas stadsbiblioteket att satsa på den elektroniska 
infrastrukturen med nya interaktiva tjänster, vari hemsidan ingår som en naturlig del och 
dessutom söka samverkan med privata, kommersiella aktörer. Särskilt betonas i de olika 
styrdokumenten behovet av en ökad interaktivitet mellan biblioteksanvändarna och 
systemet, vilket innebär en mer efterfrågestyrd verksamhet.    
 
* Andra hypotesen vi kan formulera utifrån analysen av den mimetiska isomorfismen 
och som dessutom besvarar vår tredje frågeställning, är att implementeringen av den 
nya hemsidan på Stockholms stadsbibliotek inte innebär en grundläggande förändring 
av verksamheten, utan istället är en institutionell förändring som sker endast på ett 
symboliskt plan. Trots att hemsidan får ett nytt utseende med nya interaktiva tjänster 
kopplade till onlinekatalogen är det, menar vi, i grunden samma hemsida och samma 
katalog, då det i huvudsak är gamla funktioner eller roller som får nya beteckningar. Så 
trots en omfattande debatt kring folkbibliotekets förändring i en allt mer föränderlig 
omvärld med ökade krav, menar vi att inget nytt sker i grunden.  
 
* Tredje hypotesen som vi formulerar mot bakgrund av analysen av den normativa 
isomorfismen är att bibliotekarieprofessionens normer verkar indirekt som ett motiv till 
implementeringen och att professionen istället själv står under inflytande av både den 
tvingande isomorfismen i form av politiska krav och den mimetiska genom 
stadsbibliotekets benägenhet att imitera andra starkare organisationer men också trender 
inom det gemensamma biblioteksfältet.  
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8. Sammanfattning 
 
Ämnet för den här uppsatsen är institutionell förändringsprocess i en 
folkbibliotekskontext. Mot bakgrund av samhällets allt större krav på 
folkbiblioteksverksamheten inte minst på ett tekniskt och kunskapsmässigt plan, finner 
vi det intressant att studera en specifik yttring som just avser att möta dessa nya krav. 
Syftet är att analysera implementeringen av hemsidan Biblioteket.se med integrerad 
onlinekatalog på Stockholms stadsbibliotek, för att därigenom komma fram till vilka 
faktorer som är avgörande för varför denna förändring faktiskt sker och hur omfattande 
den är i praktiken. Vi vill finna de bakomliggande orsakerna till en dylik process.  
Vår studie fokuserar således inte på hela organisationen utan inriktas endast på en viss 
företeelse, den nya hemsidan, inom denna. Utifrån detta syfte formuleras följande 
frågeställningar: Vilka är de faktorer som ligger till grund för den 
implementeringsprocess som äger rum på Stockholms stadsbibliotek? Hur och på vilket 
sätt kan dessa faktorer sägas påverka implementeringsprocessen? Svaren på de två 
förstnämnda frågeställningarna utgör en förutsättning för att även kunna besvara den 
tredje och sista frågan: Hur genomgripande och omfattande är denna process? 
 
Det empiriska materialet utgörs till största delen av olika styrdokument men också av en 
intervju med en av nyckelpersonerna kring projektet Biblioteket.se. Med den kvalitativa 
fallstudien som metodologisk ansats tillämpas sociologisk nyinstitutionalism som ett 
teoretiskt ramverk. Från denna teori hämtas DiMaggios och Powells begrepp 
isomorfism i dess tre olika former; tvingande, mimetisk och normativ isomorfism som 
appliceras i analysen utifrån de tre perspektiven; samhället, organisationen och dess 
omgivning samt bibliotekarieprofessionens normer. Dokumenten och intervjun närläses 
i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys som innebär att vi som uttolkare finner 
mönster och därmed skapar en bild av det fenomen som studeras, implementeringen av 
Biblioteket.se.  
 
Analysresultatet visar att Stockholms stadsbibliotek genom implementeringen av den 
nya hemsidan anpassar sig i en institutionell process som bidrar till en ökad 
homogenisering inom det gemensamma organisationsfältet. Tvingande faktorer i 
samhället såsom lagar och förväntningar påverkar implementeringsprocessen genom 
krav på satsningar på den elektroniska infrastrukturen inom ramen för den 
näringspolitiska utvecklingen, vilket leder till en ökad marknadsorientering. Även 
faktorer kopplade till organisationen inverkar på processen då stadsbiblioteket imiterar 
större framgångsrika organisationers sätt att utforma sina hemsidor, som till exempel de 
kommersiella nätbokhandlarna, men också trender inom organisationsfältet. Exempel på 
en sådan trend är språkliga uttryck som ”mötesplats” och ”deltagare” inom den 
organisatoriska vokabulären. Dessa fungerar som institutionaliserade myter och upplevs 
som sanningar inom fältet. Dock finner vi att bibliotekarieprofessionens normer inte 
varit pådrivande då implementeringen av den nya hemsidan innebär en ökad 
efterfrågestyrning som inte är förenlig med folkbibliotekets värdegrund. Istället verkar 
dessa normer indirekt som ett motiv och ett rättfärdigande av själva projektet som sägs 
befrämja demokratin och alla medborgares lika tillgång till information. I själva verket 
visar analysen att professionen tvingas till anpassning genom politiska påtryckningar 
och biblioteksorganisationens benägenhet att imitera stora organisationers hemsidor och 
trender inom fältet. 
 



 
 

65

En viktig hypotes som läggs fram är att implementeringsprocessen inte innebär någon 
grundläggande förändring inom verksamheten utan istället är en institutionell förändring 
som endast sker på ett symboliskt plan. I huvudsak är det gamla funktioner som fått nya 
beteckningar.  
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Bilaga intervjufrågor 
 
Harriet Aagaard – Katalog- och systemansvarig, virtuella enheten 
 
Vi saknar äldre dokument som beskriver vilket/a tidigare bibliotekssystem, då främst 
opacmodulen, ni har använt och vilka diskussioner som har förts i 
verksamhetsutvecklingen när det gäller katalogen som har lett fram till den utveckling 
som sker idag. 
 
När det gäller SSB, är det intressant att få veta hur situationen såg ut efter 2002 då ni 
bytte till Bookit, eftersom ni snabbt konstaterade att ni inte var nöjda med opacen. 
 
Daniel Andersson – Projektledare Biblioteket.se  
 
Grundtanken i projektet var att medarbetarna och låntagarna skall vara delaktiga som 
skribenter. Vi undrar nu; 
 
Hur föddes denna tanke?  
 
Hur gick diskussionerna?  
 
Vilka faktorer tog man hänsyn till, vem initierade vad?  
 
I vilket skede kontaktades Axiell? 
 
I ett samtal med Harriet Aagaard för längre sedan, berättade hon att ni redan från början  
hade problem med katalogen, (den version ni fick 2000) stämmer det? 
 
När det gäller beslut från den egna organisationen kring delaktighetstankar verkar det 
vara något magert, är det något du kan svara på? 
 
När du pratar om ”vi” (”så snart vi hade beslutat att katalogen skulle in i ett 
sammanhang”), vilka är då ”vi”? 
  
När du säger att du redan tidigare under arbetet med Interbib.se jobbat med liknande 
frågor, men inte hade samma tekniska förutsättningar, menar du då skapandet av de 
API:er som Axiell utvecklade/försåg er med? 
  
Skulle man kunna säga att ni hade en idé som ni ville förverkliga och att denna idé 
delgavs Axiell, som hade lösningar? 
  
Fick ni inspiration från något annat håll, inför utvecklandet och implementeringen av 
Biblioteket.se?  
 
Upplevde du/ni något motstånd inom organisationen inför implementeringen av 
Biblioteket.se? 
 
 
 
 

  




