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Abstract 
   

This study explains the process of how Kista bibliotek, a library in Stockholm, 

evolves from being an idea to a running activity. The library is created in a time of 

change, both political and economical and is supposed to meet many different goals 

set from many different actors. The library is placed in one of Stockholm’s biggest 

shopping centres, Kista galleria and close to Kista science city which is an important 

midpoint for international businesses and science. Kista is also an area of segregation 

and socioeconomic problems and the library want to connect the different ‘worlds’ 

and together; the local people, businesses and the community create an environment 

which to be proud of.  

With new institutionalism as theoretical frameworks and with the use of 

qualitative interviews and unobtrusive observations, this paper shows how the original 

idea transforms throughout different levels of the organization.  How the library 

evolves to be both traditional and progressive, how it meets the needs of the locals 

and work with the commercial environment to fulfil their mission to be a public place 

in the middle a commercial shopping centre. This study portrays a picture of a library 

which is moves between different organizational fields, between the private and 

public sector to achieve the goal of being a modern library in a modern world.   
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1. Inledning  
Folkbiblioteket, ett av de få rum i samhället som fortfarande är öppet och till för alla 

människor utan krav på avgift. I ett samhälle som blir allt mer slutet, där kommunikation sker 

via skärmar och i filterbubblor, offentliga parkbänkar görs om till stolar för att stöta bort 

oönskade individer och där ens förmåga att betala kan avgöra om man kommer in på 

högstatusutbildningar med hjälp av hörsnäckor och facit. Vare sig du är barn, vuxen, sjuk, 

fattig, utstött, minoritet eller majoritet ska biblioteket finnas tillgängligt för alla och speciellt 

för de som har det svårt i samhället.  

Folkbiblioteket är i ständig förändring och påverkas av både yttre och inre faktorer som 

exempelvis teknologin, marknaden och de behov som finns hos den ’moderna’ människan. 

Samtidigt som biblioteket ska vara en stöttepelare för demokratin och kollektivet ska det 

anpassas efter individens behov och göra skäl för sin statliga finansiering.  

Kista bibliotek i Stockholm är ett bibliotek som slog upp sina portar i augusti 2014. 

Detta bibliotek är intressant och okonventionellt ur flera aspekter. Det är placerat mitt inuti ett 

stort shoppingvaruhus, Kista Galleria som 2010 var det shoppingvaruhus som hade flest 

besökare i hela Stockholm. Biblioteket ska fungera som en brobyggare och verka för 

mångfald i ett av Stockholms mest ekonomiskt och socialt utsatta områden Rinkeby-Kista. 

Samtidigt ska biblioteket också vara förankrat i Kista Science City, där forskning och 

företagande inom teknik sker på en internationell nivå. Kista bibliotek har vunnit två priser för 

sin verksamhet; Public Library of the Year Award, samt DIK:s pris för bästa folkbibliotek.  

Flera politiska styrdokument har varit drivande vid planerandet och genomförandet av 

biblioteket, bland annat Vision 2030, som är ett övergripande styrdokument som har som 

uttalad vision att göra Stockholm till The Capital of Scandinavia. Dokumentet beskriver bland 

annat att offentlig service ska grunda sig i valfrihet och att individens behov ska styra hur 

denna service ska utformas. Kista bibliotek är också inspirerad av Idea Store i London, som är 

ett relativt nytt, men inte för det mindre omdebatterat fenomen. I litteraturen beskrivs Idea 

Store som en kommersialiserad folkbiblioteksverksamhet, där biblioteket hämtat mycket 

influenser från marknaden för att locka till sig besökare som inte vanligtvis hittar till 

biblioteket.  

Det kan således skönjas olika mål och värderingar i utformandet av biblioteket, mål och 

värderingar som kanske inte går hand i hand vid en första anblick. Dels det modernare, 

marknadsinriktade och individualiserade förhållningssättet och dels det traditionella, 

kollektiva och offentliga förhållningssättet.  
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Värt att nämna är att arbetsnamnet för biblioteket var Kista Idea City, men att 

biblioteket tillslut ändå döptes till Kista bibliotek. Detta kan kanske ge en fingervisning om att 

biblioteket har varit under starka, kanske motsägelsefulla krafter; marknaden kontra 

offentligheten.  

Denna studie är viktig på så vis att den kan skänka ljus på hur ett modernt folkbibliotek 

blir till. Hur storslagna, mångbottnade idéer konkretiseras till en verklig verksamhet. Hur ett 

folkbibliotek av idag kan ta sig an förändring och utvecklas för att vara relevant och samtidigt 

behålla sin identitet och värdegrund. Studiens är relevant i det att den ger kunskap och insikt 

hur folkbibliotek kan överleva och fortsätta arbeta för att vara en öppen demokratisk plats i en 

ständigt föränderlig värld.   

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att förstå hur bibliotek av idag förhåller sig till utveckling och 

förändring. Hur bibliotek kan utvecklas för att vara relevanta i dagens samhälle och samtidigt 

behålla de kärnvärden som ett folkbibliotek består av. Genom att göra en fallstudie på Kista 

bibliotek kan ljus skänkas på hur ett modernt folkbibliotek blir till och fungerar. De aspekter 

som min uppsats vill undersöka är bland annat om, och i så fall hur olika mål som kan verka 

motsägelsefulla kan sammanvävas för att skapa ett bibliotek av idag. Hur mer 

marknadsmässiga mål, som besöksantal och individualisering kan ställas mot mer kvalitativa 

mål så som demokrati och inkludering i samhället. Hur ett bibliotek kan befinna sig i mitten 

av en kommersiell arena och samtidigt vara en plats som är öppen och fri hör alla.  

 

– Var kommer de ursprungliga idéerna om att utveckla en ny biblioteksverksamhet i Kista? 

– Hur har dessa idéer förverkligats?  

– Hur fungerar verksamheten idag? 

– Har Kista bibliotek lyckats behålla sin identitet och värdegrund i sin ambition av att vara ett 

modernt, samtida bibliotek?  

– Hur har man lyckats göra detta?  
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1.2 Tidigare forskning  

Rooney‐Browne & McMenemy (2010) beskriver The Bookstore Model som en modell 

antagen av flera bibliotek i Storbritannien där fokus ligger på marknadsföring, bekväma 

miljöer, närhet till kaféer och att lyfta fram bästsäljande böcker i stora upplagor. Bokaffärer 

anses kunna ge det biblioteken traditionellt varit ensamma om att erbjuda på ett modernare 

och attraktivare vis. Författarna beskriver hur regeringen i Storbritannien i början av 2000-

talet uppmuntrade bibliotek att se till bokaffärerna för inspiration (Rooney‐Browne & 

McMenemy, 2010, s.457–458).  

Woodward (2005) beskriver hur den nya typen av bokaffärer uppmuntrar kunder att 

spendera tid i affären som en taktik för ökade intäkter. Det är inte opassande att sätta sig i en 

mysig fåtölj och läsa en bok tillsammans med en kopp kaffe, utan det är just detta beteende 

som dessa bokaffärer söker att uppmuntra. Vidare menar författaren att dessa bokaffärer 

lyckats bättre med att attrahera kunder och poängterar att de till och med ’tagit’ besökare från 

biblioteken (Woodward, 2005, xiv-xv). Det bör poängteras att ’bokaffärer’ i denna kontext är 

en relativt ny form av verksamhet som mig veterligen inte i lika stor grad kommit till Sverige. 

Leadbeater (2003), beskriver i pamfletten Overdue hur folkbibliotek ska röra sig mot att 

bli mer moderna, ’affärsliknande’ verksamheter. Hon talar om att bibliotek i shoppingcenter 

ska vara en förebild och lyfter upp Idea Store i London, som en biblioteksverksamhet som just 

är sprunget ur dessa idéer (Leadbeater, 2003, s. 4, 16). Detta är något som Rooney‐Browne & 

McMenemy (2010) återkommer till där de menar att Idea Store i London kan ses ett 

praktexempel på ett bibliotek som anammat The Bookstore Model (Rooney‐Browne & 

McMenemy, 2010, s.458).   

Stenquist (2003) beskriver Idea Store som en verksamhet som är sprungen ur en 

moderniseringsprocess av bibliotekssektorn i stadsdelen Tower Hamlet i London. I slutet av 

90-talet kantades biblioteken i stadsdelen av minskat ekonomiskt stöd och dalande 

besökssiffror, vilket resulterade i att bibliotek stängdes ner. Författaren beskriver Tower 

Hamlet som ett av de mest socioekonomiskt utsatta och segregerade områdena i London, där 

delar av området kantas av trångbeboddhet och arbetslöshet medans vissa områden är hemvist 

till stora medie- och finansindustrier.  

Författaren menar att Idea Store har, genom samarbeten med olika 

utbildningsinstitutioner, företag, föreningar och andra samarbetsparters, lyckats lyfta upp en 

hel stadsdel. Moderniseringsprocessen resulterade att 12 folkbibliotek stängdes ner och sju 

nya bibliotek öppnades, alla i nära anslutning till shoppingcentrum. Verksamheterna beskrivs 
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inte explicit som bibliotek utan genom den bredare benämningen lärcentra och går under 

namnet Idea Store (Stenquist, 2003, s.19–21).  

Dessa fenomen har dock inte kommit undan kritik. Flera forskare har beskrivit hur 

bibliotek, genom att anamma ett marknadsinspirerat förhållningssätt i värsta fall riskerar att 

stänga ute vissa grupper och synnerlighet de personer som behöver bibliotekens service mest; 

fattiga, invandrare och andra utsatta grupper.  

Uscherwood (2007) menar att bibliotek som följer kommersiella aktörers fotspår för att 

locka till sig besökare antar en populistisk roll som inte kommer hålla i längden. Biblioteken 

riskerar då att förlora sin identitet och integritet, och författaren lyfter fram att det alltid 

kommer finnas verksamheter som kommer kunna leverera kommersiella alternativ bättre 

(Uscherwood, 2007, s.40). Cartwright (2004) menar att de flesta människorna som besöker 

bokaffärer är ur medelklassen och unga människor och menar att biblioteken bör lägga extra 

stort fokus på dessa. Hon menar att det uppstått en åldersmässig och inkomstmässig klyfta i 

vem som använder sig av bibliotek och bokaffärer (Cartwright, 2004, s.ii).  

Rooney‐Browne & McMenemy (2010) menar att bibliotek suddar ut gränserna mellan 

kommersiella intressen och medborgliga rättigheter genom att röra sig mot ett kommersiellt 

förhållningssätt och lyfter fram konceptet Citizen-Consumer (Rooney‐Browne & McMenemy, 

2010, s.458). 

Greene & McMenemy (2012) beskriver Citizen-Consumer som en del av 

nyliberalistiska strömningar som påverkar den offentliga sektorn. Fokus ligger på 

privatisering, individualisering, decentralisering och valfrihet. Citizen-Consumer är ett 

begrepp som problematiserar detta, och författarna använder begreppet för att belysa att 

medborgare har blivit konsumenter av offentlig service. Författarna menar att offentlig service 

blir en slags handelsvara vilket skapar ojämlikhet och orättvisa i samhället. Offentlig service 

blir på så sätt inte en självklar rättighet utan hamnar under marknadens spelregler exempelvis 

rörande valfrihet och konkurrens. Författarna lyfter upp Storbritannien som exempel över hur 

den offentliga sektorn, däribland biblioteken, påverkats av dessa strömningar genom att de 

förväntas hänga med i marknaden och konkurrera med kommersiella motsvarigheter.  

New Public Management är ett begrepp som beskriver hur offentliga verksamheter 

förväntas styra över sin verksamhet med kvantitativa mått för att kunna mäta dess effektivitet. 

Författarna menar vidare att detta har gjort att bibliotekariernas professionella status 

ifrågasatts, bibliotekariernas kunskap kan inte genom dessa strömningar tillfredsställa 

individens personliga behov. Denna individualisering menar författaren har gjort att 
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bibliotekssektorn allt mer gått från att ha varit i samhällets och kollektivets tjänst till att vara i 

individens tjänst (Greene & McMenemy, 2012, s.16–18).   
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2. Teoretiskt ramverk     
För att kunna belysa Kista biblioteks uppkomst och verksamhet kommer denna studie utgå 

från ett institutionellt perspektiv inom organisationsforskningen, mer specifikt nyinstitutionell 

teori och i viss mån skandinavisk institutionell teori som båda söker att förklara hur 

organisationer förändras och består. Först kommer en kort presentation av begreppet 

institution göras, sedan kommer nyinstitutionell respektive skandinavisk institutionell teori 

belysas. Slutligen kommer folkbiblioteket som organisatoriskt fält beskrivas.  

2.1 Institution 

Jönsson, Persson & Sahlin (2011) har i verket Institution försökt definiera och precisera det 

mångfacetterade och svårtydliga begreppet institution. De menar att en rad olika vetenskaper 

behandlat begreppet men beskriver vissa karaktäristika som är gemensamma över de olika 

vetenskapliga fälten. Institutioner beskriver författarna som trögrörligt, långlivat socialt tvång 

som är till för att hantera och reglera individer, organisationer och andra aktörer. Det handlar 

om regler som behövs på ett socialt och existentiellt plan som möjliggör olika sorters av 

makthandlingar och som behövs för att ett samhälle ska fungera. Vidare talar författarna om 

att institutioner i sin essens är till för att skapa en trygghet och förutsägbarhet i samhället. 

Oavsett om institutioner tar sin form av uttalade eller outtalade regler, eller en fysisk 

plats så som exempelvis ett fängelse så är institutioner till för att människors handlande ska 

regleras. Vidare poängterar författarna att institutioner är skapade av människor och inte 

naturlagar, de är ofta motstridiga mot förändring men förändring är också möjlig (Jönsson, 

Persson & Sahlin, 2011, s.107–112).  

Jönsson, Persson & Sahlin (2011) beskriver hur begreppet används för att studera 

samhället, man kan använda begreppet för att fånga och rama in olika sociala och kulturella 

företeelser på olika plan. En familj kan ses som en institution, ett företag eller organisation 

och så vidare (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.113). I min studie kommer jag undersöka 

biblioteket som institution, med detta kan man förstå att biblioteket som organisation är 

institutionellt formerat. Biblioteket som institution är fyllt av värderingar, outtalade och 

uttalade regler. 

2.2 Nyinstitutionell teori  

Nyinstitutionell teori beskriver Jönsson, Persson & Sahlin (2011) som en teoretisk inriktning 

vid studier av organisationer. Inom denna teoretiska inriktning ser man organisationer som 

huvudsakligt skapade och utformade för att utåt sett verka trovärdiga, rationella och legitima i 

den institutionella miljö som den befinner sig i. Teori utgår ifrån att organisationer strävar 
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efter att uppnå legitimitet. Det handlar således inte om att på bästa sätt utforma en verksamhet 

för att uppnå olika mål, som exempelvis ta fram varor och tjänster så effektivt som möjligt. 

Huvudsyftet är istället att skapa en organisation som utstrålar legitimitet och trovärdighet till 

den omgivande institutionella miljön (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.108). 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) menar att nyinstitutionell teori blev 

populärt vid forskning av organisationer under senare delen av 70-talet. Man kritiserade 

tanken om av organisationer endast är medel för att på ett så rationellt vis som möjligt 

tillverka tjänster och varor, vilket den tidigare organisationsforskningen utgått ifrån (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s.286–287).  

Jönsson, Persson & Sahlin (2011) menar att man började ställa sig frågan varför 

organisationer som verkar i vitt skilda sfärer ändå har liknande styrning och liknande 

strukturer för ledning. Idrottsförbund, kulturverksamheter, transnationella företag, politiska 

partier, skola, omsorg, universitetsvärlden, olika sorters verksamheter ur alla nivåer tycktes 

styra sin verksamhet på ett likartat sätt (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.84).  

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) menar att svaret ligger i att organisationer 

utåt sett vill framstå som rationella och därför ser till andra organisationers struktur och 

ledning. I verkligheten bedrivs arbetet inom organisationen relativt frikopplat från den bild 

som organisationen vill framhäva och det är istället framförallt kulturen och hur man 

traditionellt arbetat inom organisationen som formar det praktiska och dagliga arbetet. 

Organisationer är på så vis institutionaliserade (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s.286).  

Detta är något som Jönsson, Persson & Sahlin (2011) återkommer till där de lyfter fram 

att organisationen förväntas att handla och strukturera sig efter regler och normer, och då 

organisationen gör detta så får den legitimitet. Om organisationen däremot bryter mot detta så 

framstår den som oseriös och irrationell (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.82–83).  

 

2.2.1 Myt och ceremoni  

 

“Institutional rules function as myths which organizations incorporate, gaining legitimacy, 

resources, stability, and enhanced survival prospects. Organizations whose structures become 

isomorphic with the myths of the institutional environment-in contrast with those primarily 

structured by the demands of technical production and exchange-decrease internal coordination 

and control in order to maintain legitimacy” (Meyer & Rowan, 1977, s.340).  
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Detta citat kommer från vad som anses som den första studien som gjordes med ett 

nyinstitutionellt perspektiv inom organisationsforskningen, och som också banat väg för 

kommande studier (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.85).  

Meyer & Rowan (1977) beskriver hur organisationer har en formell organisationsstruktur 

och en informell struktur som är relativt oberoende av det som verksamheten vill utstråla. 

Vidare beskriver författarna dessa formella organisationsstrukturer som myter, organisationer 

tar sig an dessa för att uppfattas som ’med i svängarna’ och är inte nödvändigtvis kopplat till 

en bättre verksamhet. Organisationerna är dock beroende att uppvisa dessa myter för att 

kunna överleva, få resurser och legitimitet. Myterna, beskriver författarna, är 

institutionaliserade i samhället och uppfattas som det enda rationella och logiska. Författarna 

beskriver konceptet löskoppling vilket kan förstås som att organisationen medvetet skapar en 

distans mellan den formella strukturen och den informella strukturen. På så vis kan 

organisationen behålla sin legitimitet och trovärdighet, samtidigt som det informella arbetet 

kan göras på ett effektivt vis (Meyer & Rowan, 1977, s.356–358). 

2.2.2 Organisatoriska fält och Ismorfism  

Ett annat viktigt bidrag till den nyinstitutionella forskningen kom med DiMaggio & Powells 

artikel The Iron Cage revisited (1983) som beskrev en rad viktiga begrepp. Likt ovanstående 

författare pekade DiMaggio & Powell (1983) på att organisationer tenderar att bli allt mer lika 

varandra, allt mer avancerade i sin ledning och att detta inte nödvändigt gjorde dem mer 

effektiva. Författarna beskriver hur aktörer som bedriver liknande verksamheter finns i 

organisatoriska fält, inom dessa fält finns de regler och normer för hur en organisation ska se 

ut. De menar att när ett organisatoriskt fält är relativt nytt så finns det en heterogenitet inom 

fältet, men ju mer etablerat fältet blir desto större blir homogeniteten bland de olika 

organisationerna inom fältet. Författarna lyfter fram begreppet institutionell ismorfism vilket 

de menar är fenomenet som gör organisationer inom väletablerade fält mer lika varandra. 

Institutionell ismorfism kommer enligt författarna i tre olika skepnader, normativ 

ismorfism, tvingande ismorfism och imiterande ismorfism. Normativ ismorfism kan enligt 

författarna förstås som sprungen ur den generella professionaliseringen i samhället. 

Professionaliseringen kan förstås påverka organisationer då nyckelpersoner och chefer ofta 

har en liknande utbildning. Imiterande ismorfism uppstår då en organisation känner osäkerhet, 

denna osäkerhet kan komma från tvetydliga eller motsägelsefulla mål då organisationen möter 

förändring som de inte riktigt förstår. Detta kan vara en osäkerhet inom hela det 

organisatoriska fältet eller exempelvis om en ny teknik introduceras som den enskilda 

organisationen inte fått grepp om. Då vänder sig organisationen till de aktörer som verkar 



13 
 

framgångsrika och kopierar deras formella struktur för att verka legitima och trovärdiga. 

Tvingande ismorfism kan förstås som då starkare organisationer påverkar svagare 

organisationer. De kan handla om att staten sätter upp lagar och regler exempelvis olika 

skatte- och miljölagar, men det kan också vara mer outtalade regler och normer som samhället 

förväntar sig av organisationen (DiMaggio & Powell, s.143,145–152).  

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) poängterar att man genom att förstå 

organisationer som delar av olika fält, också medför att alla organisationer finns i sådana fält. 

Författarna lyfter fram Czarniawska (1992) som menar att man kan förstå de olika fälten som 

beroende av tre övergripande organisatoriska fält, dessa beskrivs som marknad, offentlig 

sektor och globala ideella organisationer (Czarniawska, 1992, i Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre, 2015, s.296). Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) menar vidare att 

mindre organisationer måste förhålla sig till dessa övergripande fälts regler och normer, där 

större och framgångsrika organisationer bestämmer spelreglerna. De större organisationerna 

tillhör dock också någon av de tre övergripande fälten och måste således måste förhålla sig till 

dessa (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s.296).  

2.3 Skandinavisk institutionell teori  

Den kritik som riktats mot nyinstitutionell teori de senaste åren riktar sig främst mot att den 

nyinstitutionella teorin endast fokuserar kring stabilitet och likriktning inom de 

organisatoriska fälten. Enligt Jönsson, Persson & Sahlin (2011) kan en förstå den 

skandinaviska institutionella teorin som en vidareutveckling av den nyinstitutionella teorin, 

där den förstnämnda inte enbart fokuserar på stabilitet och likformighet utan även lyfter fram 

skillnader mellan organisationer (Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.98).  

 

”Utgångspunkten är att det är genom att studera förändringar som man kan skaffa sig nya insikter. 

Om studier av organisering främst studerar välrutinerade procedurer framkommer inte så många 

nya insikter” (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s.301).  

 

Inom detta perspektiv så ser man alltså till både förändring och stabilitet och söker att besvara 

vad som ger upphov till förändring och hur nya ideal för organisationer etableras.  

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) beskriver att det skandinaviska 

perspektivet också, tillskillnad från den nyinstitutionella teorin inte har lika stort fokus på 

organisatoriska fält utan också ser till enskilda organisationers handlande. Inom detta 

perspektiv menar man således att organisationen inte bara är en ’slav’ under det fält som den 

ingår i utan också kan modifiera sig och påverka fältet på ett mer självständigt vis.  
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Ett centralt begrepp som författarna lyfter fram är översättning vilket kan förstås som att 

organisationer visserligen påverkas av det organisatoriska fält som den ingår i men att 

organisationen också anpassar sig, eller översätter förändringen så att den passar den egna 

kontexten. Detta leder till att det sker både en förändring och en stabilisering i vad som kan 

beskrivas som en dynamisk process, där organisationen genom översättningen skapar en egen 

organisation utifrån det som anses som legitimt och trovärdigt i den institutionella miljön 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015, s.301, 304).  

Enligt Jönsson, Persson & Sahlin (2011) kan man med fördel blanda de olika 

perspektiven och begreppen beroende på hur ens frågeställning och intresseområde ser ut 

(Jönsson, Persson & Sahlin, 2011, s.97–98).  

Min tanke är att både använda mig av nyinstitutionell teori men också just begreppet 

översättning från den skandinaviska institutionella teorin för att få en så nyanserad bild av 

Kista biblioteks verksamhet som möjligt. Genom att dels se biblioteket som tillhörande 

organisatoriska fält på olika nivåer men också att biblioteket översätter förändring så den 

passar verksamheten kan viktiga aspekter belysas. Uppsatsen får således ett makro- och ett 

mikro-perspektiv.  

Som ovan nämnt är institutions-begreppet och institutionell teori inom 

organisationsforskning väldigt brett och har många förgreningar, detta kan ha sina för- och 

nackdelar. Fördelarna är att man kan laborera med begrepp och kombinera olika perspektiv 

för sin tänkta studie, vilket också är positivt då jag ämnar bedriva en fallstudie. Nackdelarna 

kan ses som en annan sida av samma mynt och det är således viktigt att argumentera och 

belysa varför jag använt mig av olika teorier och perspektiv. Jag har valt ut det som jag anser 

vara mest centralt för min studie och en heltäckande redovisning av det som beskrivs som 

institutionell organisationsteori skulle inte vara möjlig. Genom att ta in den kritik som riktats 

nyinstitutionell teori och i viss mån använda mig av skandinavisk institutionell teori kommer 

förhoppningsvis en rättvis och trovärdig bild porträtteras.  
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2.4 Folkbiblioteket som ett organisatoriskt fält  

Hur kan man då rama in folkbiblioteket som ett organisatoriskt fält? Vilka normer och 

värderingar finns inom institutionen och i den omkringliggande miljön som biblioteket måste 

förhålla sig till för att anses som legitim och trovärdig? Enligt Rubin (2010) kan en förstå att 

det finns en gemensam värdegrund i västvärlden för vad ett folkbibliotek ska stå för och vara 

(Rubin, 2010, 260). Utifrån detta antagande kommer jag presentera hur den globala 

organisationen IFLA/ UNESCO, som arbetar för att ta fram riktlinjer rörande 

folkbiblioteksverksamheter världen över, resonerar kring bibliotekets värdegrund och 

varande.  IFLA (2010) definierar folkbiblioteket som:   

 

”A public library is an organization established, supported and funded by the community, either 

through local, regional or national government or through some other form of community 

organization. It provides access to knowledge, information and works of the imagination through a 

range of resources and services and is equally available to all members of the community 

regardless of race, nationality, age, gender, religion, language, disability economic and 

employment status and educational attainment” (IFLA, 2010, s.1-2).  

 

Folkbibliotekets huvudsakliga syfte är att frambringa information och kunskap av olika 

slag, ur en bred mängd olika resurser. Service ska vara likvärdig till alla människor i 

samhället oberoende av exempelvis etnisk tillhörighet eller ekonomisks status, slutligen ska 

biblioteket vara finansierat och en del av någon sorts politisk eller kollektiv kropp. 

 Vidare talar IFLA (2010) att folkbiblioteket specifikt ska verka för fri information och 

åsiktsfrihet och på så vis vara en stöttepelare för det demokratiska samhället, för allas rätt till 

utbildning, utveckling och delaktighet. Författarna lyfter även fram att folkbiblioteket ska 

stötta individens livslånga lärande, vara en del av den lokala kulturen, vara en plats för socialt 

utbyte och en träffpunkt. Barn och unga ses som prioriterade grupper, även om alla människor 

i samhället är folkbibliotekets målgrupp (IFLA, 2010, s.2–8).  
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3. Metod  
Denna del kommer belysa varför jag valt att använda mig av den kvalitativa fallstudien som 

metod för min uppsats. Först och främst kommer valet av metod beskrivas och motiveras 

relaterat till mitt valda intresseområde. Efter detta kommer tillvägagångssätt, etiska aspekter, 

generaliseringsbarhet, validitet, analys och tolkning kommenteras.  

3.1 Val av metod  

Mitt val att göra en kvalitativ fallstudie kommer först och främst ur min teoretiska 

utgångspunkt, nyinstitutionell teori som efter efterforskning och litteraturgenomgång tycktes 

vara den mest lämpade för att få svar på mina forskningsfrågor. 

Eftersom att nyinstitutionell teori ser organisationer som inte ’existerande’ i ett vakuum 

utan är beroende av den institutionella kontext som organisationen befinner sig, ansåg jag att 

kvalitativ fallstudie är det mest lämpade angreppssättet eftersom att man då kan få en djupare 

förståelse av fenomenet men även en bredare förståelse rörande kontexten.  

Ahrne & Svensson (2015) beskriver just hur metodval först och främst ska väljas utifrån 

de frågor man ämnar besvara. Vidare beskriver författarna att kvalitativa metoder kan svara 

på frågor som kvantitativa metoder inte kan göra. Författaren beskriver att kvantitativa 

metoder ser till mängden eller frekvensen av ett fenomen, exempelvis ålder, antal, differens 

och summor. Inom kvalitativa metoder är inte antalet eller frekvensen lika central, utan det 

räcker med att påtala att fenomenet existerar, hur det existerar och i vilka situationer det sker 

(Ahrne & Svensson, 2015, s.10). Man kan på så vis säga att kvalitativa metoder är mer 

upptäckande, tolkande och förklarande till sin natur snarare än att man ska bevisa eller 

konstatera en framtagen hypotes under mer kontrollerade former.  

David & Sutton (2011) beskriver just hur kvalitativa metoder är induktiva till sin 

karaktär, de är mer djupgående och explorativa samt mindre matematiska och strukturerade 

(David & Sutton, 2011, s.33–34, 93). Detta lämpar sig väl då min studie just vill förstå ett 

fenomen på djupet, det finns inga självklara sätt att besvara mina frågor utan studien kommer 

konkretiseras under projektets gång.  

Ahrne & Svensson (2015) beskriver även hur forskningsprocessen är mycket mer 

flytande vid användandet av kvalitativa metoder. De olika delarna så som datainsamling, 

analys och litteraturstudier kan ofta varvas och det finns en större frihet att forma projektet 

under själva forskningsprocessen beroende på vad som kommer fram (Ahrne & Svensson, 

2015, s.15).   

Ahrne & Svensson (2015) talar vidare om att samhällsfenomen inte alltid kan mätas 

med siffor och lyfter fram att bland annat makt, känslor, konflikter och hur beslut fattas måste 
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undersökas på ett djupare plan. Man kan med hjälp av kvalitativa metoder ’komma under 

skinnet’ på normer, och värderingar som spelar in och påverkar hur samhället ser ut och 

fungerar vilket i sin tur påverkar hur människor kan agera och handla. Med kvalitativa 

metoder kan man undersöka processer som leder fram till olika sorters fenomen och 

händelser. Man kan på så vis förstå exempelvis organisationers uppkomst och varande, hur 

idéer sprids och implementeras (Ahrne & Svensson, 2015, s.8, 12, 14).  

David & Sutton (2011) framför att fallstudie är en beteckning på studier som görs på 

endast ett fall och således inte är jämförande och att detta både är en fördel och nackdel. Man 

försöker få en djupare förståelse kring ett fenomen men samtidigt kan det vara svårt att visa 

på att fallet säger något mer generellt utanför det specifika fallet. Fördelen med fallstudier 

ligger i det att den på ett intensivt och djupgående vis ser till de processer och händelseförlopp 

som är gällande rörande fallet. Vidare menar författarna att fallstudier kan göras på olika 

nivåer, på en människa, på ett samhälle eller på en organisation. De beskriver de vanligaste 

datainsamlingsmetoderna som observationer, intervjuer och textstudier. Författarna menar att 

organisationsstudier ofta använder sig av fallstudier då detta är en idealisk metod för att se hur 

en organisation tar sig an förändringar (David & Sutton, s. 101, 151–152).  

3.2 Val av fall  

Mitt val av fall grundar sig i mitt intresse för bibliotek som anammat ett nytänkande och 

progressivt förhållningssätt och bibliotek som hämtat inspiration från den kommersiella 

sektorn och de konflikter som där kan uppstå. Jag hade tidigt hört talas om bibliotek som 

placerats i gallerior vilket jag tyckte var mycket intressant, att man placerar någonting som 

ofta relateras till den offentliga sektorn i en kommersiell sfär. Kista bibliotek var ett av de 

första biblioteken som jag intresserade mig för och vid närmare efterforskning fick jag även 

reda på att de var starkt influerade av Idea Store som enligt litteraturen hämtat mycket 

inspiration från den kommersiella sektorn för att bli ett bibliotek av idag. Det framkom också 

att Kista bibliotek uppstod ur en vilja av att modernisera bibliotekssektorn i Stockholm stad 

men också ur en politisk vilja att göra Stockholm till ’The Capital of Scandinavia’.  

3.3 Materialinsamling & tillvägagångssätt 

Det empiriska material som min uppsats grundar sig på är hämtad genom blandade metoder, 

också kallat triangulering. Enligt Ahrne & Svensson (2015) kan en studies trovärdighet 

förstärkas om data är hämtat med flera olika metoder, studiens validitet blir således större 

(Ahrne & Svensson, 2015, s.25–26). Detta är även någonting som David & Sutton (2011) 

återkommer till där de menar att man genom triangulering kan fånga in ett vidare spektrum av 
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ett fenomen, den ena metodens svaghet kan således fångas upp av en annan metod och vice 

versa. De beskriver hur kvalitativ triangulering exempelvis kan uppnås genom att göra 

intervjuer och observationer (David & Sutton, 2011, s.95). 

 Jag har valt att göra dels intervjuer men också observationer för att fånga in Kista 

biblioteks planeringsfas, konkretiseringsfas och hur verksamheten ser ut idag.  

3.3.1 Intervjuer  

I min studie har jag intervjuat tre personer som varit delaktiga vid planerandet och 

uppförandet av Kista bibliotek. Dessa tre respondenter har på olika sätt varit delaktiga i 

projektet att skapa det nya biblioteket, från hög politisk nivå till en mer verksamhetsnära nivå. 

Valet av respondenter är grundad i min ambition att på ett så heltäckande sätt som möjligt 

kunna förstå hur idéerna kommit fram till att slutligen konkretiseras i en färdig verksamhet. 

Eftersom att jag ville ta del av information från centrala gestalter vid uppförandet av 

biblioteket gjordes eftersökningar där jag fann en av mina respondenter. Denna gav mig sedan 

vidare kontakt med mina två andra respondenter vilket blev ett vitt spektrum av betydelsefulla 

personer.  

 Ahrne & Svensson (2015) beskriver snöbollsurval på så vis att man genom en 

respondent får tillgång till andra personer som skulle kunna vara av intresse (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.41). David & Sutton (2011) menar att snöbollsurval vanligtvis används 

inom kvalitativa metoder. Genom att växelvis samla in data och analysera denna kan man 

bestämma vem man ska prata med härnäst för att slutligen uppnå en mättnad. Mättnad 

beskriver författarna som då forskaren inte upplever att ytterligare datainsamling skulle 

medföra nya insikter rörande studien (David & Sutton, 2011, s.107).  

Intervjuerna var av halvstrukturerad natur och grundade sig ur de olika faserna i 

bibliotekets uppförande som utkristalliserades i en intervjuguide. Anledningen till att jag ville 

ha en viss struktur var för att kunna jämföra informationen som mina respondenter gav. Ahrne 

& Svensson (2015) menar att man kan utforma intervjuer med olika sorters grad av struktur. 

Genom att använda sig av halvstrukturerade intervjuer kan man få in en bredare bild av 

fenomenet, ta del av händelseförlopp och olika situationer, men samtidigt kunna jämföra de 

svar som samlas in (Ahrne & Svensson, 2015, s.38)  

Två intervjuer gjordes ansikte mot ansikte och den tredje via telefon då det inte fanns 

möjlighet att träffas i ’verkligheten’. Alla intervjuer pågick i snitt under 1 timme och 30 

minuter. Allt material spelades in och transkriberades därefter.  
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3.3.2 Respondenter  

De tre respondenter som jag fått äran att intervjua har alla haft betydande roller i planerandet 

och uppförandet av Kista bibliotek. En av mina respondenter, som jag valt att benämna 

Samordnaren har förutom att hen har en lång erfarenhet av att ha jobbat på bibliotek varit 

delaktig ända från projektets början. Samordnaren har bland annat arbetat för att samordna 

personal och verksamhet för det nya biblioteket. Tillsammans med en av mina andra 

respondenter som jag valt att kalla Stadsbibliotekarien arbetade de med att skriva ett av de 

första förslagen över hur biblioteket i Kista skulle se ut. Min tredje respondent, som jag valt 

att kalla Verkställaren kom in i ett senare skede och tog fram material som baserades på de 

tidigare idéerna och arbetade tillsammans med de andra för att göra visionen om Kista 

bibliotek till verklighet. 

Stadsbibliotekarien har haft en betydande roll för biblioteksverksamheten i hela 

Stockholm stad och arbetat på en hög politisk nivå med att forma denna verksamhet. Hen har 

bland annat varit med och tagit fram biblioteksplaner för bibliotekssektorn i staden.  

 

3.3.3 Observationer  

Observationerna gjordes under en veckas tid då jag befann mig i Stockholm då jag även hade 

bokat in två av mina intervjuer. För att få en så representativ bild av verksamheten som 

möjligt ville jag täcka in alla veckans dagar, således gjordes ett observationspass på måndag 

förmiddag, tisdag eftermiddag och så vidare. Observationerna var av dold karaktär och 

ickedeltagande på så vis att jag befann mig biblioteket men inte aktivt sökte kontakt med 

besökarna, jag hade heller inte informerat besökarna om min studie. 

Fokus för observationerna var vem som besöker biblioteket, hur användarna använde 

sig av rummet, men också hur det fysiska biblioteket var uppbyggt. Ur mitt teoretiska 

ramverk och den tidigare forskningen skissades vissa preliminära intresseområden i förväg, 

exempelvis gränser mellan det privata/offentliga, arkitektur, användares beteende samt 

mångfald. Anteckningar skrevs ned för hand för att sedan mer skrivas ned mer detaljrikt efter 

varje observationspass.  

Enligt May (2011), som bedrivit studier över vanliga metoder för att studera bibliotek, 

är observationer vanliga som komplement till andra datainsamlingstekniker. 

 

 ” As it is a record of what people do rather than what they say or think they do, observational 

information may be used to check or supplement information collected by other means” (May, 

2011, s.358). 
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May (2011) beskriver vidare att man genom icke-deltagande observationer kan fånga in 

’naturliga’ händelser, hur rummet används och betrakta hur användare av bibliotek interagerar 

och beter sig (May, 2011, s.359). 

3.4 Validitet och generaliserbarhet  

Ahrne & Svensson (2011) menar att validitet kan uppnås genom att använda sig av flera olika 

metoder för att undersöka ett fenomen, för att få olika perspektiv och nyanser. Vidare talar 

författaren att validitet kan uppnås genom att återkoppla till fältet, detta innebär att man 

beskriver sina upptäckter för sina respondenter (Ahrne & Svensson, 2011, s.26). Eftersom att 

mina intervjuer och observationer varvades om vartannat så kunde jag även få intressanta 

synpunkter från mina respondenter rörande mina observationer, vilket gav ytterligare 

information till studien.  

Generaliserbarhet är enligt Ahrne & Svensson nära förknippat med en studies 

trovärdighet. Det handlar om att man genom sin studie kan säga någonting om en större 

population eller en likartad miljö. Ett sätt som man kan göra detta är att relatera sina resultat 

till ett större teoretiska ramverk. Man kan också relatera sitt resultat till andra studier som 

studerat liknande fenomen (Ahrne & Svensson, 2015, s.26–27). David & Sutton, menar att en 

av fallstudiens svagare sida är att, eftersom att man på ett djuplodat och processinriktat sätt 

intresserar sig för ett specifikts fall kan det vara svårare att säga något mer generellt och 

applicera sina slutsatser till liknande fenomen (David & Sutton, 2011, 154).  

Detta är jag medveten om, och eftersom att min studie specifikt intresserar sig för Kista 

bibliotek anser jag att kvalitativa fallstudier är det bästa angreppsättet, slutsatserna kommer 

således bara gälla för mitt specifika fall.  

3.5 Analys och tolkning  
För att få en klarare bild av mitt empiriska material och hur det tolkats och analyserats har jag 

valt att dela upp detta i två delar. Dels empiri i ett steg och sedan analys i ett annat. Detta för 

att skapa en klarare bild av hur materialet har tolkats men också för att få en tydligare bild av 

de olika stegen som Kista bibliotek gått igenom, från planeringsfas till verksamheten idag.  

Ahrne & Svensson (2015) beskriver att analysen av kvalitativt material grundar sig i tre 

viktiga delar; sortering, reducering och argumentation. Sortering söker att göra det empiriska 

materialet hanterbart, man strukturerar upp och skapar övergripande koder. Författarna talar 

om att koderna från en början är relativt öppna för att sedan förfinas och blir mer fokuserade 

och selektiva (Ahrne & Svensson, 2015, s.224). 
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Både de transkriberade intervjuerna och observationerna resulterade i en väldigt stor 

mängd empiri vilket till en början kändes övermäktigt. Jag ville dock inte för tidigt utesluta 

potentiellt viktiga punkter i materialet så empirin granskades i detalj ett flertal gånger för att 

sedan så smått tilldelas vissa generella koder. 

Intervjuguiden utgick från mina övergripande frågeställningar, så en kan säga att 

analysen redan tagit sin början genom mitt teoretiska ramverk och intresseområde. David & 

Sutton (2011) menar att analyser kan vara deduktiv till sin karaktär, alltså att forskaren redan 

innan datainsamlingen ägt rum skapar koder utifrån tidigare forskning och teoretiska ramverk 

(David & Sutton, s.274–275).  

Som tidigare poängterats så är kvalitativa metoder relativt flytande till sin karaktär, det 

är större växelverkan mellan datainsamling och analys. Ahrne & Svensson (2015) menar att 

forskare alltid har med sig en viss grad av förförståelse utifrån vilken bakgrund denne 

kommer ifrån men att det handlar om att skapa en balans och inte underbygga sin analys på 

’önsketänkande’ (Ahrne & Svensson, s.228).  

Detta var för mig någonting viktigt, och genom en noggrann granskning av empirin 

tilldelades övergripande och öppna koder för att försiktigt förfinas i underkategorier. 

Intervjuguiden skapades i ett relativt tidigt skede, denna har jag valt att inte lägga fokus på vid 

analysen, då dels min förståelse för fallet ökade ju fler intervjuer som gjordes men också för 

att få en öppnare och objektivare bild av empirin. Ahrne & Svensson (2015) poängterar att 

guider inte är verktyg för analys, utan snarare undersökningsverktyg och att det kan vara bra 

att inte utgå för mycket från dessa (Ahrne & Svensson, 2015, s.227).  

Ahrne & Svensson (2015) lyfter fram reducering som då man väljer ut vad som ska och 

inte ska vara finnas med, då allt material som samlats in omöjligen kan presenteras i en studie 

(Ahrne& Svensson, 2015, s.235). Detta har även gjorts med stor försiktighet, jag har valt att 

presentera det som varit extra intressant och det som är relevant för min studie för att återge 

en så nyanserad och gedigen bild av mitt material som möjligt. Ahrne & Svensson (2015) 

menar att denna del av analysen inte ska fungera som en bekräftelse av forskarens egen tes, 

utan att reduceringen ska reflektera en nyanserad bild och ta fram det oväntade för att 

utveckla och problematisera den egna tesen (Ahrne & Svensson, 2015, s.235). Detta har tagits 

i beaktning på så vis att jag genom mitt material försökt belysa kontrasterande empiri och lyft 

fram olika perspektiv från de olika respondenterna. Eftersom att alla respondenter varit 

delaktiga på olika vis samt att de arbetat på olika nivåer, har intressanta iakttagelser kunnat 

belysas.  
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Argumentationsfasen är tätt kopplat till att relatera sitt material till annan forskning, 

vedertagna begrepp och teorier. Denna del av analysen handlar om att skapa en djupare 

mening och betydelse genom att relatera sin empiri till annan forskning och skapa en sorts 

dialog mellan dessa (Ahrne & Svensson, 2015, s. 234). Eftersom att nyinstitutionell teori 

fångar upp aspekter som relaterar till organisationers olika faser var teorin väldigt god för mitt 

analytiska arbete och kunde hjälpa mig i min begreppsbildning, det lämpade sig även väl som 

en naturlig övergång i alla uppsatsens delar. I teoriavsnittet har jag dock beskrivit kritik som 

förts fram angående teorin och detta har varit närvarande i det analytiska arbetet.  

3.6 Etik  

Det fanns en rad etiska frågor att förhålla sig till under hela forskningsprocessen. 

Respondenterna har anonymiserats, även om inte alla uttryckt önskemål om detta. Vid 

redovisningen av det empiriska materialet var det dock betydelsefullt att beskriva vilken 

position de olika respondenterna har, detta har dock gjorts med stor försiktighet. Jag har även 

informerat respondenterna om att de kan dra sig ur när som helst, samt fått godkännande om 

att spela in intervjuerna för transkribering.  

Observationerna är gjorda med godkännande från Kista biblioteks ledning, men de 

observerade har inte informerats om mina studier. Ahrne & Svensson (2015) menar att dolda 

observationer kan ses som etiskt godtagbara om miljön som man observerar är offentlig samt 

att man inte går ut med information som kan kopplas samman med individer (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.99). Eftersom att biblioteket är en offentlig plats och inga personliga 

uppgifter nämnts, och att jag fått godkänt från bibliotekets ledning anser jag att de dolda 

observationerna kan anses som etiskt godtagbara. 
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4. Empiri 
Denna del av uppsatsen syftar till att redovisa det empiriska material som samlats in, och 

presenteras kronologiskt utifrån rubrikerna planeringsfasen, konkretiseringsfasen och 

slutligen verksamheten idag. Som tidigare nämnt har jag valt att dela upp empirin och 

analysen för att få en större tydlighet, de fenomen som är av intresse presenteras för att sedan 

analyseras djupare i den kommande analysen. Det teoretiska ramverket har ändå varit aktivt 

genom att empirin som presenteras och lyfts fram härstammar ur det valda intresseområdet 

och ett processinriktat, nyinstitutionellt perspektiv.  

4.1 Bakgrund  

För att förstå bibliotekets uppkomst måste man först måla en övergripande bild av vad som 

föranledde Kista biblioteks uppkomst och ur vilken institutionell miljö initiativet växte ur. 

Bibliotekets uppkomst kan ses ur flera synvinklar och perspektiv och kan förstås ha 

uppkommit ur satsningar på dels Stockholms Stad i stort ur en internationell kontext, dels på 

satsningar på Järvaområdet som Kista är en del av, men också ur en vision om att modernisera 

Stockholms stadsbiblioteks verksamhet i stort i början av 00-talet.  

Vision 2030 som kom 2007, är ett övergripande styrdokument som ska vägleda och ge 

riktlinjer för alla aktörer inom Stockholms Stad. Dokumentet har som vision att göra 

Stockholm till ’The Capital of Scandinavia”. Dokumentet täcker både offentlig sektor och 

näringsliv, bland annat.  

Ett annat viktigt dokument som också gett avtryck på mitt studieobjekt är Järvalyftet.  

Detta dokument beskriver hur Järvaområdet i norra Stockholm ska bli en trevligare, tryggare 

och bättre plats att arbeta och bo i. I dokumentet lyfts bland annat fram att Järvaområdet, som 

Kista är en del av, kantas av sociala och ekonomiska problem men att med hjälp av bland 

annat de boende och andra aktörer som de stora It-företagen som finns i området kan man 

tillsammans skapa ett område som fungerar som en tillväxtmotor för hela Stockholm. 

Området ska bli en plats där man vill bo och leva. 

 

 

 

 



24 
 

4.2 Planeringsfasen 

Biblioteket i Kista öppna upp den 12 augusti 2014. Det var dock en lång process innan 

verksamheten slog upp sina portar. Stadsbibliotekarien menar att en måste söka sig bakåt i 

historien för att förstå Kista biblioteks uppkomst.  

4.2.1 Modernisering 

Stadsbibliotekarien menar att det år 2000 kom en förfrågan från dåvarande borgarrådet om att 

modernisera biblioteksverksamheten i Stockholm stad. Moderniseringen resulterade i ett 

förnyelseprogram och att den första biblioteksplanen för Stockholms stads 

biblioteksverksamhet, Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 

2002–2006, togs fram av SSB:s ledning som sedan lanserades för politiken. 

 ”Tanken var att när människor är i rörelse och möter bibliotek i rörelse kan vad som 

helst hända!”. Vidare berättar Stadsbibliotekarien att biblioteksplanerna också uppkom ur ett 

växande missnöje kring olika stadsdelsförvaltningarnas beslut om att stänga ner bibliotek runt 

om i Stockholm. Biblioteksplanerna för Stockholms stadsbibliotek blev ett strategiskt viktigt 

verktyg dels för att visa på vikten av bibliotek för politikerna men också som riktlinjer för 

medarbetarna inom biblioteksverksamheten i Stockholm. Ur en politisk synvinkel menar 

Stadsbibliotekarien att planerna kan användas som en hävstång och brobyggare till politiken: 

”då kan man säga, titta här, den har antagits av er, det är ni som säger att vi ska göra detta”.  

Stadsbibliotekarien berättar att en av huvudpunkterna i förnyelseprogrammet var att 

skapa ett nytt stadsbibliotek, men också att renovera fem till sex bibliotek om året runt om i 

Stockholm. I dessa planer fanns det också en idé om att skapa ett nytt bibliotek i Järvaområdet 

där Kista är en viktig knytpunkt. 

Samordnaren menar att Järvaenheten, som är en del av Stockholms stadsbibliotek, är ett 

komplext område ur flera synpunkter. Komplext på så vis att det är ”ganska stor arbetslöshet, 

det är höga sjuktal och det talas väldigt mycket olika språk”. Vidare menar hen att det råder 

stor socioekonomisk utsatthet i området och att det är trångbebott. Vikten av att ha en plats att 

där man kan mötas, studera, och anordna aktiviteter blir därför extra viktigt. Detta menar 

Samordnaren var en av grundtankarna med biblioteket.  

I Kista finns Sveriges ’Silicon Vally’ Kista Science City, där forskning och företagande 

IT sker på internationell nivå, med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan och Ericsson 

som aktörer. Enligt Stadsbibliotekarien så ville man sammanföra dessa världar. 

 

”...vi hade en vision, en grundtanke, vi visste att vi ville sammanföra IT sektorn på ena sidan av 

tunnelbanespåret med den andra sidan av spåret där befolkningen fanns. Tunnelbanan skulle vara 
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det sammanbindande, att vi hade ett gemensamt språk; engelska, som talades både av IT-

ingenjörer och av invånarna”.   

 

Denna vision bekräftas även av Verkställaren som menar att man med hjälp av Idea Store som 

inspiration såg att det fanns en potential i folkbibliotek. Folkbiblioteken kan fungera som ett 

nav och mötesplats där olika världar och människor kan mötas. 

Stadsbibliotekarien talar vidare om att visionen och målet med biblioteket var att 

sammanföra världar och människor från alla samhällsskikt. Vidare påtalar hen att biblioteket 

kan vara en kontrast till segregering och isolering som hen menar är en falsk trygghet. 

 

”Jag tänker att verklig trygghet skapar man i miljöer så som bibliotek och falsk trygghet bakom 

gated communities. Där ungdomar kan sitta sida vid sida med äldre personer, svenskar sida vid 

sida med invandrare. Lås- och larmfirmor skapar falsk trygghet, då gör man tvärtom. Det blir allt 

mer segregerat i Stockholm, man behöver de här ytorna där folk kan träffas. Alla kommer till 

biblioteket, både unga, gamla, fattiga och rika. Det är otroligt viktigt att det finns sådana platser i 

samhället”. 

 

Dessa idéer går också hand i hand med viktiga samtida övergripande framtidsvisioner och 

strategiska dokument för Stockholm stad, bland annat Vision 2030 och Järvalyftet vilket 

respondenterna poängterar. Enligt Stadsbibliotekarien så var dessa dokument betydelsefulla i 

förnyelseprogrammet och för biblioteksplanerna.  

 

”... när jag läste Vision 2030 första gången så tänkte jag att ”den är skriven för oss”... den handlar 

om att staden inte bara växer i antal men också i komplexitet, precis som vi skriver i våra planer så 

talar den om att Stockholm växer i kunskap och det kan vara en tillgång om man tar tillvara på 

den!”.  

 

Enligt Samordnaren, som arbetat mer verksamhetsnära om en jämför med Stadsbibliotekarien, 

så är de övergripande visionerna riktlinjer och har olika betydelse för olika nivåer inom 

Stockholms stadsbiblioteks organisation.  

 

”Ofta är det ju så att man läser det och tänker ”var passar vi in i det här? vad är det vi redan 

håller på med?” men jag kan inte säga att vi tittat jättemycket på de här dokumenten, dem har ju 

varit med och ofta varit i linje med vad vi själva försökt utveckla, men det är inte så att man följt 

dom till punkt och pricka eller så. Det finns ju en politisk vilja men också en vilja från Stockholms 
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stadsbibliotek i stort att det här skulle bli ett stort och modernt bibliotek och då kan jag också 

tänka att man på olika nivåer lägger olika vikt på dokumenten”.  

 

Stadsbibliotekarien lyfter fram att de både vid framtagandet av biblioteksplanerna och 

förnyelseprogrammet rådde en viss politisk debatt kring hur biblioteken skulle förhålla sig till 

Vision 2030, där en av dessa cirkulerade kring begreppet valfrihet, som ansågs för 

marknadsorienterat. 

 

”...jag minns att vi hade en diskussion med en på kulturförvaltningen som sa; ”nu får ni stryka bort 

ordet frihet ur biblioteksplanerna”, det var efter att det blivit en rödgrön majoritet efter en 

borgerlig. Då tänkte jag ”du är ju helt galen”! Även om borgarna lägger mycket tyngd vid 

valfrihet och så, så är frihetsbegreppet ett väldigt gammalt socialistiskt begrepp; frihet att 

drömma, frihet att växa och förverkliga sina visioner, så begreppet fick stå kvar. Den förra 

ärkebiskopen KG Hammar sa så här om kyrkan; ”det är inte staketet som ska hålla, det är kärnan 

som ska vara intakt” och så tänker jag också om biblioteket. Begrepp som frihet är ju vår kärna, 

och det kunde jag läsa in i Vision 2030. Här fanns kärnbegrepp som vi kunde plocka och också 

tolka som vi ville för att det skulle passa in med vår verksamhetstanke. Man kan ändra och förhålla 

sig till tiden och politiken en hel del men kärnan är jätteviktig att behålla. Man måste vara rädd om 

sina kärnvärden”.  

 

Stadsbibliotekarien berättar att projektet att skapa ett nytt stadsbibliotek plötsligt stoppades på 

grund av finanskrisen 2007–2008. Vidare menar hen att man då hade en ’plan B’ där man lade 

ännu större fokus på att förnya de andra biblioteken i Stockholm vilket också skapade gehör 

hos politikerna ”det är ju klart att det var tråkigt att stadsbibliotekprojektet, som vi arbetat 

med så länge, lades ner. Men inget ont som inte för något gott med sig”. Genom att projektet 

lades ner så menar hen att Kista bibliotek fick ännu större stöd från politiskt håll och visionen 

började snart ta konkret uttryck. 

 

4.2.2 Var ska biblioteket vara?   

Stadsbibliotekarien menar att valet av Kista galleria till viss del valdes för att gallerians 

dåvarande VD var så otroligt entusiastisk och engagerad. ”Jag kommer ihåg att han kom 

inrusande en gång mitt i ett möte och sa; Hej! är det du som är ...? Jag tycker att vi ska bygga 

biblioteket inuti Kista galleria”. Samordnaren lyfter även fram att det dels fanns en politisk 

vilja men också en vilja från gallerian att flytta in biblioteket där.  
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”Det är många gallerior som är intresserade av att få in en sån här typ av verksamhet, gallerior 

har ju ofta toppar och dalar. Har man exempelvis en kulturverksamhet i byggnaden blir det 

jämnare fördelat, det är ju ett sätt att få människoflöde hela tiden. Alla har ju sina orsaker och så 

möts man där i mitten”.  

 

Ur den politiska aspekten menar Samordnaren att deras styrdokument beskriver att bibliotek 

ska placeras där människor rör sig: ”När man pratar om att man vill öppna nya bibliotek så är 

det ju just nya knytpunkter och där folk samlas som poängteras”.  

Valet av placeringen i Kista galleria var, förutom den engagerade galleriachefen även 

motiverat av en rad andra anledningar. Stadsbibliotekarien menar att man bland annat 

beräknade att fördubbla biblioteksbesöken om biblioteket skulle få 6–7% av de besökare som 

en genomsnittlig butik i Kista galleria har, detta ställdes sedan i relation till hyreskostnaderna 

från både den gamla placeringen på Kista torg och den tilltänkta placeringen på gallerian. ”I 

tillägg till att vi skulle nå en bredare användargrupp, skulle kostnaden per besök inte bli 

högre med den nya placeringen och därmed hade vi också mött politikens mål”.  

Samordnaren berättar att placeringen av biblioteket i Kista galleria bland annat 

motiverades av att man ville fånga upp målgrupper som inte var reguljära användare. ”... 

skulle det stå mellan de som är vana biblioteksbesökare och det som inte besöker bibliotek 

skulle valet vara enkelt. Man lägger större fokus på de som man inte når”. Vidare menar 

Samordnaren att förslaget om att stänga ner de dåvarande lokalerna på torget och flytta in i 

Kista galleria dock inte undkom kritik.  

 

”Det minst populära man kan göra är att stänga ner ett bibliotek, och det ska vi ju vara glada för. 

Men är det så att folk rör sig på ett annat sätt än för kanske 20 år sedan så kanske man bör tänka 

om... Jag säger inte att man ska stänga ner bibliotek, men när det kommer till en sådan stor stad 

som Stockholm och som har så många bibliotek, som har dem inhysta i gamla konsumbutiker och 

på torg som inte används längre kanske man bör fundera över vad som är det bästa”.  

 

Stadsbibliotekarien lyfter även fram att det fanns en oro om att placera biblioteket på en 

kommersiell plats. ”Det fanns ju synpunkter, man går ju in på kommersiella villkor och blir 

en del av ett köpcentrum men man kan också se det som att biblioteket är en paus inne i denna 

sfär, där det inte finns krav på varken medlemskap eller pengar”.  

Stadsbibliotekarien beskriver vidare att biblioteket kan vara en sorts motpol på en 

kommersiell plats, och att detta också var en aktiv tanke gällande placeringen i Kista galleria. 
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Vidare menar hen att det är otroligt viktigt att det finns sådana platser i samhället speciellt då 

samlingsplatserna och rörelsemönster har förändrats. 

 

”I en plats där det finns mycket kommersiella aktörer så är det viktigt att det finns en plats där det 

inte är medlemskrav eller köptvång. En offentlig plats som finns där folk är, inte så att människor 

måste söka upp den på en särskild plats. Gallerian är ju inte bara en plats för folk med pengar utan 

det är ju en plats där folk strövar omkring.” 

 

Samordnaren menar att det finns en spänning och olika krafter som slåss om det offentliga 

rummet och att det är viktigt att man tar den striden för att värna om det öppna samhället. Om 

rörelsemönster och samlingsplatser förflyttats från att tidigare kanske varit ett torg till att nu 

vara en galleria så måste biblioteket också placeras där människor väljer att röra sig och 

mötas.  

 

”Det finns ju väldigt starka krafter som vill ha hand om det offentliga rummet, där det finns starka 

krafter som vill ta det offentliga rummet och det kollektiva och det gemensamma. Det finns två 

olika krafter, dels de som vill öppna upp och där man villa ha det gemensamma och öppna och dels 

de som vill göra det privat och slutet. Det är något som vi inte har sett slutet av. Det vi kan göra är 

att vara det offentliga rummet och fortsätta var det, utifrån en demokratisk tanke om att vara en 

stöttepelare i denna storm av olika dragningskrafter”.  

 

4.2.3 Idea store som inspiration 

Enligt Verkställaren så kan en se likheter med Idea Stores verksamhet främst i det att Kista 

bibliotek rekryterar brett, inte bara bibliotekarier, till verksamheten. Ett exempel på detta är 

verksamhetens producenter som var ett utav de första nyrekryteringarna som man gjorde. 

Vidare menar Verkställaren att man i likhet med Idea Store har ett öppet förhållningssätt till 

samarbeten av olika slag, både med privata och offentliga aktörer. Genom att dels rekrytera 

brett och dels ha olika sorters samarbeten kan man tillföra biblioteket kompetens och tjänster 

som man inte annars skulle kunna erbjuda. Ett exempel på detta är advokatjouren som 

biblioteket erbjuder. I sin helhet menar Verkställaren att Kista bibliotek i likhet med Idea 

Store ”… har en ganska vidgad syn gällande vad man kan fylla en biblioteksverksamhet 

med”.  

Stadsbibliotekarien beskriver hur man tidigt hade en vision om att man inte skulle vända 

ryggen mot det kommersiella, utan att man skulle omfamna de positiva aspekter som 
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exempelvis ett kommersiellt förhållningssätt kunde bidra med. ”Vi visste att vi inte hade 

någon skräck för det kommersiella och att vi inte ville utnyttja de fördelar som det gav, 

exempelvis med resursutnyttjande”. Vidare beskriver hen i likhet med Verkställaren att man 

inom biblioteksverksamheten i Kista öppnat upp för mer ömsesidiga samarbeten, både från 

den offentliga och privata sfären och att detta reflekterades i planerandet av Kista bibliotek.  

 

”...det får inte bli kravlöst. Vi hade en checklista där samarbetet skulle tillföra kompetens, att 

parten delade våra värderingar, att vi skulle få kontakt med nya användare och att vi skulle 

utnyttja resurser maximalt. Både ekonomiska och kompetensmässiga. Man måste checka av, man 

måste ha ett samtal och inte bara bli glad av att de vill samarbeta med en, eller att de erbjuder ett 

par datorer till oss. Samtalet är jätteviktigt och att de följer de kriterier som vi satt upp”.  

 

Verkställaren talar om att inspirationen från Idea Stores också kan skönjas i det att biblioteket 

är måna om att ha en stark lokal anknytning och arbetar ständigt för att uppnå detta. 

 

”En annan sak som vi diskuterade kring, som vi tyckte var bra och viktigt, var den här 

granskapstanken. Liksom att anknyta till lokalbefolkningen och stadsdelen, community-tanken var 

oerhört viktig, att vi skulle bli en del av den... Att människor känner att vi arbetar med viktiga 

personer i dessa stadsdelar och i grannskapet. Att man känner igen sig och känner sig hemma, 

känner stolthet över biblioteket. Men också att man samarbetar med aktörer som går utanför 

Järvaområdet så som Kungliga Tekniska Högskolan och Konstfack”.  

 

Verkställaren lyfter dock fram att det fanns aspekter som man inte valde att efterlikna 

exempelvis rörande avgifter. ”… det finns beröringspunkter med Idea Store, man kanske kan 

se det mer som en sorts filosofi för hur verksamheten ska se ut. Andra delar som är vanliga på 

Idea Stores finns inte, vi tar ju inte betalt för kurser exempelvis.  

  Samordnaren påpekar att motsättningar gällande Idea Store ofta gav sig i uttryck i 

diskussioner som handlade om gränsen mellan det privata och det offentliga, dels då Idea 

Store är inspirerad av bokhandeln och dels för att biblioteket skulle flytta in i en galleria. Hen 

menar att man ofta talade om riskerna att röra sig mot det privata. ”Kan man riskera 

någonting? Alltså om man tar ett nytt grepp, hur gör man så det inte blir som en bokhandel? 

Vad händer om man hamnar inom ramen av en galleria? Ska vi också ha flashiga 

reklamgrejer? 
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4.2.4 Kista bibliotek eller Idea City?  

 

”Det är ju inte vi som upprätthåller bilden av vad biblioteket kan ge, utan det är omvärlden som 

har föreställningar om vad biblioteket är. Det har en positiv föreställning men det är också en 

föreställning som kan hindra utvecklingen framåt” (Samordnaren).  

 

En viktig del kopplat just till Idea Stores var valet av namn på biblioteket, vilket enligt alla 

respondenter diskuterades länge och väl. Det preliminära namnet, som användes dels i 

planerandet av verksamheten men också då verksamheten i ett tidigt skede ville knyta till sig 

viktiga samarbetsparters, var Idea City. Det fanns en rad för- och nackdelar som vägdes emot 

varandra innan man tillslut bestämde sig för att döpa biblioteket till just Kista bibliotek. 

Verkställaren menar att en fördel med namnet Idea City var att det skulle klinga bra 

med den kringliggande företagskulturen där det är vanligt att man benämner olika aktörer på 

engelska, exempel är Kista Science City och det digitala konstgalleriet Digital Art Center.  

Stadsbibliotekarien beskriver att många diskussioner handlade om till vilken grad man ville 

förknippas med bibliotek ut ett traditionellt perspektiv kontra ett modernt och nyskapande 

perspektiv. Detta resonemang lyfts även fram av Samordnaren som menar att namnet Idea 

City slutligen blev nedröstat eftersom Kista biblioteket i grunden just är ett bibliotek, och att 

man ville poängtera detta till besökarna. Det blev ett sorts ställningstagande gällande gränsen 

mellan det privata och det offentliga.  

 

”Det fanns ju en massa tankar om att man skulle döpa det till Idea City och det blev på nått sätt 

nedröstat. Dels för att det låg för nära Idea Store, dels just i och med att vi flyttade in i en 

kommersiell miljö. Då är det jätteviktigt att vi etablerar att biblioteket är en offentlig plats. Att det 

här är biblioteket och det känner man till! Det blir på så vis en trygghetskänsla istället för att man 

ska känna att gallerian tagit över verksamheten. Vi tyckte att det var viktigt med tanken om det 

öppna torget, och att biblioteket på nått sätt skär igenom det kommersiella bruset. Det här är ju ett 

bibliotek, det ju inte så att vi hittar på en ny verksamhet, utan det är ju att vi utvecklar den 

verksamhet som ligger i sin linda i vanliga bibliotek som vi skulle kunna lyfta mycket, mycket 

bättre.  

 

Diskussionerna kring valet av namn handlade enligt Samordnaren, likt Stadsbibliotekarien, 

mycket om till vilken grad man ville förknippas med folkbibliotekets traditionella roll. Ett 

exempel på detta är när man initialt började söka samarbetsparters, då valde man aktivt att 

presentera sig som Idea City istället för Kista bibliotek. 
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 ”Det var ju någon som sa till mig att potentiella samarbetsparters lyssnade bättre och var mer 

positiva om man presenterade verksamheten som Idea City. Om man ringer och säger att man är 

ifrån biblioteket så blev man bemött på ett helt annat sätt, det förknippades med tanter som sitter 

och stickar och dammiga, stillsamma rum. Om man däremot använde sig av Idea City fick man 

direkt prata med rätt sorts person gällande samarbeten, tillexempel gällande programmering...” 

 

Stadsbibliotekarien poängterar att det finns vissa aspekter i den traditionella rollen som 

folkbibliotek associeras med som kan förhindra att biblioteket kan utveckla sin verksamhet 

och som bygger trösklar gentemot användarna och potentiella samarbetsparters. Exempel på 

detta är tystnadskulturen som finns på bibliotek, att biblioteket är en plats som ska vara stilla 

och tyst. Ett annat exempel på detta är bibliotekens arbete som kvalitetssäkrare gällande vad 

som är bra och dålig litteratur, och ur ett större perspektiv vad som definieras som litteratur. 

Vidare menar hen att de olika aspekterna ofta har två sidor som man måste förhålla sig till, 

tystnadskulturen är i viss grad viktig där hen menar att det behövs oaser i vår rörliga värld 

men att detta inte får gå till överdrift och förhindrar olika aktiviteter. Kvalitetssäkring är 

viktigt ur den aspekten att människor faktiskt söker sig till biblioteket för att få någonting utav 

den service som biblioteket erbjuder. Detta ska dock heller inte gå till överdrift där 

bibliotekspersonalen bestämmer vad som är bra eller dåligt för individen.  

 

”Varför kommer man till biblioteket om man redan vet exakt vad man vill ha? Då hade man kunnat 

ge läspengar istället... Det handlar ju om mötet mellan användaren och bibliotekarien, där 

bibliotekarien lyssnar nyfiket, intresserat och lär sig av användaren. Samtidigt får användaren 

lyssna på den samlade kunskapen som bibliotekarien fått genom sin utbildning och genom alla de 

användare som bibliotekarien mött, och möter varje dag”.  

 

På en högre nivå gällande kvalitetssäkring och då mer specifikt definitionen av begreppet 

litteratur, menar Verkställaren att Kista bibliotek arbetar utifrån ett vidgat textbegrepp där 

bland annat rörlig film, och olika digitala medier räknas in. Hen menar vidare att det fanns en 

viss skepsis rörande biblioteket, där människor undrade om biblioteket alls skulle ha några 

traditionella medier. 

 

 ”Jag tror att det finns en obefogad oro, både i biblioteksvärlden men också hos allmänheten när 

man talar om att man vill göra ett samtida och modernt bibliotek. Då tror människor att man skulle 
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kasta böcker. Men det betyder att fler funktioner behöver kunna samsas på ett bibliotek. Vi har ju 

faktiskt dubblerat våra fysiska resurser om en jämför med det gamla biblioteket”.  

 

Verkställaren menar att anledningen till att man tillslut ändå bestämde sig för att döpa 

biblioteket till Kista bibliotek och inte till Idea City var för att man, trotts strävan av att vara 

moderna och i viss grad frigöra sig från vissa aspekter som kan förhindra utveckling, ville 

poängtera att biblioteket är just ett modernt samtida folkbibliotek. ”För mig så tänker jag att 

det är viktigt att visa att bibliotek kan vara många olika saker och kan ta många olika uttryck 

i ett modernt samhälle beroende på vilka behov som finns på ett lokalt plan”. 

Stadsbibliotekarien menar att det fanns både en egen och en politisk vilja av att behålla 

namnet Kista bibliotek.  

 

”Vår marknadschef talade om att det egentligen är svårare att göra en ny verksamhet under 

namnet bibliotek än att byta begreppet. Samtidigt tyckte vi och våra politiker att det ligger så 

mycket förtroende kring namnet bibliotek att det är värt ett försök att försöka hålla kvar vid 

begreppet. Att behålla alla de värdefulla tillgångar som namnet för med sig och försöka damma av 

begreppet och göra det mer angeläget och tillgängligt för fler”.  
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4.3 Konkretiseringsfasen  

 

”När vi öppnade verksamheten i augusti 2014 ville vi förmedla: nu börjar biblioteket! Nu börjar vi 

bygga verksamheten! Biblioteksverksamheten är inte statisk och den byggs upp tillsammans, hela 

tiden, tillsammans med våra besökare”.  

 

Verkställaren menar med detta att Kista bibliotek är en verksamhet i ständig rörelse och att 

detta även gäller för bibliotekssektorn i stort, både nationellt och internationellt. 

Förhållningssättet är nära förknippat med ett individualistiskt förhållningssätt rörande 

bibliotek som också uppmuntras i biblioteksplanerna men även rörande offentlig sektor i 

Vision 2030. Samordnaren menar att detta förhållningssätt också reflekterades i alla de 

undersökningar som gjorts löpande både innan, och från och med att Kista bibliotek 

öppnades. Tanken om att ta del av användarnas preferenser och behov är under ständigt fokus 

där diskussionerna kretsar kring till vilken grad biblioteket kan förstå dessa. 

 

 ”Diskussionerna kretsade mycket kring: vet vi verkligen vad folk vill ha eller tror vi att vi vet vad 

folk vill ha? Rör sig människor verkligen som vi tror att dom gör? Vi var tvungna att börja jobba 

på ett sätt där vi verkligen observerade mer, vi började prata på ett annat sätt rörande 

verksamheten, men vi försökte också verifiera med statistik”  

 

Samordnaren talar vidare att man på detta vis kan utmana förutfattade meningar om 

användarna och verkligen utveckla verksamheten dels på ett individualistiskt vis men också 

dels på ett lokalt och kollektivt vis. Hen beskriver vidare att det finns en viss trögrörlighet 

rörande bibliotek som institution och att man bör våga ifrågasätta och försöka se 

verksamheten och vilka behov som finns med nya ögon, detta ska ske kontinuerligt. Hen 

lyfter fram att den generella bilden av biblioteket som en tyst, lugn och lite dammig plats, dit 

man enbart kommer för att få ta del av böcker inte stämmer överens med hur verkligheten ser 

ut. Bilden bör utmanas för att vara en aktuell verksamhet i dagens samhälle och detta är 

någonting som ska speglas i Kista biblioteks verksamhet.  

 

”Förut var det mycket fokus på böckerna och beståndet, att vi liksom ska servera det på fat till folk. 

Nu har det blivit mycket mer den sociala och relationsmässiga rollen som är i fokus, det händer en 

massa saker och det puttrar i rummet. Det handlar mycket mer om människan nu istället för 

bokhyllan”.  
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Det handlar emellertid inte om att bryta med den traditionella rollen helt och hållet och 

Samordnaren menar att det finns meningsskiljaktigheter både inom den egna arbetsstyrkan 

och inom bibliotekssektorn i stort.  

 

”Det är finns fortfarande dem som tycker att bokhyllan är viktigast och ser inte att det har skett 

den här förskjutningen. Jag tror inte att man ska kasta ut barnet med barnvattnet, det är ju klart att 

man behöver ha inslag av det gamla i det nya, man kan ju inte bara bryta. Men man måste kanske 

också se hur man ska omvandla verksamheten för att det fortfarande ska vara aktuell. Vad är det i 

biblioteksverksamheten som fortfarande gäller och hur har förändringen sett ut under de här åren, 

fråga sig själv hur man kan vara i tiden”. 

 

4.3.1 Den lokala anknytningen, individen och kollektivet i fokus  

Alla respondenter beskriver att verksamheten kontinuerligt sökt samarbeten med olika sorters 

aktörer, dels för att nå målgrupper som biblioteket inte annars skulle nå, dels för att tillföra 

kompetens och resurser för att tillfredsställa de behov som finns i området. En viktig del av 

kopplat till dessa samarbeten är också att biblioteket på så vis blir en del av lokalsamhället. 

Genom att biblioteket arbetar med betydelsefulla personer och aktörer från hela Järvaområdet 

kan biblioteket bidra med en kollektiv känsla och bidra till en gemenskap i området.  

Ett exempel som Stadsbibliotekarien lyfter fram är Kista biblioteks samarbete med 

Kista Galaxy, som är det lokala fotbollslaget för området. ”Kista Galaxy kräver att folk i 

styrelsen ska hjälpa med läxhjälp på biblioteket. Du kan tänka dig vilken attraktion det är, att 

gamla fotbollsidoler kommer och hjälper med läxor”.  

Samordnaren beskriver hur man ofta, bland annat i media, bara lyfter fram de negativa 

aspekterna av Järvaområdet och helt glömmer bort alla de positiva aspekter som finns. Fokus 

handlar allt för ofta om kriminalitet och socialt utanförskap medans den fina gemenskapen 

och grannsämjan hamnar i skymundan.”Det viktiga är att vi vill lyfta de positiva aspekterna och vi 

strävar också hela tiden att göra det på ett professionellt sätt. Bara för att det är en förort så behöver 

allting inte hela tiden handla om exempelvis kriminalitet. Vi försöker lyfta fram de positiva sakerna”.  

 

4.3.2 Vision, mål och måluppfyllelse  

Ett utav målen som biblioteket ville uppnå genom flytten in i gallerian var att dubblera 

besöksantalet till biblioteket. Som tidigare nämnt så hade man innan flytten beräknat att 

biblioteket skulle dubblera sitt besöksantal om biblioteket fick 6–7% av de besökare som en 

genomsnittlig butik i gallerian har. Enligt Samordnaren blev resultatet av flytten att 
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besöksantalet nästan tredubblades. Hen vill dock framföra att det är väldigt svårt att sätta upp 

konkreta mål för en offentlig verksamhet som bibliotek, eftersom att det inte finns direkta, 

kvantitativa mått för att vissa på genomslagskraft och värde av ett bibliotek.  

 

”Jag vet fortfarande inte om vi hade rätt mål. Vi gjorde det som ett projekt och man skulle mäta 

besöksantal ett visst antal år efteråt. Men det är jättesvårt att sätta konkreta mål utöver de 

kvantitativa, dessa är bara användbara till en viss gräns och säger inte allting. Hur mäter man att 

kvalitén har blivit bättre på ett bibliotek? Det är jätteknepigt. Man kan göra enkätundersökningar 

och kundnöjdhetstest, men jag känner att man bara kommer till en viss gräns även där. Då tror jag 

mer på det långsiktiga, att man pratar med grupper som är på biblioteket, hur dom upplever det”.   

 

Ett sätt för att säkerhetsställa effektivitet och måluppfyllelse var enligt Samordnaren bland 

annat att använda sig av arbetsmetoden Lean. Hen menar att Lean från början kommer från 

den kommersiella sektor och att det är en arbetsmetod där man följer upp olika aktiviteter, 

visioner, problem och sysslor genom att strukturera och visualisera dessa för arbetsgruppen.  

Konkret gav detta sig uttryck genom att man lokaliserade exempelvis ett problem, som 

man sedan bröt upp i olika beståndsdelar för att sedan på det mest effektiva vis lösa detta. 

Samordnaren menar att denna arbetsmetod ofta kopplas ihop med New Public Management 

och att detta är väldigt problematiskt. Det fördes mycket diskussioner kring att vända sig till 

marknaden för att effektivisera verksamheten och att det kan bli för mycket fokus på 

ekonomiska värden. 

 

”Det var viss debatt, dels för att det kommer från näringslivet, det gör att folk drar armarna åt sig, 

men också diskussionerna att prata om biblioteksbesökarna som kunder. Att man får in ett 

ekonomiskt sätt att prata om saker. Jag kan mycket väl förstå kritiken, men då glömmer man vad 

det egentligen handlar om. Att slimma där man kan slimma. För ibland tror jag att man gör mycket 

onödiga steg som inte spelar någon roll, som är ganska mekaniska, som vi kan ta bort eller minska 

på något sätt”.  

 

Samordnaren påtalar dock att arbetsmetoden inte används i samma utsträckning som i början 

av projektet utan att det nu mer handlar om ett övergripande förhållningssätt för 

verksamheten.  
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4.4 Verksamheten idag  

Denna del kommer huvudsakligen bestå av de observationer som gjorts på Kista bibliotek, 

men kommer även innehålla viss empiri som blivit insamlad genom intervjuer i de fall det är 

relevant. De observationer som gjorts kommer kategoriseras utefter två huvudsakliga teman, 

Kista bibliotek som ett traditionellt folkbibliotek samt Kista bibliotek som ett okonventionellt 

folkbibliotek. Observationerna kommer bland annat handla om arkitektur, besökare, 

interaktioner, mångfald och gränsen mellan det privata/offentliga. 

 

4.4.1 Kista bibliotek som ett traditionellt folkbibliotek 

Om en förhåller sig till Kista bibliotek som ett traditionellt folkbibliotek finns flera 

iakttagelser värda att nämna. Om en förhåller sig till bibliotekets rumsliga arkitektur finns det 

flera gemensamma nämnare som en kan härleda till ett traditionellt folkbibliotek, exempelvis 

den fysiska samlingen. Flera noteringar från observationerna beskriver hur man använt 

rummet för att belysa olika sorters funktioner.  

 

”Man ser en klar uppdelning mellan den fysiska samlingen och andra ytor som är ämnade för 

exempelvis aktiviteter och träffpunkter. På ena sidan av biblioteket finns det långa rader av 

facklitteratur och romaner, där olika små studierum finns nära till hands. Längst bort i rummet 

finns en stor yta speciellt ämnad för studier, vilket verkar vara en väldigt populär plats. Det är tyst 

och alla verkar försjunkna i studier framför sina bärbara datorer. På andra sidan av biblioteket 

finns det en stor scen inuti ett svart rum, väl avskuret från den tysta delen”.  

 

Detta är också något som Verkställaren beskriver där hen menar att biblioteket, trotts de 

moderna och nytänkande aspekterna är ett traditionellt folkbibliotek bland annat med 

hänvisning till bibliotekets fysiska medieutbud. ”Faktum är ju att vi dubblerade vårt 

mediebestånd, vi har dubbelt så mycket böcker nu som i det gamla biblioteket, men vi har en 

annan arkitektur så att det blir en mer tilltalande och luftig atmosfär” (Verkställaren).  

Det är väldigt tydligt att de försökt att dela upp men samtidigt sammanföra den mer 

traditionella folkbiblioteksrollen med nya progressiva idéer. Detta ger sig bland annat i 

uttryck av hur tydligt besökarna beter sig på olika platser i lokalen. ”I studiesalen sitter alla 

tyst och studerar. Någon sitter och bläddrar i tjocka juridikböcker och någon annan med 

flera stenciler”. Detta är intressant om en jämför med andra observationer som genomfördes 

ett tiotal meter bort vid ’slapp-ytan’. ”Tre killar springer efter två tjejer och verkar leka kull”. 
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Ett annat exempel är: ”Två tjejer sitter och äter grillmat medans de sitter och pratar i telefon 

med högtalare på, personalen verkar inte ha någonting emot detta.”  

En av de vanligaste noteringar som togs under observationerna var beskrivningen av vilka 

besökare som var på biblioteket och deras beteenden. 

 

”En grupp med ungdomar sitter inne i scenlokalen och skrattar och lyssnar på musik. En stor 

samling av energidrycker finns framför dom, det verkar som att det är en populär samlingsplats. 

Efter omkring 10 minuter kommer en femte person som ansluter till gruppen och har tagit med sig 

McDonalds mat”.  

 

En liknande iakttagelse gjordes i studiesalen. ”Två unga tjejer verka leka någon sorts lek. De 

knuffar varandra och skrattar. Samtidigt går en bibliotekarie förbi, men verkar inte störas av 

deras stoj”.  

Mångfalden var även ett återkommande tema i noteringarna vilket kunde härledas ur 

språklig variation. ”Man slås av hur mycket olika språk som talas inuti biblioteket. Under de 

senaste observationerna har de flesta språk som talats bland besökarna inte varit svenska”. 

Förutom språkliga observationer dokumenterades mångfalden även utifrån uppskattad ålder. 

Ett exempel är ”… det är så otroligt roligt att en grupp ungdomar sitter och spelar spel och 

slappar samtidigt som att de bredvid sitter ett äldre par och läser Aftonbladet i tystnad”.  

 

4.4.2 Kista bibliotek som ett okonventionellt folkbibliotek  

 

”Jag upplever det som att biblioteket arbetat mycket med att göra barriären mellan besökare och 

personal så liten som möjligt. Bibliotekarier och besökare småpratar och skrattar, men det tar sig 

också uttryck i arkitekturen. Personalrummet är placerat mitt inuti rummet. Väggarna är gjorda av 

glas så man kan se rakt in i personalens arbetsrum.”  

 

Denna notering är enligt mig väldigt målande gällande bibliotekets rumsliga och sociala 

förhållningssätt. Många observationer belyser just dels hur rummet är uppbyggt men också de 

möten som sker mellan besökare och personal men också mellan besökare och besökare. 

Detta är någonting som Verkställaren bekräftar där hen menar att det medvetet är byggt på 

detta vis, dels för att skapa transparens men också för att sammanföra personal och besökare.  
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En annan intressant observation rör bibliotekets skyltning vid en av ingångarna till biblioteket 

som sker genom en rulltrappa. 

 

”Det är väldigt intressant hur dem har skyltat om biblioteket. Alldeles vid rulltrappan, som tar en 

rakt in i biblioteket, finns en stor skylt med rörliga bilder i starka färger som beskriver vad 

biblioteket har att erbjuda så som läxhjälp och kulturupplevelser. Det intressant är att det inte 

skyltas om att det är ett bibliotek, det är bara en liten svart text längst ner på skärmen. Det är som 

att man istället vill skylta om vad man kan få hjälp med och vad biblioteket har att erbjuda”.  

 

Under intervjun med Samordnaren påtalar jag detta och frågar om detta är ett medvetet val, att 

göra reklam om vad biblioteket har att erbjuda rörande service snarare än att poängtera att det 

är ett bibliotek.  

 

 ”Vi har arbetat mycket med hur vi kan stärka vårt budskap utåt. Vi har till och med snott från det 

privata, vi har också flashiga färger på våra skyltar. Rörliga bilder, men med helt andra budskap. 

Vi försöker visuellt beskriva vad vi har för program och vad vi kan erbjuda, istället för att använda 

trista skyltar”. Vi har mer fokus på vad vi gör istället för att servera information på ett fat. Det är 

mer de här sociala som vi lyfter fram, men det handlar ju också om att det är våra aktiviteter” 

(Samordnaren).  
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5. Analys  
I denna del kommer de aspekter och fenomen som lyfts fram i empirin analyseras på ett 

djupare plan där min kronologiska ansats, som härstammar ur min frågeställning och mitt 

teoretiska ramverk kommer verka som bas. De övergripande rubrikerna är: Kista bibliotek 

som idé, Förverkligandet av Kista bibliotek och Verksamheten idag. Kapitlet avslutas med 

den övergripande rubriken: Kista bibliotek som ett samtida, traditionellt folkbibliotek och 

ramar min sista frågeställning.  

 

5.1 Kista bibliotek som idé 
 

5.1.1 Modernisering och biblioteksplaner, organisatoriska fält och översättning  

I teoriavsnittet beskrivs organisatoriska fält som introducerades av DiMaggio och Powell 

som ett kärnbegrepp inom nyinstitutionell teori. Organisatoriska fält utgör den institutionella 

miljö som en organisation måste förhålla sig till, där den formella strukturen som 

organisationen visar utåt ska reflektera de värderingar och regler som fältet karaktäriseras av. 

Genom att göra detta får organisationen legitimitet och kan överleva, vilket är en grundtanke 

inom nyinstitutionell teori.  

Kista bibliotek som organisation kan ses som del av flera olika fält, dels folkbibliotek 

som organisatoriskt fält, men också en del av det mer övergripande fältet offentlig sektor. I 

det empiriska materialet framkommer det att idéerna om att skapa ett nytt bibliotek i Kista har 

sitt ursprung i en modernisering av bibliotekssektorn i Stockholm stad som efterfrågats från 

politiskt håll i början av 2000-talet. Kravet om modernisering skulle kunna uppfattas som en 

tvingande ismorfism, där bibliotekssektorn som del av den offentliga sektorn, måste förhålla 

sig till detta för att behålla sin legitimitet. Moderniseringsprocessen resulterade i Stockholms 

stads första biblioteksplan, vilket Stadsbibliotekarien beskrev som en viktig hävstång och 

brygga till politiken. Biblioteksplanen togs fram genom Stockholms stadsbiblioteks ledning, 

som ett svar på förfrågan om modernisering från hög politisk nivå. Dessa kom även fram ur 

ett växande missnöje över att man stängde ner bibliotek runt om i Stockholms stadsdelar.  

Här skulle en kunna förstå det som att Stockholms stadsbiblioteks ledning använde sig 

av vad man inom skandinavisk institutionell teori beskriver som översättning. När en 

organisation står under förändring, så kan den möta denna förändring genom att översätta den 

för att passa den egna kontexten. Moderniseringsförfrågan togs an för att behålla sin 

legitimitet gentemot det övergripande fältet och översattes samtidigt för att användas som ett 

verktyg för att visa bibliotekens värde och möta förändringen på bästa sätt.  
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Genom biblioteksplanen kunde man visa på värdet och betydelsen av bibliotek för det 

övergripande fältet och således hindra att fler bibliotek stängdes ner ”… då kan man säga, 

titta här, den har antagits av er! Det är ni som säger att vi ska göra 

detta!”(Stadsbibliotekarien). 

 

5.1.2 Kista bibliotek ’kronan i verket’ som föddes ur en tid av turbulens och vision   

I empirin framkommer det att moderniseringsprocessen och förnyelseprogrammet även skulle 

resultera i en renovering av stadsbiblioteket i Stockholm, och upprustning av 5–6 bibliotek 

runt om i Stockholm per år. I detta fanns också en tanke om att skapa ett bibliotek i Kista. 

Stadsbiblioteksplanerna lades dock ner i och med finanskrisen 2007–2008, vilket resulterade 

att man lade ännu större fokus på Kista bibliotek. Genom respondenterna framgick att 

biblioteket också kan ses ur ljuset av en satsning på Stockholm stad i stort, genom Vision 

2030 och Järvalyftet som båda kom år 2007, vilka båda gav avtryck på biblioteksplaner och i 

förlängningen Kista bibliotek.  

I det empiriska materialet framgick att Vision 2030 är ett övergripande styrdokument, 

som ska genomsyra alla aktörer i Stockholm, både näringsliv och offentlig sektor och kan 

uppfattas komma från högsta politiska nivå i Stockholm stad. Järvalyftet är ett styrdokument 

som på likande sätt beskriver hur näringsliv, offentlig sektor och invånarna i området Järva, 

ska arbeta tillsammans för att lyfta upp det socioekonomiskt utsatta området och göra det till 

en plats att vilja leva och arbeta på.  

Vision 2030, är intressant ur den synpunkten att den skulle kunna uppfattas som 

framtagen ur högsta politiska nivå, eftersom att den genom att ta fram riktlinjer för offentlig 

sektor och näringsliv vill konkurrera med de andra skandinaviska länderna. Här kan man 

återigen se vad man inom nyinstitutionell teori beskriver som tvingande ismorfism, som de 

’svagare’ organisatoriska fälten (och organisationerna inom dem) måste förhålla sig till. 

Stadsbibliotekarien menar dock att det fanns en viss debatt kring hur moderniseringsprocessen 

och biblioteksplanerna skulle förhålla sig till dokumenten. Stadsbibliotekarien beskriver hur 

debatten tog fart efter ett regeringsskifte, från en borgerlig till en rödgrön ledning i staden och 

att det då diskuterades om begreppet valfrihet rörande bibliotekens verksamhet.  

I den tidigare forskningen beskrivs begreppet Citizen-Consumer som nära förknippat 

med marknadsekonomins tankar om valfrihet, individualisering och privatisering. Begreppet 

vill belysa hur offentlig service, genom att anamma marknadsekonomins tankar riskerar att 

sudda ut gränserna mellan kommersiella intressen och medborgliga rättigheter. Forskare har 

problematiserat hur bibliotek som intar en sådan hållning riskerar att lyfta fokus från 
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samhället och kollektivet, till individen och marknaden. Detta kan i förlängningen leda till att 

bibliotek kan stänga ute vissa grupper och deras behov. I empirin beskrivs dock hur man inom 

Stockholms stadsbibliotek valde att ha kvar frihetsbegreppen i biblioteksplanerna eftersom att 

det trotts allt ansågs som ett kärnbegrepp. Stadsbibliotekarien beskriver hur man tolkade 

Vision 2030 för att passa in i den egna verksamheten. Här kan vi återigen se ett exempel på 

översättning. Det övergripande fältet offentlig sektor sätter upp ramar och regler, där 

folkbibliotek som organisatoriskt fält översätter dessa för att passa den egna verksamheten. 

”Man kan ändra och förhålla sig till tiden och politiken en hel del men kärnan är jätteviktig 

att behålla” (Stadsbibliotekarien).  

Presentationen av Vision 2030 och Järvalyftet är central för att förstå ur vilken 

institutionell miljö som idéerna om Kista bibliotek växte fram ur. Det är dock viktigt att 

påpeka att de olika dokumenten har olika vikt på olika nivåer vilket framkom i empirin. Man 

skulle kunna förstå detta med vad man inom nyinstitutionell teori beskriver som löskoppling 

mellan den formella strukturen och den informella strukturen. I empirin framgick det att det 

mer verksamhetsnära arbetet på Kista bibliotek inte följt dessa dokument till punkt och pricka, 

utan att biblioteksplanerna snarare var det dokument som man vände sig till om man sökte 

riktlinjer och stöd. Om en förhåller sig till tidigare förda tankar om att biblioteksplanerna kom 

som ett svar, en översättning av moderniseringssträvan sprungen ur det övergripande 

organisatoriska fältet offentlig sektor, så kan man förstå det som att biblioteksplanen fungerar 

som den formella strukturen som Kista bibliotek vill visa utåt för att behålla legitimitet och 

trovärdighet. Genom denna löskoppling kan bibliotekssektorn möta de normer och 

värderingar som det egna organisatoriska fältet kräver.  

 

5.1.3 Olika organisatoriska fält möts, krockar och dynamik  

I empirin framkommer att valet av plats var en central fråga och att det fördes mycket 

diskussioner om var det nya biblioteket skulle placeras, många olika mål skulle sammanvävas 

som kom från skilda organisatoriska fält. Empirin beskriver hur Gallerians VD, och hans 

entusiastiska förhållningssätt var en väldigt bidragande faktor. Gallerian skulle kunna 

uppfattas vara en del av ett annat organisatoriskt fält än Kista bibliotek, där marknaden 

bestämmer spelreglerna.  

Empirin beskriver hur en galleria kan gynnas av en kulturinstitution på så vis att 

besöksantalet blir mer utjämnat under dagens timmar, således är det de ekonomiska fördelarna 

målet. Kista bibliotek har som uttalad vision att nå en större massa av besökare och helst de 

som inte vanligtvis besöker bibliotek, detta var en bidragande faktor som gjorde att biblioteket 
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placerades där. I teoriavsnittet beskrivs folkbiblioteket organisatoriska fält, där bland annat 

bibliotekets funktion att vara en träffpunkt och samlingsplats poängteras, och frambringandet 

av information och kunskap till alla människor. Man kan således förstå det som att Kista 

bibliotek, genom valet av plats, sökte legitimitet i det egna fältet ur denna aspekt. Detta kom 

dock inte undan kritik där man menade att Kista bibliotek, genom att placera sig i ett 

köpcentrum går in i den kommersiella sfären, och dess villkor.  

Detta resonemang påminner om den kritik som fördes fram i den tidigare forskningen 

där kritiker som Uscherwood (2007), Rooney-Browne & McMenemy (2010) menar att 

biblioteket som närmar sig det kommersiella och drivs av att locka till sig användargrupper 

som inte vanligtvis använder biblioteket intar en populistisk roll där den egna identiteten och 

integriteten kan gå förlorad. En skulle således förstå det som att de regler och normer som 

förknippas med folkbiblioteket som organisatoriskt fält och de under det övergripande fältet 

offentlig sektor, krockar med det organisatoriska fältet marknad som gallerian står i relation 

till. Moderniseringsprocessen som tidigare nämndes resulterade i en översättning som bland 

annat tog fram biblioteksplanerna, som kan förstås som den formella struktur som 

bibliotekssektorn i Stockholm använde sig av för att få legitimitet. I biblioteksplanerna förs 

bland annat fram att bibliotek ska placeras på platser där människor rör sig. Vid planerandet 

lutade man sig mot biblioteksplanen för att rättfärdiga beslutet av att placera biblioteket i 

gallerian trotts kritiken, som kan ses som sprungen av moderniseringssträvan från det 

övergripande fältet offentlig sektor. 

 

5.1.4 Biblioteket som en oas i det kommersiella och som vapen för det öppna samhället   

I det empiriska materialet framkommer även hur man i diskussionerna talade om Kista 

bibliotek som en oas i det kommersiella och som en motpol. Således skulle man också kunna 

förstå det som att Kista bibliotek som organisation inte ser sig själva som en del av det 

kommersiella utan snarare det motsatta och vill värna om det offentliga rummet. Empirin 

beskriver hur samhället har förändrats och att träffpunkter och samlingsplatser inte är på 

samma platser som de funnits på förut. Biblioteket måste då ’hänga med’ i denna förändring 

för att kunna värna om det öppna och offentliga. Samordnaren beskriver det som en kamp om 

det offentliga rummet, mellan de som vill stänga och privatisera och de som värnar om det 

kollektiva och öppna, i detta är biblioteket är en viktig spelare. ”Det vi kan göra är att vi är, 

och fortsätter vara en del av det offentliga rummet, utifrån en demokratisk tanke om att vara 

en stöttepelare i denna storm av olika dragningskrafter”(Samordnaren).  
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Man skulle kunna förstå det som att olika organisatoriska fält, det offentliga fältet och 

marknaden som fält, med sina olika normer och värderingar slåss för att få kontroll om det 

offentliga rummet. Vd:n för gallerian kan förstås påverkas av det övergripande fältet 

marknaden genom tvingande ismorfism, och ser genom biblioteket en chans att öka antalet 

besökare till gallerian. Biblioteket, som står under fältet offentlig sektor påverkas genom 

tvingande ismorfism att placeras i gallerian och på så sätt vara en motpol mot det 

kommersiella. Det intressanta i detta resonemang är att trotts att det uppfattas som en strid 

mellan de organisatoriska fälten marknad och offentlig sektor, så mötts både biblioteket och 

VD:n för att tillsammans uppnå sina skilda mål.  

 

5.1.5 Idea Store, imiterande ismorfism och översättning  

Idea Stores framväxt och Kista biblioteks framväxt skulle kunna ses som skapade ur liknande 

förhållanden. Båda växte fram i områden som är kantad av socioekonomisk utsatthet och stark 

segregering, med växande företag och tillväxt på en sida och trångbeboddhet och utanförskap 

på den andra. I den tidigare forskningen beskrivs Idea Store av Stenquist (2003) som ett 

fenomen som har lyft upp en hel stadsdel, där samarbeten mellan biblioteksverksamheten, 

företag, utbildningsinstitut och föreningar skapat en knytpunkt för tillväxt. Både Kista 

bibliotek och Idea store kan ses som sprungna av en tid av förändring och osäkerhet i det 

organisatoriska fältet folkbibliotek i respektive land. Den förstnämnda som är sprungen ur 

moderniseringsambitioner och ekonomisk kris och den andre som svar på fallande 

besöksstatistik och minskat statligt bidrag, båda hade upplevt att bibliotek stängdes ner.  

Idea Store är tydligt influerats av The Book Store Model, som togs upp i den tidigare 

forskningen, som en biblioteksmodell som hämtat inspiration från den kommersiella sektorn 

och mer specifikt bokhandeln och kan uppfattats gjort en imiterande ismorfism. Både 

bokhandeln och bibliotekssektorn har sin primära ”vara” som böcker och kan uppfattas som 

vara i samma organisatoriska fält även om den ena är ekonomiskt driven. Idea Store har då 

sett till den organisation i samma organisatoriska fält som uppfattas som framgångsrikt och 

kopierat denna formella struktur för att utåt verka legitima och trovärdiga, en förutsättning för 

att överleva enligt den nyinstitutionella teorin.  

Kista bibliotek har på liknande sätt, i en tid kantad av förändring och osäkerhet sett 

inom det organisatoriska fältet folkbibliotek och utanför landets gränser, till den organisation 

som uppfattats som framgångsrik. I empirin beskrivs hur Idea Store uppfattades som ett givet 

exempel på hur man kan sammanföra olika världar, och hur man kunde använda sig av 

folkbiblioteket för att minska segregation och skapa mötesplatser för människor från alla 
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samhällsskikt. Genom att använda sig av imiterande ismorfism kunde Kista bibliotek både 

möta de normer och värderingar som kom dels från det organisatoriska fältet folkbibliotek, 

genom de inkluderande och demokratiska ambitionerna, och dels offentlig sektor som 

övergripande fält, i ljuset av bland annat Vision 2030 och Järvalyftet.  

Kista bibliotek har gjort en imiterande ismorfism av Idea Stores verksamhet men det 

finns aspekter som Kista bibliotek inte valt att efterhärma, främst i skärpunkten mellan 

marknaden kontra det offentliga. ”…det finns beröringspunkter med Idea Store, man kanske 

kan se det mer som en sorts filosofi för hur verksamheten ska se ut. Andra delar som är 

vanliga på Idea Stores finns inte, vi tar ju inte betalt för kurser exempelvis” (Verkställaren). 

Här kan man således förstå det som att Kista bibliotek gjort en översättning till att passa den 

egna verksamheten, för att behålla sin trovärdighet och legitimitet. Ett annat exempel på detta 

visar sig tydligt i diskussionerna om valet av namn på verksamheten, där flera intressanta 

aspekter kan belysas. 

 

5.1.6 The burden of tradition  

I empirin framkommer det hur den traditionella uppfattningen av bibliotek ibland kan sätta 

käppar i hjulen för utveckling. Detta syns tydligast när biblioteket initialt sökte samarbeten 

med aktörer utanför biblioteksvärlden genom att presentera sig som Idea City, då detta i vissa 

situationer fungerade bättre, men senare ändå valde att döpa verksamheten till Kista bibliotek. 

Här kan man se hur Kista bibliotek rört sig mellan det offentliga och det privata där 

namnet Idea City hämtats som inspiration från Idea Store och den kringliggande 

företagskulturen. Man kan förstå detta som att Kista bibliotek i viss grad rörde sig utanför det 

egna organisatoriska fältets ramar för att på så sätt förbättra verksamheten. Detta kan förstås 

som en löskoppling där det praktiska arbetet, i det här fallet att knyta an samarbetsparters, 

skiljde sig från den formella struktur och organisatoriska fält som Kista bibliotek finns inom. 

Valet att slutligen bestämma sig för namnet Kista bibliotek kan förstås som att man ville ta ett 

tydligt ställningstagande mot det kommersiella och på så sätt spegla den formella struktur som 

Kista biblioteket vill visa utåt till den institutionella miljön, de vill säga de organisatoriska 

fälten folkbibliotek och offentlig sektor. ”… det ligger så mycket förtroende kring namnet 

bibliotek att det är värt att försöka hålla kvar vid begreppet. Att behålla alla de värdefulla 

tillgångar som namnet för med sig och försöka damma av begreppet och göra det mer 

angeläget och tillgängligt för fler” (Stadsbibliotekarien).   

Den skandinaviska institutionella teorin skiljer sig från den nyinstitutionella teorin på så 

vis att den har större fokus på den enskilda organisationen och organisationens faktiska 
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inflytande på fältet. Empirin beskriver, hur man valde att behålla namnet dels för att ta del av 

alla de positiva aspekter som namnet medför men också för att just visa att ett modernt 

samtida folkbibliotek kan ta flera olika skepnader. På så vis skulle man kunna förstå att Kista 

bibliotek, genom att behålla namnet också förändrar fältet folkbibliotek och dess ramar. ”För 

mig så tänker jag att det är viktigt att visa att biblioteket kan vara många olika saker och kan 

ta många olika uttryck i ett modernt samhälle beroende på vilka behov som finns på ett lokalt 

plan” (Verkställaren).  
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5.2 Förverkligandet av Kista bibliotek  
 

5.2.1 Mål och måluppfyllelse 

Arbetsmetoden Lean lyfts fram i empirin som en omdebatterad arbetsmetod där kritiken 

handlade om att man hämtat inspiration från den kommersiella sfären och New Public 

Management, där offentlig sektor ska anamma marknadens principer för att mäta framgång. 

Denna oro har även presenterats i den tidigare forskningen, där kritiker menar att New Public 

Management gör medborgare till konsumenter av offentlig service.  

Samordnaren menar dock att arbetsmetoden Lean syftade till att förbättra verksamheten 

genom att hela tiden uppmärksamma problem, lägga upp en struktur och utvärdera hur 

problemet tagits an. Användaren är hela tiden i fokus. Således kan en förstå det som att 

verksamheten, genom sin aspiration att förbättra verksamheten och att ha individen i fokus, 

sett till den kommersiella sfären, använt sig av imiterande ismorfism för att översätta aspekter 

som kan förbättra den egna verksamheten. Lean, som arbetsmetod kan också ses ur ljuset av 

att det skedde en löskoppling, där verksamhetens praktiska arbete efter en tid inte lika 

’slaviskt’ följde denna metod, utan att det succesivt dalade ut till att bli mer ett 

förhållningssätt. 

 

5.2.2 Det lokala, där allting möts och blir hanterbart  

I empirin beskrivs hur både idéerna om samarbete, rekrytering och framförallt den lokala 

anknytningen är något som hämtats ur Idea Stores verksamhet och skulle kunna förstås i ljuset 

av att dels vilja nå ut till så många som möjligt och dels tillfredsställa de behov som finns i 

området. Detta kan ses som två aspekter kan ses som normer och värderingar som 

karaktäriserar det organisatoriska fältet folkbibliotek. I teoriavsnittet beskrivs det 

organisatoriska fältet folkbibliotek och dess huvudsakliga syfte, där bland annat just den 

lokala anknytningen och allas delaktighet betonas. En skulle kunna förstå det som att Kista 

bibliotek genom att se till Idea Store för inspiration, utfört en imiterande ismorfism av den 

formella strukturen för att följa de normer och värderingar som det organisatoriska fältet 

folkbibliotek kräver av verksamheten.  

Kritiken som lyfts fram mot bibliotek som anammat The Book Store Model ett var bland 

annat att man antog en populistisk roll där begreppet Citizen Consumer just problematiserade 

hur biblioteket i värsta fall kunde stänga ute vissa grupper genom att ha ett individualistiskt 

förhållningssätt och anamma marknadens betoning om valfrihet. I empirin beskrivs hur 

verksamheten på Kista bibliotek hela tiden försöker anpassa verksamheten efter de behov som 
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bibliotekets besökare har, i form av att lyssna in besökarnas åsikter, rekrytera brett och ingå i 

samarbeten för att tillföra de resurser och kompetens som behövs på ett lokalt plan.  

En skulle kunna förstå det som att Kista bibliotek har, genom att anamma de 

individualistiska förhållningssätt som Vision 2030 förespråkar, Idea Stores förhållningssätt 

om lokal anknytning och samarbeten utanför den egna sfären, och Järvalyftets betoning om att 

alla tillsammans; företag, offentlig sektor och boende ska verka för att lyfta Järvaområdet till 

en plats att vilja leva och bo, lyckats väva in både att vara ett bibliotek som betonar 

kollektivet och individen.  

Biblioteket har genom att man hämtat inspiration från det organisatoriska fältet 

marknaden, översatt begrepp som individualisering och valfrihet för att kunna tillfredsställa 

de behov som behövs på en lokal basis och fullfölja sitt syfte som ett samtida folkbibliotek. 

Kista bibliotek har på det sättet lyckats behålla den formella strukturen som ska spegla det 

organisatoriska fält som organisationen är en del av, för att på så sätt ses som legitim och 

trovärdig. I teoriavsnittet beskrivs den nyinstitutionella teorin inom organisationsstudier som 

kretsande kring just legitimitet och trovärdighet, det är detta som gör att en organisation kan 

överleva.  
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5.3 Verksamheten idag  

I empirin framkommer en rad intressanta aspekter som framkom ur de observationer som 

bedrivits som kan skänka ljus och nyansera den empiri som tagit fram genom intervjuer. 

Bland annat den till synes ”sömlösa” arkitekturen betonar Kista biblioteks uttalade 

förhållningssätt gällande att ta tillvara de fördelar som den kommersiella placeringen medför 

och i viss mån frigöra sig traditionella bilden av bibliotek som kan hindra utveckling.  

I empirin beskrivs bland annat av Stadsbibliotekarien att bibliotek bygger upp olika 

trösklar för både samarbeten och besökare, där tystnadskultur och kontrollbehov betonas. I 

enlighet med skandinavisk institutionell teori så kan en förstå det som att Kista bibliotek, 

genom sin arkitektur utmanar och breddar det egna organisatoriska fältet (folkbibliotek) för 

att på ett visuellt plan vara ett samtida folkbibliotek av idag. Ambitionerna kan ses lyckade i 

ljuset av de observationer som gjordes rörande bibliotekets besökare och hur de beteende sig i 

rummet där de olika ytorna uppmuntrade till olika sorters användning, exempelvis 

scenutrymmet och studieytan. 

Observationerna rörande bibliotekets ingångar och gränsen mellan det privata och 

offentliga kan också förstås som ambitioner att påverka det egna fältet och anammar de 

fördelar som den kommersiella sfären kan bidra med men samtidigt behålla den formella 

struktur som förväntas i den institutionella miljö som biblioteket finns inom. 

Marknadsföringen av biblioteket var intressant ur detta perspektiv. Biblioteket har 

genom imiterande ismorfism hämtat inspiration från den kommersiella sfären för att förstärka 

Kista biblioteks och i ett större perspektiv det organisatoriska fältet folkbiblioteket(s) 

budskap. Således har en översättning gjorts där man använts sig av ett kommersiellt verktyg i 

kampen om det offentliga rummet. Marknadsföringen, beskrivs av Samordnaren som 

fokuserande kring vad Kista bibliotek gör snarare än vad det är och kan förstås som 

reflekterande den förändring som det organisatoriska fältet folkbibliotek gått igenom. ”Förut 

var det mycket fokus på böcker och beståndet, att vi liksom ska servera det på ett fat. Nu har 

det blivit mycket mer den sociala och relationsmässiga rollen som är i fokus… Det handlar 

mycket mer om människan nu istället för bokhyllan” (Samordnaren).  
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5.4 Kista bibliotek som ett samtida, traditionellt folkbibliotek  

I den kronologiska ansats som denna uppsats utgått ifrån, baserad ur min frågeställning och 

det teoretiska ramverket, återstår nu bara frågan om och i så fall hur Kista bibliotek lyckats 

bevara sin identitet och värdegrund och samtidigt vara ett bibliotek av idag.  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv så måste organisationers formella struktur spegla de 

värderingar och normer som karaktäriserar det organisatoriska fält som den är en del av för att 

anses som legitim och trovärdig. Trovärdighet och legitimitet är inom den nyinstitutionella 

teorin den huvudsakliga anledningen till varför en organisation handlar och utvecklas på det 

vis den gör. Att vara trovärdig och legitim inom det egna fältet är en förutsättning för att 

kunna överleva som organisation. 

Kista bibliotek kan ses som existerande i två olika fält, dels folkbiblioteket som fält men 

också den offentliga sektorn och således måste det förhålla sig till dem båda. Det 

övergripande organisatoriska fältet offentlig sektor använder sig av tvingande ismorfism 

genom de riktlinjer som sätts upp och som förväntas följas av de ’svagare’ organisationerna. 

Moderniseringskravet, Vision 2030 och Järvalyftet är alla exempel på riktlinjer som Kista 

bibliotek måste förhålla sig till. Samtidigt måste organisationen värna om de normer och 

värderingar som finns inuti det egna organisatoriska fältet folkbibliotek för att här behålla sin 

trovärdighet och överleva.  

Biblioteksplanerna blir den formella struktur som fältet visar för att erhålla legitimitet 

och trovärdighet i det övergripande fältet offentlig sektor. Genom imiterande ismorfism av 

den kommersiella sektorn, översättning och löskoppling mellan den formella och informella 

strukturen på olika nivåer, visar min studie att Kista bibliotek lyckats uppnått de visioner och 

mål som verksamheten satt upp och på vilket sätt Kista bibliotek tagits från idé till färdig 

verksamhet.  
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6. Avslutning  
I denna del av uppsatsen kommer jag på ett sammanfattande men heltäckande och målande 

vis beskriva mina slutsatser. Tanken är att man i denna del ska få en tydligare bild av det jag 

kommit fram till, således kommer vissa upprepningar från analysen ske men detta är 

nödvändigt för att förstå den heltäckande bilden.  

Syftet med denna studie är att bidra med forskning som kan skänka ljus över hur folkbibliotek 

möter förändring och utvecklas i dagens samhälle. Hur bibliotek kan vara aktuella och 

samtida men samtidigt behålla sin identitet och värdegrund. Resultaten av denna fallstudie 

målar upp en bild av ett bibliotek som rör sig smidigt mellan olika organisatoriska fält och att 

detta också är en förutsättning för att följa med i utvecklingen och ha en plats i samhället. 

Genom att förhålla sig öppet och medvetet till individen, kollektivet och den kringliggande 

miljön är biblioteket ett strålande exempel på hur ett bibliotek kan sammanväva olika mål och 

värderingar för att vara ett samtida folkbibliotek av idag.  

Genom det nyinstitutionella perspektiv som studien anammat kan man förstå de 

processer som föranleder förändring och kontinuitet och hur biblioteket gått från idéstadium 

till öppnad verksamhet. Frågeställningen har tillsammans med mitt teoretiska ramverk väglett 

mig i alla stegen av min uppsats, både i val av metod, insamling av empiriskt material och 

slutligen analys och avslutning.  

Idéerna om Kista bibliotek kan uppfattas komma ur en moderniseringssträvan från högt 

politiskt håll och ur en tid av turbulens och förändring inom det organisatoriska fältet 

folkbibliotek men också i hela den offentliga sektorn. Denna moderniseringssträvan kan ses 

som tvingande ismorfism, som sedan översattes för att passa den egna kontexten. Idea Stores i 

London kan förstås ha uppkommit ur liknande omständigheter och sett till kommersiella 

verksamheter för inspiration, genom imiterande ismorfism har båda verksamheterna lyckats 

möta förändring men på olika sätt. Kista bibliotek har genom översättning anpassat 

influenserna för att möta de normer och värderingar som den egna institutionella miljön 

förväntar sig, det organisatoriska fältet folkbibliotek och det övergripande fältet offentlig 

sektor. Valet av namn på verksamheten kanske belyser detta tydligast där man valt att behålla 

ordet bibliotek i namnet som ett ställningstagande och en gränssättning mot det kommersiella, 

att Kista bibliotek är just ett bibliotek som värnar om det öppna och offentliga. I det empiriska 

materialet framkommer även att valet att fortfarande benämna sig som bibliotek också var en 

ansats att visa att ett bibliotek av idag kan vara många olika saker. Den skandinaviska 

institutionella teorin beskriver just att enskilda organisationer inte är handfallna för de 

institutionella ramar som organisationen befinner sig i utan också kan påverka och förändra 

dessa. 
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I den tidigare forskningen beskrivs en oro över att folkbiblioteken som rör sig mot ett 

kommersialiserat förhållningssätt i värsta fall kan utesluta vissa grupper och individer. 

Begrepp som citizen-consumer belyser dessa farhågor, där användarna blir konsumenter av 

den service som biblioteket erbjuder och kritiker menar att gränsen medborgerliga rättigheter 

och kommersiella intressen suddas ut. De menar att bibliotek på så vis har gått från att ha varit 

i kollektivets tjänst till att vara i individens tjänst.  

Kista bibliotek har genom inspiration hämtat från den kommersiella sektorn, exempelvis 

rörande ett individualistiskt förhållningssätt och en ständig strävan mot förbättring, lyckats 

göra det lokala greppbart. Snarare än att sudda ut gränserna mellan medborgerliga rättigheter 

och kommersiella intressen har man förstärkt bibliotekets roll och därmed det offentliga och 

demokratiska på en lokal basis. Genom tydliga gränsdragningar och en tydlig grund i de 

värderingar och normer som biblioteket står för har man lyckats skapa en oas i en 

kommersiell arena.   

Biblioteket kan förstås ha en fot i det traditionella och en fot i det progressiva och 

okonventionella och på så vis lyckats sammanföra olika världar, olika mål för att lyfta upp ett 

helt område. Detta har gjorts med olika former av ismorfism, löskoppling och översättning 

genom de olika faser som tagit biblioteket från idé till öppnad verksamhet.  

Om en förhåller sig till biblioteket och den skandinaviska institutionella teorin så kan 

man förstå biblioteket som ett exempel på hur en organisation kan förändra det 

organisatoriska fältet som organisationen ingår i. De nationella och internationella priser som 

delats ut till biblioteket visar på att det organisatoriska fältet folkbibliotek anser att biblioteket 

är en förebild. Därmed skulle man kunna förstå det som att biblioteket lyckats med 

ambitionen om att visa att ett samtida folkbibliotek kan ta form i flera olika uttryck.  

Kritiken och oron som den tidigare forskningen lyfter fram upplevs i viss mån som 

trångsynta och det blir än tydligare med det nyinstitutionella perspektiv som denna studie 

utgått ifrån. Man måste förstå hela processen och inte bara en del av den. Man måste beakta 

de krafter och aktörer som är delaktiga, de visioner, mål och idéer som verkar som grund och 

framförallt hur organisationer konkretiseras och hur det ser ut i ett färdigt skede. Slutligen 

måste man förstå att abstrakta mål som inkludering, demokrati och medborgerliga rättigheter 

måste verkställas och inte bara vara tomma ord. Då måste man förstå de lokala behov som 

finns för att kunna ta ned det på en greppbar nivå och inte vända ryggen åt resurser och 

samarbeten som går utanför det egna fältet för att kunna realisera dessa mål. Järvalyftet talar 

om hur individen, kollektivet, det kommersiella och det offentliga måste arbeta tillsammans 

för att göra Järvaområdet till en plats där man vill leva och bo på. Biblioteket genomsyras av 
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dessa tankar och som också får ett konkret uttryck i realiseringen av biblioteket och i 

verksamheten idag.  

Man skulle kunna förstå det som att Kista bibliotek är ett praktexempel på hur man mött 

förändring inom den egna organisationen, men också som ett exempel på hur den egna 

organisationen kan påverka det organisatoriska fältet som den ingår i. Detta för att göra det 

mer aktuellt och en del av den tid och det samhälle som vi lever i just nu.   

I ett samhälle som blir allt mer slutet, där kommunikation sker via skärmar och i 

filterbubblor, offentliga parkbänkar görs om till stolar för att stöta bort oönskade individer och 

där ens förmåga att betala kan avgöra om man kommer in på högstatusutbildningar med hjälp 

av hörsnäckor och facit. Vare sig du är barn, vuxen, sjuk, fattig, utstött, minoritet eller 

majoritet ska biblioteket finnas tillgängligt för alla och speciellt för de som har det svårt i 

samhället. I detta står Kista bibliotek i fronten för att värna om det öppna, offentliga rummet.  
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