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1 Inledning

I föreliggande uppsats synliggörs folkbibliotekariers tankar kring och arbete med 
omvärldsbevakning på folkbibliotek. Studien består av 5 intervjuer med folkbibliotekarier på en 
enhet inom en svensk stadsbiblioteksorganisation. I detta första kapitel beskrivs bakgrunden till det 
valda ämnet, därefter uppsatsens syfte och forskningsfrågor. I slutet av kapitlet finns ett avsnitt med 
definitioner och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Folkbibliotekens identitet, roll och riktning är en diskussion som varit aktuell i många år. I och med 
en rad aspekter såsom politiska direktiv, teknisk utveckling, en högre utbildning som når allt fler 
och lokala närsamhällen som pockar på med behov och förväntningar, har folkbiblioteken en 
komplex och föränderlig omvärld att hålla sig uppdaterade om och ta hänsyn till i sina 
verksamheter.   

Omvärldsbevakning som uttalad aktivitet har blivit en självklar del i många organisationer, med 
hänvisning till att man vill kunna navigera verksamheten i en nyckfull omvärld. Man skulle kunna 
förvänta sig att organiserad omvärldsbevakning vore självklart även på folkbiblioteken, men det är 
något som det inte talas märkbart om i biblioteksvärlden och det tycks vara få som har uppdraget att 
organiserat bevaka omvärlden, analysera och sprida information på arbetsplatsen (Eriksson & 
Nilsson, 2005). 

Inte minst är detta anmärkningsvärt om man räknar med att informationshantering- och strategier är 
en av bibliotekariens grundläggande kompetenser. Det har påpekats att omvärldsbevakning som 
ämnesområde borde lyftas fram i bibliotekarieutbildningarna just för att möta organisationers 
växande efterfrågan på informationsspecialister (Anderberg & Johansson, 2004).

1.2 Problemformulering

En orsak till att omvärldsbevakning och folkbibliotek tycks ha svårt att mötas skulle kunna vara att 
de diskurser som används inom områdena är väsensskilt olika. Mycket av den litteratur som skrivits 
om omvärldsbevakning har oftast företagsekonomisk grund och kan räknas som så kallad 
management-litteratur. Omvärldsbevakning beskrivs som en verksamhet som ursprungligen formats 
i det militära och i huvudsak syftar till att leda information om marknad, konkurrenter och trender, 
in i organisationen där den ska bidra till strategiska beslutsunderlag för ledningen (Hoppe, 2009). 
Det här företagsekonomiska sättet att tala om omvärlden är inte självklart förenligt med 
folkbibliotekets mest grundläggande ideal om exempelvis fri tillgång till information och kultur för 
alla. Denna motsättning blev konkret tydlig under 80-talet när man man experimenterade med 
företagsekonomiska begrepp på folkbiblioteken (Hansson, 2005).     

Denna kollision mellan diskurser skapar en paradoxal situation där begreppet omvärldsbevakning är 
svårt att integrera i biblioteksvärlden. Omvärlden är i högsta grad är något som folkbiblioteken 
behöver förhålla sig till, och mycket av det arbete som omvärldsbevakning innebär är i sig starkt 
kopplat till folkbibliotekariers grundläggande kompetens. De utgångspunkter som 
omvärldsbevakning idag beskrivs utifrån, oftast i preskriptiva termer, är dock inte förenligt med 
bibliotekets. Men det innebär inte att man inte skulle kunna se på biblioteken som system där 
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omvärldsbevakning pågår i någon form, och försöka avgöra om det finns mer att undersöka inom 
det området (jfr Gherardi, 2006, s.7). 

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur folkbibliotekarier beskriver omvärldsbevakning som 
arbetssätt i folkbibliotekens specifika sammanhang. 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:

Hur beskriver folkbibliotekarier att de arbetar med relationen till omvärlden?

Vilka områden upplevs som viktiga? Varför?

Hur förhåller sig beskrivningen av folkbibliotekariernas arbete med relationen till 
omvärlden till Magnus Hoppes modell för omvärldsbevakning?

1.4 Avgränsningar och definitioner

Omvärldsbevakning är inte något entydigt begrepp. Det finns många andra begrepp som tangerar 
varandra och de flesta definieras olika beroende på vilken teoretiker eller författare man vänder sig 
till. På svenska finns bland annat begreppen omvärldsbevakning (Nelke, 2006), omvärldsanalys 
(Frankelius, 2001), organiserat underrättelsearbete (Hoppe, 2009), trendspaning (Wahlström, 2004). 
På engelska finns business intelligence, competitive intelligence, social intelligence, environmental 
scanning (Choo, 2002).

Jag har valt begreppet omvärldsbevakning, eftersom det ofta hänvisas till i litteraturen (även om en 
del av hänvisningarna går ut på att avfärda begreppet som mindre lämpligt av olika anledningar). 
Av vissa används det som ett paraplybegrepp för hela arbetsprocessen, och vissa menar att 
omvärldsbevakning bara är en del av den. Jag använder begreppet för enkelhetens skull som 
beteckning för hela arbetsprocessen. 

Arbetsprocessen ifråga, och hur den ska genomföras, är något som inte kan definieras på förhand. I 
och med att syftet är att förutsättningslöst söka kunskap om vad arbetsprocessen innebär för 
folkbibliotekarier så gör man ”klokt i att inte fastna i existerande begrepp, definitioner och 
beskrivningsformer, utan söka en förståelse som fungerar i varje enskilt sammanhang” (Hoppe 
2009, s. 329). Det enskilda sammanhanget i det här fallet är folkbiblioteket. För att ha någon form 
av referensram att förhålla sig till så har jag valt Per Frankelius (2001) relativt öppna beskrivning av 
omvärldsbevakning:

...egentligen handlar det endast om tre centrala frågor: Vilken information är relevant för just vårt 
företag? Hur bör man stimulera inflödet av den? Hur omsätter man den i fruktbara handlingar? 
Observera att allt inte handlar om informationssökning eller analys. Minst lika mycket handlar om 
att tänka till över vad som ska analyseras och att omsätta analysresultatet till handlingar som leder 
fram till konkreta positiva effekter för företaget. (s. 25)

Det är en definition som är oberoende av verktyg och källor. Det är också en definition som tonar 
ner betydelsen av syftet att information ska gå upp i ledningen till för strategiska beslut. Detta för 
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att jag vill vara öppen för att en ”fruktbar handling” ska kunna tolkas som både vardagliga 
handlingar eller mer strategiska beslut, samt att ”konkreta positiva effekter för företaget” i det här 
fallet är effekter som går i linje med folkbibliotekets intressen.

Slutligen kan sägas att jag avgränsar omvärldsbevakning i folkbibliotek till att behandla 
omvärldsbevakning i folkbiblioteket som organisation, det vill säga inte som en tjänst som 
folkbiblioteket erbjuder användare utanför organisationen. 

2 Tidigare forskning

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning om omvärldsbevakning som eget ämne samt 
folkbibliotekens relation till omvärlden och omvärldsbevakning. I slutet av kapitlet finns en 
konklusion av den tidigare forskningens betydelse för den här uppsatsen.

2.1 Omvärldsbevakning

Den största delen av litteraturen inom det här området koncentrerar sig på hur vinstdrivande företag 
kan arbeta med omvärldsbevakning, vilket med tanke på folkbibliotekets förutsättningar inte ligger 
inom ramen för den här uppsatsen. Ska man närma sig omvärldsbevakning för folkbibliotek är det 
mer intressant att titta på hur omvärldsbevakning i kommuner ser ut och förutsättningarna för den 
sortens organisationer. 

Kommuner är organisationer med ett politiskt styrsystem och ett underställt administrativt 
styrsystem som tillhandahåller tjänster, och i viss mån myndighetsutövning. Det kan tyckas tydligt 
nog, men det är i själva verket ganska komplicerade organisationer där det politiska och 
administrativa systemet kan dra åt olika håll, och där det ofta är tjänstemän som tar initiativet att 
utveckla och förnya verksamheten trots att det ansvaret formellt ligger på de politiska organen. 
Dialogen mellan väljarna/kommuninvånarna och de politiska organen respektive de 
tjänsteproducerande organen (folkbiblioteken till exempel) är väsentlig, liksom mål- och 
resursdialogen mellan den tjänsteproducerande delen och politikerna (Ericsson, 2003).

Björn Ericsson är civilekonom och konsult, och har skrivit en metodbok (Spaning in i framtiden: 
om omvärldsanalyser i kommuner, 2003) som det flitigt hänvisas till när det kommer till 
omvärldsbevakning i kommuner. Han förespråkar planlagd och systematisk omvärldsbevakning 
som en del av kommuners utvecklingsarbete. Framtids-fokuseringen framhålls som en viktig aspekt 
av omvärldsbevakningen, samt att omvärldsbevakningens syfte är att utgöra strategiska 
beslutsunderlag vilket accentuerar vikten av rapportering av den omvärldsbevakning som pågår på 
olika nivåer i organisationen, till kommunens beslutsfattare. Han lyfter fram följande fördelar med 
att bedriva den sortens arbetssätt (Ericsson 2003, s.16):
- fler aktörer kan involveras.
- minskad risk för att strategierna utformas utifrån en enda framtidsbild.
- ökad förståelse för vilka drivkrafter som leder fram till olika framtidsbilder.
- ökad beredskap för olika händelseförlopp.
- ökade förutsättningar för samordnat agerande i kommunen. 

Det lyfts också ett varningens finger för vilka svårigheter och begränsningar man kan stöta på i 
omvärldsbevakningsarbetet (Ericsson 2003, s. 26):
- obestridda antaganden.
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- kommunala myter. Det vill säga föreställningar inom kommunen som saknar förankring i 
branschens verklighet.

- kommunala tabun. Det vill säga felaktiga antaganden som överlever ifrågasättanden baserade på 
fakta.

- omvärldsbevakningen förutsäger inte framtiden och eliminerar inte organisationens osäkerhet om 
framtiden.

- omvärldsbevakningen är inte en tillräcklig garanti för organisationens effektivitet
- potentialen hos omvärldsbevakning tas ofta inte tillvara beroende på hur de genomförs. 

Bortsett från att Ericsson behandlar kommuner i synnerhet så är angreppssättet ganska typiskt för 
litteraturen om omvärldsbevakning, det vill säga preskriptivt och metodfokuserat. 

Magnus Hoppe (2009), forskare inom ämnet omvärldsanalys sedan 2001, ifrågasätter många av de 
utgångspunkter som en stor del av litteraturen om omvärldsbevakning har (s. 141). Ett av dem är att 
organisationen skulle vara ett förutsägbart system som vilar på ett organiserat mönster av rationella 
informationsflöden, där omvärldsbevakning är en avgränsad funktion vars uppgift är att leda in 
information om omvärlden till systemets högsta ledning. Det är ett ideal som i själva verket vilar på 
en tradition av förtecken från militär underrättelsetjänst. Hoppes poäng är att det finns ett betydande 
glapp mellan litteraturens bärande idéer, jämfört med hur omvärldsbevakning faktiskt utförs. I sin 
avhandling påvisar han att organisationer är alltför komplexa för att ett sådant tankesätt skulle vara 
rimligt, och att det dessutom är sällan som omvärldsbevakare arbetar på det sättet. Han menar att 
forskningen har en viktig uppgift att undersöka och synliggöra ämnet för att det ska kunna 
utvecklas.

Hoppe ger två huvudförklaringar till att företag väljer att organisera sin omvärldsbevakning. För det 
första ger omvärldsbevakning organisationens intressenter ett löfte om rationalitet vilket tryggar 
legitimiteten och samhällelig överlevnad. Det hindrar i och för sig inte att kunskapsbasen som 
skapas faktiskt gör beslut och ageranden bättre. För det andra finns det organisatoriska behov av 
samordnat handlande och tänkande, dels för omvärldsanpassning, dels för konkurrenskraft och dels 
för ekonomisk överlevnad.

Om man då försöker förstå vad organiserad omvärldsbevakning innebär i praktiken så erbjuder 
Magnus Hoppe ett ”synliggörande av fenomenet” genom att analysera intervjuer med ett antal 
personer som tilldelats den formella uppgiften att omvärldsbevaka, analysera och sprida 
information inom sina respektive företag.  Ett liknande arbete har gjorts av Tommie Anderberg & 
Tomas Johansson (2004) som också konstaterar att det råder en diskrepans mellan litteraturens 
modeller och det arbete som utförs i praktiken.

Enligt deras analys så underlättas omvärldsbevakningen om omvärldsbevakaren ifråga besitter stora 
branschkunskaper, kännedom om företagets historia och har tillgång till ett välutvecklat nätverk. 
Trots att det ofta kan finnas en brett utbud av olika typer av källor, så är det de personliga 
kontakterna och nätverken som lyfts fram som värdefulla och ofta föredragna källor i 
omvärldsbevakning, både av omvärldsbevakare, chefer och medarbetare (ex. Anderberg & 
Johansson, 2004; Eriksson, 2007; Choo, 2002, s. 120). Hoppe hävdar att omvärldsbevakarens 
uppgift lika gärna kan tolkas som att skapa förutsättningar för omvärldsbevakning och se till att 
omvärldsbevakning utförs, av de personer som ingår i nätverket. Stora organisationer har dock ofta 
svårt att ta vara på medarbetarnas ”tysta kunskap” jämfört med små organisationer (Anderberg & 
Johansson, 2004).
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Anderberg & Johanssons resultat visar att resultatet av omvärldsbevakningen ofta används som 
beslutsunderlag till ledningen, men att det också kan spridas av andra anledningar till resten av 
organisationen, allmänheten eller som lobbyredskap mot politiker (s.79). Enligt Hoppes analys så är 
större delen av de informationsprodukter som produceras och distribueras av omvärldsbevakarna 
sällan skapade för en särskild beslutssituation eller beslutsfattare (s. 246).

Ovanstående litteratur och forskning har fokuserat på organiserad omvärldsbevakning. Sven 
Hamrefors doktorerade i organisationsteori med en avhandling där han kartlagt hur individuell 
spontan omvärldsbevakning påverkas av organisationsmiljön (Hamrefors, 1999). 
”Organisationsmiljön” definieras som ”den delen av den organisatoriska kontexten som agerar 
perspektivgivande åt spontan omvärldsbevakning” och är min översättning från Hamrefors engelska 
invironment som motsats till det för organisationen externa environment.

Enligt Hamrefors finns det kognitiva förutsättningar och situationsbaserade förutsättningar för 
individens spontana omvärldsbevakning. De kognitiva förutsättningarna kan sammanfattas med vad 
Hamrefors kallar expertness, vilket inte innebär att man behöver vara expert på något särskilt. Det 
handlar snarare om vad vi är bra på eller har kunskap om, vilket i grunden kan förklaras som vad 
som finns i vårt minne. Man kan också förklara det som ”tyst kunskap”. Förutsättningen innebär att 
man har någon form av kunskap om den miljö man arbetar i, annars skulle man inte vara där. Det 
vill säga att det är de områden man känner sig hemma på som man i högre grad tenderar att 
omvärldsbevaka (Hamrefors 1999, s. 83ff.). De situationsbaserade förutsättningarna handlar om 
organisationens förmåga att dels framställa helheten av sina beståndsdelar som begriplig för 
individen och på det sättet forma ett slags filter genom vilket individen silar vilka perspektiv som är 
relevanta att omvärldsbevaka. Det handlar också om organisationens förmåga att framföra ett 
budskap som i sin tur kan omvandlas till norm eller riktlinje. Det vill säga att det handlar om hur 
starkt organisationen lyckas framhålla vilka perspektiv som är önskvärda att medlemmarna i 
organisationen omvärldsbevakar efter. Det är alltså inte något tvång det handlar om skapandet av en 
referensram som gör att medlemmarna tar vissa perspektiv för givna. 

Vad gäller hur omvärldsbevakningens fokus och intensitet påverkas av organisationen så konstaterar 
Hamrefors att individen tenderar att avgränsa sitt fokus till vissa saker beroende på faktorer i sin 
närmaste  arbetsmiljö, och likaså bredda sitt fokus beroende på mer avlägsna faktorer i 
organisationsmiljön så länge det är relevant för individen i någon mån. På det här sättet pendlar 
uppmärksamheten inom tredelningen fokuserad - riktad - ofokuserad omvärldsbevakning. 
Intensiteten i omvärldsbevakningen står i korrelation till hur mycket frihet till egna initiativ  
individen upplever i sitt arbete. Effekten av denna upplevelse kan förhöjas om den kombineras med 
tilldelade uppgifter eller extern motivation som går i linje med individens egna initiativ och idéer - 
vilket alltså ökar intensiteten i omvärldsbevakningen (Hamrefors 1999, s. 91ff).

2.2 Folkbiblioteken, omvärlden och omvärldsbevakningen

Under den här delrubriken lyfts folkbibliotekens omvärld fram och sedan den forskning som gjorts 
med folkbibliotek och omvärldsbevakning.

2.2.1 Folkbibliotekens omvärld
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Bibliotekslitteraturen har hängivet intresserat sig för hur man kan förstå bibliotekens relation till en 
föränderlig omvärld, både historiskt sett och med mer visionära anspråk.

Joacim Hansson (2005) följer hur folkbibliotekens roll utvecklats under 100 år och diskuterar 
folkbibliotekets plats i dagens kunskapssamhälle. Sedan 1970-talet har förutsättningarna för det 
folkbibliotekens lokala arbete förändrats i omgångar. Kulturpolitikens marknadstänkande under 80-
talet är ett sådant exempel. Kulturpolitiken i Sverige har dock konsekvent bibehållit bibliotekariens 
roll som ”missionär” för kvalitet och alternativt utbud, och som motstånd till ”kommersialismens 
negativa verkningar”. Detta motstånd visar Hansson flera intressanta uttryck för genom 
folkbibliotekets historia, och hur det utmanas på nytt i och med internet och hur man ska hantera 
tillgången till dess utbud.   

Under årens lopp har det uppstått en tydlig åtskillnad mellan kulturinriktning och 
informationsinriktning, som präglar biblioteken än i dag. Hansson resonerar att folkbiblioteket idag 
står identitetsmässigt någonstans mellan kulturcentrum och informationscentral, och har dessutom 
intagit en inte helt okomplicerad plats mittemellan folkbildning och det formella 
utbildningsväsendet. (s. 22)

En annan viktig förutsättning för dagens folkbibliotek är den politiska decentraliseringen i början av 
90-talet som öppnade upp för mer lokala anpassningar av bibliotekets verksamheter. Hansson menar 
att det lokala folkbiblioteket placerar sig mellan samhällets rörelser mot ökad globalisering (utåt) 
och ökad lokalanknytning (inåt) - som ”samhällets vardagsrum” (s. 17). Bibliotekets roll nu och i 
framtiden skulle kunna vara något som bland annat benämnts som ”community librarianship”, en 
utveckling av det lokala folkbiblioteket mot det livslånga lärandet (s. 33).

Tanken om folkbiblioteket som en aktiv del av lokalsamhället behandlas vidare av Hvenegaard 
Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen (2011) som hävdar att det finns en trend där 
lokalsamhällena i allt större utsträckning börjat profilera sig strategiskt med ”brands” med 
inriktning på upplevelser, kreativitet eller innovation - en utveckling som biblioteket också behöver 
förhålla sig till (s. 22). Biblioteket ingår alltmer som en strategisk faktor i lokalsamhällets kulturella 
utveckling vilket också kräver att biblioteket utvecklas vad gäller arkitektur, inredning och 
funktioner. Genom att utveckla biblioteket som gränsöverskridande plats, rum och relationsbyggare 
kan biblioteket stärka lokalsamhällets kulturella potential.

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2000) har också analyserat bibliotekens roll i relation till 
användarnas behov. Användningen av biblioteket kännetecknas av att alla vid någon tidpunkt 
använt biblioteket, att sociala skiften ofta medför förändringar i användningen av biblioteket, att 
behov, vanor och sociala nätverk är bestämmande för användningen av biblioteket samt att det ofta 
är vardagliga barriärer som gör att folk inte använder biblioteket. Verksamheten legitimeras med att 
den bidrar till livskvalité, stärker demokratin, gör fritiden meningsfull och hjälper till att på olika 
sätt understödja vardagen. Av de som använder biblioteket så är det som varande- och mötesplats, 
för kulturella upplevelser, livslångt lärande och utbyte samt neutral förmedling av information. Det 
innebär att folkbiblioteket kan ta rollen som socialcentrum, kulturcentrum, informationscentrum 
och lärandecentrum. 

2.2.2 Folkbibliotekens omvärldsbevakning
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Eftersom omvärldsbevakning och andra närliggande begrepp inte alltid är en naturlig del av 
folkbibliotekens diskurs så är det inte heller särskilt mycket litteratur skriven där 
omvärldsbevakning är en uttalad aspekt. 

Det faktum att omvärldsbevakning är ett osynligt begrepp inom biblioteksvärlden konstateras också 
av Anna Eriksson & Ann Nilsson (2005) som i sitt examensarbete har gjort en innehållsanalys av 
facktidskrifter inom biblioteksbranschen och kommit fram till att strukturerad omvärldsbevakning 
inte är ett levande begrepp inom representationen av de undersökta facktidskrifterna. Undantaget är 
omvärldsbevakande punktinsatser som användarundersökningar och analyser av aktuella 
utredningar. Det verkar som om bibliotekarier genomför ostrukturerad omvärldsbevakning, men att 
det inte är en metod som används på ett medvetet sätt (s. 67).

Denna bild bekräftas av Mattias Eriksson (2007) som gjort en jämförelse mellan Stockholms 
Stadsbiblioteket och Akademibokhandeln genom att intervjua ett antal medarbetare på olika tjänster 
inom de båda organisationerna om hur de ser på omvärldsbevakning. Om man tittar på bibliotekets 
beskrivning av sin omvärldsbevakning så nämns fokusgrupper och undersökningar bland 
användarna som viktiga. Genom att undersöka olika grupper i olika syften håller man sig a jour med 
användarnas behov och önskemål. Jämförelser av nyckeltal mellan i storlek liknande bibliotek 
nämns också som källa. Utöver det tar man ibland hjälp av externa omvärldsbevakningsföretag. 
Detta är alltså metoder som används av marknadsavdelningen. Det finns ingen särskild avdelning 
som arbetar med omvärldsbevakning och det uttrycks visst tvivel till om det skulle fungera att ha en 
sådan. Det finns en viss medvetenhet om omvärldsbevakning men en övergripande, 
sammanhållande modell om hur omvärldsbevakning ska gå till som slagits fast inom organisationen 
går inte att se. Omvärldsbevakningen är något som i övrigt utförs på ett individuellt plan.

Bibliotekarien som intervjuas i samma undersökning nämner informella samtal med kollegor som 
värdefull källa. Bibliotekstjänsts listor, förlagskataloger, mailingsystem nämns också som 
hjälpmedel för att underrätta sig om vad som pågår i biblioteksvärlden. Massmedia är ett sätt att 
hålla sig uppdaterad med ”vad som är på gång”, och där enskilda händelser exempelvis kan 
inspirera till skyltningar och utställningar på biblioteket. 

Det intressanta är att man är överens om att den omvärldsbevakning som görs har influens på 
arbetet. Denna ostrukturerade omvärldsbevakning, det vill säga den omvärldsbevakning som görs 
spontant av enskilda bibliotekarier i deras professionella roll, existerar och värderas högt trots att 
det inte alltid benämns som just omvärldsbevakning.

Marcus Bernhardsson (2009) har kartlagt bibliotekariers enskilda omvärldsbevakning och bland 
annat kommit fram till att 9 av 10 anser att  deras yrkesroll förändras i förhållande till omvärlden, 
och nästan 7 av 10 i ganska låg grad har tillräckligt med tid i tjänsten att hålla sig uppdaterad inom 
viktiga områden. 

2.3 Konklusion av tidigare forskning

Omvärldsbevakning är ett relativt outforskat område för den som vill gå utanför den mer 
managementartade litteraturen. Det man kan se är dock att det finns organiserad och individuell 
omvärldsbevakning som i båda fallen påverkas av organisationens beskaffenhet, kultur och 
komplexitet. Det antyds att omvärldsbevakning i bästa fall är en kreativ och social verksamhet.
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Inom biblioteksforskningen diskuteras bibliotekets utveckling i relation till bland annat 
kulturpolitik, lokalsamhället och användarna. Det är underförstått att folkbibliotekens utveckling 
och omvärldens förändringar står i stark koppling till varandra på olika sätt.

På biblioteken bedrivs omvärldsbevakning, om än relativt outtalat. I de exempel som beskrivs här 
framgår att det oftast handlar om organiserad omvärldsbevakning på högre nivå i form av 
punktinsatser av olika slag. Individuell omvärldsbevakning bedrivs också bland bibliotekarierna, 
vilket upplevs som givande men begränsat av tidsbrist.

3 Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverket utgår ifrån Hoppes (2009, s. 256) empiriskt uppbyggda modell över hur 
arenan för omvärldsbevakning kan se ut. Den är utformad för att underlätta synliggörandet av hur 
omvärldsbevakning på en arbetsplats går till i praktiken, varför jag finner den lämplig i det här 
fallet. 

I den ursprungliga modellen kartläggs roller, analystyper och processer. I den här analysen väljer 
jag att avstå från att undersöka vilka roller som finns i bibliotekets omvärldsbevakningsarbete.  
Istället kommer fokus att ligga på de aspekter av modellen som tydligare kan kopplas till 
intervjupersonernas egna upplevelser av arbetet, och på sätt anpassas till mina fynd. Mina begrepp 
kommer att vara tydligt influerade av Hoppes begrepp.

Det teoretiska ramverket utgörs således av två delar: omvärldsbevakningens tre analystyper 
(ämnesanalys, konsekvensanalys samt aktionsanalys) och omvärldsbevakningens två processer (den 
kommunicerande processen samt den kognitiva processen). Vad dessa delar och begrepp innebär 
beskrivs nedan. 

Analyser

I omvärldsbevakningsarbetet kan det förekomma tre huvudtyper av analys. Dessa analyser kan 
resultera i en informationsprodukt av något slag (eller vad som här kallas omvärldsinformation), 
eller bara stanna vid ett tankearbete (eller omvärldsinsikt). Analystyperna ger kunskap om vilken 
sorts analyser som görs i omvärldsbevakningen.

Ämnesområdesanalys 

Ämnesområdesanalys innebär att man skapar förståelse för ett ämne, eller bedömer vad som är 
intressant hos ett objekt eller i omvärlden idag och framöver.

Konsekvensanalys

Konsekvensanalys är en bedömning av vilka möjliga konsekvenser ämnesområdesanalysen kan ha 
på den egna organisationen. 

Aktionsanalys

Aktionsanalys innebär att man utifrån konsekvensanalysen bedömer vilka möjliga 
handlingsalternativ som den egna organisationen har. (Hoppe 2009, s. 247).

12



Processer

Hoppes modell baseras till viss del på Hamrefors (1999) modell, som väljer att använda begreppet 
”spontaneous environmental scanning” det vill säga spontan omvärldsbevakning. I linje med 
Hamrefors egen analys menar Hoppe att den spontana omvärldsbevakningen är ett resultat av 
organisationens inflytande på individen. På samma sätt är det svårt att skilja det strikt organiserade 
arbetet från det inflytande som individens omvärldsinsikter har på organisationen. Hoppes 
ståndpunkt är alltså att både individens spontana omvärldsbevakning och den mer organiserade 
bevakningen är två delar av samma omvärldsbevakningsarbete. Detta gör modellen användbar om 
man vill fånga upp element av både organiserad och spontan omvärldsbevakning. Genom att lyfta 
fram båda dessa aspekter kan jag få kunskap om hur omvärldsbevakningen uppfattas av 
bibliotekarierna både när det kommer till omvärldsinsikter och den omvärldsinformation som 
sprids.

De två processerna som utgör omvärldsbevakningsarbetet kallas här för den kommunicerande 
processen och den kognitiva processen, vilket är min egen anpassning av Hoppes begrepp. De 
beskrivs här åtskilt men gränserna mellan dem är ofta flytande i praktiken. 

Den kommunicerande processen

Arbetet med relationen till omvärlden är något som kan beskrivas som ett synligt arbete, vars 
process och resultat går att följa för en utomstående betraktare genom kommunikation, 
dokumentation och produkter av olika slag. Flödet innebär att ny information eller tidigare 
omvärldsinformation genom någon form av analys leder till ny omvärldsinformation. 
Omvärldsinformation är av extern information formade budskap som genom olika medier kan 
spridas till andra arenor, lagras eller återanvändas. 

Den kognitiva processen

En mer osynlig del av det arbetet är de förändringar som informationen från omvärlden gör för 
individen, genom insikter och handlingar. Denna process präglas av det personligt reflekterande och 
flödet innebär att reflektiva initiativ eller tidigare omvärldsinsikter leder till omvärldsinsikter. 
Omvärldsinsikter innebär tankemönster som ändras hos individen och som kan komma att påverka 
det individuella och kollektiva handlandet. De omvärldsinsikter som varje organisationsmedlem 
förmedlar eller kommunicerar kan också ses som omvärldsinformation.

4 Metod

Under den här rubriken beskrivs hur val av metod och urval för undersökningen gjorts. Metodkritik 
och ett kunskapsteoretiskt avsnitt ligger också under denna rubrik. 

4.1 Val av metod

För att komma åt åsikter, attityder och reflektioner kring folkbibliotek och omvärldsbevakning har 
jag valt en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Det innebär alltså att jag försökt hålla 
en preliminär struktur på intervjuns innehåll med fokus på specifika frågeställningar, men velat vara 
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öppen för intervjupersonernas egna tolkningar, beskrivningar och kanske mer oväntade men 
intressanta inslag i samtalet (Bryman 2011, s. 415).  

Frågorna i intervjuguiden har formats med målet att inte vara ledande eller för specifika. Ett antal 
frågor har ställts för att få fram generell bakgrundsinformation om intervjupersonen för att 
möjligtvis kunna se personens svar i ett sammanhang (Bryman 2011, s. 419). 

Den intervjuguide som används är en reviderad version av en tidig pilotstudie med en enhetschef 
inom Stockholms Stadsbibliotek, angående den omvärldsbevakning som bedrivs inom enheten. I 
den här versionen har intervjuguiden anpassats till att rikta sig till bibliotekarierna.

4.2 Urval

Urvalet består av fem folkbibliotekarier från en av enheterna inom Stockholms Stadsbibliotek 
(SSB). Organisationen är vald som ett exempel på hur omvärldsbevakning uppfattas av svenska 
folkbibliotekarier. Valet har fallit på SSB eftersom det är en verksamhet som jag har tillgång till och  
viss förförståelse om. Det förtroende som jag har inom organisationen har jag avgjort som en fördel 
för att få tillgång till intervjupersoner. 

Valet att intervjua ett urval personer från en enda enhet motiveras av att det kan vara intressant att 
se vilka likheter och skillnader det finns mellan uppfattningarna inom en och samma enhet eller 
arbetsgrupp. Däremot kan man nog räkna med en viss homogenitet ifråga om hur enheten i sig som 
organisation påverkar intervjupersonernas uppfattning om omvärldsbevakningsarbetet i en viss 
riktning.

I gruppen om 5 intervjupersoner ingick både män och kvinnor, barnbibliotekarier och 
vuxenbibliotekarier, i åldern 39-63. Den som har varit anställd på SSB längst har varit det sedan 
1971, och den som blev anställd senast har varit det sedan 2011. Min bedömning är att det är ett 
relativt heterogent urval, vad gäller kön, ålder samt representation av barn- och vuxenbibliotekarier.

4.3 Genomförande

En förfrågan skickades ut via mail till 19 bibliotekarier inom en av enheterna i Stockholms 
Stadsbibliotek. Av dessa gick 5 personer med på att bli intervjuade.
 
Intervjupersonerna erbjöds att titta på intervjufrågorna i för väg. De informerades också på förhand 
om att de skulle få vara anonyma. 

Intervjuerna genomfördes på en avskild plats på intervjupersonernas arbetsplats, och spelades in för 
transkribering. Intervjutiden varierade mellan ca 25 minuter och 60 minuter.

För att bibehålla anonymiteten hos intervjupersonerna men samtidigt ge möjlighet till källkritisk 
granskning presenteras citaten från intervjuerna i analyskapitlet med en för varje intervjuperson 
tilldelad siffra (1-5) i slutet av respektive citat.

4.4 Metodkritik
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Jag har låtit intervjupersonerna själva avgöra vilka aspekter av omvärlden de vill ta upp och på så 
sätt sökt förståelse för vilka delar av omvärlden som upplevs som viktiga. På så sätt har bibliotekets 
omvärld definierats utifrån intervjupersonernas beskrivning av hur de prioriterar och förhåller sig 
till den i sitt dagliga arbete. Att använda ett annat ord än omvärld kanske hade gett andra 
associationer även om de under intervjuernas gång uppmuntrades att tänka i breda termer.

Ett annat problem är omfattningen av urvalet. Fem intervjupersoner är ett litet urval och det skulle 
krävas en större undersökning för att kunna göra mer robust underbyggda slutsatser och 
generaliseringar. I kvalitativa undersökningar är detta ett notoriskt dilemma, eftersom det inte är 
lika självklart att det går att generalisera på samma sätt som i kvantitativa undersökningar. Genom 
en medveten generositet med citat är förhoppningen att motverka denna svaghet.

4.5 Epistemologi

Den kunskapsteoretiska inriktningen i den här undersökningen är ett tolkande, fenomenologiskt 
synsätt på det empiriska materialet (Bryman 2011, s. 40). Det jag räknar med att få kunskap om är 
hur bibliotekarierna upplever sitt arbete och omvärldsbevakning, inte hur arbetet i sig objektivt kan 
beskrivas. Jag kan inte redogöra för hur det faktiska arbetet i organisationen ser ut, vare sig i 
bibliotekariernas dagliga arbete eller på andra nivåer som kan tänkas arbeta med 
omvärldsbevakning i någon mening. Detta på grund av att den valda metoden fokuserar på 
subjektivitet, vilket ger svar på frågor som egentligen bara kan härledas till subjektets 
upplevelsevärld.

Det tolkande synsättet innebär också att undersökningen inte enbart kommer att visa hur 
bibliotekarierna tolkar sin omgivning, utan också att de tolkningarna i sin tur kommer att tolkas 
genom den vetenskapliga referensram som lyfts fram i det här sammanhanget (Bryman 2011, s. 35).

5 Empiriskt underlag

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet. Först definieras viktiga 
omvärldsbevakningsområden, sedan bearbetas materialet utifrån Hoppes modell. 

5.1 Omvärldens områden

Under den här rubriken presenteras vilka delar av omvärlden som de intervjuade bibliotekarierna 
anser vara särskilt viktiga, och varför. För att ge en så bred och nyanserad bild som möjligt så 
omfattar analysen både de områden som majoriteten av intervjupersonerna är överens om, och de 
områden som en eller ett fåtal lagt vikt vid.

De områden som nämns i intervjuerna kan delas in i tre huvudkategorier: Allmänt (”Allt”, Allmän 
nyhetsbevakning, Kulturområdet), Lokalt (Det lokala närområdet, Målgrupper, Besökare) samt 
Profession (Teknikutveckling, Forskning, Andra bibliotek).

5.1.1 Allmänt

Till denna kategori räknas huvudsakligen sådant som breddar allmänbildningen hos 
bibliotekarierna.
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”Allt”

Folkbiblioteket är en plats dit människor kommer för att inhämta information, kunskap och kultur 
av vitt varierande innehåll och form. Det gör att bibliotekarierna uppfattar det som att de i det 
dagliga arbetet har potentiell nytta av all information som de kan tillägna sig.

Det handlar alltså inte bara om att kunna mycket om mediebeståndets innehåll utan också om att 
bibliotekarien med sitt individuella kunnande kan spegla de intressen som besökarna har och på så 
sätt få dem att känna sig välkomna och inkluderade.

 Just eftersom att vi är folkbibliotek... och att alla sorters människor kommer till oss och ska vara 
välkomna så att man måste... man måste vara väldigt bred i sitt kunnande... - 3

Detta breda perspektiv på omvärlden tar sig uttryck i att en bibliotekarie kan djupdyka i ämnen och 
företeelser som inte nödvändigtvis har med bibliotekets verksamhet som sådan att göra, eller som 
egentligen är allmänt aktuellt utan snarare sådant som sammanfaller med det personliga intresset 
och ändå se det som en form av allmän omvärldsbevakning i tjänsten. 

Det är precis som nu när jag är gravid. Plötsligt ser jag saker som jag inte såg innan alls alltså. Jag 
kan se... som på i ögonvrån såhär bara ”hm gravidgördel det måste jag kolla på...” Hade det vart för 
liksom en halv månad eller förra året då jag ju liksom helt gått förbi utan att se det. ... Det är som att 
man får som tentakler för det man håller på med just för tillfället eller det som är ens omvärld. - 3

Att ha en bred allmänbildning och kontinuerlig uppdatering av alla tänkbara områden har också att 
göra med att vara förberedd på det ofrånkomliga samspelet mellan biblioteket och omvärlden, och 
den utveckling som detta innebär. En av intervjupersonerna uttrycker det som att det inte bara 
handlar om bemötande i informationsdisken utan att det är något som har betydelse för 
folkbiblioteket ur ett bredare perspektiv, som handlar om att upprätthålla bibliotekets 
förtroendekapital.

Oavsett om vi omvärldsbevakar eller inte så kommer vi ju att bli påverkade av omvärlden. Nämen 
alltså folkbiblioteket är ju... alla kommer ju hit på nåt vis... och vi påverkas ju oavsett vi vill det eller 
inte. Och då är det ju bra att vara förberedda... eller ligga steget före helst. ... För bibliotekets 
överlevnad. Alltså om vi inte visar att vi fortfarande har... alltså biblioteket har väl en ganska stabil 
grund att stå på, ett väldigt stort förtroendekapital, och det tar väl lång tid innan det är förbrukat 
liksom... men jag tror att man måste hänga med i utvecklingen på alla möjliga områden... om det 
liksom ska fortsätta ha ett högt förtroende... - 4

Allmän nyhetsbevakning

Ett område som flera av intervjupersonerna anger att de bevakar kontinuerligt är det man kan 
sammanfatta som det allmänna nyhetsflödet. Det är tydligt att bibliotekarierna enskilt försöker hålla 
sig uppdaterade via det allmänna nyhetsflödet, med intentionen att kunna ”ligga steget före” när det 
kommer till att bemöta olika frågor i informationsdisken.

Jag uppdaterar mig i första hand genom medier. Jag uppdaterar mig genom att läsa dagspress... 
nyheter, tv, media, program... inte alla men... en del kulturprogram och så... filmer... Det tror jag 
också är viktigt att man är uppdaterad vad som händer... vad händer i media... och även faktiskt 
kanske i viss mån underhållningsindustrin kanske... allting handlar ju om... vare sig man är 
intresserad eller inte så tror jag att man har en... man behöver ha en ganska vid liksom 
allmänbildning och... hänger med liksom... - 2
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Att vara insatt i nyhetsflödet verkar prioriteras högt, och en av intervjupersonerna menar att det går 
ut över den skönlitterära läsningen. En stark motivation tycks vara att helt enkelt inte ställas 
svarslös inför de frågor och samtal som kan uppstå med besökarna på biblioteket. Det är ett sätt att 
nå tillfredsställelse i sitt arbete.

I ett samhälle med många kulturer sätts ribban ännu högre för de bibliotekarier som vill ”hänga 
med” i nyhetsflöde och medieutbud. En av intervjupersonerna menar att det trots höga ambitioner 
kan vara svårt att ringa in allt mediaflöde som kan beröra besökarna, och tar som exempel att alla 
inte tittar på det populära musikprogrammet ”Så ska det låta”. 

”Så ska det låta”, dom kan stå där och låta bäst fan dom vill va men en arabisk barnfamilj kollar på 
nån såpa från Saudiarabien... - 2

Kultur

Flera av intervjupersonerna lägger vikt vid att hålla sig uppdaterad inom litteratur, film, musik och 
de aktiviteter som pågår inom olika kulturinstitutioner. 

Särskilt att hålla sig uppdaterad inom litteratur förklaras som ett komplement till bokläsningen som 
tycks förutsättas vara en del av den enskilda bibliotekariens informationsintag. En av 
intervjupersonerna menar att även om man inte hinner med att läsa alla böcker så är det ändå viktigt 
att bevaka utvecklingen.

Men då är det viktigt att man bevakar ändå, man behöver inte läsa varje bok, men att man liksom 
bevakar... att man läser recensioner... Jag läser väldigt mycket recensioner. Både böcker, musik och 
film. - 1

5.1.2 Lokalt

Till denna kategori räknas huvudsakligen sådana områden som ingår i det enskilda bibliotekets 
arbete med dess lokala omvärld och användare. 

Det lokala närområdet

Det lokala närområdet framhålls av samtliga intervjupersoner som ett självklart och viktigt 
bevakningsområde för biblioteket. Det lokala närområdet omfattar många olika aspekter som 
exempelvis den befolkning som bor där, andra verksamheter, skolor, förskolor samt utveckling i 
området. 

...eftersom Stockholms Stadsbibliotek består av så många olika små lokala [bibliotek. min anm.] då 
tycker jag att det är väldigt viktigt att känna till just sitt lokala område. Där tycker jag att 
tyngdpunkten måste ligga för att många... många har det som sitt bibliotek liksom... det närmsta 
biblioteket... Så att det är viktigt att det speglar den närmsta omgivningen och att man har koll på... 
på det liksom... Tycker jag är viktigt. - 3

Flera av intervjupersonerna talar om att en hög medvetenhet om det lokala närområdet kan påverkar 
allt från inredning till mediebestånd, för att bibliotekets profil ska vara så tilltalande som möjligt. 
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En av intervjupersonerna berättar om ett bibliotek där lokalanknytningen var mycket stark, och hur 
det gav en känsla av att man inte omvärldsbevakade utan snarare var en del av omvärlden.

Du visste liksom varje jävla beslut och namnen på dom som jobbade där som tog besluten, 
politikerna fanns i närheten, förvaltningens folk drog igenom bibblan hela tiden och 
medborgarkontoret låg en trappa upp. Och mycket speciellt samhälle naturligtvis va... men men just 
som ett bibliotek som fungerar i sin omvärld och där omvärldsorientering är A och O va ... det är inte 
ens omvärldsorientering utan... Du är där. Du fungerar där. Du är omvärlden va. - 2

En annan av intervjupersonerna menar att även mer abstrakta ”strömningar i tiden”, som också kan 
finnas på lokal nivå, kan vara relevant för biblioteken att fånga upp och ta ställning till. 

Nämen ta till exempel det här kolossala... som jag upplever nu här i Stockholm här i december 
månad... strax före jul... kolossal stress... en kolossal kommers. Det är ju liksom ett faktum att så är 
det ju... på allmänna kommunikationer, affärer, på gator... Det är ju en del av omvärlden. Och då kan 
det ju vara... då tycker ju jag iallafall att det... finns vissa ställen där det är fristäder, där det är liksom 
det som råder... egentligen inte stressen och inte kommersialismen heller. Och där... då har ju 
biblioteken en... en roll där. - 5

Här skymtar det fram en åsikt om bibliotekens identitet och roll som en motvikt till stress och 
kommersialism. En annan intervjuperson menar att den lokala bevakningen kan stärka bibliotekets 
roll som en del av folkbildningen. 

Därför att annars är inte biblioteket angeläget... om man inte... Och jag är fortfarande inne på det här 
att folkbiblioteket har en folkbildningsuppgift även om det är ett jättefult ord nu men jag tycker att 
det är ett väldigt vackert ord och... och jag tycker folkbildning är viktigt... eh... så att... därför tycker 
jag att omvärldsbevakning... den lokala bevakningen är viktig... Och det ger folk också en möjlighet 
att känna igen sej och kanske även förhoppningsvis komma till tals. Biblioteket blir ju liksom nån 
slags... spegel liksom. Och är man inte det... så... då är man ju bara ett dammigt ställe där man 
förvarar böcker liksom... - 3

Ytterligare en aspekt av bibliotekets identitet lyfts fram av en annan intervjuperson som jämför 
biblioteket med ett medborgarkontor som tidigare låg i området, och menar att biblioteket skulle 
kunna utveckla sin lokala bevakning för att kunna fungera som ett alternativ till medborgarkontor.

Folk gick ju inte dit. Det tror jag inte man gör. Men i bibblan tror jag faktiskt man kan gå in för det 
är ju mera såhär... jag tror att man har en känsla av att här ställer man frågor... jag vet inte om... Eller 
också är det så att folk känner inte till det då... eller så vill vi inte det... Jag vet inte, det här är 
knepigt. Men jag tycker att biblioteket skulle kunna mycket väl fylla elementära funktioner med 
medborgarinformation alltså... Ja det tycker jag. - 2

Målgrupper

En viktig del av den lokala bevakningen är bibliotekets målgrupper, vilket har direkt koppling till 
exempelvis vilka medier som biblioteket ska ta in i beståndet. 

...den biten att arbeta mot olika målgrupper. Skola och barnomsorg och även andra grupper. Mot 
olika grupper med särskilda behov också... deras medier... Så det gäller väl att följa med där också 
vad som händer i den så att säga... världen då... utbildning, skola, omsorg... utvecklingen av arbetet 
inom de här... specifika områden när det gäller grupper med just särskilda behov... synskadade... det 
här med talböcker, DAISY [talböcker. min anm]. - 2

En av intervjupersonerna menar att det är lättare för barnbibliotekarier att arbeta mot olika 
målgrupper, men kan även ge exempel på målgrupper som vuxenbibliotekarier riktar sig till.
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Om man arbetar gentemot barn så tror jag att det här är mycket lättare att svara på. För då finns det 
här naturliga med skolor och förskolor. I stort sett alla barn är ju liksom institutionssatta på nåt sätt. 
vilket vuxna inte är på samma sätt. - 5

...kontakter med vuxenutbildning. Det må vara SFI, det kan vara folkhögskolor, det kan vara PRO-
grupper. Vuxna människor som i någon organiserad form kommer till biblioteket eller inbjuds att 
komma. - 5

Vad gäller mediebeståndet pågår ett kontinuerligt arbete med att avgöra hur bibliotekets profil ska 
se ut och vilka medier som ska köpas in, baserat på analyser av användarna av biblioteket. Att detta 
är en form av omvärldsbevakningsarbete är inte självklart för intervjupersonerna, utan ses bara som 
en naturlig del av arbetet på biblioteket.

Besökare

Förutom de mer definierade målgrupperna så ska man gärna ha överblick över alla potentiella 
besökare på biblioteket.

...de kategorier som besöker... sen må det vara dom som bor... eller... i området... eller som jobbar... 
eller har det som knutpunkt på väg till och ifrån olika saker... skola och arbete... Att försöka få en 
sociologisk syn på dom som besöker eller kan förväntas besöka biblioteket. - 5

När bibliotekarierna talar om omvärlden så räknas även de enskilda besökarna som kommer in med 
behov och önskemål. Besökarna ses som en del av den externa omvärlden som kommer in och 
själva kan dela med sig av information om sig själva och sina behov. De kan också fungera som en 
slags informell informationskanal till omvärlden. En av intervjupersonerna menar att det är särskilt 
viktig att vara lyhörd för barnen som besöker biblioteket. 

För att barn ska våga be om hjälp och sådär så... så får man vara lite mer på och då är det viktigt att 
försöka komma ihåg vilken skola kanske och veta vart skolorna ligger och kanske hålla lite koll på 
vad de sysslar med där och sådär. ... Barn är ofta såhär tålmodiga... men dom blir ofta förbigångna i 
kön det blir ofta liksom... Och då är det viktigt att det finns nåt ställe där... där det finns nån slags 
jämlikhet att dom är lika mycket värda... eh... Och då får man lägga lite mer energi helt enkelt för att 
det ska bli så eftersom det är ojämlikt. - 3

5.1.3 Profession

Till denna kategori räknas områden som relaterar till biblioteket som profession. 

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen i dess olika former nämns ett fåtal gånger i intervjuerna. Framförallt en av 
bibliotekarierna specificerar det biblioteksrelaterade teknikområdet som en av de viktigare 
aspekterna av omvärlden.

Sociala medier är väl ett sånt område som jag tycker att man ska ha koll på... ja alltså vad som 
händer på tekniksidan överhuvudtaget vad det gäller teknikutveckling... med läsplattor och sånt... 
e-böcker och hela den biten. - 4

Att vara allmänt kunnig i fråga om teknik motiveras med att biblioteket ska kunna fungera som 
tillgång i kunskapsspridning om teknikutvecklingen.
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Dom flesta kan ju läsa liksom... men om man jämför med IT... att det är många pensionärer till 
exempel som inte hanterar tekniken... och att det blir en slags teknikanalfabetism... Nämen alltså att 
vi kan ha en viktig roll där... som folkbildare fast på ett annat sätt när det gäller såna där saker. - 4

Forskning

Det är få av bibliotekarierna som nämner bevakning av sådant som kan röra 
bibliotekarieprofessionen som något prioriterat. En av intervjupersonerna lyfter fram 
forskningsområdet inom professionen bibliotek/skola/förskola som ett viktigt ämnesområde att 
bevaka för att stärka bibliotekariernas kompetens och arbetssätt.

Ja, i arbetssätt och i kunskap överhuvudtaget så att man kan ta emot på ett bra sätt liksom... tänker 
jag... För jag ser ju på biblioteket som en stor kunskapsbank men då gäller det ju att vi som jobbar 
här får hänga med i den kunskapsutvecklingen så att vi inte bara står och förmedlar böcker utan att 
veta vad det är... Ibland tycker jag det är bra om man har djupare ämneskunskaper också. Och vi kan 
ju inte ha experter inom vartenda litet område, det är inte så jag menar, men om man ska ta emot 
barn som en väldigt stor grupp, så är det bra om det finns kunskap kring hur barn lär sig och så. - 4

Andra bibliotek

Ett par av bibliotekarierna nämner att de följer andra bibliotek för att vara uppdaterade om idéer till 
aktiviteter och goda exempel.

Men också är det ju rent konkreta... aha såhär gör dom där...alltså att man nästan skulle kunna 
kopiera också... ja men att omvärldsbevakning är ju också att hålla koll på andra bibliotek i... i 
Sverige... så... Och där kan man ju också få jättemycket idéer om bra projekt dom har gjort och 
sådär. - 4

I en stor organisation som Stockholms Stadsbibliotek så räknas även de andra biblioteket inom 
organisationen som omvärld i relation till bibliotekariernas ”egna” bibliotek. Att just 
”omvärldsbevaka” den egna organisationen ses som ett område som skulle kunna utvecklas i större 
utsträckning.

Beroende på hur man ser på omvärldsbevakning då... men bara inom SSB finns det ju så otroligt 
mycket kunskap på både barn och vuxensidan. Och jag kan känna att det inte alltid tas tillvara... att 
man skulle kunna bli bättre på att omvärldsbevaka sitt eget för att kunna sprida nya idéer och lära av 
varandra. Det är en såpass stor organisation att man missar en hel del om man inte har nåt system för 
det. Allt som är utanför ens egen enhet blir ju som omvärlden även om man är samma organisation. 
Och det hoppas jag att vi ska bli bättre på. - 4

5.2 Arbetet med omvärlden enligt Hoppes modell

Följande analys kartlägger i vilken mån och på vilket sätt informationen från de olika 
omvärldsbevakningsområdena analyseras, samt hur den kommunicerande samt kognitiva processen 
går till, och vilka resultat det ger som kan spridas i organisationen eller ge omvärldsinsikter på 
individnivå. 

5.2.1 Analyser

Ämnesanalyser
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I flera av de citat som tagits upp i föregående avsnitt kan man se exempel på att ämnesanalyser görs 
som en del av bibliotekariernas omvärldsbevakning. Genom den allmänna bevakningen av nyheter 
och kultur så uppdaterar sig bibliotekarierna kontinuerligt i en ständigt pågående ämnesanalys om 
vad som kan vara intressant för besökarna att få information om i det vardagliga samtalet i 
informationsdisken. Förändringar i lokalsamhället, särskilt när det kommer till målgrupperna och 
deras behov, bevakas med intresse för att det kan komma att påverka hur mediebestånd och 
inredning på biblioteket ska utformas. Även teknikutveckling, forskning och andra bibliotek är 
ämnen som hålls under uppsikt för att de på olika sätt har relevans och kan bli intressant för hur 
arbetet bedrivs på det enskilda biblioteket.

En av intervjupersonerna ger exempel på hur ett personligt nätverk kan vara en del av 
ämnesanalysen av utvecklingen inom förskolefrågor och det lokala närområdet.

Sen är jag med i ett par olika pedagogiska nätverk... så för att hålla kvar... kontakten och 
kompetensen kring förskolefrågor... ehm... och jag har också kontakt med chefer inom stadsdelen för 
att se vad dom jobbar med för utvecklingsfrågor och saker man kan göra tillsammans och sådär. - 4

Även nyhetsbrev och bevakning av olika institutioner används som hjälpmedel i ämnesanalysen.

Bland annat är det Skolporten som sammanställer allt som händer inom skola, det dom hittar inom 
skolvärlden, och det kommer såhär... en gång i veckan eller varannan vecka... finns en likadan för 
förskolevärlden... Jag håller koll på skolverket, barnboksinstitutet... ja det är många så... - 4

För att hålla sig uppdaterad om aktiviteter på andra bibliotek är Facebook ett hjälpmedel.

Jag tycker jag ser väldigt mycket vad som händer på dom andra biblioteken. Det tycker jag man ser... 
det tycker jag man ser det... Mer än förr faktiskt för då var det ju ofta... mejllistor och så där och det 
var det ju inte säkert att man hade. Facebook där är man ju ändå och tittar och kollar och sådär då 
och ser... - 1

Ibland kan ämnesanalysen ta sig uttryck som en sammanställning över potentiella besökare.

Jag har en gång i start varje termin gjort en koll över vilka... folkhögskolor och... ja friskolor faktiskt 
också gymnasiefriskolor... som även använder sig av vuxenverksamheten... när det handlar om 
biblioteksvisningar och så. Så jag har försökt göra en sammanställning varje termin, inom vårt 
upptagningsområde då, dom som kan tänkas vilja komma till [vårt] bibliotek då. - 5

Hur det rent praktiskt går till att göra en ämnesanalys, det vill säga att avgöra vad som kan vara 
viktigt för biblioteket nu eller i framtiden, verkar bero på den enskilda bibliotekarien.

Jag: Hur vet du vad som är viktigt?
4: Nej alltså det vet jag ju inte. Det är ju jag som gör den lilla bedömningen... att det här tror jag kan 
bli intressant... framöver... - 4

Konsekvensanalys

De ämnesanalyser som oftast tycks gå vidare till konsekvens- och aktionsanalyser verkar vara de 
som handlar om besökarnas och de olika målgruppernas synpunkter och behov. Det är något som 
bibliotekarierna upplever att de behöver ta ställning till på olika sätt.

Och sen tycker jag också att det är viktigt att vara lyhörd för besökarna. Om dom kommer med kritik 
eller om dom kommer med nåt förslag så tycker jag att man måste ta till sig det och fundera på det... 
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är det bra eller ska vi gå vidare med det här eller... jag tror det är viktigt att göra det. För det är ju 
ändå, det är ju dom vi är till för... besökarna... man får ju inte glömma det liksom. - 1

Hur mycket man ska integrera besökarnas åsikter i verksamheten vad gäller mediebestånd och 
aktiviteter går isär, vilket har betydelse för de konsekvensanalyser som görs beroende på person. En 
ståndpunkt är att bibliotekarierna ska ha en stark gatekeeper-roll gentemot besökarnas önskemål.

Om man ska hårddra det så kan man säga att om man har en oerhört aktiv förening som sysslar med 
biodling i grannskapet... så kan det hända att man får in kolossalt mycket förslag om böcker om 
biodling och närbesläktade saker och blommor hit och dit. Medan på ett annat ställe har man en 
kolossalt aktiv schackklubb och då får dom in mängder av förslag på schackböcker och olika 
schackteorier. Det kan blir slagsida och jag tycker ju att det är bibliotekariernas roll att göra nån sorts 
avvägning så att det blir allting både vad gäller media... och vad det kanske gäller innehåll... vad 
man gör och vilka verksamheter man har. Jag tror att det även här skulle kunna bli slagsida att det 
skulle kunna bli... till exempel i nåt politiskt avseende... nåt religiöst... nån religiös falang som 
liksom invaderar... och det är inte bra. - 5

En annan ståndpunkt i frågan om hur man ska hantera besökarnas synpunkter och engagemang i 
bibliotekets verksamhet är att besökarna ska kunna forma bibliotekets utbud utifrån egna idéer, och 
att biblioteket på det sättet ska vara mer öppet. 

Förutom att reda ut vilka konsekvenser besökares synpunkter kan ha för biblioteket så ges exempel 
på mer avgränsade uppgifter som kan tolkas som konsekvensanalys. En av intervjupersonerna 
beskriver hur hon var involverad i en uppgift som gick ut på att klargöra förutsättningarna för ett 
eventuellt samarbete med en skola i området.

...utarbeta ett förslag om vilken tidsåtgång det skulle vara för en gymnasiefriskola som inte har något 
bibliotek. Och dom är... har nån sorts lagstiftning på sig att dom ska ha ett skolbibliotek. Och när 
dom inte har det så försöker dom med en variant att dom köper... på ett eller annat sätt tjänster av 
folkbibliotek. Det är alldeles precis i sin linda... men där satt jag och en kollega och försöker tänka ut  
då vilken tidsåtgång det skulle vara för... i det här fallet trehundra elever... - 5

Baserat på intervjuerna är det svårt att avgöra om det faktiskt pågår konsekvensanalyser i det 
dagliga arbetet, i den meningen att man tittar på konsekvenser för biblioteket baserat på 
ämnesanalyser av omvärlden. Beskrivningarna av arbetet med omvärlden går antingen ut på att man 
passivt bevakar omvärlden, eller helt enkelt gör något av den informationen genom att agera eller 
komma på någon ny idé. Man skulle kunna säga att konsekvensanalys görs arbetsgruppen, men då 
är det snarare möjliga konsekvenser av någon idé som lagts fram. Den idén kan i sin tur vara ett 
resultat av någon slags ämnesanalys.

Men det är väl klart att hon måste ju förankra det hos övriga arbetsgruppen så att åtminstone 
majoriteten tycker att det är en bra idé. Så är det väl med allting för jag menar ingen kan väl köra sitt  
eget race när det gäller att plötsligt ta bort nånting eller hitta på nånting, utan är man en arbetsgrupp 
så är man ju en arbetsgrupp. Och för att ta hennes exempel, det kan ju hända att det möts väldigt 
kallsinnigt av alla... att dom tror inte att utfallet står i proportion till insatsen eller att det kan vara en 
löjlig idé eller... och då beror det ju på hur starkt hon förfäktar och hur bra hon kan prata för sin sak. 
- 5

Att intervjupersonerna funderar på konsekvenser för biblioteken baserat på trender i omvärlden 
framgår också. I själva intervjuerna uppstår spontana konsekvensanalyser som höjer sig över den 
rent praktiska nivån, men det är inte självklart att den sortens diskussion är något som är 
formaliserat i det dagliga arbetet. En av intervjupersonerna resonerar kring svårigheterna att hålla 
bibehålla bibliotekets identitet och samtidigt följa utvecklingen.
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Nä men det man kan diskutera säkert som man alltid kan diskutera är ju... vad är ett bibliotek och hur 
vill vi att biblioteket ska bli framöver. Och man måste ju ha kvar nån slags grundtanke, att vi inte 
bara för att det kommer ny nyck nånstans så ändrar vi om allting så... Utan vi måste ju fortfarande 
stå för det vi är på nåt vis, och vidareutveckla det. Och där finns det säkert massa olika åsikter inom 
Stockholms Stadsbibliotek vad... vad vi är och vad vi ska bli... kan jag tänka mig. Bara för att 
eboken är het så kanske man inte behöver slänga ut alla gamla böcker och sådär. ... Jag tror ju 
fortfarande på den här idén med folkbiblioteket som nån slags folkbildare och demokratisk 
mötesplats. Och för att kunna vara det så måste man ju hänga med i samhället i stort och veta vad 
som händer och förbereda sig på... så. Ja och ändra så att biblioteket inte ser ut som Sverige gjorde 
på sjuttiotalet liksom... jamen vad gäller anställningar till exempel, vi kan ju inte bara vara... 
medelålders vita kvinnor i all evighet så... det är ju också en... Om vi nu ska vara en mötesplats för 
alla så måste vi ju liksom... se till att vi ser ut så också... så att det speglas i... tycker jag. Och det är 
väl på gång, jag tror att man tänker så. - 4

Aktionsanalys
 
Mycket av den information som intervjupersonerna ger tyder på att en stor del av 
omvärldsbevakningen leder till att man diskuterar hur man ska agera. En av intervjupersonerna ger 
ett konkret exempel på hur ämnesanalys av bland annat forskning inom pedagogik och förskola 
leder till nya idéer för hur biblioteket kan anpassa sina rutiner för att ta emot yngre barn.

...och testa nya sätt att ta emot sexåringar till exempel... att man får en ny idé när man läser nåt. Till 
exempel så har vi diskuterat mycket det här med att sexåringarna vill ju väldigt gärna röra på sig. 
Alltså det är svårt att hålla en föreläsning för dom om vad biblioteket är och hur vi ställer upp 
böckerna. Att det är lätt att det blir väldigt tråkigt... det är ju i och för sig ingen ny kunskap... men det 
här att barn vill kunna uttrycka sig på en massa olika sätt. Hur kan man då presentera våra olika slags 
böcker... där barnen får göra istället för att sitta och lyssna. Så att vi ska prova i vår... och... ha lite 
mer... hands-on-visningar... alltså att dom får göra saker. Om man har presenterat faktaböcker så får 
dom kanske bygga... eller naturböcker så tar vi in mossor och tittar med luppar och så får dom rita... 
lite så...och det är ju... och det är ju... får jag ju inspiration från forskning men också 
förskolevärlden... alltså det är ju... Jag behöver input från många olika håll. - 4

Ett annat exempel på hur en aktionsanalys kan gå till ges av en intervjuperson som förklarar hur 
utvecklingen av barnavdelningen på ett av biblioteken gjordes. Genom att sätta sig i samma 
situation som besökarna kom bibliotekarierna fram till möjliga förändringar som skulle kunna göras 
i biblioteksrummet.

...det gjorde vi här ... när vi jobbade med barnavdelningen. Ja så kan man tänka sig ja här kommer 
man med vagn och så. Åh herregud... helt förvirrat... vart ska vi ta vägen, finns det några vägvisare, 
vart ska man gå... var hittar man det... Man försöker liksom föreställa sig att man kommer in och har 
inte vart här. Man kommer in och till höger ser man massa gubbar som sitter vid datorer och klagar 
och sen är det jävla liv här och det är köer och man får tränga sig in emellan såhär med vagnen och 
vart ska jag ställa vagnen... små barn... vart är småbarnsböcker, har ni pekböcker här, var är skivorna, 
finns det filmer... ja liksom... Och då kan man ju tycka att man kan planera sitt biblioteksrum va... så 
att vissa saker blir tydligare. - 2

I andra fall noterar bibliotekarien en förändring i hur biblioteket används och gör en aktionsanalys 
om det så kräver - något som flera av intervjupersonerna definierar som en del av 
omvärldsbevakning eftersom besökarna i sig är en del av den externa omvärlden som verkar inom 
bibliotekets väggar. 

Verkligheten förändras alltså. Jag tycker nu det här med studenterna... tycker jag har kommit ganska 
snabbt. Att det är så många studenter som sitter och pluggar här. För ett år sen upplevde jag det inte 
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så att det var så många, så att det är... och då beslutade man sej att ja men här måste vi ju göra 
nånting för att förbättra kanske för studenterna va. - 1

Samtliga intervjupersoner ser det som självklart att samarbeten är en del av bibliotekets relation till 
omvärlden. Omvärldsbevakning är i den meningen synonymt med att ta kontakt och samarbeta med 
olika aktörer.

...jag tänker på det faktum att vi har en jurist... samarbete med en juristfirma som kommer... i vårt 
fall ungefär en gång per månad och har gratis juridisk rådgivning. Jag tänker på att vi har kontakt... 
inte jag precis... men en kollega har kontakt med ABF... för en föreläsningsserie om filosofi som 
kallar sig filosoficafé. Ja vad är det mer vi har för vuxna... ja och sen förekommer det ju att vi har 
renodlade författarprogram... - 5

Att detta är så prioriterat förklaras delvis av att organisationen har gett direktiv om att biblioteken 
ska försöka hitta samarbetspartners och inleda samarbeten.

Alla bibliotek jobbar ju med sin omvärld helt klart... med samarbeten på olika sätt och så. Och på 
deras initiativ, det är ju inte så att det kommer uppifrån på det sättet. Men att det är ju uttalat inom 
SSB att man ska hitta nya samarbetspartner och så där, och för att kunna göra det så måste man ju 
också hålla lite koll. - 4

Funderingar kring hur mycket man ska involvera omvärlden, och bibliotekens roll, uppstår flera 
gånger under intervjuernas gång. En av intervjupersonerna framhäver vikten av att vara noggrann 
med vilka biblioteket samarbetar med. 

För när det gäller både samarbete och omvärldsbevakning så gäller det ju att veta... veta sitt eget 
värde för vet man inte det så vet man inte andras värde. Så varken lägga sej platt eller komma liksom 
från några höga hästar... utan jämlikhet är liksom lösenordet att... och sen lära sej att lära sej utav 
sina misstag det är... en jättebra grej att komma ihåg där. - 3

En annan intervjuperson resonerar kring bibliotekariens roll i arbetet med omvärlden, och ger ett 
intryck av att det ibland kan bli nästan för mycket. En jämförelse görs med vikten av att ha 
kapacitet att upprätthålla kvaliteten på de inre systemen, och möjligheten att ha samarbeten som går 
ut på att hjälpa biblioteket i arbetet med omvärlden.

...men just det här med själva logistiken va... katalogerna, allt det här som är våra redskap... att man 
skulle jobba lite mer med det, så känner jag. Det kommer lite i skymundan för allt det här andra som 
ska... åtagandena som ska göras. Och därför tycker jag att det är väldigt bra att man tar hjälp utifrån. 
Bibliotekets vänner är ett exempel... att man låter dem ordna program, men att vi kan stå till tjänst 
med lokal och kanske reklam och så vidare. - 1

5.2.2 Processer

Den kommunicerande processen

En av intervjupersonerna ger ett exempel på hur man systematiskt samlar in omvärldsinformation 
från besökarna, i syfte att förbättra biblioteket på olika sätt.

Det finns ju nånting som heter synpunktshantering... ett ganska nytt begrepp inom Stockholms 
stadsbibliotek... där folk i olika former har möjlighet att fylla i synpunkter. Det må vara klagomål... 
belysning eller ljudnivå... Det kan vara beröm att det är ordning och reda och personalen är trevlig... 
eller det kan vara idéer. Och det här skulle ju kunna inrymmas under idéer... men riktigt så... idéerna 
som framförs av folk det handlar ju mer om att... skulle ni inte kunna ha... ja herregud vad kan det 
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vara för idéer... nån sorts ljuddämpande material i taket på barnavdelningen för det låter så mycket... 
Det kanske inte är så mycket nya verksamheter som... som folk föreslår... - 5

En av intervjupersonerna beskriver ett särskilt utvecklingsprojekt som syftar till att höja kvalitén på 
de olika bibliotekens bevakning av den lokala omvärlden. Det beskrivs som en omfattande 
kartläggning av bibliotekets närområde. Underlaget som beskrivs är alltså den omvärldsinformation 
som är ett av målen för projektet, och som i sin tur har som syfte att underlätta arbetet att producera 
mer omvärldsinformation om det lokala närsamhället.

Vi producerade ett underlag... en... man skulle kunna säga blankett om man vill göra det enkelt 
men...inte bara det utan... frågeställningar... sätt att börja arbeta... källor för att söka upp 
informationen kring omvärlden och... ja... Ett sätt att arbeta för det enskilda biblioteket i sin omvärld 
och... söka i den omvärlden olika typer av faktorer... olika samarbetspartners eller... inte 
nödvändigtvis samarbetspartners men det som liksom... influerar liksom omvärlden där man är va... 
det kan vara mindre eller större.. Nu talar vi rätt mycket om en lokal omvärld va. Det lokala... 
affärsliv, service, politiska... politiska myndigheterna, stadsdelsnämnder och... förvaltningar och... 
polis, räddningstjänst... och skolor naturligtvis och allt som finns runtom... omvärlden. [...] ...man 
skulle ju faktiskt kunna ställa en fråga om... stadsdelen och vad som händer... man måste ju iallafall 
kunna plocka fram det... har du inte den liksom... kanske kan gissa det ändå va... men... vi tänkte att 
det skulle samlas i en... att man skulle lägga upp en liten så att säga handbok så varje bibliotek har 
om... ja omvärlden... med nån slags adresser och kontakter och personer som man kan prata med. - 2

En annan bibliotekarie har fått en annan omvärldsbevakande uppgift som syftar till att analysera 
forskning om förskoleområdet och sprida omvärldsinformationen genereras av det arbetet. 

Det handlar ju mer om det utvecklingsarbete som jag ska göra... som jag gör inom Stockholms 
Stadsbibliotek, att jag ska ha koll där... för att vi ska kunna förbättra samarbetet med förskolan och... 
alltså var vi ska lägga oss... men också... det är mest där... kan man väl säga... Likadant med 
forskning som jag försöker hålla koll på är ju för att vi... vi om jobbar mot förskolebarn i första hand 
ska kunna... vi ska veta det senaste för att kunna göra både rummet, biblioteksrummet, och det vi 
erbjuder så bra som möjligt. - 4

Ett par av intervjupersonerna ger uttryck för ett behov av mer ny praktisk omvärldsinformation som 
kan användas i arbetet med exempelvis förskolorna, en omfattande arbetsuppgift.

...liksom ha koll på vilka förskolor som tillkommer och har de bytt telefonnummer och vad är det 
som händer liksom att nån hade kunnat sköta det för att det tar enormt mycket tid. Och en sån där 
grej hade varit jätteskönt nån hade kunnat... om det hade kunnat ske centralt med nån som har 
kontakt med... nån som har koll på förskolor... och nån som har koll på skolor... Att det fanns liksom 
listor och färdiga adresslistor liksom när man ska göra utskick och sånt där. Vi är ju ombedda att 
bjuda in alla fyror och göra bokprat för sexåringar till exempel. Sånt tycker jag att man kunde lägga 
centralt istället för att varje... liten... att man alltid ska behöva uppfinna hjulet på nytt liksom. - 3

På de enskilda biblioteken får bevakning av den lokala omvärlden och besökarna effekter 
kontinuerligt både i form av omvärldsinsikter och av utbytet av omvärldsinformation bibliotekarier 
emellan som kan leda till justeringar och förändringar i verksamheten. I det sociala samspelet 
mellan bibliotekarierna blir de individuella omvärldsinsikterna och analyserna till 
omvärldsinformation som sprids mellan kollegor eller till bibliotekets användare.

För jag tror inte att det här med ensam... ensam är inte stark om man säger så va... det är ju så 
faktiskt att... Och i och med att vi träffar så väldigt många olika människor, det är väldigt många 
olika frågor. Det kan vara tusen olika frågor i en informationsdisk. Och det är det här med att man tar 
hjälp av varandra också kanske, man har ju olika intresseområden och... och det tycker jag är väldigt 
bra att man kan liksom ta hjälp av varandra också... om det är nåt område som man är lite sämre på 
så kanske min kollega kan mer om det... [...] ...för jag menar att vi har ju ändå ett informationsyrke, 

25



jag menar vi jobbar med information, och då är det viktigt att vi är informerade vi som jobbar här 
och att man sprider information till varandra. - 1

Det verkar som att ny information fångas upp i det dagliga arbetet men att det är mycket som 
stannar vid omvärldsinsikter hos de enskilda bibliotekarierna och kanske inte förs vidare i den 
utsträckning som det finns behov för.

Men det dröjde ju lite innan man börjar tänka så och titta sig om... ja att det finns en fax därnere 
[neråt gatan. min anm.] och så skriver man upp det... jag menar... det tog ju... Men till slut är det ju 
nån som gör nåt sånt va och då har man ju liksom börjat spontant med att försöka bygga upp en 
kunskap om det närmaste lokalsamhället. Jag tycker det är praktiskt och det är tillämpbart och det är 
varje dag va. Det är väl så jag vill betona det va. - 2

När det kommer till teknikutveckling så uttrycker ett flera av intervjupersonerna att det är ett 
område som analyseras och sprids som omvärldsinformation ifrån andra delar av organisationen. 
Det handlar om allt från hemsidan till, kompetensutvecklingen eller införande av aktiviteter på 
biblioteken för att minska den digitala klyftan.

Den kognitiva processen

I och med att mycket av omvärldsbevakningen är individuell och baserat på olika intressen så är 
den kognitiva processen en viktig del av omvärldsbevakningsarbetet.

Ja, eftersom vi inte har nån tid avsatt och att det inte finns... någon som explicit har det uppdraget så 
är det ju väldigt mycket upp till... hur man är som person liksom... på dom små biblioteken... och 
överallt liksom. Det kan ju se väldigt olika ut hur pass intresserad man är och hur mycket tid man 
har. - 3

Flera av intervjupersonerna lyfter fram vikten av känslan och tillfredsställelsen att ”hänga med” och 
”veta vad folk pratar om” vilket man kan tolka som att den allmänna mediabevakningen skapar en 
form av omvärldsinsikter som är till hjälp i utvecklingen av det dagliga arbetet på biblioteket. En 
intervjuperson försöker förklara hur den enskilda omvärldsbevakningen går till och ger exempel på 
hur tidigare omvärldsinsikter, ”en egen inre kompass”, kan leda till nya omvärldsinsikter. 

...genom samtal med kollegor och de som inte är kollegor... och lite koll på tidningar och övriga 
media... internetdiskussioner... kanske också liksom en egen inre kompass... man kan ju själv komma 
på eller i samspråk med nån att... det kanske... filosofi kanske... vore det nåt att ha på biblioteket? 
Och så förkastar man det eller så ja kanske det är värt att pröva. Men influenserna kommer nog 
oftast ifrån en massa, det är ju svårt att säga varifrån det kommer... en samling utav... en mängd 
intryck man har. - 5

En annan intervjuperson talar också om hur omvärldsinsikter nås av en mängd intryck, och upplever 
att det också krävs intuition och öppenhet. 

Ja men man försöker ju kolla såhär dagstidningar och... och såhär lokala tidningar och... kolla vad 
som händer runtomkring kanske... olika aktörers webbsidor och sådär man försöker... Men alltså det 
mesta... dom bästa sakerna har nog liksom kommit till rent såhär intuitivmässigt alltså såhär att man 
eh... Om man är öppen för det och liksom... har dom tentaklerna på... så... så fångar man upp hyfsat 
mycket ändå. - 3

En tredje intervjuperson beskriver samma process som att man bygger på sin egen kunskapsbank 
som i sin tur genererar omvärldsinsikter eller idéer.
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Ja det är ju att man kanske inte får idén direkt när man läser men man bygger ju på saker, man 
bygger ju på sin egen kunskapsbank... så får man ju liksom... Så funkar jag i allafall att rätt vad det 
är så pluppar det upp nåt. - 4

En annan framhåller vikten av att byta perspektiv och inte bara låta intrycken komma, utan att 
försöka se biblioteket med distans så att man inte låser in sig i sin egen uppfattning. 

Man måste medvetet gå ut och undersöka och liksom lite sådär... Det är lätt att ha föreställningar, 
man kan ha föreställningar... ja men vi vet vad folk vill ha här alltså... Men då utgår man från sig 
själv. Men jag menar att måste ställa sig utanför, gå ut i omvärlden och så får man försöka se 
biblioteket utifrån. Kan räcka med att gå ut på gatan... ja men man kan upptäcka saker och ting... 
man kan inta ett besökarperspektiv... - 2

6 Analys och slutsats

Under den här rubriken analyseras det empiriska underlaget. Kapitlet är strukturerat efter 
uppsatsens delfrågor som tillsammans besvarar huvudfrågeställningen: 

Hur beskriver folkbibliotekarier att de arbetar med relationen till omvärlden?

6.1 Vilka områden upplevs som viktiga? Varför?

Det är ett antal områden som omtalas som särskilt viktiga i intervjuerna. Vissa är gemensamma och 
vissa lyfts av ett fåtal av intervjupersonerna. De områden som nämns i intervjuerna kan delas in i tre 
huvudkategorier: Allmänt (”Allt”, Allmän nyhetsbevakning, Kulturområdet), Lokalt (Det lokala 
närområdet, Målgrupper, Besökare) samt Profession (Teknikutveckling, Forskning, Andra 
bibliotek).

6.1.1 Allmänt

Till denna kategori räknas huvudsakligen sådant som breddar allmänbildningen hos 
bibliotekarierna. Flera av intervjupersonerna hävdar vikten av att ha en bred allmänbildning i yrket 
som bibliotekarie. Att vara insatt i ”allt” är nästan ett slags ideal som man söker för att bland annat 
kunna bemöta besökarnas frågor på ett säkert, inkluderande och professionellt sätt. På individnivå 
är det därför flera av intervjupersonerna som kontinuerligt uppdaterar sig om olika ämnen, nyheter 
och kultur.

”Allt” - en folkbibliotekarie har potentiell användning av all sorts information, vilket innebär att all 
information om omvärlden är potentiellt viktig.
Allmän nyhetsbevakning - att vara kontinuerligt uppdaterad om nyhetsflödet upplevs som en fördel 
när man bemöter frågor i informationsdisken.
Kulturområdet - både kulturutbud och andra kulturinstitutioner nämns som viktiga områden att 
bevaka.

6.1.2 Lokalt

Till denna kategori räknas huvudsakligen sådana områden som ingår i det enskilda bibliotekets 
arbete med dess lokala omvärld och användare. Att bevaka den omedelbara omvärlden framställs 
som en nödvändighet, och vissa hänvisar denna nödvändighet till biblioteket som folkbildare och 
som spegling av närsamhället. Intervjupersonerna talar både om att söka sig ut i närområdet för att 
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kunna informera om lokal utveckling och kartlägga målgruppers behov, samt hur man ska lyssna till 
enskilda besökare som kommer till biblioteket.

Lokala närområdet - att ha en medvetenhet om hur det lokala närområdet ser ut med avseende på 
exempelvis serviceutbud, politik och befolkning upplevs som viktigt för att anpassa biblioteket till 
behoven och informera om vad som pågår i stadsdelen.
Målgrupper - skola, förskola och personer med nedsatt läsförmåga är exempel på målgrupper som 
beskrivs som nödvändigt att vara informerad om.
Besökare - de enskilda besökare beskrivs som en del av omvärlden som kommer in i biblioteket och 
som man gärna ska vara lyhörd för.

6.1.3 Profession

Till denna kategori räknas områden som relaterar till biblioteket som profession. Det är 
anmärkningsvärt få av intervjupersonerna som lägger större vikt vid vad man skulle kunna 
sammanfatta som mer professions-inriktade områden när det kommer till omvärldsbevakning. 
Biblioteksrelaterad teknikutveckling, forskning och utvecklingen på andra bibliotek - det vill säga 
en form av metabevakning representeras knappt i det empiriska materialet.

Teknikutveckling - sociala medier, e-boksutveckling, läsplattor etc nämns inte av alla 
intervjupersoner men framställs som en relevant omvärldsfaktor för biblioteken.
Forskning - endast en av intervjupersonerna framhäver forskning om framförallt barns läsning som 
viktigt för bibliotekariernas kompetens och bibliotekens utveckling.
Andra bibliotek - att se vad andra bibliotek både utanför och innanför organisationen har för sig 
nämns ett antal gånger som intressant att bevaka.

De motiveringar till att omvärldsbevaka som man kan utläsa av intervjuerna är dels att man 
omvärldsbevakar för att upprätthålla den pågående verksamheten. En annan anledning är att få nya 
idéer och utveckla verksamheten. På frågan om varför det är viktigt att bevaka vissa områden så 
svarar de flesta att det är mycket viktigt för att bibehålla människors förtroende för biblioteket och 
få besökarna att känna sig välkomna och lyssnade till. Det finns en tydlig vilja att biblioteket ska 
vara en plats som är en spegling av omvärldens behov och där besökarnas röster hörs. 
Lokalanknytningen är i det avseendet tydlig och önskvärd av flera av intervjupersonerna.

Vad det beror på skulle till viss mån kunna besvaras av Hamrefors (1999), det vill säga att man 
bevakar det som har starkast anknytning till ens närmaste arbetsmiljö. Flera av bibliotekarierna 
beskriver hur de i det dagliga arbetet behöver vara uppdaterade om allmänna nyheter med viss 
tyngdpunkt på kultur, samt sådant som berör det egna bibliotekets lokala omvärld. Att spana utanför 
den horisonten kanske inte upplevs som lika angeläget, och därför riktas kanske fokus och intensitet 
mer sällan mot dessa områden. 

Teknikutvecklingsområdet kopplas av intervjupersonerna ofta ihop med initiativ från andra delar i 
organisationen. Det upplevs som att det är där som bevakningen av teknikutvecklingen och 
analysen av den informationen görs. Sedan ser bibliotekarierna resultatet av analysen i form av 
kompetensförsörjande projekt eller direktiv om aktiviteter på biblioteken för att minska den digitala 
klyftan. Det kan vara en orsak till att man inte lyfter fram teknikområdet i högre utsträckning - 
kanske förväntas det arbetet göras av någon annan.
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Dessutom påverkas omvärldsbevakningen av bibliotekariernas uppfattning om biblioteket som 
kunskapsnod, och dem själva som representanter för en sådan verksamhet. Det gör att ambitionen 
för omvärldsbevakning är bred och hög, inte minst för besökarnas skull. Det vill säga inte bara i 
termer av omvärlden i relation till biblioteket som verksamhet, utan också omvärlden i relation till 
besökarna och deras frågor och behov. Här skiljer sig idén om omvärldsbevakning från den gängse 
bilden av vad omvärldsbevakning syftar till. Biblioteket som plats för information och kunskap gör 
att begreppet omvärldsbevakning i den kontexten breddas från att bara beröra verksamhetens 
utveckling (exempelvis strategiska beslut på ledningsnivå) till de mer vardagliga situationerna 
mellan bibliotekarie och besökare.

6.2 Hur förhåller sig beskrivningen av folkbibliotekariernas arbete med relationen till 
omvärlden till Magnus Hoppes modell för omvärldsbevakning?

6.2.1 Processer

Den kommunicerande processen

En del av bibliotekarierna har tilldelade organisatoriska uppgifter och uppdrag av uttalat 
omvärldsbevakande karaktär, vilket styr deras fokus och med vilken intensitet de bevakar vissa 
områden. Detta arbete förväntas generera omvärldsinformation som sedan kan användas eller 
lagras. 

Andra aktiviteter har som syfte att ta fram omvärldsinformation, men de ses av flera av 
intervjupersonerna som en självklar del av arbetet. Ett exempel som nämns är synpunktshanteringen 
som samlar besökares synpunkter, klagomål och idéer till biblioteket. I flera av intervjuerna framgår 
att man upplever att det inte finns tid avsatt till omvärldsbevakning.

Det ges även uttryck för att det möjligtvis skulle behövas ytterligare strukturering och spridning av 
omvärldsinformation inom verksamheten. Man efterfrågar framförallt strukturering av praktisk 
information inom de lokala omvärldsområdena.

Det vardagliga sociala samspelet mellan bibliotekarierna, eller i andra personliga nätverk, lyfts fram 
som en viktig form där omvärldsinformation utbyts som exempelvis kan bli till grund för nya idéer 
eller arbetssätt. Det är en aspekt som bekräftar tidigare forskning om det personliga nätverket som 
en viktig arena för omvärldsbevakning.

Den kognitiva processen

Flera av intervjupersonerna beskriver att de använder sin ”intuition” eller ”inre kompass” när de 
omvärldsbevakar och att rätt vad det är så kan det ”pluppa upp” något. Dessa beskrivningar kan 
tolkas som ett uttryck för den kognitiva processen som leder till omvärldsinsikter.

Individuella omvärldsinsikter beskrivs som en viktig aspekt av omvärldsbevakningen. Det är i och 
med dessa som flera av bibliotekarierna anser att de bästa idéerna och mest intressanta 
iakttagelserna om omvärlden görs.

En av intervjupersonerna påpekar att man i viss mån litar allt för mycket på den egna intuitionen 
och anser att det är viktigt att variera perspektivet för att få fler omvärldsinsikter. 
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Tittar man på hur den kommunicerande processen och den kognitiva processen beskrivs av 
intervjupersonerna så framgår det att både kommunicerandet av omvärldsinformation, likaväl som 
de individuella omvärldsinsikterna värderas högt och har betydelse för hur arbetet utformas. Det 
kommer också fram åsikter om att omvärldsbevakningen skulle kunna ges mer avsatt tid och 
struktur. Det bekräftar till viss del den tidigare forskningen av Bernhardsson (2009) som visade att 
en stark majoritet av bibliotekarierna anser att deras yrkesroll påverkas av omvärlden och att de inte 
har tid i tjänsten till att uppdatera sig inom viktiga områden. Det förstärker bilden av att 
omvärldsbevakning inom bibliotek helt enkelt pågår. Det beskrivs som en ofrånkomlig del av 
arbetet, eftersom omvärlden i sig kan tolkas som varje enskild besökare som kommer in till 
biblioteket. 

6.2.2 Analyser

Ämnesområdesanalys

Intervjupersonerna håller sig uppdaterade inom olika områden som kan ha betydelse för biblioteket 
eller deras arbete. Ämnesanalysen som arbetsprocess kan vara både relativt strukturerad eller mer 
styrd av slumpen eller personliga intressen. Exempel ges på hur ämnesanalyser kan vara relativt 
strukturerade med nätverkande och prenumerationer på nyhetsbrev, medan andra ämnesanalyser 
kan vara mer spontana som exempelvis en av intervjupersonerna som började intressera sig för 
graviditetsfrågor när hon själv blev gravid.

Även när man tittar på beskrivningar av hur arbetet med ämnesanalys går till så bekräftar det till 
stor del Hamrefors (1999) förklaringar till hur individer omvärldsbevakar. Ett par av 
intervjupersonerna har tilldelats en mer formell roll med uppgift att omvärldsbevaka, men  det 
empiriska materialet visar att en stor del av omvärldsbevakningen är individuell och relativt 
spontan. Bibliotekarierna fokuserar på olika ämnen efter eget intresse eller expertis, och arbetet 
intensifieras till följd av tilldelade arbetsuppgifter som går i linje med detta intresse. 

Konsekvensanalys

När man tittar på det empiriska materialet är det ibland svårt att särskilja var gränsen mellan 
konsekvensanalys och aktionsanalys går. Intervjupersonerna talar ofta om relationen till omvärlden 
som ett förhandlande om potentiella konkreta handlingsalternativ. Ganska ofta verkar det vara så att 
man i i informella eller formella diskussioner med kollegor diskuterar konsekvenserna av sociala 
förändringar och implementering av olika idéer i verksamheten snarare än exempelvis 
konsekvenserna av större omvärldstrender och dess påverkan på biblioteket. 

I intervjuerna framkommer dock att intervjupersonerna funderar även på de mer långsiktiga 
konsekvenserna för biblioteken. Det finns flera citatexempel där intervjupersonerna resonerar i 
dessa termer, men det framgår inte huruvida man gör det som en del av det vardagliga arbetet. 
Bland annat framkommer olika förhållningssätt angående hur mycket man ska involvera besökarna 
i utformningen av biblioteket, vilket kan ha betydelse för hur man resonerar kring konsekvenserna 
av förändringar och idéer. 

Aktionsanalys
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Omvärlden beskrivs som något som man av nödvändighet måste hantera i det dagliga arbetet på 
biblioteket, i och med exempelvis bemötandet av besökarna och deras frågor, i planeringen av 
medieinköp till olika målgrupper och för att kunna ta kontakt med eventuella samarbetspartners. 
Därför är det ofta som man talar i termer av möjliga handlingsalternativ, vilket enligt Hoppe (2009) 
inte brukar vara den vanligaste formen av analys.

En orsak till detta kan vara att biblioteket arbetar i ett ofrånkomligt samspel till omvärlden, vilket 
också bekräftar tidigare forskning om bibliotekets roll i lokalsamhället. När intervjupersonerna talar 
om omvärlden nämns ofta även besökarna på biblioteket som ett slags område att bevaka, eller som 
informationskanaler till världen ”utanför”. Med det synsättet på omvärld blir omvärldsbevakning ett 
moment som är nästan oskiljaktigt från det övriga arbetet.

Att omvärldsbevaka betyder däremot inte att man ska följa alla omvärldens nycker. 
Intervjupersonerna ger uttryck för flera förbehåll. Det läggs stor vikt vid att värna om bibliotekets 
integritet i termer av värderingar. Att hoppa på alla trender, besökares förslag och gå med på alla 
föreslagna samarbeten är något som flera av bibliotekarierna tar avstånd från. Istället talar man om - 
att man hellre lägger energi på att hålla hög kvalité på den verksamhet som redan pågår vad gäller 
underhåll av katalog och annan logistik. Vikten av att ha en jämn fördelning av de intressen som 
finns i området, och att detta helst ska avgöras av bibliotekarierna vad gäller inköp och 
programverksamhet. I viss mån kan man se samma idéer om biblioteket som en del av samhället i 
liknande visionära termer som de som Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen (2011) 
presenterar. Men i flera fall kan man se ett motstånd till förändring och hur mycket man ska 
involvera omvärlden i bibliotekets arbete.

I litteratur och debatt finns och har funnits mycket åsikter om vad biblioteket är och borde vara och 
dessa riktningar tar sig uttryck på olika sätt i intervjuerna. Denna klyvning kan härledas till 
bibliotekets utveckling under de senaste åren. Hansson (2005) ger många ledtrådar till denna 
spänning i sitt resonemang om att biblioteket ligger mellan olika identiteter som kulturcentrum, 
informationscentral, samhällets vardagsrum, mellan folkbildning och högre utbildning. Trots att de 
intervjuade bibliotekarierna arbetar inom samma enhet så har de relativt olika uppfattningar om vad 
biblioteket ska vara, och därför tror jag inte att hela förklaringen till hur bibliotekarier 
omvärldsbevakar ligger i den egna arbetsmiljön eller organisationens referensram (Hamrefors, 
1999). Det finns även en referensram som skapats av den egna professionen. Sättet att 
omvärldsbevaka, analysera och agera styrs till viss del av dessa grundläggande värderingar på 
individnivå om vad biblioteket som institution är och bör stå för.

Det finns alltså en spänning mellan viljan hos intervjupersonerna att vara informerade och ligga 
steget före för att motsvara behov och förväntningar, och viljan att inte förändra biblioteket bortom 
de värden som man vill hålla fast vid. Vissa av dessa värderingar motiverar mycket 
omvärldsbevakning och framtidsfokus medan andra innebär en skepsis till den förändringskraft som 
förutsätts när man talar om arbete med relationen till omvärlden.

Omvärldsbevakning i folkbibliotekets kontext är en bred, nödvändig och värdefull aktivitet som av 
bibliotekarierna beskrivs i vidare definition än vad litteraturen om omvärldsbevakning hittills gjort. 
Detta kan härledas till folkbibliotekets unika förutsättningar som baseras på ett ideologiskt och 
värdebaserat arv som går igen i folkbibliotekariernas uppfattning om vad som är relevanta 
omvärldsområden och vilket syfte omvärldsbevakningen har. Att vidare undersöka dessa 
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förutsättningar skulle kunna vara en intressant uppgift för den som ytterligare vill bidra till 
synliggörandet av vad omvärldsbevakning är.

Spänningarna som skönjs när det kommer till hur bibliotekarierna ser på omvärlden och hur man 
hanterar den är intressanta, och kan också härledas till vilka åsikter som finns om vad 
folkbibliotekets uppgift är. Så länge bibliotekets uppgift är såpass komplex så kommer dessa 
spänningar troligtvis finnas kvar. Att undersöka vilka andra implikationer dessa spänningar har för 
folkbibliotekariers dagliga arbete skulle kunna vara ett intressant område att undersöka vidare, 
oavsett om det handlar om omvärldsbevakning eller inte.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Inledning

Vilken tjänst har du?
Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat på detta bibliotek?

Huvudfrågor

Vilka delar, aspekter eller områden i bibliotekets omvärld tycker du är viktigt för en 
folkbibliotekarie att ha koll på? Varför?

Hur gör du för att hålla dig uppdaterad om sådant som kan ha betydelse för biblioteket och ditt 
arbete? 

- Vilka positiva effekter upplever du av detta? 

- Vilka begränsningar eller problem upplever du?

På vilka sätt anser du att SSB som organisation arbetar aktivt med relationen till omvärlden? 
Exempelvis tjänster, projekt, funktioner.

- Vilka positiva effekter av det här arbetet kan du se? 

- Är det något särskilt som du anser saknas när det kommer till det SSB:s organiserade arbete med 
relationen till omvärlden?

Avslutningsvis

- Är det något du vill tillägga som vi hittills inte pratat om?
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