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Abstract:                                       The research of this Master’s thesis examines if during a specific period of 

time, Environmental scanning connected to Swedish public libraries is dis-
cussed in journals that are directly connected to the field of Swedish librar-
ies.  

 
The method employed was content analysis of articles, news items and ads 
with the intention of finding out the extent of Environmental scanning and 
who carries it out and how and what is scanned.  

                                                      
The research covers the period from 2004-01-01 to 2004-08-31. During 
the research period 1387 articles, news items and ads were analyzed. 
The study focuses on 81 selected published units that directly include 
references or discussion about Environmental scanning. Employing the 
theory of Environmental scanning, system theory and context for the li-
braries currently, we have analysed and interpreted these units with con-
tent analysis as the criteria. 
 
The conclusion is that during the period researched and in connection 
with the discussion/representation in the journals studied, structured 
Environmental scanning was not a concept discussed in connection to 
Swedish public libraries. Our interpretation is that the scanning dis-
cussed/represented in the journals, was unstructured and no visible 
method was explicitly highlighted. Librarians as well as people outside 
the library carried out the scanning. Obvious themes for discus-
sion/representation were economy, politics and cooperation in the or-
ganisations of public libraries.  
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1 Inledning 

Folkbiblioteken har efter en lång period av stabilitet och ett närmast självklart berättigande i 
samhället på senare år blivit en hotad verksamhet. De sista femton åren har anslagen till folk-
biblioteken skurits ner kraftigt samtidigt som samhällsförändringar, i form av bl.a. ett ökande 
antal vuxenstuderande och en växande IT-kultur, har ställt krav på nya insatser från folkbibli-
otekens sida, vilka kräver såväl nya strukturer som högre anslag. Detta har bl.a. medfört att en 
betydligt större inriktning på facklitteratur än tidigare, har blivit nödvändig. Även behovet av 
arbetsplatser med datorer och mjukdata i form av bl.a. olika ämnesdatabaser har aktualiserats. 
Vidare har biblioteksfilialer lagts ner och röster höjts för att avgiftsbelägga boklånen. Bekym-
ren har hopat sig för folkbiblioteken men kanske skulle man i framtiden, åtminstone delvis, 
kunna undvika att oförberedd ställas inför denna typ av problem genom att använda sig av 
strukturerad omvärldsbevakning som en väg att möta förändringar. Med strukturerad om-
världsbevakning1 menar vi, med utgångspunkt av hur Chun Wei Choo som är professor och 
huvudsakligen forskar inom områdena: information management, informationssökande, om-
världsbevakning, organisationers lärande och handhavande av informationsteknik, ser på den-
na aktivitet som en bevakning av olika faktorer i en organisations omvärld. Denna bevakning 
innefattar såväl medvetet sökande efter information som kan vara till nytta för organisationen 
som uttolkning av denna information. 2 I förlängningen ska denna tolkade information kunna 
samordnas och ligga till grund för ett förutseende beslutsfattande inom organisationen och 
därmed utgör den en strategi för utvecklandet av organisationen. Den strukturerade omvärlds-
bevakningen sker således med en medvetenhet om processens alla delar. Vi tror att ett använ-
dande av denna metod kan vara värdefullt för folkbibliotekens fortlevnad och för dess bety-
delse i det informationssamhälle som vi redan har tagit steget in i. 
  
Redan under det första året av våra studier i biblioteks- och informationsvetenskap blev vi 
bekanta med begreppet omvärldsbevakning och då framförallt kopplat till biblioteksverksam-
het. Förtjänsterna med en väl genomförd omvärldsbevakning uppfattade vi som mycket an-
senliga. Detta efter att ha läst artiklar av bl.a. Maurice P. Marchant som skriver om vikten av 
att biblioteket agerar som ett öppet system där interaktion är en förutsättning för överlevnad.3 
Butler och Davis tar upp strategisk planering som en metod med tyngdpunkt på att involvera 
hela personalen i processen4 samt Lindqvist som poängterar marknadsföringens förtjänster i 
den offentliga sektorn. 5 Senare späddes intresset på när vi tagit del av Choos beskrivning av 
teorierna runt metoden. 6 Detta väckte vår nyfikenhet för om och i sådana fall hur dagens 
svenska folkbibliotek vilka, som nämnts ovan, är mitt inne i ett omtumlande skede med tanke 
på ständigt krympande budgetar och växande antal arbetsuppgifter, utnyttjar denna metod. 
Samt om det kan vara ett bra sätt för folkbiblioteken att utveckla sin verksamhet. Vi visste att 
en del folkbibliotek i sitt tjänsteutbud erbjuder sig att omvärldsbevaka för andra organisatio-
ner men vi kände inte till om folkbiblioteken, för egen räkning, ser omvärldsbevakning som 
en möjlig och önskvärd metod för framtida bruk.   
  
För att undersöka om omvärldsbevakning är ett levande begrepp på svenska folkbibliotek 
valde vi att göra en innehållsanalys av facktidskrifter inom biblioteksfältet med målsättningen 
att få en övergripande bild av fenomenets eventuella förekomst och uttryck i representationen 

                                                 
1 Se mer utförlig definition av ”strukturerad omvärldsbevakning” i avsnitt 5.1.2. 
2 Choo 1998, s. 72. 
3 Marchant 1976. 
4 Butler & Davis 1992. 
5 Lindqvist 1995. 
6 Choo 1998. 
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i det skrivna sammanhang i vilket det uppträder i facktidskrifterna. Avsikten var att kunna 
utröna om det pågick en diskussion kring ämnet eller om ämnet uppmärksammades på något 
annat sätt. Likaså fann vi det intressant att undersöka om det ur representationen framkom 
vem som utförde en omvärldsbevakning och hur pass medvetet det skedde. Resultatet skulle 
kunna visa hur aktiv diskussionen är och hur omfattande representationen kring fenomenet 
omvärldsbevakning är, inom folkbiblioteksfältet.  
 
Vi definierar ”representationen i facktidskrifterna” som: förekomst (representation) av feno-
menet omvärldsbevakning i ett skrivet sammanhang. I begreppet innefattar vi allt som skrivs i 
facktidskrifterna rörande det som vi tolkar som strukturerad eller ostrukturerad omvärldsbe-
vakning. Det kan omfatta diskussion i artiklar och notiser, uppmärksammande av begreppet i 
recensioner, annonser som aktualiserar fenomenet med inbjudan till exempelvis konferenser i 
ämnet samt platsannonser där man söker personer med kapacitet att omvärldsbevaka. När vi, 
genomgående i uppsatsen, använder oss av ordet ”representation”, avser vi samtliga dessa 
områden.  
 
Vi definierar ”folkbiblioteksfältet” som: De personer som verkar på folkbiblioteken samt per-
soner som är knutna till verksamheten på något sätt som t.ex. länsbibliotekarier samt använ-
darna av folkbiblioteken och personer som av olika skäl har åsikter om verksamheten som 
bedrivs där. I folkbiblioteksfältet räknar vi även in beslutsfattare som kommunpolitiker, vilka 
indirekt kan påverka verksamheten.  
 
Representationen av fenomenet omvärldsbevakning i facktidskrifterna inom folkbiblioteksfäl-
tet, menar vi, kan utgöra en indikator på hur levande omvärldsbevakning är, inom folkbiblio-
teken. Olof Sundin, FD och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har skrivit en 
doktorsavhandling med titeln Informationsstrategier och yrkesidentiteter –en studie av sjuk-
sköterskornas relation till fackinformation vid arbetsplatsen. I avhandlingen tillskrivs facktid-
skrifterna, som en del av fackinformationen, stor vikt för sjuksköterskeprofessionens utveck-
ling. Med fackinformation avser Sundin information ”som professionella förhåller sig till som 
en del av den yrkesmässiga kunskapsutvecklingen”.7 Facktidskrifterna beskrivs t.ex. ha spelat 
en historisk roll som spridare av professionella värderingar av fackinformation för yrkesgrup-
pen. Vidare medierar de yrkesgruppens professionaliseringssträvanden genom att de skildrar 
den egna kunskapsbasen. 8  Det finns ett intresse av fackinformation hos företrädare för pro-
fessionen eftersom den ingår i spridandet av normer och värderingar för yrkesgruppen. Dess-
utom menar Sundin att för en yrkesgrupps strävan efter utveckling inom sin profession spelar 
forskning, och hur den synliggörs och tillämpas, en viktig roll, dels för att höja statusen hos 
professionen men också genom att den medierar nya normer och värderingar.9 Vi tolkar det 
som att facktidskrifterna har stor betydelse för en professions utveckling och kunskapsinhäm-
tande samt spridning av forskningsresultat. Därav anser vi att representationen, i de utvalda 
facktidskrifterna inom biblioteksfältet, är en relevant bas för inhämtandet av information av-
seende fenomenet omvärldsbevakning. 
  
Sju för ämnet relevanta facktidskrifter valdes ut och sammanlagt 1387 artiklar, notiser och 
annonser gicks igenom. Av dessa bedömdes 81 stycken behandla någon form av omvärldsbe-
vakning och dessa, vilka vi benämner analysenheter, kom sedermera att utgöra material för 
innehållsanalysen som är utgångspunkt för resultatet av undersökningen. Den innehållsanalys 

                                                 
7 Sundin 2003, s. 19. 
8 Sundin 2003, s. 92f. 
9 Sundin 2003, s. 99f. 
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som vi har valt att genomföra, gör det möjligt att kombinera en kvantitativ mätning av inne-
hållet med en kvalitativ tolkning av analysmaterialet. 
  

2 Bakgrund 
Här redogör vi för de omständigheter som påverkar en organisations möjlighet till framgång 
kopplat till de snabba förändringar i omvärlden som organisationer i vår tid ställs inför och 
betonar bl.a. vikten av att vara adaptiv och ha en vilja att utvecklas. Därefter följer en kort 
problembeskrivning.   
  
Förändringar är något som ständigt sker på alla plan i samhället. Ofta innebär en förändring 
en utveckling, ett steg framåt, men i vissa fall kan den betyda ett steg tillbaka. I andra fall kan 
förändringen oväntat orsaka mindre eller större katastrofer pga. att man inte har velat eller 
kunnat förutse vad den skulle föra med sig.  
Under det senaste århundradet har förändringarna, i det västerländska samhället och i många 
människors livsstil, blivit talrika och hastigheten med vilken de genomförs har blivit allt hög-
re. Såväl för den enskilda människan som för olika typer av organisationer: företag och andra 
sammanslutningar har det blivit alltmer aktuellt och nödvändigt att ständigt, på något sätt, 
förhålla sig till förändringar av olika slag. Olika förändringar framkallar olika reaktioner. De 
kan upplevas som t.ex. befrielse, löfte eller hot. Man kan anta olika förhållningssätt gentemot 
en förändring. Kanhända bejakar man den, kanske förnekar man den eller så motarbetar man 
den. Måhända är mottagandet av den passivt, man låter den bara ”drabba sig” och så får det gå 
som det går eller är man kanske helt omedveten om den. Kanske mottar man den aktivt och 
arbetar medvetet för eller emot dess utveckling eller är det rent av man själv som orsakar, 
kommer med idén till förändringen.  

2.1 Vikten av extern och intern information för organisationer 
När det gäller folkbiblioteken har dessa en tradition av att vara relativt säkra och i viss mån 
slutna system,10 vilket kan komplicera deras eventuella effektivitets- och förändringssträvan-
den. Här vill vi peka på några faktorer som vi anser påverkar och är av betydelse för en orga-
nisations utveckling mot ett öppet och adaptivt system.  
  
Den enorma informationsmängd som finns mer eller mindre tillgänglig i samhället för den 
enskilda människan och för organisationer av olika slag är inte enbart av godo i sitt råa och 
osorterade skick. Den kan tvärtom i många fall upplevas som en belastning. Den digra kvant i-
teten kan göra människor uppgivna, man vet helt enkelt inte i vilken ände man ska börja dra. 
Följderna av detta kan bli ödesdigra för såväl vinstdrivande företag som ideella organisatio-
ner. Att på ett kompetent sätt ta vara på energin i den kraftfulla informationsfloden kan betyda 
skillnaden mellan en organisations existens och dess fall.   
 
En faktor som påverkar en organisations välgång är dess grad av öppenhet, menar Marchant.11 
Som vi förstår Marchant, når organisationer med en stor öppenhet, där information och feed-
back kontinuerligt flödar ut och in efter att ha bearbetats innanför organisationens gränser, 
större framgångar än de organisationer som sluter sig och vårdar sina interna tillgångar mer än 
sina relationer med omvärlden.  
  

                                                 
10 Buckland 1991, s. 28. 
11 Marchant 1976, s. 151. 
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Ytterligare en betydelsefull faktor för välgång är organisationens interna informationsflöden 
och marknadsföring och huruvida dessa hänger ihop med och är en del av den cykel som en 
framgångsrik behandling av informationsflödena är avsedd att vara.12 För att en organisation 
ska kunna fungera på ett adekvat sätt och vara adaptiv till sin omvärld måste de olika delarna 
inom organisationen kommunicera och samspela med varandra.13 
  
Vi har alla blivit medvetna om att förutsättningarna för verksamheterna inom den offentliga 
sektorn de senaste årtiondena har beskurits med anledning av neddragna anslag. Samhälls-
medborgarna/kunderna/användarna har drabbats på olika sätt av organisationernas otillräck-
lighet och otillgänglighet. Vi har erfarit att detta har resulterat i många fall av missnöje och 
uppgivenhet. Hur ska man då vända denna trend av otillräcklighet och otillgänglighet? Finns 
det något utöver större ekonomiska resurser som kan inverka positivt på organisationernas 
fortsatta existens?  
  
För att effektivisera sin verksamhet och uppnå framgång på marknaden använder sig alltfler 
organisationer av strukturerad omvärldsbevakning. Detta begrepp har blivit alltmer omtalat i 
olika sammanhang under senare år. Denna verksamhet är många gånger en självklarhet inom 
större företag idag, där man ofta avsätter stora resurser för ändamålet. Troligtvis kan struktu-
rerad omvärldsbevakning även ha en stor betydelse för icke vinstdrivande och ideella organi-
sationer.  
  
Vi tror att strukturerad omvärldsbevakning kan vara en betydelsefull metod när det gäller att 
utveckla en cyklisk planerings- och utvärderingsprocess inom en organisation som folkbiblio-
teket. Med en ledning som initierar, bygger upp och upprätthåller sådana metoder på ett allsi-
digt sätt med en helhetssyn i blickfånget, kan man sannolikt räkna med effektivitetshöjning 
inom organisationen.  

2.2 Problembeskrivning  
Folkbiblioteken har ställts inför samhällsförändringar som kräver ökade resurser men troligt-
vis även ett förändrat förhållningssätt. Varför har man inte lyckats med att få staten och kom-
munerna att förstå de nya behov som har uppstått? Allt talar för att man på biblioteken (lik-
som flera andra offentliga verksamheter) har blivit tagen på sängen av de förändringar i för-
delningspolitiken som blev följden när statens och kommunernas ekonomiska situation fö r-
ändrades. Folkbiblioteken har inte förutsett vad de annalkande förändringarna skulle föra med 
sig eller snarare man har inte förutsett att förändringarna skulle komma. Att spå framtiden är 
ingen lätt uppgift men om möjligheten finns att göra någon form av förutsägelser, så bör man 
rimligtvis undersöka den för organisationens fortlevnad och framgångs skull.  
  
På folkbiblioteken utförs med stor sannolikhet, redan idag, ostrukturerad omvärldsbevakning. 
Ett tillvägagångssätt som kanske kan underlätta för folkbiblioteken att i framtiden förutse och 
planera för förändringar är strukturerad omvärldsbevakning. I sådana fall krävs det naturligt-
vis att man inom folkbiblioteken är medvetna om vilka behov verksamheten har samt vilka 
källor i omvärlden som kan vara informativa och kunskapshöjande och på så vis bidra till en 
utveckling av den befintliga verksamheten. Omvärldsbevakning är en strategisk metod som 
möjligen kan underlätta för folkbiblioteken att finna sin plats i ett föränderligt samhälle. Med 
metoder och åtföljande analyser skulle det med stor sannolikhet finnas möjligheter att utveck-
las inom de områden som det för närvarande finns behov av, så att man kan möta förändring-

                                                 
12 Butler & Davies 1992, s. 400. 
13 Ahrenfelt 2001, s. 82ff. 
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arna istället för att bli överraskade av dem. Vi frågar oss om strukturerad omvärldsbevakning, 
på det sätt som beskrivits ovan, har setts som en möjlig väg för folkbiblioteken i den represen-
tation som ryms inom folkbiblioteksfältets facktidskrifter. Vi väljer även att notera förekomst 
av och tecken på ostrukturerad omvärldsbevakning14. Resultatet söker vi i form av en över-
gripande bild genom att analysera representationen i ett urval av dessa facktidskrifter.  
 

3 Syfte och frågeställningar 
Vi inleder med att presentera vårt syfte och våra frågeställningar. Vidare följer problemav-
gränsning samt en disposition för att ge en kort sammanfattning av uppsatsens upplägg. I sista 
avsnittet klargör vi presentationen av våra källor och var vi har funnit dem.  

3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva omfattningen av omvärldsbevakning i facktidskrifter 
inom biblioteksfältet under en begränsad period. Vi vill även ta reda på vilka som bidrar till 
representationen av fenomenet omvärldsbevakning och hur det tar sig uttryck i artiklar noti-
ser, m.m. Vår avsikt är att se på fenomenet omvärldsbevakning i allmänhet och strukturerad 
omvärldsbevakning i synnerhet i de utvalda facktidskrifterna.  
 
För att kunna uppnå syftet ämnar vi göra undersökningen mot bakgrund av skilda folkbiblio-
teks olika omvärld, begreppet strukturerad omvärldsbevakning samt systemteori.  

3.2 Frågeställningar 
1. Hur vanligt förekommande är fenomenet omvärldsbevakning och i vilken form upp-

träder det i samband med svenska folkbibliotek, i ett urval relevanta facktidskrifter? 
2. Vem/vilka bidrar till representationen av fenomenet omvärldsbevakning och på vilket 

sätt sker det?  
3. Vilka omvärldsfaktorer, i anknytning till svenska folkbibliotek, bevakas och hur be-

handlas fenomenet omvärldsbevakning i representationen i facktidskrifterna?  

3.3 Problemavgränsning  
I vår undersökning begränsar vi oss till svenska folkbibliotek. När det gäller att undersöka 
huruvida omvärldsbevakning på folkbibliotek är ett existerade och levande begrepp i den re-
presentation som förekommer i bibliotekstidskrifter har vi valt att analysera tidskriftartiklar 
med utgångspunkt från dels hur ofta det framkommer i representationen, dels vem som ut-
för/bidrar till bevakningen och på vilket sätt och dels vad som yttras. Artiklarna som vi har 
valt att analysera ska beröra folkbibliotekens omvärld. Undersökningen kommer inte att bely-
sa omfattningen av folkbibliotekens omvärldsbevakning. Den kommer att avse den omvärlds-
bevakning som framkommer i representationen i facktidskrifterna. Vi är alltså intresserade av 
att få fram en nulägesbild av den eventuella diskussion och representation som förs runt fe-
nomenet omvärldsbevakning på svenska folkbibliotek, i bibliotekstidskrifterna. Därför har vi 
valt att begränsa oss till att behandla tidskrifter från år 2004. 

3.4 Disposition   
Under Inledning berättar vi om hur vårt intresse för ämnet väcktes. Vi definierar begreppen 
”strukturerad omvärldsbevakning”, ”representation i facktidskrifterna” samt ”folkbiblioteks-

                                                 
14 Se mer utförlig definition av ”ostrukturerad omvärldsbevakning” i avsnitt 5.1.2. 
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fältet”. Vidare följer en kort redovisning för vad som utgjorde materialet för innehållsanaly-
sen. Under Bakgrund redogör vi kortfattat för de problem, vilka till stor del har sitt ursprung i 
en försämrad samhällsekonomi och en ständigt växande informationsmängd, som både folk-
bibliotek och andra organisationer möter idag. Här finns även ett avsnitt om vikten av extern 
och intern information för organisationer samt några rader om omvärldsbevakningens natur. I 
bakgrunden ingår även en problembeskrivning. Under Syfte och frågeställningar redogör vi 
för uppsatsens syfte och presenterar de konkreta frågor som har hjälpt oss att nå fram till en 
slutsats. Kapitlet avslutas med problemavgränsning och källkritik. Under Tidigare forskning 
redogör vi för tidigare utförd forskning som berör området ”folkbibliotek och omvärldsbe-
vakning” med utgångspunkt från två magisteruppsatser. I nästkommande kapitel Omvärldsbe-
vakning och Folkbibliotek presenteras en kort historik över ämnet omvärldsbevakning samt 
definitioner av begreppet. Detta följs av redogörelser för omvärldsbevakningens struktur och 
effektivitet. I avsikten att betrakta folkbiblioteket ur ett systemteoretiskt perspektiv redogör vi 
för grundvalen hos detta synsätt samt för bl.a. Michael Bucklands definition av ett öppet sy-
stem. Även mål inom systemet tas upp. Vidare behandlas det faktum att omvärlden ser olika 
ut för olika bibliotek med skilda externa påverkansfaktorer samt vilka resurser folkbiblioteken 
har att tillgå. Här finns även ett avsnitt om revideringen av bibliotekslagen. Under Metod be-
skriver vi den innehållsanalys som vi har genomfört för att få svar på våra frågeställningar. 
Under denna rubrik framkommer även skälen till att vi har valt att bedriva forskningen på det 
sätt som vi har gjort med utgångspunkt från Choos15 externa påverkansfaktorer. Under Kvan-
titativ analys uppenbaras det resultat som har framkommit vid vår genomgång av analysenhe-
terna samtidigt som en analys av kvantitativ karaktär utförs. Resultatet redovisas tillsammans 
med diagram med avsikt att ge en tydlig presentation. Under Kvalitativ analys utreder vi re-
sultatet med hjälp av kopplingar till bl.a. begreppet omvärldsbevakning, systemteorin och 
folkbibliotekens olika externa påverkansfaktorer. Under Diskussion och slutsatser besvarar vi 
våra frågeställningar samt gör en utvärdering huruvida dessa har varit möjliga att besvara på 
ett adekvat sätt med hjälp av innehållsanalysen. Här sker även en konklusion av vad vi har 
kommit fram till vid analysen. Därefter följer en Sammanfattning och till sist en Käll- och 
litteraturförteckning samt Bilagor.  

3.5 Källor 
I uppsatsen utgörs våra källor av olika författare/forskare som är väl etablerade inom respekti-
ve ämne. Flera av de vi refererar till presenteras i den löpande texten. Vi har gått igenom litte-
ratur som i de flesta fall är av nyare datum. En källa, nämligen Ludvig Bertalanffy, är av äldre 
datum men vi har valt att referera honom när det gäller systemteorin eftersom hans resone-
mang, som vi har uppfattat det, håller över tid.  
  
Litteraturen har vi funnit vid sökningar i Voyager (bibliotekskatalogen vid HiB), Libris samt i 
olika databaser med biblioteks- och informationsinnehåll. En del har vi uppmärksammat i 
referensförteckningar i de olika böckerna. Ytterligare andra har vi hämtat från tidigare kursers 
litteraturlistor.   
 

4 Tidigare forskning  
Innehållet i detta och följande kapitel utgör en del av den bakgrund som vi har använt oss av 
vid analysen av materialet i tidskrifterna och återkoppling till stoffet i kapitel 4 och 5 görs i 
bl.a. kapitel 8 Kvalitativ analys.  
 
                                                 
15 Choo 1998, s. 75. 
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I vårt sökande efter tidigare forskning där man sammankopplat svenska folkbibliotek med 
begreppet strukturerad omvärldsbevakning blev resultatet inte särskilt omfattande. Dock fann 
vi två magisteruppsatser som behandlar ämnet. I Marianne Byströms uppsats med titeln 
”Folkbiblioteket, medieurva let och omvärlden – en studie av omvärldsbevakning på ett folk-
bibliotek”16 var syftet att studera omvärldsbevakning på ett specifikt folkbibliotek, speciellt 
med inriktning på mediebeståndet. Efter utförda intervjuer med en bibliotekschef och tre bib-
liotekarier, kom Byström fram till att det inte utfördes någon aktiv omvärldsbevakning på det 
studerade folkbiblioteket. Hon menar att orsakerna till detta var att de intervjuade biblioteka-
rierna samt bibliotekschefen inte hade uppfattat det som att de förändringar som har skett i 
omvärlden har påverkat verksamheten på folkbiblioteket i någon större utsträckning. Detta, 
menar Byström, kan bero på att man inte systematiskt samlar in information om sin omvärld 
och därför inte har tillräckliga möjligheter att uppfatta eventuella förändringar och krav där-
ifrån. Vidare drar Byström slutsatsen att det aktuella folkbiblioteket har små förutsättningar 
för att känna till medborgarnas behov eftersom man inte undersöker vilka de är. Den feedback 
som biblioteket erhåller begränsar sig till de åsikter som de användare som kommer till in-
formationsdisken har. Vid det undersökta biblioteket läggs, enligt de intervjuade, stor vikt vid 
att tillhandahålla ett mediebestånd av god kvalitet och de utgår i sitt arbete bl.a. från recensio-
nerna i Bibliotekstjänsts sambindningslistor, när de gör sitt urval. Detta menar Byström kan 
vara en anledning till varför man inte prioriterar användarnas (och potentiella användares) 
behov och önskemål. Byström förordar att man arbetar fram en strategi för omvärldsbevak-
ning, vilket skulle ge möjlighet till en utökad kunskap om omvärldens behov och önskemål av 
medier.17 
  
I Annci Almqvists och Petra Wallgrens uppsats: ”Vår beredskap är god – folkbibliotekets 
beredskap inför framtiden”18 var syftet att utröna vilken beredskap folkbiblioteken har för att 
möta framtiden. Almqvist och Wallgren utförde en kombination av litteraturstudier och inter-
vjuer med sex bibliotekschefer och tre länsbibliotekarier. Med beredskap, menar skribenterna, 
att biblioteken aktivt gör sig redo för mötet med framtiden och skapar en medvetenhet om 
omvärlden samt om sin organisation och personal. 19 Av de utförda intervjuerna dras slutsatsen 
att bibliotekscheferna är eniga om att omvärldsbevakning är en viktig åtgärd20 men det fram-
kommer även att inget av biblioteken i undersökningen har någon övergripande strategisk 
planering. Vidare visade det sig att de flesta av de intervjuade bibliotekscheferna ville göra 
biblioteket till en tongivande plats i lokalsamhället i framtiden. En summering av omvärlds-
bevakningen på de undersökta biblioteken visar att den är bristfällig på flera håll och detta 
leder, anser skribenterna, till att servicen till användarna hålls på en alltför låg nivå. Bibliote-
ken får svårt att se vilka tjänster som efterfrågas eft ersom man inte har någon demografisk 
överblick.21 
  
De bibliotek som ingick i undersökningen hade, enligt skribenterna, ingen bra utgångspunkt 
för beredskap inför framtiden, beroende på att förmågan till förändring saknades samt på det 
faktum att de studerade biblioteken inte hade strategier, planer eller idéer om hur de ska gå 
framtiden till mötes. I den utförda studien görs konklusionen att bibliotekscheferna har för 
liten medvetenhet och insikt om vad som är betydelsefullt för det egna biblioteket för att kun-
na göra något åt det. Enligt Almqvist och Wallgren räcker det inte med en vilja att förändra 

                                                 
16 Byström 2002. 
17 Byström 2002, s. 36. 
18 Almqvist & Wallgren 2001. 
19 Almqvist & Wallgren 2001, s. 5ff. 
20 Almqvist & Wallgren 2001, s. 50. 
21 Almqvist & Wallgren 2001, s. 58ff. 
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verksamheten utan det är nödvändigt med en strategisk medvetenhet. Och vidare menar de att 
det är bibliotekscheferna som bör ta på sig ansvaret för utvecklandet av detta strategiska arbe-
te. Almqvist och Wallgren skriver att biblioteken måste synliggöras i samhället för att få en 
stark position och att de i grunden har goda förutsättningar för att bli dynamiska informa-
tionscenter men samtidigt är de tveksamma till om insikten och styrkan finns för att genomfö-
ra dessa förändringar.22 
  
Byströms uppsats behandlar ett specifikt folkbibliotek vilket gör det omöjligt att dra några 
generella slutsatser gällande folkbibliotek i allmänhet. Dock är det intressant när Byström 
menar att på det aktuella biblioteket får en eventuell omvärldsbevakning av användarnas åsik-
ter ge vika, eftersom bibliotekarierna istället litar till sin egen kvalitetsbedömning i urvalet av 
medier. Gällande de bibliotek som Almqvists och Wallgrens undersökning omfattar, kan kon-
stateras att omvärldsbevakning ses som en viktig aktivitet av de intervjuade men den utförs 
inte i någon större omfattning och det saknas en strategisk planering samt feedback från om-
världen, vilket även Byström säger sig sakna i resultatet av sin undersökning. 
 

5 Omvärldsbevakning och folkbibliotek 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska ram som tillsammans med olika be-
grepp och omvärldsfaktorer gällande omvärldsbevakning och svenska folkbibliotek, utgör 
grunden för den omvärldsbevakning som vi har sökt efter i facktidskrifterna och som även har 
fungerat som ett redskap för analysen av resultatet.  

5.1 Omvärldsbevakning  
För att tydliggöra vad strukturerad omvärldsbevakning innebär och göra det möjligt att kom-
ma fram till huruvida metoden är lämpad för en organisation som ett svenskt folkbibliotek vill 
vi här redogöra för vad som innefattas i begreppet samt även redovisa vilka närbesläktade 
begrepp det finns. Detta avsnitt kan ses som en bakgrund till vilken vi har relaterat i sökandet 
efter relevanta analysenheter i bibliotekstidskrifterna samt även använt som ett instrument för 
analysen av resultatet. För att beskrivningen av begreppet strukturerad omvärldsbevakning 
ska bli så objektiv som möjligt vill vi även peka på de brister i effektiviteten som har fram-
kommit i olika studier, vid användning av metoden. Vidare vill vi inledningsvis, för att kla r-
göra omvärldsbevakningens ursprung, ge en kort historik över begreppet.  

5.1.1 Omvärldsbevakningens historik 
              
             Lär känna Din fiende och Dig själv så kommer Du att överleva hundra slag. 
               Om Du inte bryr Dig om att lära känna Din fiende utan bara Dig själv så är  
               chansen att segra liten. Om Du heller icke känner Din egen förmåga så kan  
               Du vara säker på att gå Din undergång till mötes. 
                                                                                                  (Sun Tzu, 500 år f Kr)23 
  
Omvärldsbevakningen eller den organiserade uppmärksamheten, som Sven Hamrefors, fors-
kare med 20 års praktisk erfarenhet av omvärldsbevakning och affärsutveckling skriver, har 
sin tradition inom de militära och politiska sektorerna. De tankar som Sun Tzu förmedlade för 
2500 år sedan fördes under de kommande århundradena vidare västerut. Och vid tiden för 
nationalstaternas bildande blev det vanligt att handelsmän och diplomater fungerade som or-
ganiserade informatörer. Underrättelsetekniken fortsatte att utvecklas under 1600-talet. I Sve-
                                                 
22 Almqvist & Wallgren 2001, s. 60ff. 
23 Sandström 1988, s. 7. 
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rige var det Axel Oxenstierna som låg bakom organiseringen av verksamheten. När de stora 
handelshusen i Europa började med internationell handel så uppstod ett behov även inom när-
ingslivet, av en organiserad underrättelsetjänst. Sedan mitten av 1800-talet har Japan utvecklat 
sin underrättelseverksamhet på det ekonomiska såväl som det tekniska området med stor 
framgång. När den japanske ledaren för handels- och industriministeriet 1985, uttalade sig om 
att han inte förstod varför amerikanska företag inte använde sig av samma koncept, vaknade 
de västerländska företagens intresse för omvärldsbevakning. Sedan dess har det blivit en allt 
vanligare verksamhet på företagen och även konsultföretag inom branschen har växt fram. 
Det har även lett till att högskoleutbildningar för omvärldsbevakare har inrättats och profes-
sionella föreningar som t.ex. Society for Competitive Intelligence Professionals (SCIP) har 
bildats. Men trots omvärldsbevakningens långa historia inom olika områden, så är det ingen 
enkel och självklar kunskap att bygga vidare på för moderna organisationer.24 Detta faktum 
kommer att behandlas under 5.1.5.  

5.1.2 Definition av omvärldsbevakning  
Eftersom ”omvärldsbevakning” är det fenomen som uppsatsen kretsar kring, anser vi det vara 
av vikt att närmare definiera detsamma.  
  
Omvärld - definieras enligt nationalencyklopedins ordbok: ”omgivning med dess sociala, 
materiella och miljömässiga organisation”.  25 Detta stämmer väl överens med hur vi från bör-
jan har uppfattat det, nämligen att omvärlden är alla faktorer utanför systemet som kan påver-
ka folkbiblioteket som organisation. Choo formulerar det som att den externa miljö vilken ska 
bevakas, innefattar alla de faktorer som finns på utsidan av organisationen, vilka kan påverka 
organisationens möjlighet att prestera.26 Vidare gör han en uppräkning av följande faktorer: 
konkurrenter, leverantörer, kunder, teknologi, ekonomi, politiska och reglerande myndigheter 
samt sociala och demografiska trender.27 
  
Begreppet strukturerad omvärldsbevakning likställer vi med den engelska termen ”Envi-
ronmental scanning” när vi utgår ifrån Aguilars och Choo & Austers definition av begreppet: 
  

Environmental scanning is the acquisition and use of information about events, trends and 
relationships in an organization’s external environment, the knowledge of which would as-
sist management in planning the organization’s future course of action .28 

 
När vi i uppsatsen använder oss av begreppet strukturerad omvärldsbevakning menar vi såle-
des organiserade och medvetna bevakningsinsatser av olika faktorer i organisationens om-
värld vilka analyseras och delges ledningen som en grund för beslutsfattande och framtida 
strategi för utvecklandet av organisationen. Den strukturerade omvärldsbevakningen ska 
benämnas omvärldsbevakning eller omvärldsanalys i den skrivna representationen i facktid-
skrifterna samt utföras av en eller flera personer som är medvetna om vad begreppet innebär.  
 
När vi i uppsatsen använder oss av begreppet ostrukturerad omvärldsbevakning menar vi en 
omvärldsbevakning som i vissa fall kan vara organiserad och medveten och i vissa fall mot-
satsen, då den framkommer i den skrivna representationen i facktidskrifterna. Den ska, i de 
fall där det framkommer vem som har verkställt bevakningen, utföras av en eller flera perso-
                                                 
24 Hamrefors 2002, s. 11ff. 
25 Nationalencyklopedins ordbok 1996.  
26 Choo 1998, s. 72. 
27 Choo 1998, s. 75. 
28 Aguilar; Choo & Auster, se Choo 1998, s. 72.   
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ner som, enligt vad som uppenbaras i facktidskrifterna, inte gör det med medvetenhet om be-
greppet strukturerad omvärldsbevakning. Dessutom framkommer ingen helhetssyn på de olika 
faktorer som bevakas.   
 
När det gäller att applicera definitionerna av fenomenet omvärldsbevakning, strukturerad så-
väl som ostrukturerad, på representationen i det skrivna sammanhang som är aktuellt i fack-
tidskrifterna innefattar vi alla artiklar, notiser, annonser mm. som på något sätt omtalar vikten 
av omvärldsbevakning, är tecken på utförd bevakning eller som rapporterar om bevakning i 
en eller annan form.  

5.1.3 Olika begrepp för bevakning av omvärlden 
Choo skriver om olika men närbesläktade begrepp (definierade av olika forskare, vilka fram-
går i noterna) för bevakning av omvärlden. Vi har valt att låta dessa begrepp ingå som en del i 
vår innehållsanalys eftersom de olika begreppen överlappar varandra på flera punkter.29  In-
nehållet i flera av dem ligger således mycket nära vår definition av omvärldsbevakning (envi-
ronmental scanning) och det kan därför vara möjligt att de används i samma betydelse.  
  
Competitor intelligence är det mest specifika av dem. Här fokuserar man på att ha uppsikt 
över tänkbara konkurrenters sätt att hantera sin verksamhet och hur de reagerar på omvärlds-
händelser.30  
  
Competitive intelligence är ett något bredare begrepp som skiljer sig från ovanstående genom 
att man förutom kartläggning av konkurrenterna även gör analyser av deras situation och de 
förhållanden som råder inom den aktuella branschen. 31 Fem viktiga omvärldskomponenter 
bevakas och analyseras; hotet från nya konkurrenter; rivaliteten bland de existerande företa-
gen; hotet från likvärdiga produkter och tjänster hos andra företag; kundernas köpkraft samt 
leverantörernas köpkraft.32 
  
Med Business intelligence utökas ramarna ytterligare genom att man förutom att koncentrera 
sig på de nuvarande konkurrenternas situation även analyserar möjliga framtidsscenarion som 
exempelvis förvärvande och fusioner inom branschen. 33 I analysen tas hänsyn till bl.a. nuva-
rande och framtida konkurrenter, tillväxtmöjligheter, politiska, ekonomiska och demografiska 
faktorer.34 
  
I detta sammanhang är Environmental scanning ett ännu något vidare begrepp då det omfattar 
bevakning av konkurrenter, leverantörer, kunder, teknologi, ekonomiska förhållanden, politis-
ka och reglerande faktorer samt sociala och demografiska trender.35   
  
Issues management har en något annorlunda målsättning nämligen utvecklandet av en före-
tagspolicy och ett handlingsprogram som baserar sig på sociopolitiska och ekonomiska aspek-
ter som kan komma att påverka företaget i framtiden. Här tar man hänsyn till ekonomiska, 
sociala, politiska, teknologiska och andra omständigheter som t.ex. miljö- och hälsofaktorer.36 

                                                 
29 Choo 1998, s. 76. 
30 Choo 1998, s. 74. 
31 Sutton, se Choo 1998, s. 74. 
32 Porter, se Choo 1998, s. 76f. 
33 Gilad & Gilad; Sutton, se Choo 1998, s. 74f. 
34 Gilad & Gilad, se Choo 1998, s. 79. 
35 Choo 1998, s. 75.                                                 
36 Ewing, se Choo 1998, s. 75. 
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Social intelligence som har det vidaste perspektivet har använts för att analysera olika länders 
övergripande beredskap och förutsättningar för att möta förändringar. Ett samhälles sociala 
hjärna byggs upp av dess kunskapsindustri och de informationsnätverk som det förfogar över 
och det är sättet på vilket denna hjärna fungerar som kan kallas dess sociala intelligens.37 Ett 
samhälles sociala intelligens är viktig, för på den beror dess förmåga att överleva, utvecklas 
och anpassa sig.38  
  
Choo menar att skillnaderna mellan Business intelligence och Environmental scanning är små 
och de kan begreppsmässigt behandlas som likställda. De inkluderar konkurrentperspektivet 
men är dessutom framtidsorienterade och arbetar för en långsiktig utvecklingsstrategi inom 
organisationen. 39  

5.1.4 Omvärldsbevakningens struktur 
Choo menar att det har framkommit att det är livsviktigt för en organisation att skapa nära 
relationer till kunder och bidragsgivare. I sitt sökande efter information måste organisationen 
agera selektivt inför den flod av signaler som skapas av den dynamiska omvärlden. Ofta mås-
te förvirrade meddelanden tolkas och man måste ta tag i och reagera på de ledtrådar man hit-
tar och som står i någon sorts relation till organisationens mål och handlingar.40 Organisatio-
nerna bevakar sin omvärld för att undvika överraskningar, identifiera hot och möjligheter, 
vinna konkurrensfördelar och förbättra lång- och korttidsplaneringen. 41 Omvärldsbevakning 
innebär både att söka efter information och att analysera den. Fyra olika typer av bevakning 
kan urskiljas: 
  
Indirekt betraktande  – ledaren exponeras för information utan att ha något speciellt syfte 
eller behov för ögonen, exempelvis samtal vid socialt umgänge. 
Betingat betraktande  – ledaren exponeras för information som är utvald och av speciell typ. 
Exempelvis bläddrande i nyhets- eller facktidningar.  
Informellt sökande  – ledaren söker aktivt efter information för att lösa ett visst problem. Det 
är informellt på så vis att ansträngningen är begränsad och ostrukturerad. Exempelvis håller 
man regelbundet ett öga på finansmarknaden och dess prissättning.  
Formellt sökande – ledaren gör en övervägd eller planerad ansträngning att erhålla specifik 
information eller information om ett specifikt problem.42  
 
Omvärldsbevakning görs på olika nivåer: Från ett högt perspektiv bevakar man den totala 
omvärlden. Det ger en bred bild. Från ett lågt perspektiv bevakar man specifika områden och 
analyserar dem i detalj. Genom att växelvis utgå från de olika perspektiven mixas bevakning-
en. För folkbibliotekens del skulle detta kunna innebära att man utifrån Choos externa om-
världsfaktorer43 (se 5.4) bevakar de specifika områden som berör organisationen. Dessa sam-
manfogas sedan och bedöms ur ett helhetsperspektiv vilket gör att man får bevakning både ur 
ett lågt och ur ett högt perspektiv.  
  

                                                 
37 Dedijer & Jequier, se Choo 1998, s. 80. 
38 Choo 1998, s. 80. 
39 Choo 1998, s. 81.  
40 Choo 1998, s. 72. 
41 Sutton, se Choo 1998, s. 72. 
42 Choo 1998, s. 72f, v i föredrar att använda termen omvärldsbevakare där Choo 1998, s. 72f. använder termen 
ledare. 
43 Choo 1998, s. 73ff. 
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Per Frankelius är ekonomie doktor. Hans forskning inriktas bl.a. på strategisk informations-
hantering, marknadsföring, mötesarenor, samhällsutveckling och omvärldsanalys. Han be-
skriver hur intresset för omvärldsanalys har ökat de senaste åren, inte enbart inom företags-
världen utan även vid t.ex. universiteten. I sin beskrivning av omvärldsbevakningens betydel-
se, liknar han organisationen vid en grotta. Inne i grottan har man en viss utblick över om-
världen. Men det är en ytterst begränsad utblick över fragment som olika människor tolkar på 
olika sätt. Grottan består av brister när det gäller vilja, kreativitet, mental förmåga och inte 
minst av information. Dessa begränsningar är mycket kostsamma eftersom man går miste om 
tillfällen till information som man inte känner till eller inser värdet av. Vidare menar han att 
det är osannolikt att man någonsin kan uppnå allvetande om omvärlden eller helt förstå den. 
Att gå ut ur grottan går inte, däremot kan man borra så många hål som möjligt i grottväggen 
och på det viset vidga vyerna och öka förståelsen. Men det gäller att ha viljan och behärska 
metoderna. Utanför, i grottans omvärld, finns människor och fenomen som t.ex. goda idéer 
eller feedback på tänkta idéer vilka skulle kunna vara intressanta för organisationen men som 
aldrig upptäckts pga. den begränsade utsikten. 44  
  
Frankelius menar även att omvärldsbevakningen bör vara riktad både inåt och utåt i en orga-
nisation. Och för att hantera alla flöden och kontakter i denna krävs det modern informations-
teknologi. 45 Han anser vidare att det är en myt att all viktig information finns i överflöd. Detta 
leder till en falsk föreställning om att man alltid är fullständigt informerad. Sanningen är att 
informationen ofta finns någonstans, men det är inte ofta som all relevant information är känd 
för en specifik person. Det är därför som många företag satsar stort på informationsökning. 
De har kommit underfund med att man inte endast kan förlita sig på en daglig dos av media-
flöde och inte heller på Internet som källor. När man fördjupar sig i databaser inser man den 
stora potential som finns där när det gäller önskad information. Men svårigheten ligger i att 
vara tillräckligt selektiv. Där går även de mest skickliga informationssökare bet. Förutsätt-
ningar för att nå framgång är ett stort mått av kreativitet och en god kännedom om de bäst 
lämpade källorna och metoderna. Frankelius anser att omvärldsanalys handlar om tre centrala 
frågor: 

• Vilken information är relevant för just vårt företag? 
• Hur ska man stimulera inflödet av informationen? 
• Hur omsätter man den till fruk tbara handlingar? 

Det handlar inte enbart om informationssökning eller analys, utan det är minst lika viktigt att 
fundera över vad som ska analyseras och hur man ska omsätta analysresultatet till handlingar. 
På så vis ska det leda fram till konkreta och dessutom positiva effekter för organisationen. 46  
  
Hamrefors menar att omvärldsbevakning handlar om att vara proaktiv dvs. att man som be-
slutsfattare bör kunna förutse det som kommer att hända i omvärlden och vara så pass initie-
rad i händelseutvecklingen att man kan fatta beslut om åtgärder för något man förutser men 
som inte ännu skett.47 Vidare anser han att den process där människor riktar sin uppmärksam-
het mot och bearbetar information är en kognitiv process. Han benämner denna uppmärksam-
het som omvärldsbevakning. Hamrefors skiljer på två olika sorters omvärldsbevakning, den 
omvärldsbevakning som alla gör i en organisation s.k. spontan omvärldsbevakning samt orga-
niserad omvärldsbevakning. Organiserad omvärldsbevakning har som syfte att försörja orga-
nisationen med underrättelser som kan öka organisationens förutseende handlingsförmåga. 
Målsättningen är inte att ge perfekta förutsägelser utan att leverera information som besluts-
                                                 
44 Frankelius 2001, s. 19f. 
45 Frankelius 2001, s. 18. 
46 Frankelius 2001, s. 21ff. 
47 Hamrefors 2002, s. 11. 



 

13 13 

fattarna själva kan basera sina beslut på. Omvärldsbevakningen har ett dubbelt syfte och det är 
att förutse vilken information som beslutsfattarna i organisationen kommer att behöva samt att 
förutse hur beslutsfattarna kommer att hantera denna information. En omvärldsbevakare be-
höver alltså ha förmågan att kunna spana såväl inåt som utåt i en organisation. 48  
  
Den spontana bevakningen åsyftar de enskilda medarbetarna i organisationen. Här finns det 
ett antal faktorer som spelar in såsom sociala processer, handlingsmiljön (arbetssituationen) 
samt strukturen av själva organisationen. Genom att varje medarbetare är medveten om sin 
betydelse för organisationen kan denne utveckla en optimal uppmärksamhet. När förhållande-
na i organisationen är gynnsamma kan en målinriktad spaning uppstå.49  
  
Beskrivningarna av begreppet omvärldsbevakning är ganska samstämmiga även om de skilda 
teoretikerna lägger tyngdpunkten på olika delar. Sammanfattningsvis kan man säga att anled-
ningen till att en organisation kan vinna på att omvärldsbevaka, är att den ges en möjlighet att 
ligga steget före och anpassa sin strategi till de förändringar som kommer att inverka på orga-
nisationen. Och på det viset, med information som flödar in i organisationen och bearbetas 
där, sker en utveckling. Det framgår också tydligt vikten av att organisationens inre informa-
tionsflöde fungerar på ett effektivt sätt för att det ska bli meningsfullt att bevaka den externa 
miljön.  

5.1.5 Omvärldsbevakningens effektivitet 
För att tydliggöra varför vi tror på strukturerad omvärldsbevakning som en lämplig metod för 
folkbiblioteken hänvisar vi här till utförda studier vilka visar på att omvärldsbevakning kan 
vara ett bra sätt att öka effektiviteten i organisationen. Bl.a. har det, enl. Roush; Diffenbach, 
framkommit att vid användning av datoriserade nätverk för sökning och distribution av om-
världsinformation, inrymmer beslutsfattarna denna information i beslutsprocessen. 50  
  
Som vi tidigare har nämnt anser vi det även relevant att redogöra för de eventuella fallgropar 
som kan följa med den strukturerade omvärldsbevakningen. Detta för att bilden av begreppet 
ska bli så objektiv som möjligt. Det finns således även studier som visar på de risker som 
finns. Hamrefors skriver att det har visat sig att de som samlar in omvärldsinformation tende-
rar att samla in samma typ av information som man redan har tillgång till.51 Det finns alltså en 
benägenhet hos människor för att söka information som stödjer det de redan vet. Risken är 
alltså att beslutsfattarna uppfattar omvärldsbevakningen som effektiv bara för att den bekräf-
tar deras inrotade föreställningar om den externa miljön. Så länge omvärlden inte ändras i 
någon större utsträckning kan detta förhållningssätt leda till effektiva beslut men när föränd-
ringarna blir mer omfattande så kan detta sätt att bedriva omvärldsbevakning invagga organi-
sationen i en falsk trygghet. En annan fallgrop har visat sig när organisationer inrättat själv-
ständiga avdelningar för omvärldsbevakning. Ofta försvinner de efter en tid eller så uppslukas 
de av andra avdelningar i organisationen. För att förklara denna paradox som visar att om de 
som sköter omvärldsbevakningen är ”fogliga” och endast samlar in information som bekräftar 
vad man redan vet så får de finnas kvar medan de självständiga omvärldsbevakarna som ut-
manar befintliga ”fakta” försvinner, får man använda sig av rationaliseringsmyten, menar 
Hamrefors.52 Mendell menar att i den ligger vår inneboende önskan om rationella förklaring-
ar. Det ickerationella och kreativa tänkande som kan behövas för att lösa kluriga problem ver-

                                                 
48 Hamrefors 2002, s. 120ff. 
49 Hamrefors 2002, s. 82. 
50 Roush; Diffenbach, se Hamrefors 2002, s. 16.  
51 Hamrefors 2002, s. 16.  
52 Hamrefors 2002, s. 16f. 
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kar ofta skrämmande på de flesta människor som helst vill ha välstrukturerade lösningar på 
välstrukturerade problem. 53 Vidare menar Hamrefors att även det moderna samhällets kom-
plexitet, stora mångfald och snabba förändringstakt inverkar och gör den nutida omvärldsbe-
vakningen mer komplicerad och svårare än den tidigare.54  
  
I avsnitt 5.1 har vi försökt att ge en bild av vad omvärldsbevakning innebär och via redogörel-
ser för olika forskares syn på begreppet visa på fördelar såväl som på nackdelar. Vi kan vidare 
konstatera att omvärldsbevakning ingalunda är något nytt påfund utan har utvecklats under 
århundraden. Vi anser det inte svårt att föreställa sig fördelarna med omvärldsbevakning ut-
ifrån ovanstående redogörelse och om man arbetar med metoden med medvetenhet om de 
faror som lurar, är möjligheten till att lyckas med att utveckla sin organisation troligtvis stor. I 
innehållsanalysen bygger vi mycket av vårt sökande efter tecken på omvärldsbevakning från 
folkbibliotekens sida, på innehållet i detta avsnitt.   

5.2 Folkbiblioteken som öppna system 
Vi har valt att spegla huvudtemana för uppsatsen: omvärldsbevakning och svenska folkbiblio-
tek, i systemteorin. Detta val har vi gjort för att man inom systemteorin skildrar hur ett öppet 
system fungerar. Och en förutsättning för att omvärldsbevakning ska kunna utföras är att sy-
stemet, i detta fall folkbiblioteket, är mer eller mindre öppet. Alltså sker vår analys med ut-
gångspunkt från ett organisationsperspektiv inom systemteorin. I detta kapitel tar vi upp 
aspekter som gör det möjligt för oss att utröna hur organisationen folkbibliotek fungerar. Samt 
vilka de förutsättningar är, som krävs för att folkbiblioteket ska vara ett väl fungerade system 
som interagerar med sin omvärld och i förlängningen kan svara upp emot förändringar. Ut-
ifrån det systemteoretiska perspektivet kan det vara möjligt att tolka huruvida man i represen-
tationen i artiklar, notiser mm. i facktidskrifterna behandlar biblioteken som öppna eller 
stängda system.  Innehållet i detta kapitel har således relevans eftersom det används som en 
bakgrund och ett redskap för själva analysen av det i undersökningen insamlade materialet. 

5.2.1 Systemteori 
Förutom teoretiker som ser på systemen ur ett allmänt perspektiv så tar vi även upp Buckl-
ands55 syn på systemteori med bibliotek i fokus. Michael Buckland är professor emeritus och 
undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap på University of California i Berkley, 
School of Information Management and systems. Folkbiblioteken är målstyrda organisationer 
och det finns en lag som reglerar verksamheten. I ett avsnitt tar vi upp komplexiteten runt 
målen för systemet. Detta förväntar vi oss att kunna koppla till bl.a. biblioteksplaner som är 
en av undersökningskategorierna i innehållsanalysen. De systemteoretiska aspekter som 
framkommer i detta kapitel kommer vi att knyta an till i kapitlen 8 Kvalitativ analys och 9 
Diskussion och slutsatser.     
  
Ludwig von Bertalanffy, en tysk biofysiolog, anses vara systemteorins fader. Han menade att 
alla företeelser har ett samband. Allting är en del av en helhet och varje del påverkar de andra, 
dessutom är varje del beroende av helheten. Detta kan gälla i t.ex. organisationer. I en organi-
sation är avdelningarna beroende av varandra precis som individerna är.56   
  

                                                 
53 Mendell, se Hamrefors 2002, s. 17.  
54 Hamrefors 2002, s. 18. 
55 Buckland 1991. 
56 Bertalanffy von, se Hatch 2002, s. 54. 
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Huvudtanken med systemteorin är att alla system strävar efter balans. Om t.ex. någon i en 
arbetsgrupp vill förändra verksamhetens innehåll eller form, kommer han att märka att det 
uppstår krafter som stoppar eller arbetar emot förändringar. Ett mönster av samspel uppstår, 
någon försöker komma vidare genom nytänkande och någon bromsar och vill ha det som det 
alltid har varit, en så kallad båteffekt uppstår. Ju mer någon lutar sig åt ena hållet desto mer 
behöver någon annan kompensera det genom att luta sig åt det andra hållet. Om en del av sy-
stemet förändras, påverkas alla andra delar också. Målet är inte att uppnå en balans som inte 
är hävbar för då avstannar systemets livsprocesser. Ett systems utveckling och ordning är bara 
möjlig då det uppstår oordning. Detta gäller under förutsättning att oordningen stannar inom 
rimliga gränser och accepteras. Därefter kan oordningen efter en tid integreras och bidra till 
en ny och mer ändamålsenlig ordning. Systemet blir på så vis livsdugligt.57 
  
Bo Ahrenfelt är läkare och psykiater och har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete 
på såväl individ- som arbetsgrupps- och organisationsnivå inom både privat och offentlig sek-
tor. Han beskriver ett systemteoretiskt synsätt som att organisationer ständigt och kontinuer-
ligt påverkas av den egna livsvärlden, kontexten. Han menar att detta sker genom politiska 
beslut, teknikutveckling, förskjutningar i konkurrensbilden på den marknad som organisatio-
nerna befinner sig men även genom attitydförändringar hos alltifrån kunder och medarbetare 
till folk i allmänhet. Det finns tre principer för hur man i den klassiska systemteorin karakteri-
serar systemet: principerna om helhet, organisation och interaktion.58 I en organisation in-
nebär helhet att alla små enheter i organisationen agerar tillsammans.  
  
Vidare menar Ahrenfelt att nätverk är en organisationsform som grundar sig på tanken att 
systemet som en helhet har egenskaper som inte varje enskild medlem besitter. En helhet kan 
aldrig uppnås om systemet inte är organiserat. Organisationen håller ihop delarna till en hel-
het. Ju större organisationen är, desto mer ökar behovet av en anpassad och differentierad 
organisation. Följden blir också att ju mer komplex och differentierad kontexten är desto hög-
re krav ställs på den organisatoriska strukturen. Syftet med att organisationen anpassar sig i 
förhållande till kontexten är att man garanterar överlevnad av systemet trots en kanske kaotisk 
omvärld (eller kontext). Därför är organisationen till stor del beroende av den tredje principen, 
interaktion. Här anser Ahrenfelt att delarna bör stå i en ständig interaktion med varandra, 
med systemet och sin egen livsvärld dvs. den kontext systemet lever och verkar i. Det krävs 
olika typer av återkoppling från såväl kontext som från olika delar av den egna organisationen 
samt dialog inom systemet, där de olika delarna (avdelningarna) i organisationen kommunice-
rar och samspelar med varandra. Interaktion är viktigt i organisationen då de olika delarna är 
beroende av varandra för att fungera adekvat. Varje organisation kan liknas vid ett nätverk 
och systemet måste vara interaktivt med sin kontext. Ahrenfelt menar att system som inte har 
kontinuerligt utbyte med sin kontext är dömda till undergång. Det är genom interaktion med 
yttervärlden som man få en realistisk och resultatinriktad anpassning av organisationen. 59   

5.2.2 Öppna system 
Marchant som ser på biblioteken ur ett systemteoretiskt perspektiv skriver att ett system måste 
betraktas i sin omgivning eller omvärld för att man ska kunna förstå det och att man vid be-
traktandet ska göra en kontinuerlig analys av den feedback man får från omgivningen, för att 
kunna anpassa sin planering efter den. Han menar vidare att historiskt har biblioteken ofta 

                                                 
57 Svedberg 2003, s. 46f.  
58 Ahrenfelt 2001, s. 80. 
59 Ahrenfelt 2001, s. 82ff. 
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varit stängda system. Man har lagt mest vikt vid att bygga upp kollektionen och katalogisera 
densamma. 60 
  
Det öppna systemet bygger på en cyklisk process. Input i produktionscykeln är t.ex. använ-
darnas behov, personal, kollektion, datorer, möbler och ansvarsdelegering för planering och 
skötsel av biblioteket. Throughput är av tre slag på ett bibliotek: tekniska processer, service åt 
allmänheten samt administration. Vid denna process sker en omvandling av inputresurser till 
något som kommer omvärlden; användarna och samhället, till del. Output är den produkt eller 
tjänst som användaren får ta emot. Detta resulterar i ny input till bib lioteket, bestående av 
omvärldens kritik och önskemål.61  
  
Buckland, som även han fokuserar på bibliotek, menar att ett informationssystem som an-
vänds av människor är ett öppet system. Det är inte isolerat från omvärlden utan påverkas 
mycket av både social och teknisk kontext. Ett bibliotek är, enligt Buckland, ett komplext 
system eftersom kunskapsinhämtningen där kan vara mångfasetterad. Komplexiteten beror 
inte enbart på de tekniska aspekterna utan på att själva systemet involverar ett antal olika so-
ciala, ekonomiska, politiska och kognitiva aktiviteter.62 
  
Ett informationssystem som det biblioteket tillhandahåller måste kunna svara upp till föränd-
ringar. Det ska kunna anpassa sig till sin omvärld och upprätthålla en stabilitet som gör att det 
kan försvara sin existens och på det sättet överleva. Men, framhåller Buckland, det utgör ett 
problem att ett serviceinriktat offentligt system av den här typen ofta är kraftlöst när det gäller 
att anpassa sig och hålla sig stabilt i sin egen kontext. Buckland nämner ett antal faktorer som 
kan vara orsak till detta, exempel på dessa är; en feedback från omvärlden som, om den över-
huvudtaget finns, ofta är diffus och ofullständig samt vaga mål för organisationen. 63   
  
Ahrenfelt anser att vår värld blir alltmer komplex och att organisationerna inte längre kan nöja 
sig med att betrakta en begränsad och definierad marknad utan att man måste söka skapa en 
bild av och få förståelse för den egna organisationen och dess omvärld. Vidare menar han att 
en organisation inte finns till för sin egen skull, utan den är beroende av en efterfrågan av de 
produkter eller den service och de tjänster som man erbjuder eller av det uppdrag som man 
fått av t.ex. en politisk instans.64 
  
Hur överlever då bibliotek och varför är de trots allt stabila system? Enligt systemteorin så 
beror överlevnad på bl.a. anpassningsförmåga och denna i sin tur på från feedback från den 
omgivande miljön. Buckland menar att det beror på att det finns två sorters oberoende flöden 
av feedback. Det handlar om den dubbla feedbackloopen. Den går ut på att bibliotekarien i 
biblioteket agerar i en miljö som inte bygger på vinst utan snarare på service. Hur denne age-
rar vid större efterfrågan på t.ex. en viss bok kan vara olika. Det kan exempelvis vara att köpa 
fler exemplar av boken, korta lånetiden eller att inte göra någonting alls åt det. Detta val kan 
bibliotekarien göra oberoende av hur användaren till systemet agerar, menar Buckland. Detta 
är den ena delen av loopen. Den andra delen av loopen handlar om användaren. Användaren 
agerar i respons till systemets förmåga att möta efterfrågan. Han/hon kan t.ex. återkomma, 
reservera boken, byta bibliotek eller helt enkelt köpa boken. Buckland anser att dessa två oli-
ka feedbackmekanismer fungerar oberoende av varandra. Bibliotekariens agerande är inte 

                                                 
60 Marchant 1976, s. 152f. 
61 Marchant 1976, s. 151ff. 
62 Buckland 1991, s. 27. 
63 Buckland 1991, s. 27f. 
64 Ahrenfelt 2001, s. 67f. 
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beroende av användaren och användarens reaktion är inte beroende av biblioteken. Anled-
ningen, menar han, är att biblioteken inte är vinstdrivande och dess utbud är gratis. Att en 
användare kommer tillbaka är inte ett måste för bibliotekets överlevnad. Man behöver alltså 
inte förhålla sig till efterfrågan som i ett kommersiellt företag. Om efterfrågan minskar för-
svagar det inte biblioteket på samma sätt som i en organisation med vinstsyfte. En minskad 
efterfrågan gör istället att trycket på systemet minskar och man kan ta bättre hand om den 
efterfrågan som finns kvar. Servar man en ökad efterfrågan blir inte vinsten högre som i ett 
kommersiellt företag utan det är endast arbetsbördan som ökar. Denna dubbla feedbackloop, 
menar Buckland, visar hur systemet kan överleva utan effektivt management och utan driv-
kraften att behöva vara bäst.65 Det är mycket en fråga om att överleva genom att anpassa ef-
terfrågan efter tillgången snarare än att låta efterfrågan styra tillgången. Alltså är organisatio-
nen inte beroende av att vara mottaglig för omvärlden utan omvärlden anpassar sig till organi-
sationen. På detta vis kan alltså organisationer som inte är anpassningsbara överleva.66 
  
Samtliga teoretiker ger, om än i något olika termer, ungefär samstämmiga definitioner av ett 
öppet system. Tyngdpunkten ligger på att systemen, för att kunna betraktas som effektiva, 
måste vara adaptiva för sin omvärld och ha en fungerande inre organisation med vilja att stän-
digt förändras. 
  
Buckland, som uttalar sig specifikt om bibliotekssystemen och den motsägelsefulla stabilitet 
som de uppvisar, pekar på den skillnad som det utgör att en organisation inte är vinstdrivande 
utan drivs med skattemedel. Vi upplever att detta stabila förhållande är på väg att förändras i 
Sverige. Med en allt knappare budget att tillgå och med de nedläggningar som gjorts av bibli-
otek under senare år har stabiliteten rubbats. Även folkbiblioteken har drabbats av ett ständigt 
växande behov att rättfärdiga sin tidigare självklara verksamhet och kommer inte längre un-
dan en anpassning till marknadskrafterna.   

5.2.3 Mål inom systemet 
När man ser på folkbiblioteket ur ett systemteoretiskt perspektiv kan det även vara motiverat 
att se på vilket sätt målen utformas inom en offentlig organisation eftersom detta har stor be-
tydelse för hur verksamheten kommer att bedrivas. 
  
Gabrielsen menar att målsättningen i offentliga organisationer är mer komplex och kompro-
misspräglad än i de privata organisationerna.67 Enligt Olsen och Egeby måste offentliga orga-
nisationer beakta många och samtidigt motstridiga hänsyn när de utformar sina mål.68 Vidare 
menar Jacobsen & Thorsvik att dessa har pressen på sig att driva organisationen kostnadsef-
fektivt samtidigt som de ska leva upp till demokratiska ideal såsom lika behandling, förutsäg-
barhet, deltagande av berörda parter och medarbetare i allmänhet. Dessutom ska de förmedla 
centrala samhällsvärden. 69 Lipsky påpekar ytterligare ett problem nämligen det att den offent-
liga sektorns många uppgifter kan karakteriseras som ett tillhandahållande av tjänster såsom 
undervisning och hälsovård medan den samtidigt ska stå för utformning av lagar och före-
skrifter. Det är svårt att utforma tydliga mål när sambandet mellan mål och medel inte är 
klart.70 Vidare menar Gabrielsen att i den offentliga sektorn är målen kontinuerliga dvs. det är 

                                                 
65 Buckland 1991, s. 132 ff. 
66 Buckland 1991, s. 202. 
67 Gabrielsen, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 62. 
68 Olsen; Egeby, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 62. 
69 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 63. 
70 Lipsky, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 63. 
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svårt att säga när de har uppnåtts.71 Enligt Jacobsen & Thorsvik utformas målen: ”vi ska be-
driva…”72 snarare än att vara en tydlig definition av vad man vill uppnå och inom vilken tids-
ram. Det blir svårt att tänka sig att det ska gå att nå alla mål och därför går det inte att mäta 
graden av måluppfyllelse. Ytterligare ett problem är att den offentliga sektorn inte kan välja 
vilka områden de ska verka inom. Man kan t.ex. inte välja bort verksamheter som socialbyrå 
eller byggandet av vägar i glesbygd bara för att det inte är kostnadseffektivt. Det betyder att 
man har en s.k. svag marknad. Detta leder i sin tur till att offentliga mål har en tendens att blir 
mer omfattande och inkluderande än privata organisationers mål.73  
  
Vi utgår, på grundval av ovanstående, från att folkbiblioteken precis som andra offentliga 
organisationer har ganska omfattande och komplexa mål då det finns en mängd skilda behov 
hos användarna att tillfredsställa och flera krav från t.ex. huvudmannen att uppfylla. Även det 
faktum att verksamheten är reglerad i lag, spelar in. En faktor som i framtiden kan komma att 
påverka folkbibliotekens målbeskrivning och i förlängningen dess verksamhet är upprättandet 
av biblioteksplaner, vilket anbefalles i det nya tillägget till bibliotekslagen. Huruvida dessa 
planer kommer att medverka till tydligare och mer lättdefinierade mål får framtiden utvisa.   

5.3 Folkbibliotekens omvärld 
I detta avsnitt ser vi närmare på vilken verksamhet folkbiblioteken förväntas stå för och hur de 
fungerar i nuläget med hänsyn till dels de faktorer i omvärlden som påverkar dem och dels de 
resurser som står till buds. Vi anser att det är relevant för vår undersökning att se på biblio-
teksutvecklingen i Sverige under de senaste decennierna eftersom folkbiblioteken under den-
na tidsperiod har ställts inför en rad förändringar av verksamheten. Dessa har sin grund dels i 
de nedskärningar av verksamheten som har gjorts och dels i förändringar i form av t.ex. ut-
vecklingen av datorbaserade tjänster och ett ökat antal vuxenstuderande. De omvärldsfaktorer 
som tas upp i nedanstående avsnitt är, till stor del, de som tillsammans med omvärldsbevak-
ningsaspekter och systemteoretiskt perspektiv utgör grunden för den omvärldsbevakning som 
vi har sökt efter i tidskrifterna. Vi vill även redogöra för de ekonomiska faktorer som påverkar 
biblioteken och vilka konsekvenser som blir följden av de nedskärningar som görs eftersom 
det kan hjälpa till att tydliggöra vilka vinster som kanske skulle kunna erhållas av ett strate-
giskt förebyggande arbete inom folkbibliotekens organisationer. Vidare anser vi det relevant 
att avslutningsvis redogöra för den nyligen genomförda revideringen av bibliotekslagen, efter-
som denna med stor sannolikhet kommer att framkomma i representationen i facktidskrifterna 
som utgör materialet för vår undersökning. 

5.3.1 Folkbibliotekens förutsättningar och påverkansfaktorer 
Varje folkbibliotek har en för sig unik omvärld. Att dra generella slutsatser om folkbibliote-
ken och deras situation blir därför svårt. Resurser, förutsättningar och behov kan se mycket 
olika ut. Många påverkansfaktorer är dock gemensamma för biblioteken och de mål som man 
strävar emot är i grunden desamma. Enligt bibliotekslagen (SFS1996:1596) ska man på folk-
biblioteken främja intresse för läsning och litteratur, stå för information, upplysning och ut-
bildning samt kulturell verksamhet. I övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibli-
otek. Vidare står det i lagen att folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare och att varje kommun skall ha ett folkbibliotek.74  
  

                                                 
71 Gabrielsen, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 63. 
72 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 63. 
73 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 63. 
74 SFS 1996:1596. 
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Folkbiblioteksorganisationen består i de flesta fall av ett huvudbibliotek samt ett antal filialer i 
varje kommun. Inom organisationerna bedriver man dessutom olika former av uppsökande 
verksamhet vars syfte är att ge biblioteksservice till dem som inte tar sig till biblioteket själva. 
Biblioteken finansieras med kommunala bidrag. Statens Kulturråd har som myndighet ansvar 
för statens insatser på folkbiblioteksområdet.75 Utvecklingen för folkbiblioteken var under 
1960- och 70-talen samt en bit in på 1980-talet mycket gynnsam. Kommunreformen som 
genomfördes i slutet på 1960-talet och i början på 1970-talet gav förutsättning för upprustning 
av lokaler, ökat bokbestånd samt en högre personaltäthet. 1970 uppgick bokbeståndet på de 
svenska folkbiblioteken till drygt 24 miljoner enheter, 1990 hade antalet nästan fördubblats. 
Cirka 60 procent av befolkningen använder sig av folkbiblioteken och antalet besök uppgår 
till närmare 50 miljoner per år.76   
  
Några av de faktorer som påverkar biblioteken mest inför 2000-talet beskrivs i ”Bilden av 
Biblioteket”, en utredning initierad av kommunförbundet i syfte att fånga den pågående bibli-
oteksutvecklingen i kommunerna. Den behandlar det livslånga lärandet, personalförsörjningen 
samt bibliotekarieutbildningen. Under 1990-talet ökade antalet vuxenstuderande med nära 90 
procent. För de studerande inom t.ex. kunskapslyftet har folkbiblioteket varit den naturliga 
informationsresursen. De studenter som kommit till folkbiblioteken har i många fall varit 
ovana biblioteksanvändare och har därför haft behov av kvalificerad service från bibliotekari-
erna. Kraftigt minskade anslag och organisatoriska förändringar inom nämnder och förvalt-
ningar har inverkat på verksamheten.  Dessutom har folkbiblioteken påverkats av den snabba 
IT-utvecklingen, utbildningspolitiska beslut och utbyggnaden av högskolan samt förändringen 
av bibliotekarieutbildningen. Främst i högskoleorterna har högskolans utbyggnad fått konse-
kvenser för folkbiblioteken, men även i övriga orter där det nu finns möjligheter till distans-
studier inom universitet, högskolor och vuxenutbildning. Att bygga upp ett bibliotek tar tid 
och exempelvis har högskolornas resurser varit otillräckliga. Därför har folkbiblioteken fått 
bistå med kurslitteratur och även studieplatser.77  Idag menar Svenska Kommunförbundet att 
en av folkbibliotekens huvuduppgifter är att vara informations- och kunskapscentra samt en 
resurs för både ungdomsskola och vuxenutbildning.78 
  
Sammanfattningsvis hävdas det i ”Bilden av biblioteket” att folkbiblioteken har fått en allt 
viktigare funktion som en del av de lokala och nationella utbildningssystemens infrastruktur. 
Trycket på folkbiblioteken ökar i takt med att antalet studerande ökar. Även i framtiden 
kommer biblioteken att ha en viktig funktion att fylla som social mötesplats och förmedlare 
av offentlig information, samt i elektronisk publicering av text och handledning i att navigera 
på nätet. Folk- och högskolebiblioteken närmar sig varandra och gränserna kommer att suddas 
ut alltmer.79  
  
Bjarne Stenquist, journalist och författare av debattskriften: ”Är det på efterkälken vi åker”, 
har gjort en analys av biblioteksutvecklingen i sex europeiska länder. Stenqvist framhåller att 
stadsdelsreformer i vissa kommuner i Sverige har medfört att försämringarna av folkbibliote-
ken har blivit större i de fattigare och mer resurskrävande kommundelarna. Kommunerna har 
således brustit i sin helhetssyn och detta, menar han, leder till en fördjupning av klassklyftor-
na och en hotad demokrati när folkbiblioteken får olika resurser beroende på i vilket område 
de ligger. Här tydliggörs det faktum att olika bibliotek har olika ”omvärldar”. De minskade 

                                                 
75 Sanner 1990.  
76 Bibliotek 2005. 
77 Bilden av biblioteket 2003, s. 15. 
78 Bilden av biblioteket 2003, s. 5.   
79 Bilden av biblioteket 2003, s. 18ff. 
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anslagen slår olika hårt mot olika bibliotek bl.a. beroende på bibliotekens skiftande demogra-
fiska behov. Vidare menar Stenquist att betoningen på det ”livslånga lärandet” inom såväl 
skola och arbetsliv som inom privatlivet har satt den enskilde individen i centrum och att detta 
fordrar resurskrävande insatser.80 
  
Göran Widebäck som är docent i företagsekonomi och universitetslektor vid Lunds universi-
tet, menar att under 1980-talet, försköts den svenska offentliga ekonomin från en ”givandets 
ekonomi” till en ”resultatekonomi”. Detta har inneburit att målet för de offentliga verksamhe-
terna har blivit ”att skapa mycket värde för pengarna” och det är huvudmannen som avgör om 
målen har uppnåtts.81  Men utvärderar huvudmannen, i folkbibliotekens fall kommunerna, 
verksamheten på ett rimligt sätt? Ofta är det antalet utlån som har stor inverkan på hur stora 
anslagen ska bli. Widebäck menar att eftersom den stora delen av folkbibliotekens verksamhet 
är tjänstebaserad är det viktigt att klarlägga tjänsternas karaktär för att kunna göra korrekta 
kostnadskalkyler. Även Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap samt tidigare stadsbibliote-
karie i Malmö, menar att det inte är kulturpolitiska mål eller ideologiska motton som styr utan 
det är resursfrågan som är den avgörande faktorn. Han menar vidare att den universella ord-
ning som är bibliotekets grund är ett hinder för förändring eftersom den konserverar hela or-
ganisationen. Enligt Nilsson finns det två avvägningar att göra: dels mellan universalitet och 
profilering (samlingarnas bredd och ämnesdjup) dels mellan aktualitet och långsiktigt infor-
mationsansvar. Det traditionella har varit att eftersträva universalitet och långsiktighet men 
Nilsson föreslår att det görs medvetna val mellan universalitet och profilering respektive lång-
siktighet och aktualitet.82  
  
Folkbiblioteken har blivit hårt drabbade av nedskärningar i verksamheten under 1990-talet. 
Antalet biblioteksfilialer minskade med 20 % och antalet bokbussar med 25 %. Vidare har 
personalen minskats med drygt 20 %. Även inköp av böcker har minskat. Däremot har utlå-
ningen av böcker, cd-skivor och videofilmer ökat. Det ökande antalet besök av vuxenstude-
rande har fått som konsekvens att den uppsökande verksamheten har minskat och detta drab-
bar framför allt barn- och ungdomsgrupperna.83 
  
Kulturrådets nyligen genomförda snabbenkät till samtliga länsbibliotekarier visar att anslagen 
till biblioteken fortsätter att minska och följer därmed 1990-talets trend. Enkätsvaren visade 
att 95 av de 214 svenska kommuner som redovisades i undersökningen fick sin budget mins-
kad år 2004. Detta ledde till neddragningar som t.ex. högre intäktskrav på biblioteken, indra-
gen personalfortbildning, mindre lokalytor, filialer som övergår i föreningsdriven regi samt att 
tjänster dras in vid pensionsavgång. 23 kommuner sparar dessutom genom att filialer eller 
bokbussverksamhet läggs ner. Flera bibliotek planerar även för minskade öppettider. Och i 40 
kommuner diskuteras nedskärningar även för år 2005. Alla dessa besparingsåtgärder får till 
följd att tillgängligheten för användarna minskar.84   

5.3.2 Reviderad bibliotekslag 
Det nya tillägget i bibliotekslagen kommer att påverka folkbibliotekens arbete. Det innehåller 
såväl samarbets- som planeringsperspektiv och vi finner det relevant att redogöra lite närmare 
för vad lagförändringen innebär eftersom vi förväntade oss att kunna göra kopplingar till des-
sa aspekter utifrån representationen i de facktidskrifter som ingår i innehållsanalysen.  

                                                 
80 Stenquist 2003, s. 75. 
81 Widebäck, se Blomberg 1992, s. 14. 
82 Nilsson, se Blomberg 1992, s. 20f. 
83 Folkbiblioteksfakta 2001. 
84 Statens Kulturråd 2004.  
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En ny paragraf (7a) är från och med 2005-01-01 införd i bibliotekslagen, den lyder: ”Bibliotek 
och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner 
och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna.”85 Bakgrunden till detta tillägg till 
bibliotekslagen är den riktning som samhällsutvecklingen har tagit under 1990-talet och fram-
åt. Folkbibliotekens ekonomiska resurser har, som vi tidigare nämnt, minskat samtidigt som 
allt fler användare efterfrågar tjänster. Detta har tillsammans med de nya verktyg för bl.a. di-
gital sökning som växt fram, påverkat och förändrat strukturen på arbetsmetoderna på biblio-
teken. Det är i skenet av detta som en lagstadgad utökad samverkan mellan verksamheterna 
inom det allmänna biblioteksväsendet är tänkta att leda fram till en större samsyn och till ett 
effektivare och bättre bemötande av användarnas behov. Ett nationellt samråd ska arbeta för 
att dessa mål uppfylls på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vidare anser man att 
biblioteksplaner bör upprättas och dessa ska inte enbart behandla det brännande område som 
omfattar undervisning utan även rikta sig mot folkbibliotekens traditionella verksamhet. Med 
de växande utbildningssatsningarna på skilda nivåer märks hos kommunerna en större vilja att 
ge biblioteken en allt tydligare roll på detta område.86   
   
Vi tycker att det är viktigt att ge en helhetsbild av folkbibliotekens nuvarande situation för att 
det ska vara möjligt att förstå vikten av att informera sig om och åtgärda händelser i omvärl-
den innan det har gått så långt att det blir svårt att vända trender av uppgivenhet och hand-
lingsförlamning som kan bli följden av t.ex. nedskärningar. Innehållet i avsnitt 5.3 är även, till 
stor del, underlag för de faktorer som vi letar efter i vår innehållsanalys. Vad vi kan konstatera 
utifrån ovanstående beskrivning av folkbibliotekens kontext är att en förändrad omvärld krä-
ver en förändrad verksamhet. Vid användande av strukturerad omvärldsbevakning skulle man 
eventuellt kunna bemöta dessa förändringar i förutsättningarna på ett sätt som främjar verk-
samheten. Det faktum att det i tillägget påbjuds upprättande av planer för folkbibliotekens 
verksamhet utgör ett motiv för utförande av omvärldsbevakning som kan ligga till grund för 
den strategiska planeringen. I nästa avsnitt kommer vi att redovisa de externa påverkansfakto-
rer, översatta till bibliotekskontext, som mot bakgrund av innehållet i innevarande kapitel, 
kom att utgöra grunden för sökandet efter relevant material i innehållsanalysen.  

5.4 Folkbibliotekens externa påverkansfaktorer 
Nedanstående sju punkter utgör det grundläggande redskapet för vår innehållsanalys. Vi har 
använt oss av dem vid genomgången av tidskrifterna i syfte att finna relevanta analysenheter 
samt vid konstruktionen av kodningsschemat (se avsnitt 6.2.3) och efterföljande analys (kap. 
7 och 8). Choo menar att alla de faktorer som finns utanför organisationen och som kan på-
verka organisationens möjlighet att prestera ska bevakas.87 De faktorer som bör beaktas är  
konkurrenter, leverantörer, kunder, teknologi, ekonomi, politiska och reglerande myndigheter 
samt sociala och demografiska trender.88 Vi har försökt att, med några exempel, översätta 
dessa till bibliotekskontext:  

  
• Konkurrenter – bokhandlar (även de på Internet), andra bibliotek, andra 

kommunala verksamheter 
• Leverantörer – bok- och tidskriftsförlag, Bibliotekstjänst, bokhandlar  

                                                 
85 SFS 2004:1261.  
86 Ds 2003:66. 
87 Choo 1998, s. 72. 
88 Choo 1998, s. 75. 
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• Kunder – användare: privatpersoner, organisationer, föreningar, studen-
ter 

• Teknik – datorer, mjukvara som t.ex. kataloger och databaser, lokaler 
mm. 

• Ekonomi – anslag från kommunen, vissa bidrag från Statens Kulturråd, 
stöd från "bibliotekets vänner", genomförande av marknadsundersök-
ningar inför investeringar, prioriteringar  

• Politiska och reglerande miljöer – biblioteksplan, politisk styrning och 
kommunalt uppdrag, bibliotekslagen, länsbibliotekens regler 

• Sociala och demografiska trender – användarnas ålder, kön, nationali-
tet, utbildningsnivå, boendeavstånd 

  
Vi kan, när vi betraktar ovanstående punkter i en bibliotekskontext, se vikten av att alla dessa 
områden blir bevakade av folkbiblioteken, även om vissa områden väger tyngre än andra. 
T.ex. är en bevakning av vilka användare man har och de behov som dessa uppvisar, mycket 
viktig för att verksamheten ska få rätt inriktning och denna iakttagelse kan i sin tur leda fram 
till en välinriktad bevakning av leverantörer och teknik. Vidare kan en omfattande bevakning 
av de politiska och reglerande miljöerna göra att bevakningen av de ekonomiska faktorerna 
underlättas. 
 

6 Metod 

Med en kombination av både kvantitativ och kvalitativ ansats har vi valt innehållsanalys som 
metod. Kapitlet inleds med en redogörelse som kopplar de definitioner av innehållsanalys som 
vi funnit i metodlitteratur till tillvägagångssättet i vår undersökning. På detta vis vill vi tydlig-
göra metodens funktion i uppsatsen. Eftersom vi har valt att utgå från en textanalytisk metod 
så redogör vi vidare för vårt fokus på innebördsaspekten89 i språket och inom vilken diskurs 
respektive kontext man kan placera de tidskrifter vilka vi har analyserat. Därefter följer ett 
avsnitt om hur man finner och bearbetar teman i en text. Vår avsik t har varit att söka efter ett 
antal teman ur analysenheterna för att fånga den pågående diskussionen och representationen 
inom vårt utvalda område. Under 6.2 redovisas tillvägagångssättet för genomförandet av in-
nehållsanalysen inklusive urvalsprocessen och detta följs av en beskrivning av en pilotstudie 
(6.3). Metodkapitlet avslutas med en motivering för vårt val av metod och en redogörelse för 
vår förförståelse och tolkning eftersom detta är av betydelse för hur analysen är utförd. När 
det gäller reflektion över teorivalet hänvisar vi till avsnitt 5.2.  

6.1 Innehållsanalys 
Vi använder oss av innehållsanalys som analysmetod och detta tillvägagångssätt har vi valt 
eftersom vi tycker att det passar vårt syfte vilket innefattar att utröna i vilken omfattning det 
existerar en representation av fenomenet omvärldsbevakning i ett antal facktidskrifter och hur 
denna eventuella representation tar sig uttryck samt vem som deltar i densamma och på vilket 
sätt det sker. Anledningen till att valet föll på just innehållsanalys är att det med denna text-
analytiska metod är möjligt att mäta förekomsten av för begreppet relevanta termer samtidigt 
som den även tillåter en mera temainriktad analys. 
  

                                                 
89 För betydelsen av ”innebördsaspekt” redogörs i avsnitt 6.1.4. 
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Innehållsanalys är en textanalytisk inriktning som används för studier med såvä l kvantitativ 
som kvalitativ ansats. Den ursprungliga grundtanken med en innehållsanalys är dock att man 
på ett metodiskt sätt mäter någonting i de aktuella texterna.  
  
I vissa studier kan det krävas mera komplicerade tolkningar av kvantitativ data och då blir 
innehållsanalysen delvis kvalitativ.90 Bryman,91 som är professor i samhällsvetenskap i Eng-
land och bl.a. forskar inom ledarskapsteori och organisationsstudier, menar att man vid en 
kvalitativ innehållsanalys söker efter bakomliggande teman i analysenheterna. Altheide,92 som 
är professor i USA fokuserar i sin forskning på kommunikation samt social interaktion och 
organisation, har introducerat en metod: Etnografisk innehållsanalys (ECA) som han ställer i 
motsats till den kvantitativa innehållsanalysen. En skillnad i tillvägagångssättet är att en viss 
flexibilitet kan förekomma under analysens gång samtidigt som systematik och analys är av 
stor vikt.  

6.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Vid en kvantitativ innehållsanalys är målet att kvantifiera innehållet i en text med utgångs-
punkt i de kategorier som man inledningsvis bestämmer sig för att använda sig av. Bryman 
menar att den vanligaste formen av innehållsanalys är den kvantitativt inriktade analysen av 
ett visst textinnehåll. Denna är mer ett angreppssätt än en metod vid studiet av texter och do-
kument. Men den räknas ändå som forskningsmetod pga. sitt tydliga betraktelsesätt på analy-
sen.93 En känd definition av innehållsanalysen är Berelsons:  
  

Innehållanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvantita-
tiv beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikationen.94 

  
Med objektiviteten betonar man att det på ett tydligt och klart sätt ska redogöras för hur man 
avser att kategorisera det råa textmaterialets innehåll. Detta är av stor vikt för att undgå att 
forskarens personliga värderingar påverkar forskningsprocessen i någon högre grad. Forska-
ren bör alltså hålla sig till de regler som gjorts upp för det enskilda fallet. Vad det gäller sys-
tematiken så innebär det en konsekvens i sättet att använda reglerna för att undvika skevhet 
och felkällor i så stor utsträckning som möjligt. Dessa två egenskaper medverkar till att olika 
forskare ska kunna komma fram till samma resultat. Det framkommer också, i ovanstående 
definition, att denna forskningsstrategi är kvantitativ. Det gäller att nå fram till kvantitativa 
beskrivningar av det råa textmaterialet uppdelade i de kategorier som man inledningsvis fast-
ställt i reglerna för analysen. Genom Berelsons betoning på det konkreta innehållet tydliggörs 
det att man vid en innehållsanalys vill få en bild av det påtagliga och uppenbara temat i tex-
ten. Med kommunikation avser Berelson, enligt Bryman, olika typer av massmedia. Men in-
nehållsanalys kan även användas i andra sammanhang t.ex. vid analys av olika typer av 
ostrukturerad information. Man kan även analysera andra medium än det tryckta, t.ex. bilder, 
serier och TV-program. Men den huvudsakliga tillämpningen av innehållsanalys görs på 
tryckta texter.95  

                                                 
90 Bergström & Boréus 2000, s. 45. 
91 Bryman 2002, s. 368. 
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6.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Vid en kvalitativ innehållsanalys söker man efter bakomliggande teman i texten. Hur man bär 
sig åt för att hitta dessa i kvalitativa studier beskrivs, enligt Bryman, mycket sällan. 96 Den 
etnografiska innehållsanalysen (ECA, tidigare nämnd under 6.1) som Altheide förespråkar är 
även den inriktad mot dokumentation och förståelse av kommunicerandet av meningen med 
texten samt mot ett verifierande av teoretiska samband. Den skiljer sig från vanlig innehålls-
analys genom forskarens mycket interaktiva och avspeglande sätt att arbeta med datainsam-
ling och analys. Målet är att vara systematisk och analytisk men inte fastlåst i någon position. 
Etnografisk innehållsanalys är inte inriktad mot att utveckla en teori utan på att kunna beskri-
va och definiera material. Centralt är, precis som i annan innehållsanalys, vikten av att hela 
tiden jämföra, se kontraster och teoretiska samspel. 97 Enligt Berg; Glaser & Strauss är det, när 
man gör en innehållsanalys enligt ECA, liksom i en kvantitativ analys, till en början de fram-
arbetade kategorierna och variablerna som styr insamlandet av material men efterhand kan 
man under pågående analys revidera, lägga till och dra ifrån kategorier allteftersom det fram-
kommer nya mönster. Man förväntas alltså att fortlöpande under analysens gång kontinuerligt 
upptäcka och jämföra olika situationer, innebörder och nyanser.98 Bl.a. denna flexibilitet skil-
jer den kvalitativa ansatsen från den kvantitativa.  

6.1.3 Innehållsanalysens för- och nackdelar  
Fördelarna med att genomföra en innehållsanalys är, enligt Bryman, att det är en tillgänglig 
forskningsmetod som innebär att såväl tillvägagångssätt som resultat är lätta att dels beskriva 
och dels följa upp. Vidare ger den möjlighet till att se förändringar över tid eftersom det är 
relativt enkelt att inom ramen för innehållsanalysen göra en longitudinell studie.99 Den av 
Bryman beskrivna lättillgängligheten kan man till stor del tillskriva det faktum att den i grun-
den är systematisk och mätande. Den mera komplicerade delen av utförandet innefattar, som 
vi ser det, den reflekterande och jämförande delen som delvis bygger på vår förförståelse. I 
vårt fall har det inte varit aktuellt med longitudinella reflektioner men möjligheten finns, till 
en uppföljning av vår studie i framtiden.   
  
Bryman pekar även på innehållsanalysens potentiella nackdelar.100 För att kunna göra en bra 
innehållsanalys krävs ett bra dokument och detta kan man, enl. Scott101 bedöma utifrån; auten-
ticitet – att dokumentet är vad det säger sig vara, trovärdighet – ett oförfalskat och icke för-
vrängt dokument, representativitet – att de studerade dokumenten är representativa för samtli-
ga andra relevanta dokument. De analysenheter som är aktuella i vår undersökning betraktar 
vi som äkta och representativa för den genre i vilken de innefattas. Ytterligare svårigheter kan 
framkomma vid konstruktionen av kodningsmanualen. Denna är nästintill omöjlig att utarbeta 
utan att det uppstår ett visst utrymme för tolkningsmöjlighet för kodarna. Dessutom ökar ris-
ken för osäkra slutsatser om man har som målsättning att koda inte enbart det uppenbara in-
nehållet, utan även det underliggande.102 Det framkom ganska omgående att det är svårt att 
framställa en kodningsmanual som utesluter alla risker för att vi som kodare ska göra olika 
tolkningar och för inkonsekvens över tid. Och det faktum att vi är två stycken som har genom-
fört analysen har gjort att vi har varit tvungna att låta denna fråga uppta en ganska omfattande 
del av den tid som det tog att genomföra analysen. Vidare menar Bryman att en kvantitativ 
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innehållsana lys i regel inte ger svar på varför - frågor. Men i de fall som innehållsanalysen 
väcker frågor om varför, kan man genomföra uppföljande studier eller samla in ytterligare 
information. Man kan t.ex. göra en innehållsanalys som är kvalitativt inriktad och/eller inter-
vjuer för att få svar på sin varför - fråga. Ibland kritiseras de innehållsanalytiska undersök-
ningarna för att vara ateoretiska. Vikten läggs ofta på det som går att mäta och inte på det som 
är av teoretisk betydelse. Detta behöver, enligt Bryman, inte vara fallet, utan det går i de flesta 
fall bra att relatera innehållsanalysen till någon lämplig teori.103 Genom att kombinera kvanti-
tativ och kvalitativ ansats finner vi att risken för att hamna i en situation där vi inte har möj-
lighet att utveckla analysen och knyta den till en teori, minskar.  

6.1.4 Språkets olika användningsområden samt dess diskurs och kontext. 
Vi har i vår innehållsanalys fokuserat främst på innebördsaspekten av texterna, då vi ville 
lägga tyngdpunkten på vad som sägs om omvärldsbevakning framför på vilket sätt det fram-
förs. Enligt Bergström & Boréus kan man urskilja två huvudsakliga användningsområden för 
språket och därav även för texter. Det är innebördsaspekten vilken går ut på att språket, i detta 
fall texten, uttrycker tankar och idéer. Textförfattaren använder sig av språket för att ge sin 
bild av verkligheten. Den interpersonella aspekten innebär att språket eller texten används i 
sociala relationer med andra människor. Alltså mer hur det sägs än vad som blir sagt. Dessa 
två aspekter går inte att skilja åt helt och hållet men en text kan överväga mer åt den ena 
aspekten än den andra.104 
  
Diskurs är, i detta sammanhang, enligt Bergström & Boréus, en samling talade eller skrivna 
utsagor som är formulerade i ett särskilt socialt sammanhang. Hit hör även diverse normer 
som avgör vad som är eller inte är möjligt att säga eller skriva inom diskursen. Genre är en del 
av diskursen som texten kan kategoriseras till, en textkategori som man kan härleda texten till. 
Det kan vara t.ex. en forskningsrapport eller en nyhetsartikel. Texter skrivs inom en diskurs, 
mottas inom denna och kan i vissa lägen påverka densamma. Bergström och Boréus definie-
rar, när det gäller texter, diskurs som ”textens språkliga sammanhang”. 105 Texten och dess 
diskurs förekommer även i ett vidare sammanhang, en kontext. Det är således den miljö i vil-
ken diskursen återfinns.106 
  
De analysenheter dvs. artiklar, notiser mm. ur facktidskrifter som är relevanta för den aktuella 
innehållsanalysen faller inom genren ”Folkbibliotekstidskrifter”. Inom denna diskurs skriver 
såväl bibliotekarier som kulturjournalister texter av det slag som vi har analyserat. De texter 
som i större eller mindre omfattning tar upp någon form av omvärldsbevakning är konstruera-
de efter det mönster som diskursen föreskriver för dess tillkomst. Det är artiklar, annonser, 
debattinlägg m.m. De mottas av en läsekrets som verkar inom bibliotekens olika verksamhe-
ter, främst bibliotekarier i olika positioner samt andra som är intresserade av folkbiblioteken 
och dess verksamhet. Och om dessa texter i längden skulle visa sig bidra till att strukturerad 
omvärldsbevakning blev ett mera känt begrepp och vidare ledde till ett större praktiskt hand-
lande så kan man påstå att dessa artiklar har haft effekt på diskursen. Den kontext inom vilken 
våra analysenheter och dess diskurs befinner sig, består till stor del av de skilda miljöer inom 
biblioteksfältet, vilka skribenterna utgår ifrån.  
 
Med hänvisning till Sundins avhandling som vi refererade till i 1 Inledning drar vi paralleller 
till den vikt som där läggs vid facktidskrifter (vilka ingår i begreppet fackinformation) för 
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utvecklandet av en professions kunskapsinhämtande. Sundin anser att fackinformation för-
medlar viktig information för yrkesgruppen och är en av anledningarna till att yrkesgrupps-
medlemmarnas yrkespraktik upprätthålls.107 Med utgångspunkt från detta resonemang tillmä-
ter vi således de innehållsanalyserade facktidskrifterna och den representation de förmedlar, 
en stor tillförlitlighet i funktionen som analysmaterial. 

6.1.5 Teman i texten 
Enligt Altheide är teman i texten knutet till det format man använder sig av för att presentera 
sin artikel. Han menar att journalistiken bygger på att man som läsare känner igen situationen 
som beskrivs. Utifrån omständighe ter som; knappt om tid och/eller litet utrymme att skriva 
på, går man som artikelförfattare inte in på detaljer utan man väljer en metod som bygger på 
viss förförståelse. Man utgår alltså från att den som läser känner igen kontexten kring artikel-
innehållet. De flesta artiklar hänvisar till ett tema eller har en åsikt medan andra dokument 
använder sig av en viss infallsvinkel för att hänvisa till specifika delar av ett tema. Det är på 
detta sätt som informationskällor länkas ihop i exempelvis artiklar. Det är inte enbart informa-
tion utan det är fogat samman till inslag/artiklar i ett kompatibelt format i olika media.108 
Altheides positionering inom ämnet var till hjälp för oss när vi utifrån korta sammanfattningar 
av de olika analysenheterna skulle uttolka olika teman i texterna. 
  
I vår analys ger vi ett flertal exempel på den av oss uttolkade omvärldsbevakning vi fann i 
analysenheterna. Den innefattar artiklar/notiser om t.ex. användarundersökningar, diskus-
sionsinlägg, platsannonser samt konferenser som behand lade fenomenet omvärldsbevakning i 
ett skrivet sammanhang. Detta exemplifierande tillvägagångssätt tydliggör själva analysen 
och då vi knyter an till systemteorin och vad som framkommit i bakgrundslitteraturen, leder 
det oss fram till vissa slutsatser. Altheide anser att man i en kvalitativ innehållsanalys ska fo-
kusera på betydelser och teman i en text. Idealet är att i analysen ge flera exempel för att illu-
strera processen. För att kunna påvisa ett brett urval bör man ge exempel på likheter och olik-
heter i och emellan analysenheterna.109 Målet är att tolka processen samt att kunna se och fö r-
stå de olika teman och fokus som finns i analysenheterna. Dessutom är målet att kunna asso-
ciera dessa till de begreppsmässiga och teoretiska aspekter som man utgår ifrån. För att kunna 
följa denna process bör man vara fö rtrogen med sina data vilket innebär att man bör läsa dem 
utförligt flera gånger. Altheide menar att om man har 20 analyserade dokument, så bör det 
finnas mellan tre till fem teman i dessa.110   
  
I kapitel 8 Kvalitativ analys ger vi flera exempel för att belysa de teman vi fann under analy-
sens gång. Vidare knyter vi dessa till vår teoretiska utgångspunkt. I våra analysenheter hittade 
vi samtliga de teman som vi letade efter (se Choos punkter eller teman, 111 översatta till biblio-
tekskontext av oss i avsnitt 6.2.4). Dessutom framkom ytterligare ett tema: samarbete. 

6.2 Tillvägagångssätt vid genomförande av innehållsanalysen  
Vår avsikt med innehållsanalysen har varit att, i en eventuell diskussion kring och representa-
tion av fenomenet omvärldsbevakning i för ämnet relevanta facktidskrifter, utröna i vilken 
omfattning omvärldsbevakning förekommer, vilket innehåll som kan utläsas i denna samt 
vem som sköter bevakningen och på vilket sätt det sker i analysenheterna. Innehållet i dessa 
är av skiftande art och kan bestå av t.ex. artiklar, debattinlägg, platsannonser mm. som tar upp 
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förekomsten av och i vissa fall efterlysning av omvärldsbevakande aktiviteter på folkbibliotek 
samt annonser ang. konferenser i ämnet. För att uppnå detta har vi genomfört en empirisk 
undersökning av sju stycken facktidskrifter som kunde antas innehålla artiklar mm. om om-
världsbevakning och folkbibliotek. Vi har granskat facktidskrifterna för att se i vilken omfatt-
ning och på vilket sätt ämnet har behandlats samt analyserat de enheter som tar upp en eller 
flera aspekter av omvärldsbevakning. Vi förväntade oss att finna material som tog upp såväl 
folkbibliotekets egen omvärldsbevakning som den omvärldsbevakning som utförs av bibliote-
karier för andras t.ex. kommuners och företags räkning. Vår intention har varit att i första 
hand uppmärksamma den omvärldsbevakning som berör folkbibliotekens egen organisation. 
Facktidskrifterna som vi har granskat är: Biblioteket i fokus, Bibliotek för alla, Bibliotek i 
Samhälle, Biblioteksbladet, DIK-forum, Ikoner samt Scandinavian Public Library Quarterly 
(SPLQ). Vi började med att gå igenom samtliga dittills (040831) utkomna nummer av årgång 
2004 och planerade att fortsätta bakåt i tiden tills vi hade fått ihop tillräckligt många analys-
enheter för att kunna dra paralleller, göra jämförelser samt finna teman i de olika texterna. Det 
visade sig finnas tillräckligt med underlag i de 81 analysenheter som vi sammanlagt fann 
inom tidsperioden 2004-01-01 – 2004-08-31. Det är således under denna period innehållsana-
lysen sträcker sig. 

6.2.1 Urval 
Artiklar, notiser, ledare, insändare, recensioner och annonser kom alltså att utgöra våra ana-
lysenheter. Bryman menar att i den process där det skapas ett urval för en innehållsanalys 
ingår flera faser. Vid undersökning av massmedia är det vanligt att man utgår från följande 
fråga: ”Hur representeras X i massmedia?” När det gäller val av massmedia måste man ta 
ställning till vilken typ man ska välja. Tidskrifter, tidningar, TV eller radio? Sedan får man 
bryta ner de olika medierna i delar. Ska man, när det gäller t.ex. tidningar, ha med bilagor och 
insändare, ska de vara rikstäckande och/eller lokala, ska det vara både vardags- och helgut-
givning osv.?112  söka 
  
Urvalet av tidskrifter gjordes genom sökning i databasen Artikelsök och genom att leta i tid-
skrifthyllorna på Borås högskolebibliotek. Vi fann sju stycken tidskrifter (se 6.2) som vi ansåg 
relevanta för undersökningen. Ytterligare en tidskrift fanns under övervägande: Tidskrift fö r 
dokumentation, den valdes dock bort pga. av att den var inriktad på forskningsbibliotek. Des-
sa tidskrifter valdes för att de riktar sig till människor som är anställda på bibliotek eller är 
intresserade av frågor som berör bibliotek. Eftersom vi inte visste i vilken utsträckning ämnet 
behandlades i tidskrifterna valde vi att initialt gå igenom varje nummer av tidskrifternas ut-
givning under de första åtta månaderna av år 2004 för att senare, om det visade sig behövas, 
gå längre tillbaka i tiden. När det gä ller val av tidsperiod då frågeställningen behandlar ett 
fortlöpande och allmängiltigt fenomen, menar Bryman att det är en ganska öppen fråga om 
hur inledning och avslutning av analysen ska se ut. Olika systematiska urval av datum och 
tidsperiod kan göras. Om fokus kommer att ligga på en fråga som beskrivs mer eller mindre 
kontinuerligt är det möjligt att påbörja analysen när som helst och först senare bestämma sig 
för när man vill avsluta den. 113  
 
Urvalet av analysenheter skedde dels mot bakgrund av innehållet i kapitel 5, dels med hjälp 
av de specifika ämnesord/begrepp som framkommer inom Dimension 5 i kodningsschemat 
(bil.2). Vidare utgjorde även de teman som framkommer i Choos114 sju punkter (se 6.2.4) 
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samt vår förförståelse i ämnet115 en bakgrund för urvalet. Vi har anlagt ett mycket brett per-
spektiv på omvärldsbevakningsbegreppet och när vi applicerar definitionen av detta begrepp 
på representationen i facktidskrifterna innefattar vi alla artiklar, notiser, annonser mm. som på 
något sätt omtalar vikten av omvärldsbevakning, är tecken på utförd bevakning eller som rap-
porterar om bevakning i en eller annan form. Även de analysenheter där man bevakade, efter-
lyste eller ville diskutera en bevakning knuten till framtida utveckling av verksamheten be-
dömde vi vara relevanta eftersom omvärldsbevakningsaktiviteter är intimt förknippade med 
just utveckling av organisationen och dess verksamhets framtida existens. Således har vårt 
urval av analysenheter en kvalitativ karaktär. De utvalda analysenheterna kunde t.ex. innehål-
la 

• rapporter ang. material som kunde tolkas som omvärldsbevakningsaktivitet, exempel-
vis användarundersökningar och fokusgrupper 

• representationen av strategier eller framtida utveckling av verksamheten  
• förutseende av problem eller representation av utvecklandet av folkbibliotekens orga-

nisation 
• representation av folkbibliotekens kontext i förhållande till verksamheten 
• inbjudan till studiedagar/konferenser i syfte att möta framtiden 
• platsannonser där det söktes bibliotekarier med förmåga att omvärldsbevaka 

 
En förutsättning för att materialet skulle bli betraktat som analysenhet var att den observerade 
omvärldsbevakningen anknöt till folkbibliotekens verksamhet på ett eller annat sätt.  
 
Vid granskningen av tidskrifterna genomgicks 19 ledare, 586 artiklar och notiser, 16 insända-
re och debattartiklar, 62 recensioner samt 704 annonser. Således synades sammanlagt 1387 
enheter. Av dessa fann vi att 81 stycken var relevanta för vår undersökning och dessa kom 
således att utgöra våra analysenheter (bil.1). Enligt Altheide finns det inget entydigt svar på 
hur många enheter man behöver titta på, det beror på syftet med studien. Men det är viktigt att 
man utifrån underlaget kan dra paralleller och göra jämförelser, samt att man kan ge flera ex-
empel för att kunna illustrera relevanta problem i artiklarna.116 I de 81 analysenheterna har vi 
funnit olika teman. Det visade sig även finnas tillräckligt med underlag för att dra analytiska 
slutsatser.  

6.2.2 Innehållsanalysens frågor  
Enligt Bryman bör man inledningsvis vara mycket noga med att vara precis i sina frågor efter-
som dessa bestämmer både valet av de medier som ska vara föremål för analysen och hur 
kodningsschemat ska utarbetas. Frågorna handlar ofta om vem (som skildras), vad (som berät-
tas), var (undersökningen framställs), plats (i tidskriften), hur mycket (hur stor plats framställ-
ningen får) och varför det beskrivs.117  
 
I innehållsanalysen som grundar sig på nedanstående frågor, ansåg vi det lämpligt att notera 
såväl vilken titel analysenheten innehade som i vilken typ av analysenhet som omvärldsbe-
vakningen uppmärksammades. Vi ville också veta vilka titlar de innehade som utförde om-
världsbevakningen, i den mån det framkom i representationen. Detta för att bl.a. kunna utläsa 
vem som hade uppgiften på sin lott inom folkbib lioteket samt huruvida någon utanför folkbib-
liotekets väggar bidrog till bevakningen. Vi förväntade oss även att upplysning om analysen-
hetens omfång kunde ge oss information om begreppets aktualitet och vikt. Vidare valde vi att 
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räkna hur många av analysenheterna som innehöll vissa specifika ämnesord vilka vi hade 
samlat in och funnit relevanta vid vår litteraturgenomgång. Denna fråga skulle även kunna 
leda till ett resultat som säger något om den nivå på vilken diskussionen/representationen 
fortgick samt ge en antydan om graden av intresse för strukturerad omvärldsbevakning från 
folkbibliotekens sida. För att få reda på vilken vikt orden tillmättes frågade vi oss även på 
vilken plats i analysenheten de förekom. Vi bestämde oss även för att notera dessa ord i kod-
ningsschemat oavsett i vilket sammanhang de förekom i analysenheten. Att räkna hur ofta 
olika ord förekommer i en text kan ingå i en innehållsanalys, menar Bryman. Att notera vilka 
ord som används eller inte används kan i vissa fall ha betydelse för att kunna besvara fråge-
ställningen. Man kan också ta reda på hur ofta vissa nyckelord uppträder, ensamma eller till-
sammans med andra ord. Det senare kan bli plattform för en mer tematisk analys.118 
  
Därefter tog vi upp vilka teman som bevakades i analysenheterna. Vi ville se var man lade 
tyngdpunkten och om man täckte samtliga av de sju områden som vi hade som utgångspunkt 
för vår undersökning. I vår pilotstudie som redovisas närmare under 6.3 uppmärksammade vi 
att ”samarbete” var ett tema som visade sig förekomma ofta och vi beslöt oss för att notera 
även detta. Ett begrepp som ligger nära omvärldsbevakning är marknadsföring och vi bestäm-
de oss för att se om det i tidskrifterna uttrycktes något samband mellan dessa båda begrepp. 
Vid en innehållsanalys kodar man ofta texten som vissa ämnen och teman, menar Bryman. 
Man strävar efter att kategorisera de fenomen som är intressanta. Kategoriseringarna är i regel 
inte komplicerade men om kodningen är av ett tematiskt slag måste man väga in ett tolkande 
perspektiv. Detta innebär att man inte enbart tittar efter det uppenbara innehållet i texten utan 
även efter det underliggande.119 
 
Nästa punkt som vi ville ha svar på var vilken typ av metod som användes för omvärldsbe-
vakningen eftersom vi var intresserade av att veta på vilket sätt omvärldsbevakningen utför-
des och/eller avhandlades i representationen i de aktuella tidskrifterna. Vidare ville vi veta hur 
pass explicit man uttryckte sig om omvärldsbevakning och om det fanns hela analysenheter 
som enbart tog upp detta begrepp. Därav blev följande dimension i kodningsschemat en fråga 
om i vilken omfattning fenomenet omvärldsbevakning uttrycktes explicit kontra implicit i 
analysenheterna. Vi fann det även av vikt att notera kärnan i analysenhetens budskap för att 
det skulle vara möjligt att dra kvalitativa slutsatser och för att eventuellt kunna utläsa om om-
världsbevakning var vanligare i vissa kontexter än andra. 
 
1.       Vilken titel har analysenheten? 
2.       Vilken typ av analysenhet rör det sig om? 
3.       Vem omvärldsbevakar? 
4.       Vilket omfång har analysenheten? 
5.       Vilka karakteristiska ämnesord förekommer explicit i analysenheten? 
6.       Vilken plats har dessa ämnesord i analysenheten? 
7-13.  Vilka teman går att utläsa ur analysenheterna med utgångspunkt från Choos120 sju olika 

påverkansfaktorer, översatta till bibliotekskontext, dvs. konkurrenter, leverantörer, an-
vändare/kunder, teknik och övrigt material, politiska och reglerande miljöer, sociala 
och demografiska trender samt ekonomi? 

   14.      I vilken mån går det att utläsa temat samarbete ur analysenheterna .  
15.      Hur ofta förekommer eller efterfrågas omvärldsbevakning i samband med explicit ut-

tryckt marknadsföring?  
                                                 
118 Bryman 2002, s. 197. 
119 Bryman 2002, s. 197f. 
120 Choo 1998, s. 75.  
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16.     Går det att utläsa vilken typ av omvärldsbevakningsmetod, med utgångspunk t från 
Choos121 fyra typer, dvs. indirekt betraktande, betingat betraktande, informellt sökande 
och formellt sökande, som används i analysenheterna?  

17.     I vilken omfattning går det att utläsa om det förekommer explicit kontra implicit ut-
tryckt omvärldsbevakning i analysenheten? 

18.    Vilken är kärnan i textens budskap? 

6.2.3 Kodning 
Kodningen utgör en mycket viktig del av innehållsanalysen. Den består av huvudsakligen två 
delar: kodningsschema och kodningsmanual. Kodningsschemat för vår innehållsanalys (se 
bil.2) består av 18 dimensioner. Varje dimension har ett skiftande antal kategorier som även 
de finns angivna på kodningsschemat. Insamling av analysenheter och kodning av desamma 
har skett manuellt. Kategorierna har noterats i en fil i kalkylprogrammet Excel. Detta tillväga-
gångssätt underlättade sammanställning och bearbetning av resultatet.  
  
I vår kodningsmanual (bil.3) återfinns de 18 olika dimensioner som motsvarar innehållsana-
lysens frågeställningar. Här tydliggör vi även vad det är vi tar hänsyn till när vi kodar de olika 
kategorierna. Flera förtydliganden i kodningsmanualen gjordes med anledning av resultatet av 
pilotstudien som redovisas under 6.3. Inom pilotstudiens ramar redovisas även interbedömar-
reliabilitet och intrabedömarreliabilitet gällande vår undersökning. 
  
Kodningsmanualen består således av anvisningar till de individer som ska verkställa kodning-
en. Bryman menar att den ska innehålla en förteckning över de aktuella dimensionerna och 
över de olika kategorier som ingår i respektive dimension. Vidare ska det finnas anvisningar 
som talar om vad respektive dimension gäller och vilka omständigheter man bör ta hänsyn till 
vid kodningen. Den ger på detta sätt även en viss handledning i hur dimensionerna ska tolkas. 
Det är av stor vikt att man ägnar tillräckligt med tid åt att tänka igenom hur kodningen ska gå 
till, även i de fall då man som ensam forskare ska genomföra innehållsanalysen. 122   
  
När forskaren gör upp kodningsschema och kodningsmanual finns risk för fastna i en del fäl-
lor. För att undvika dessa bör man tänka på att:  

  
• se till att dimensionerna inte överlappar varandra, vare sig empiriskt eller teore-

tiskt. 
• se till att kategorierna inom en dimension inte överlappar varandra. 
• se till att kategorierna är täckande.  
• ge detaljerade instruktioner till kodarna.  
• se till att kunna skilja analysenheten (texten) från temat som kodas.123 

  
Bryman rekommenderar en pilotstudie för att upptäcka oklarheter. T.ex. visar det sig kanske 
att en kategori går att använda till alltför många registreringar. Vidare är det viktigt att vara 
noga med kodningens reliabilitet. Det krävs ett konsekvent förhållningssätt där olika kodare 
ska koda på samma sätt (interbedömarreliabilitet) och det gäller även att de olika kodarna är 
konsekventa över tid (intrabedömarreliabilitet). En inkonsekvens i sättet att koda hos olika 
kodare kan upptäckas i en pilotstudie.124 
 
                                                 
121 Choo 1998, s. 72f. 
122 Bryman 2002, s. 199ff. 
123 Bryman 2002, s. 202. 
124 Bryman 2002, s. 202. 
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6.2.4 Innehållsanalysens genomförande         
Vid insamling av materialet noterade vi särskilt termer som vi anser vara relevanta för be-
greppet omvärldsbevakning. Dessa är omvärldsbevakning, omvärldsbevaka, omvärld, bevak-
ning/bevaka/bevakare, omvärldsanalys/omvärldsanalysera, analys/analysera/analytiker, om-
världsbevakare, omvärldsanalytiker, competitor intelligence, competitive intelligence, bus i-
ness intelligence, environmental scanning, issues management och social intelligence. Dessa 
termer hade vi uppmärksammat vid litteraturgenomgången.  
  
Vid analys av materialet använde vi oss bl.a. av de sju externa påverkansfaktorer som Choo125 
har satt upp, vilka inverkar på organisationens möjlighet att prestera. Vi har försökt att över-
sätta påverkans (eller omvärlds-) faktorerna (nedan) till folkbibliotekskontext och det är såle-
des dessa som vi utgår ifrån. 
  

• Konkurrenter – bokhandlar (även de på Internet), andra bibliotek, andra 
kommunala verksamheter 

• Leverantörer – bok- och tidskriftsförlag, Bibliotekstjänst, bokhandlar  
• Kunder – användare: privatpersoner, organisationer, föreningar, studen-

ter 
• Teknik – datorer, mjukvara som t.ex. kataloger och databaser, lokaler 

mm. 
• Ekonomi – anslag från kommunen, vissa bidrag från Statens Kulturråd, 

stöd från "bibliotekets vänner", genomförande av marknadsundersök-
ningar inför investeringar, prioriteringar  

• Politiska och reglerande miljöer – biblioteksplan, politisk styrning och 
kommunalt uppdrag, bibliotekslagen, länsbibliotekens regler 

• Sociala och demografiska trender – användarnas ålder, kön, nationali-
tet, utbildningsnivå, boendeavstånd 

  
Utifrån de uppställda frågorna och även med anledning av andra aspekter som visade sig un-
der undersökningens gång framkom det att dessa teman inte fullt ut gav täckning för de svar 
vi var intresserade av. Därför lade vi, vilket framkommer under 6.3, till några dimensioner 
under analysens gång och blev således nödgade att gå igenom analysenheterna ytterligare en 
gång.  
  
Med hjälp av programmet Excel konstruerades ett kodningsschema. På så vis kunde vi enkelt 
markera noteringarna inom de olika kategorierna. Därefter var det möjligt att summera och 
sammanställa resultatet. Revidering av Excelfilen skedde vid några tillfällen, bl.a. vid tillfö-
randet av fler kategorier. För att garantera att vi båda hade samma utgångspunkt vid genom-
gången av analysenheterna har vi skickat dem till varandra för uppdatering med jämna mel-
lanrum. Utifrån resultatet konstruerades diagrammen som återfinns i kapitel 7 Kvantitativ 
analys. 
  
Med utgångspunkt från resultatet av innehållsanalysen har vi sedan, i kapitel 8 Kvalitativ ana-
lys, kopplat samman det som uppenbarades i analysen med den bakgrund som vi presenterar i 
kapitel 5. Vilket i sin tur har lett fram till svaren på våra frågor rörande representationen i 
facktidskrifterna av fenomenet omvärldsbevakning och folkbibliotek och slutligen banat väg 
för de slutsatser som vi anser vara möjliga att dra. Dessa återfinns i kapitel 9 Diskussion och 
slutsatser. 
                                                 
125 Choo 1998, s. 75. 
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6.3 Pilotstudie och revidering  
För att undvika några av de potentiella fällor som man fastna i vid en innehållsanalys, genom-
förde vi en pilotstudie. Efter att ha gått igenom tidskrifterna och plockat ut de aktuella analys-
enheterna samt upprättat kodningsschema och kodningsmanual, valde vi slumpvis ut fyra ana-
lysenheter ur tre olika tidskrifter (bil.4).  
  
Därefter analyserade vi var och en samtliga analysenheter, för att kunna granska interbedö-
marreliabiliteten. Det visade sig att de dimensioner där vi fick olika resultat var: 3 Omvärlds-
bevakare, 16 Typ av omvärldsbevakning, 17 Omfattning av explicit kontra implicit uttryckt 
omvärldsbevakningen i analysenheten. Detta medförde förtydliganden i såväl kodningssche-
ma som kodningsmanua l under dessa dimensioner. Samtliga fyra analysenheter ingår, efter ny 
analys, i den reella innehållsanalysen.  
  
Efter att ha kommit ungefär halvvägs genom analysen hade vi successivt samlat på oss flera 
frågetecken och ytterligare teman och efter samtal med varandra insåg vi behovet av att upp-
repa en kontroll av intersubjektiviteten. Berg; Glaser & Strauss menar att det är att rekom-
mendera att man under analysens gång stannar upp och förändrar kodningsschema och kod-
ningsmanual utefter de nya mönster som visat sig.126 Denna gång framkom skillnader i kod-
ning gällande dimensionerna sju, åtta, nio, tio och tolv. Dessutom tyckte vi att ett utökande av 
dimensionerna med hänsyn till aspekterna samarbete och marknadsföring skulle berika under-
sökningen och därav lade vi till Dimension 14 Samarbete och Dimension 15 Marknadsföring.  
  
Den dimension som hade vållat mest besvär vid denna tidpunkt var 9 Kunder och användare. 
Här fanns en risk för överlappning med dimension 12 Sociala och demografiska trender. I 
analysenheterna framkom sällan några konkurrenter till folkbiblioteket däremot fanns det ofta 
explicit uttryckta behov och önskemål om samarbete på olika nivåer. Även begreppet mark-
nadsföring, intimt förknippat med omvärldsbevakning i någon form, nämndes i vissa analys-
enheter. Efter klargöranden gjordes förtydliganden och tillägg i kodningsmanual och kod-
ningsschema. 
  
Dessa förändringar krävde naturligtvis att vi gjorde om kodningen av de analysenheter som 
redan var analyserade innan vi fortsatte med de resterande. Denna dubbelkodning resulterade 
även i att en bedömning av intrabedömarreliabiliteten blev gjord. Denna visade, om man bort-
ser från de nya tilläggen och förändringarna, att analysen genomfördes på samma sätt vid det 
senare tillfället som vid det första.  

6.4 Metodkritik 
I våra funderingar gällande val av metod för att få svar på huruvida begreppet omvärldsbe-
vakning är ett levande och existerande fenomen inom folkbiblioteksfältet,127 övervägdes såväl 
intervjuer med bibliotekarier som enkätundersökning. Att valet föll på tidskriftsanalys beror 
på att det med denna metod var möjligt att få en övergripande bild av den representation kring 
omvärldsbevakning som eventuellt framkom i bibliotekskretsar vid tillfället för undersök-
ningen. Vi har utgått från att om det förekommer en diskussion rörande omvärldsbevakning i 
anknytning till folkbibliotek så skulle det visa sig i facktidskrifterna. Detta antagande grundar 
vi på det som Sundin menar när han säger att facktidskrifter (som ingår i definitionen av fack-
information) har stor betydelse för en professions utveckling och kunskapsinhämtande samt 

                                                 
126 Berg, Glaser & Strauss, se Altheide 1996, s. 16.  
127 Se definition av folkbiblioteksfältet under 1 Inledning s. 2. 
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spridning av forskning.128 Vad vi gick miste om genom att välja just denna metod framför 
t.ex. intervjuer, var de biblioteksanställdas, bibliotekariers såväl som chefers, syn på varför 
eller varför inte man använder sig av strukturerad omvärldsbevakning. Vi valde således att 
anlägga ett bredare perspektiv till förmån för ett snävare som måhända hade kunnat ge svar på 
fler ”varför- frågor” samt om det förekommer omvärldsbevakning som av någon anledning 
inte rapporteras i tidskrifterna. Den avgränsade tidsperiod som studien omfattar ger en aktuell 
men troligtvis begränsad bild av diskussionen runt begreppet omvärldsbevakning. Resultatet 
av analysen visar inte några tecken på att en eventuell tidigare diskussion av ämnet har lett till 
ett användande av strukturerad omvärldsbevakning på folkbiblioteken trots att man, i flera av 
de granskade platsannonserna, efterfrågar just de färdigheter som krävs av en omvärldsbeva-
kare.   
  
Vidare har innehållsanalysen berett oss möjlighet att göra fördjupade teoretiska kopplingar 
samt till att föra ingående diskussioner sinsemellan.  

6.4.1  Kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats  
I flera metodböcker framhålles förtjänsterna med att kombinera kvantitativ och kvalitativ me-
tod i forskningen. T.ex. skriver Inga-Britt Lindblad: ”Ofta kompletterar olika metoder var-
andra. Undersökningen breddas och generar mer kunskap om kvantitativa och kvalitativa me-
toder kombineras för att belysa olika frågeställningar.”129 Vi valde att kombinera kvantitativ 
och kvalitativ ansats på vårt forskningsproblem eftersom vi ansåg att detta tillvägagångssätt 
kunde berika svaren på våra frågeställningar i själva innehållsanalysen. Genom att mäta före-
komsten av vissa ord och begrepp som anknyter till omvärldsbevakning kunde vi få reda på 
om den aktuella vokabulären överhuvudtaget används och i sådana fall i vilken utsträckning. 
Vi har även varit intresserade av att få veta vem som omvärldsbevakar respektive vilka före-
teelser som blir bevakade. Det har medfört att vi har varit tvungna att läsa och tolka texten på 
ett mer analyserande sätt och detta har lett till att metoden till stor del får en kvalitativ inrikt-
ning.  

6.5 Förförståelse och tolkning  
I uppsatsen har vi valt metoden innehållsanalys med tyngdpunkten på kvalitativ ansats. Vi har 
gjort en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats för att vi, som angivits ovan, tror att 
det är den mest fruktbara metoden för att få ut mesta möjliga ur det empiriska material som vi 
har tagit oss an. Den kvalitativa inriktningen med hjälp av den metod som Altheide beskriver, 
möjliggjorde revidering av kategorierna under pågående process vilket har varit givande och 
nödvändigt. 
  
Vi är medvetna om att vi innehar en förförståelse kring ämnet, med vilken vi har närmat oss 
analysenheterna och som möjliggjort tolkningen av densamma. Förförståelsen har använts 
som ett verktyg vilket innefattar den subjektivitet som vi bär med oss. Vår förförståelse för 
ämnet omvärldsbevakning härstammar bl.a. från kurser inom biblioteks- och informationsve-
tenskapen samt från den litteratur som vi har läst rörande de aktuella ämnena.  
  
Förförståelse är ett grundläggande begrepp inom hermeneutiken. Det innebär att allt vi försö-
ker att förstå färgas av de förutsättningar och den förståelse vi har sen tidigare.130 Gilje och 
Grimen ger följande exempel för att förklara varför det är nödvändigt med en viss förförståel-

                                                 
128 Sundin 2003, s. 99f. 
129 Lindblad 1998, s. 25. 
130 Gilje & Grimen 1992, s. 183. 
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se för att kunna förstå ett meningsfullt fenomen; det är nödvändigt att man innan man ska 
tolka en text har vissa idéer om vad man vill leta efter. Det förhåller sig även så att de skilda 
delarna i individens förförståelse av sin omvärld hänger ihop, de olika beståndsdelarna bygger 
på varandra. Vidare revideras förförståelsen för olika fenomen successivt i takt med att vi 
upplever nya händelser och tillskansar oss ny kunskap. Det är även viktigt att vara medveten 
om att kontexten har betydelse för förförståelsen. Meningsfulla fenomen går endast att förstå i 
sin kontext. Forskaren måste därför sätta in fenomenen i sitt sammanhang. Kontexten kan 
innefatta t.ex. individernas avsikter och värderingar.131   
  
Det har blivit nödvändigt för oss, att i analysarbetet titta på fenomenet omvärldsbevakning på 
en annan nivå än den som presenteras i analysenheterna. Författarna till analysenheterna har 
haft en avsikt med sin text som relativt lätt kunnat utrönas, men vi har med hjälp av vår för-
förståelse kunnat tolka och avläsa ytterligare nivåer i analysenheterna. Dvs. vi har kunnat av-
göra vad som är/inte är omvärldsbevakning fast det inte uttryckligen benämns som det i artik-
larna. Vi har gjort tolkningar som kan härledas till det kodningsschema som upprättats och till 
den förförståelse vi har kring ämnet. Tolkningarna som baserats på vad som är omvärldsbe-
vakning i egentlig mening bygger på de kunskaper som vi har tagit till oss genom att studera 
litteratur i ämnet. Att ta reda på hur mycket av representationen i facktidskrifterna ang. om-
världsbevakning och folkbibliotekens verksamhet som medvetet och/eller omedvetet präglas 
av begreppet har varit en tolkningsprocess.  
  
Redan under inledningen av undersökningen hade vi med den kunskap vi då ägde en tanke om 
att omvärldsbevakning kunde vara en förtjänstfull verksamhet för folkbiblioteken. I vår strä-
van efter att bli bättre insatta i ämnet, samt för att kunna besvara våra frågeställningar valde vi 
att studera relevant och förhållandevis aktuell litteratur som behandlade dels folkbibliotekens 
nuvarande organisation och dess externa påverkansfaktorer och dels fenomenet omvärldsbe-
vakning samt att söka efter en användbar teori. Detta material har utgjort bakgrunden för vår 
innehållsanalys. Vi har även uppmärksammat revideringen av bibliotekslagen eftersom vi 
förväntade oss att en diskussion runt denna skulle återfinnas i samband med omvärldsbeva-
kande inslag. Vidare har vi tagit upp den aspekt som folkbibliotekens mycket begränsade 
budget utgör eftersom den visar på en tydlig anledning till att det behövs någon form av ord-
nade åtgärder t.ex. i form av strukturerad omvärldsbevakning för att bemöta framtida ekono-
miska dilemman. Även här förväntade vi oss att återfinna detta ämne i anknytning till de om-
världsbevakande aktiviteter som framkom i representationen i de aktuella tidskrifterna.  
  

7 Kvantitativ analys 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för innehållsanalysens resultat samt göra en kvan-
titativ analys i anknytning till detta. Varje dimension kommer att åskådliggöras under respek-
tive underrubrik. För att presentera resultatet på ett tydligt och överskådligt sätt, har vi valt att 
låta en del av dimensionerna åtföljas av ett diagram. Vi rekommenderar att man har kodnings-
schema (bil.2) och kodningsmanual (bil.3) till hands vid läsning av detta kapitel. Med undan-
tag av dimensionerna 4 och 6 kommer vi att göra en kvalitativ analys av resultatet i kapitel 8. 
Anledningarna till att dessa två dimensioner utgår ur analysen, framkommer under resp. ru-
brik i detta kapitel. 
 

                                                 
131 Gilje & Grimen 1992, s. 187ff. 
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Vid genomgång av de sju tidskrifternas samtliga nummer mellan 2004-01-01 och 2004-08-31 
fann vi 81 stycken artiklar och notiser mm. som vi ansåg innehålla någon form av omvärlds-
bevakning. Dessa benämner vi analysenheter. Vi har använt oss av noteringar för att visa att 
en speciell kategori förekommer i analysenheten. En notering innebär alltså en registrering av 
en kategori för förekomst i analysenheten. Inom flera av dimensionerna har det varit möjligt 
att notera mer än en kategori. En analysenhet kan således inneha noteringar av flera kategorier 
inom dimensionen.   
  
De tidskrifter som innehöll flest analysenheter var Biblioteksbladet och DIK-forum. Det var 
också dessa två som under den givna perioden kommit ut med flest nummer. Förekomsten av 
analysenheter fick följande fördelning (tab.1):  
                                    

Tabell 1 

 
   Antal utkomna nr  

    under perioden             
Analysenheter/tidskrift 
       under perioden 

   Ca antal sidor/nr 

Biblioteket i fokus                        2 2 40 
Bibliotek för alla 1 1 15 
Bibliotek i Samhälle 2 9 30 
Biblioteksbladet 6 48 45 
DIK-forum 10 15 35 
Ikoner 3 2 35 
SPLQ 3 4 35 
Summa 27 81 235 

  

7.1 Dimension 1: Analysenhetens titel 
Titlarna på de utvalda analysenheterna samt i vilken tidskrift (namn och nummer) de före-
kommer, framkommer under denna rubrik (bil.1). Av samtliga titlar var det endast en som 
innehöll ett av de ämnesord (omvärld) och begrepp som vi har satt upp som relevanta för fe-
nomenet omvärldsbevakning. Sex av titlarna omtalade framtiden medan hela tio titlar berörde 
samarbete och samverkan. Vid en genomläsning av titlarna gav det oss en indikation på vad 
som stod i fokus i ett stort antal av analysenheterna, nämligen temat ”samarbete”. Samarbete 
var ett tema som inte ingick i de faktorer som Choo förordade att man ska beakta i samband 
med omvärldsbevakning, vilka vi initialt valde att utgå ifrån. Detta tema framkom under ana-
lysens gång och blev då tillfogat till kodningsschemat. 
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7.2 Dimension 2: Typ av analysenhet 

Diagram 1. Typ av analysenhet. 
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Inom denna dimension var det endast möjligt att notera en kategori per analysenhet. Här note-
rade vi vilken typ av analysenhet det rörde sig om (diagram 1). Det visade sig att det stora 
flertalet analysenheter (66) återfanns i form av vanliga artiklar och notiser. Tio stycken var 
annonser som inbjöd till konferenser o dyl. där någon typ av omvärldsbevakande aktivitet 
skulle belysas. Endast två ledare blev noterade. Tre analysenheter var av arten insända-
re/debattartikel.  
  
Resultatet visar att, i den aktuella representationen i facktidskrifterna, beskrivs omvärldsbe-
vakningen huvudsakligen i artiklar och notiser och att man på ledar- och insändarsidor inte 
har något större engagemang i ämnet.  
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7.3 Dimension 3: Omvärldsbevakare 
  
  

Diagram 2. Omvärldsbevakare
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Detta var 
möjligt eftersom det inom en och samma analysenhet kunde förekomma mer än en omvärlds-
bevakare. Inom Dimension 3 omvärldsbevakare (diagram 2) var utgångspunkten för analysen 
att ange vem eller vilka som utförde eller efterfrågade omvärldsbevakningen. Det fanns inte 
alltid någon specifik omvärldsbevakare att härleda till. Gemensamt för samtliga analysenheter 
var att någon form av bevakning av folkbibliotekens omvärldsfaktorer, explicit eller implicit, 
utfördes, efterfrågades eller beskrevs i analysenheten. Denna bevakning var endera utförd av 
någon specifik person eller organisation, eller formulerades den som ett ”tyckande” (i t.ex. ett 
debattinlägg) om hur verksamheten på folkbiblioteken kunde utvecklas. Bevakningen som 
rapporterades kunde även omfatta att en bibliotekarie som hade förmågan att omvärldsbevaka 
eftersöktes i en platsannons. Hur man utför en omvärldsbevakning härledde vi till vår förförs-
tåelse samt till tolkningen av begreppet och det handlade specifikt om att någon sökte efter 
information, som sedan skulle användas för att utveckla verksamheten på något sätt. Men det 
kunde likafullt vara någon som ville påverka genom att peka på bristerna i folkbibliotekens 
förmåga att vara adaptiva inför sin omvärld. Detta breda perspektiv på omvärldsbevakningen 
och på dem som på ett eller annat sätt utför eller efterfrågar den, har vi anlagt för att kunna 
fånga den framkomna representationen i ämnet även om begreppet omvärldsbevakning inte 
nämns explicit.  
 
Ibland var det någon som fanns utanför folkbibliotekets väggar t.ex. en artikelförfattare som 
utför omvärldsbevakning för folkbibliotekets räkning. Då noterades ”Yrkestitel utanför folk-
bibliotekets väggar”. Om det inte tydligt framgick ur analysenheten vilken titel omvärldsbe-
vakaren hade, noterade vi ”Yrkestitel utanför biblioteket”. Även i de fall då omvärldsbevaka-
ren var studerande noterade vi ”Yrkestitel utanför biblioteket”.  
  
Det visade sig att den kategori som återfanns flest gånger (29) var en person som befann sig 
utanför bibliotekets väggar. I de flesta fall var dessa skribenter som gjorde sin egen stämma 
hörd i tidskrifterna. Vid 41 (17+8+6+7+3) tillfällen framgick det att omvärldsbevakningen 
skedde inom folkbibliotekets väggar och i 31 av fallen framgick det att var det någon typ av 
bibliotekarie som utförde bevakningen. Vi räknar även in länsbibliotekarier inom folkbiblio-
tekets väggar pga. deras anknytning till folkbiblioteken genom det ansvar de har för rådgiv-
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ning och viss fortbildning samt information till folkbibliotekarierna. Om man jämför bevak-
ningen som kan utläsas inom och utanför folkbibliotekets väggar visar resultatet en liten över-
vikt för bevakning inom folkbiblioteket. En summering av noteringarna ger 41 inom och 36 
utanför folkbiblioteket. I 15 av de 81 analysenheterna framgick det inte vem som hade utfört 
omvärldsbevakningen.    
  

 7.4 Dimension 4: Omfång på analysenheten 
  

Diagram 3. Omfång på analysenhet

47

10

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.Mindre än en sida 2.En sida 3.Större än en sida 

A
n

ta
l n

o
te

ri
n

g
ar

 in
o

m
 k

at
eg

o
ri

n

 
Inom denna dimension var det endast möjligt att notera en kategori per analysenhet. Inom 
Dimension 4 (diagram 3) noterade vi vilket omfång analysenheten hade. Vi ansåg att en noter-
ing rörande omfånget på analysenheten kunde vara oss till hjälp när det gällde att bedöma 
vilken vikt ämnet tillmättes i tidskrifterna. Detta visade sig inte stämma eftersom flera av ana-
lysenheterna endast delvis och ibland med endast några meningar, handlade om någon typ av 
omvärldsbevakning. Av ovan nämnda skäl kommer vi inte att analysera resultatet inom denna 
dimension i kapitel 8.  
  
Dock visade resultatet i denna dimension på ett övervägande antal (47) korta analysenheter 
(mindre än en sida). Dessa bestod mestadels av notiser och annonser. De analysenheter som 
bestod av artiklar hade en varierande längd från en sida till fyra till fem sidor.  
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7.5 Dimension 5: Explicita ämnesord 
  

Diagram 4. Explicita ämnesord
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Relevansen 
för denna mätning utgår från vårt intresse för vilket uttryck representationen tar sig och med 
hjälp av denna dimension kan vi få en uppfattning om på vilken nivå diskussionen fortgår. 
Resultatet ger oss även en antydan om intresset från folkbibliotekens sida för strukturerad 
omvärldsbevakning. Ett sätt att se hur levande de olika omvärldsbevakningsbegreppen tedde 
sig i representationen i tidskrifterna var att notera hur ofta specifika ämnesord (begrepp) före-
kom (diagram 4). Under denna dimension utgick vi i vårt kodningsschema från ett antal (19) 
ämnesord och begrepp som vi vid genomgången av litteratur, uppfattat som relevanta för vårt 
sökande efter användbara analysenheter. Orden och begreppen har fått endast en notering 
oavsett hur många gånger det förekommer i analysenheten. Det framkom att flera (8) av äm-
nesorden/begreppen inte förekom alls. Ämnesordet ”omvärld” nämndes vid 14 tillfällen och 
”omvärldsbevakning” återfanns sex gånger. Flertalet av de begrepp som används inom littera-
tur som behandlar omvärldsbevakning och dess närbesläktade begrepp förekom inte i analys-
enheterna. Däremot förekom ett flertal andra ord, vilka hade framtidsfaktor inbyggd, t.ex. 
framtid, utveckling och vision, med hög frekvens. I 54 av de 81 analysenheterna nämndes 
inget av de ämnesord som återfanns i våra kategorier. 
  
Resultatet visade alltså att dessa termer förekom ytterst sparsamt eller inte alls och detta tyder 
på att den omvärldsbevakning som rapporteras i tidskrifterna, utförs ostrukturerat och med en 
omedvetenhet om begreppen. Avsaknaden av de till omvärldsbevakning närbesläktade be-
greppen som definierats av olika forskare och återgetts av Choo132, kan tolkas på olika sätt. 
Endera är dessa begrepp endast kända inom ett begränsat forskningsområde och alltså inte 

                                                 
132 Choo 1998, s. 74ff. 
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vedertagna inom folkbibliotekskontexten, eller så kan skälet till att de inte används vara att 
termerna är på engelska. Eftersom man vid den omvärldsbevakning som det rapporteras om i 
tidskrifterna inte uttrycker sig i de specifika termer som vi har kopplat till begreppet, har vi 
gjort en egen tolkning av vad som kan karaktäriseras som omvärldsbevakning med utgångs-
punkt från den litteratur vi har läst inom ämnet. Vi har även reflekterat över att ta bort de till 
omvärldsbevakning närbesläktade begreppen eftersom de inte gav något utfall, men de kva r-
står eftersom de trots allt gav oss ytterligare en bekräftelse på att strukturerad omvärldsbevak-
ning inte representeras i någon större omfattning i facktidskrifterna och inte alls på den detal-
jerade nivå som omnämnande av de närbesläktade begreppen (på engelska) troligtvis hade 
inneburit.  

7.6 Dimension 6: Ämnesordets plats i analysenheten 

Diagram 5. Ämnesordets plats i analysenheten
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Inom Di-
mension 6 (diagram 5) noterar vi samtliga platser där ämnesordet/orden förekommer inom 
analysenheten. Genom att notera var i texten de olika ämnesorden som tas upp i Dimension 5 
förekom, förväntade vi oss att kunna utläsa vilken vikt de tillmättes i analysenheten. Resulta-
tet visade på att hela 26 av de sammanlagt 28 noterade orden förekom i brödtexten. Endast i 
två analysenheter återfanns orden i titel respektive ingress. I 54 av de 81 analysenheterna fö-
rekom ingen notering av ämnesordet/orden.  
  
Även resultatet inom denna dimension visar på att strukturerad omvärldsbevakning inte är 
något högaktuellt ämne i den aktuella representationen. Och i likhet med slutsatsen av resulta-
tet inom Dimension 5 kan man göra konklusionen att även om vissa av ämnesorden och be-
greppen förekom i analysenheterna, så fann vi inte några tecken på att man från folkbibliote-
kens sida arbetar med medveten och strukturerad omvärldsbevakning utifrån vad som fram-
kom i representationen i facktidskrifterna. Ämnesorden/begreppen återfanns således i 26 av 
28 fall i brödtexten i analysenheterna och i de flesta fall i samband med vad vi karaktäriserar 
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som ostrukturerad omvärldsbevakning. På grund därav blev denna dimension svår att dra slut-
satser från och därför sker ingen vidare analys av denna dimension i kapitel 8.  

7.7 Dimension 7: Konkurrenter 

Diagram 6. Teman i texten: Konkurrenter
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. I de olika 
kategorierna inom Dimension 7 (diagram 6) noteras de verksamheter eller organisationer som 
i vissa fall kan ses som folkbibliotekets konkurrenter och i andra fall som deras samarbets-
partners. Inom denna dimension noterades de endast om de i texten framställdes som konkur-
renter. Potentiella konkurrenter till folkbiblioteken bevakas, enligt vad som framkommer i 
tidskrifterna, mycket sällan. Endast vid sammanlagt åtta tillfällen noterade vi detta. Vid tre av 
dessa tillfällen var det kommunala ansvarsområden som t.ex. vård och omsorg som sågs som 
konkurrenter i fråga om fördelning av anslag till verksamheterna. I 75 av de 81 analysenhe-
terna rapporterades ingen bevakning av konkurrenter.  
  
Att denna dimension gav ett klent resultat var väntat. Med folkbibliotekens organisation be-
stående av en skattefinansierad ekonomi och en verksamhet som till stor del fokuserar på gra-
tis utlåning av olika media, uppkommer inte samma motiv för bevakning av konkurrenter som 
inom ett privat företag.  
  
  

  
  

 
 
 



 

42 42 

7.8 Dimension 8: Leverantörer 
  

Diagram 7. Teman i texten: Leverantörer
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Inom Di-
mension 8 (diagram 7) består de olika kategorierna av potentiella leverantörer till folkbiblio-
teket. Även när det gällde tänkbara leverantörer blev resultatet klent. Åtta tillfällen noterades 
och fyra av fallen rörde bok- och tidskriftsförlag samt bokhandlar. I 74 av de 81 analysenhe-
terna rapporterades ingen bevakning av leverantörer.  
  
Här ger det magra resultatet oss en indikation på att leverantörer bevakas i mycket liten ut-
sträckning i tidskrifterna. Men när det gäller just denna dimension är det tveksamt om detta 
resultat verkligen speglar folkbibliotekets insatser på detta område. Detta ifrågasättande gör vi 
eftersom en stor del av folkbibliotekens verksamhet bygger på urval och inköp av media. Vi 
utgår ifrån att man därav har såväl en gedigen kunskap som ett omfattande intresse för en be-
vakning av leverantörer och deras utbud. Vi antar således att folkbibliotekens bevakning av 
potentiella leverantörer och deras utbud i själva verket är en relativt omfattande verksamhet, 
men att denna arbetsuppgift kanske är så etablerad och icke ifrågasatt, att den inte upplevs 
som särskilt relevant att ta upp i facktidskrifterna.  
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7.9 Dimension 9: Kunder/Användare 
  

  

Diagram 8. Teman i texten: Kunder och användare
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Inom Di-
mension 9 (diagram 8) noterades vilken kategori av användare som omvärldsbevakningen 
avsåg. Notering skedde endast om den rapporterade bevakningen riktades direkt mot en an-
vändargrupp genom t.ex. enkäter eller intervjuer. I annat fall noterades kategorier inom di-
mension 12 Sociala och demografiska trender.  
  
Vi har här snävat in definitionen av ”användare och kunder” till att gälla den sorts bevakning 
som nyttjades för att fånga upp användarnas synpunkter. Resultatet visade på att omnämnande 
av bevakning av privatpersoner, i egenskap av användare av folkbibliotek, noterades tio gång-
er. Fördelade på de övriga kategorierna noterades rapporterad bevakning av kunder och an-
vändare i ytterligare tio fall. Sammanlagt återfanns denna typ av bevakning i 15 analysenhe-
ter. I 66 av de 81 analysenheterna rapporterades ingen bevakning av kunder/användare.  
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7.10 Dimension 10: Teknik och övrigt material 
  

Diagram 9. Teman i texten: Teknik och övrigt material
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Inom Di-
mension 10 Teknik och övrigt material (diagram 9) noterades den form av teknik eller det 
sorts material som omvärldsbevakningen i förekommande fall avsåg. När det gäller kategori 3 
Böcker etc. avser vi inte beslutsfattande gällande inköp av enskilda böcker etc.133 utan vi syf-
tar här på t.ex. förändringar och utvecklande av beståndet i stort. Rapportering om bevakning 
av teknik och annat material förekom vid 33 tillfällen i 21 analysenheter. 13 av dessa tillfällen 
rörde mjukvara av olika slag. Inte heller detta tema är framträdande i representationen i tid-
skrifterna. En orsak till detta kan vara att mycket av det som innefattas i kategorierna inom 
denna dimension är styrt av den enskilda kommunens inköpspolicy. Ofta tas beslut om inköp 
av t.ex. datorer centralt i en kommun. Även beslut om lokaler kan vara genomförda på nämn-
da nivå. Däremot har folkbiblioteken rimligtvis mer att säga till om när det gäller mjukvaran 
och detta visar sig i resultatet. I 60 av de 81 analysenheterna omnämndes ingen bevakning av 
teknik och övrigt material.  

  

  
  
  
  
  

                                                 
133 Bevakning av specifika böcker, cd-skivor mm. noteras inom dimension 8 Leverantörer. 



 

45 45 

 7.11 Dimension 11: Politiska och reglerande miljöer 
  

Diagram 10. Teman i texten: Politiska och reglerande miljöer
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Inom Di-
mension 11 (diagram 10) noterades den eller de eventuella politiska och reglerande miljöer 
som den rapporterade omvärldsbevakningen avsåg. Denna omvärldsbevakning kunde t.ex. 
omfatta diskussion runt bibliotekslagen, framtidsfrågor, samverkan och politiska och regle-
rande miljöers påverkan på folkbiblioteksverksamheten. Noteringar gjordes i ett större antal 
(46) av analysenheterna. De flesta noteringarna (43) gjordes inom kategorin ”politisk styrning 
och kommunalt uppdrag”. I flera av dessa fall gällde den rapporterade bevakningen den aktu-
ella utredningen: ”KB ett nav i kunskapssamhället” (SOU 2003:129). I åtta fall uppmärksam-
mades bibliotekslagen. I 35 av de 81 analysenheterna omnämndes det ingen bevakning av 
politiska och reglerande miljöer.  
  
Innehållet i de 43 noterade analysenheterna inom kategorin ”politisk styrning och kommunalt 
uppdrag” visar på ett ganska stort engagemang i bevakning av bl.a. politikers potentiella in-
tresse och kunskap gällande folkbibliotekens verksamhet. Oftast nämns denna spaning i sam-
band med bevakning av ekonomiska aspekter.  
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7.12 Dimension 12: Sociala och demografiska trender 
  
  
  

Diagram 11. Teman i texten: Sociala och demografiska trender
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per analysenhet. Inom Di-
mension 12 (diagram 11) noterades den eller de eventuella sociala och demografiska trender 
som omvärldsbevakningen avsåg. I ”Annan” ingår t.ex. bibliotekspersonalens engagemang, 
ickeengagemang och kompetens.  
  
I 47 av analysenheterna omnämndes bevakning av olika sociala och demografiska trender hos 
framförallt användarna vid 65 tillfällen. Den diskuterade bevakningen kunde t.ex. omfatta 
integrationsfrågor, vuxenstuderandes behov av folkbibliotekens tjänster och bibliotekariernas 
behov av fortbildning. Flertalet rapporterade bevakningstillfällen (37) avsåg ”användarnas 
biblioteksvanor/behov”. När det gällde personalen var det företrädesvis dess utbildningsnivå 
och fortbildningsbehov (14) som var aktuella för notering. Här visar resultatet på ett relativt 
stort intresse för att bevaka temat: sociala och demografiska trender. I 34 av de 81 analysen-
heterna framkom ingen bevakning av sociala och demografiska trender.  
  
Här fanns från början, vilket vi har beskrivit i metoden, en tveksamhet om hur vi skulle skilja 
noteringarna inom Dimension 9 Kunder/Användare från dem inom denna dimension. Detta 
löste vi genom att fokusera på direkta användarundersökningar inom den första och notera 
den senare i de fall då det framkommer att det gäller en mer allmän bevakning av olika typer 
av behov utan att man nämner användarundersökningar specifikt.  

7.13 Dimension 13: Ekonomiska aspekter 
Inom denna dimension noterade vi om det i analysenheten, i större eller mindre omfattning, 
framkom några ekonomiska aspekter. I hela 46 av de 81 analysenheterna tog man upp eko-
nomiska aspekter. Mestadels skedde det i samband med genomförda eller aviserade nedskär-
ningar. Det visade sig alltså att rapportering ang. bevakning av ekonomiska aspekter är något 
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som framkommer i över hälften av analysenheterna. Omvärldsbevakningen i dessa analysen-
heter kunde t.ex. omfatta vikten av marknadsföring gentemot politiker, användare med sär-
skilda behov, integrations- och utbildningsfrågor, förändring av bibliotekariens roll och atti-
tyd, IT-demokrati, ABM-samarbete134 samt tilldelning av projektpengar. 

7.14 Dimension 14: Samarbete 
  

Diagram 12. Teman i texten: Samarbete
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Inom denna dimension var det möjligt att notera flera kategorier per ana lysenhet. Inom Di-
mension 14 (diagram 12) noterades vilken typ av bibliotek eller annan verksamhet som upp-
märksammas i tidskrifterna i syfte att skapa ett samarbete.  
  
Denna dimension lades till under analysens gång pga. att begreppet ”samarbete” framkom 
som ett tydligt tema vilket man bevakade i ett stort antal (39) analysenheter. Vid 17 tillfällen 
förekom noteringar av samarbete med olika myndigheter och organisationer. Samarbete med 
skilda utbildningsinstitutioner blev noterade vid nio tillfällen. Men även samarbete med andra 
bibliotek, företrädesvis andra folkbibliotek (17) och högskolebibliotek (15), observerades. I 
42 av de 81 analysenheterna beskrevs ingen bevakning av begreppet samarbete.   

7.15 Dimension 15: Marknadsföring 
Inom denna dimension gjordes en notering i de fall då omvärldsbevakningen omnämndes i 
samband med explicit uttryckt marknadsföring. Även denna dimension lades till under analy-
sens gång. Anledningen var att strukturerad omvärldsbevakning, i praktiken, kan utgöra en del 
av detta begrepp. Under konstruktionen av kodningsschemat förbisågs detta begrepp av oss. 
Resultatet visade att bevakning i samband med begreppet ”marknadsföring” rapporterades i 
endast fem av de 81 analysenheterna. Resultatet tyder på att begreppet marknadsföring inte 
kopplas till omvärldsbevakning särskilt ofta, åtminstone framkommer det inte i representatio-
nen i de undersökta facktidskrifterna.   

                                                 
134 ABM står för arkiv, bibliotek och museum. 
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7.16 Dimension 16: Typ av omvärldsbevakning 
  
  

Diagram 13. Typ av omvärldsbevakning
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Inom denna dimension kan endast en kategori noteras. Inom dimension 16 (diagram 13) note-
rades vilken typ av omvärldsbevakning som rapporterades i var och en av de 81 analysenhe-
terna. Om det inte framgick med klarhet användes kategorin: ”Det framkommer ingen typ.” 
  
Kategorierna inom denna dimension var tänkta att visa på vilket sätt omvärldsbevakningen 
utfördes och/eller avhandlades i representationen i de aktuella tidskrifterna. Det visade sig 
vara svårt att finna någon annan typ än den formella bevakningen. Anledningen till detta re-
sultat har troligtvis sin grund i att den omvärldsbevakning som noterades i analysenheterna 
mycket sällan beskrevs i termer av just det begreppet. I 39 av analysenheterna hittade vi nå-
gon form av formellt sökande. 
 
Det var svårt att urskilja på vilket sätt omvärldsbevakningen rapporterades i de olika analys-
enheterna eftersom vi utgick från texter där, i flera fall, den ostrukturerade och i viss mån 
omedvetna omvärldsbevakningen tolkades av en skribent i facktidskriften. Men i de texter där 
det var möjligt att urskilja på vilket sätt bevakningen utfördes, handlade det övervägande om 
formellt bevakande. I den aktuella innehållsanalysen blev det framförallt skribenternas sätt att 
beskriva t.ex. olika användar- och marknadsundersökningar samt deras analyser av för folk-
biblioteken aktuella dokument, som kom att ligga till grund för våra noteringar.  
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7.17 Dimension 17: Explicit kontra implicit uttryckt omvärldsbevak-
ning i analysenheterna   

Diagram 14. Explicit kontra implicit uttryckt omvärldsbevakning i analysenheterna.
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Inom Dimension 17 (diagram 14) kan endast en kategori noteras. Med klartext menar vi att 
minst en av de explicita termer som ingår i Dimension 5 ska förekomma och syfta på analys-
enhetens kärna. I hela 72 av analysenheterna framkom ingen explicit uttryckt omvärldsbevak-
ning. Bevakning av omvärlden beskrivs i alla analysenheterna men, vad vi kan uttolka, utan 
medvetenhet om begreppet omvärldsbevakning. I endast en analysenhet var huvudtemat just 
omvärldsbevakning. Dock var denna bevakning inte avsedd för den egna organisationen utan 
folkbiblioteket omvärldsbevakade åt kommunal verksamhet. Den bevakning som utfördes i 
detta sammanhang var dock både strukturerad och medveten. I åtta av analysenheterna tog 
man upp explicit uttryckt omvärldsbevakning, men den stod inte för huvudtemat i någon av 
dessa analysenheter. Således kan vi konstatera ett klent resultat för explicit uttryckt omvärlds-
bevakning i representationen i de aktuella tidskrifterna.  

7.18 Dimension 18: Analysenhetens huvudbudskap  
Inom denna dimension gjordes, med ett fåtal meningar, en sammanfattning av kärnan i ana-
lysenhetens budskap. Med hjälp av dessa sammanfattningar har vi kunnat utläsa de olika 
sammanhang där de skilda temana framträder. De teman som tydligast har framträtt i de olika 
analysenheterna kan framförallt härledas från de nedskärningar som har gjorts av folkbiblio-
tekens verksamhet och de som man befarar kommer att göras i framtiden. Vidare diskuteras 
hur man från folkbibliotekens sida bör göra för att i större utsträckning än idag, synas och 
höras och hur man ska få beslutsfattare att förstå omfattningen av den ökning av arbetsbördan 
som bl.a. det stora antalet vuxenstuderande och IT-utvecklingen inneburit. När man i förläng-
ningen av detta söker kreativa lösningar blir olika typer av samarbete ett tema som upprepas 
med hög frekvens. Även de utredningar som gjorts på senare tid vilka berör folkbibliotekens 
verksamhet som till exempel ”KB-ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), tas upp ett 
flertal gånger i analysenheterna.  
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8 Kvalitativ analys  

Facktidskrifter som tar upp folkbibliotekens aktuella belägenhet har blivit föremål för inne-
hållsanalys och kopplas här till systemteori, begreppet omvärldsbevakning samt folkbibliote-
kens externa påverkansfaktorer. Vi kommer att ta upp flera exempel från de olika analysenhe-
terna för att förtydliga vårt resonemang.  
  
I detta kapitel görs nothänvisningar till flera av analysenheterna. De fullständiga posterna som 
motsvarar dessa återfinns i käll- och litteraturförteckningen. En fullständig förteckning över 
samtliga analysenheter återfinns i bilaga 1. För att underlä tta en koppling till kapitel 7 Kvanti-
tativ analys vid läsning av innevarande kapitel finns hänvisningar till de specifika avsnitt 
inom kapitel 7 som berörs, gjorda i texten.  
 
Vi kan inledningsvis, med utgångspunkt från innehållet i de 81 analysenheter där det rappor-
teras någon typ av omvärldsbevakning, konstatera att vid endast ett tillfälle kan man betrakta 
denna bevakning som strukturerad och medveten i bemärkelsen att omvärldsbevakaren själv 
använder sig av begreppet när utförandet refereras.   

8.1 Dimension 1: Analysenhetens titel 
Redan en genomläsning av analysenheternas titlar (7.1) ger oss en indikation på vad som står i 
fokus i ett stort antal av analysenheterna, nämligen temat ”samarbete”. Av samtliga 81 titlar 
var det, som vi omtalade i kapitel 7, endast en som innehöll ett av de 19 ämnesord (omvärld) 
och begrepp som vi har satt upp som relevanta för begreppet omvärldsbevakning. Sex av tit-
larna omtalade framtiden medan hela tio titlar berörde samarbete och samverkan. Anledning-
en till detta temas utbreddhet kan kopplas till folkbibliotekets situation som en offentlig, skat-
tefinansierad verksamhet. Denna tanke utvecklas nedan i anslutning till analysen av Dimen-
sion 7 Konkurrenter.  

8.2 Dimension 2: Typ av analysenhet 
Inom Dimension 2 (7.2) noterades vilken typ av analysenhet det rörde sig om. Resultatet vi-
sade att i 66 av de 81 analysenheterna återfanns omvärldsbevakning i artiklar och notiser. En-
dast ett fåtal ledare (2) och insändarskribenter (3) noterades. Trots detta tämligen klena enga-
gemang i omvärldsbevakning från ledarskribenter och debattörer, kan det vara så att det tid i-
gare har förts en diskussion om begreppet i samband med att strukturerad omvärldsbevakning 
blev en alltmer känd och uppmärksammad metod.  
 
Vi har hittat exempel på folkbibliotek som omvärldsbevakar för någon annans räkning och på 
det viset framhäver man den kompetens som finns inom folkbiblioteket. Däremot har det, i 
vår innehållsanalys av representationen i facktidskrifterna, inte uppenbarats några tecken på 
att det sker en strukturerad omvärldsbevakning utifrån folkbibliotekens egna behov. Dock 
framkommer det i ett antal (10) annonser att intresset finns för en bevakning av folkbibliote-
kens omvärld. De aktuella annonserna rör dels konferenser o.d. med någon form av om-
världsbevakning i sikte och dels platsannonser där man söker bibliotekarier med intresse 
och/eller kunskap att utföra bevakning. Det som framkommer inom denna dimension är lite 
av ett dubbelt budskap som vi tyder som att strukturerad omvärldsbevakning kan vara en me-
tod på frammarsch inom den aktuella kontexten men att diskussionen ännu inte (vid under-
sökningens avslut) har tagit (ny?) fart i de aktuella tidskrifterna.  
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8.3 Dimension 3: Omvärldsbevakare 
När det gäller vem som utför eller efterfrågar omvärldsbevakningen (7.3) visar resultatet att i 
hela 29 av de fall där det framgår vem som står för eller efterfrågar bevakningen, är det en 
person som verkar utanför folkbibliotekets väggar. Dessutom tillkommer sex ”bevakningar” 
gjorda av organisationer utanför biblioteket. Det är således många personer utanför själva 
organisationen som utför eller efterfrågar omvärldsbevakning om än en omedveten och 
ostrukturerad sådan. Om man adderar kategori ett, två, tre, fyra och sex blir resultatet 41 om-
världsbevakare inom folkbibliotekets väggar. Det visar följaktligen på en liten övervikt för 
personer inom biblioteket som omvärldsbevakar eller efterfrågar sådan aktivitet, jämfört med 
dem som verkar utanför. Det är således en relativt begränsad bevakning, från biblioteksan-
ställdas sida, som framkommer i representationen i tidskrifterna. Inte heller huruvida om-
världsbevakningen huvudsakligen skulle vara en organisatorisk ledarfråga framgår av analys-
resultatet. Frankelius menar att intresset för omvärldsanalys har ökat på universiteten de se-
naste åren, 135 frågan är då om denna metod ännu inte har nått ut till folkbiblioteken i någon 
större utsträckning. Resultatet antyder att detta kan vara fallet.   
  
Ett exempel där det är en utomstående som bevakar åt folkbiblioteket återfinns i analysenhe-
ten ”På bibliotekens hemsidor talar alla svenska – för det mesta.”136 Här görs en analys av ett 
antal olika biblioteks hemsidor och hur de fungerar för människor med annat hemspråk än 
svenska. Det finns exempel på bra hemsidor men även på hemsidor där man funnit att infor-
mation saknas på vissa språk. Kanske är det enklare att någon utifrån bevakar detta så att bib-
lioteken får upp ögonen för hur just deras hemsida är utformad. En hemsida kräver interaktion 
med bibliotekets omvärld, i detta fall kan man via denna interaktion få reda på vilka språk 
som bör vara representerade. Folkbibliotekets bevakning gällande vilka språk som behöver 
vara representerade på hemsidan underlättas i detta fall av att bevakningen görs ”utifrån”. 
Som vi ser det görs en bevakande insats för folkbibliotekets räkning som de kan dra nytta av. 
Här finner vi förekomst av den interaktion med omvärlden som, enligt Ahrenfelt, är en av 
grundvalarna i systemteorin.137 

8.4 Dimension 5: Explicita ämnesord 
Inom Dimension 5 noterade vi explicita ämnesord (7.5). Vi har utgått från ämnesord och be-
grepp som vi uppfattat som relevanta för vårt sökande efter användbara analysenheter. Ana-
lysenheter vilka kunde tänkas innehålla text som tog upp ett eller flera av de teman som vi 
med utgångspunkt från Choos138 sju omvärldsfaktorer, förväntade oss att finna. Resultatet 
visade dock att dessa termer förekom ytterst sparsamt eller inte alls och återigen måste vi kon-
statera att detta faktum beror på att den omvärldsbevakning som rapporterades i tidskrifterna 
inte bedrivs på ett strukturerat sätt. Man uttrycker sig inte i termer av omvärldsbevakning när 
man t.ex. skriver om en behovsanalys eller en användarundersökning. Detta har gjort att vi, 
med hjälp av innehållet i kapitel 5, har fått tolka in vad som kan karaktäriseras som strukture-
rad omvärldsbevakning. En anledning till att vi inte har funnit dessa begrepp omnämnda skul-
le kunna bero på att man använder sig av andra begrepp för strukturerad omvärldsbevakning, 
än de vi har utgått ifrån. Dock har vi inte hittat något som tyder på detta vid genomgången av 
facktidskrifterna. De närbesläktade begreppen till omvärldsbevakning påträffades inte vid 
något tillfälle och detta indikerar att diskussionen om omvärldsbevakning inte förs på en de-
taljerad nivå inom folkbiblioteksfältet. Dessutom innefattar ett flertal av begreppen, omvärlds-

                                                 
135 Frankelius 2001, s. 2f. 
136 Zorn 2004c. 
137 Ahrenfelt 2001, s. 82ff. 
138 Choo 1998, s. 75. 
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faktorn konkurrenter, vilken inte innehar någon större roll i folkbibliotekens kontext. Detta 
konstaterande betyder inte att det saknades visionära och framtidsinriktade texter i analysen-
heterna. I bl.a. de fyra analysenheter som hämtades ur SPLQ framkommer en oro för bibliote-
kens framtid men samtidigt presenteras idéer om hur man ska möta problemen som följer på 
nedskärningar av medel samtidigt som arbetsuppgifterna ökar. Asbjörn Langeland skriver 
t.ex. om ett gemensamt nordiskt projekt gällande kompetenshöjning inom området ”multikul-
turell medvetenhet” för anställda inom kulturella institutioner.139  

8.5 Dimension 7: Konkurrenter 
Inom dimension 7 analyserades temat konkurrenter (7.7). Att denna dimension gav ett klent 
resultat var väntat. Folkbibliotekens organisation med en skattefinansierad ekonomi ger inte 
samma underlag för bevakning av konkurrenter som inom ett privat företag. I detta samman-
hang kan även organisationens mål för verksamheten spela in. I en offentlig organisation som 
folkbiblioteket där en lagstyrd verksamhet ska utföras, kan det vara ett problem att utforma 
tydliga mål. Man måste, vilket Jacobsen & Thorsvik140 framhåller, ta fler saker i beaktande 
som t.ex. olika demokratiska ideal, vilket man inte, i samma utsträckning, behöver ta hänsyn 
till i en privat organisation. Målbeskrivningen kan därför bli ganska omfattande och diffus 
och det kan vara möjligt att detta bidrar till att man inte med tydlighet kan identifiera några 
konkurrenter. Folkbiblioteken har dock med sin alltmer ansträngda ekonomi, förorsakad av 
årliga nedskärningar av anslagen vilket inneburit bl.a. nedläggning av biblioteksfilialer samti-
digt som antalet arbetsuppgifter har växt till följd av bl.a. den ökande mängden vuxenstude-
rande,141 blivit nödsakade att se vissa andra kommunala verksamheter som konkurrenter. I tre 
av analysenheterna 142 framkom att man såg sig tvungen att hävda sig mot vård och omsorgs-
sektorer när det gällde fördelning av anslag till verksamheten. I övrigt ser man inte andra or-
ganisationer (verksamheter) som konkurrenter utan snarare som potentiella samarbetspartners, 
vilket resultatet under temat ”samarbete” tydligt visar. I grunden har samtliga folkbibliotek 
samma mål även om deras omvärld bidrar till att ge dem olika förutsättningar att nå fram.  
  
Men trots allt, vilket Hirschman; Bleiklie m.fl. påpekar, befinner sig en offentlig organisation 
av den typ som folkbiblioteket representerar i en monopolsituation. Biblioteken har en speci-
fik särställning och det finns inga likvärdiga alternativ att vända sig till om man inte är nöjd 
med den verksamhet som bedrivs.143  
  
Enligt Bucklands teori, som vi refererade under 5.2.2, bedrivs folkbibliotek som ett öppet sy-
stem där informationsutbytet med användarna utgör energiflödet. Dessutom är det ett kom-
plext system pga. såväl tekniska som sociala och politiska aktiviteter.144 Biblioteket är inte 
vinstdrivande och servicen man ger är gratis. Buckland menar att bibliotekets överlevnad inte 
är beroende av om användaren återkommer eller inte, eftersom det oberoende av vilket, får 
bidrag för sin verksamhet. En noggrannare beskrivning av förloppet ”den dubbla feedback-
loopen” som ligger till grund för Bucklands slutsatser görs under 5.2.2.145 Buckland menade 
således att organisationen inte är beroende av att vara mottaglig för omvärlden utan att om-
världen i stort sett anpassar sig efter vad de kan få för service på biblioteken. 146 I detta reso-

                                                 
139 Langeland 2004. 
140 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 63.  
141 Folkbiblioteksfakta 2001.  
142 Bergstedt 2004b; Eriksson & Steinsaphir 2004; Zorn 2004d.  
143 Hirschman; Bleiklie m.fl., se Jacobsen & Thorsvik  2002, s. 63.  
144 Buckland 1991, s. 27. 
145 Buckland 1991, s. 132 ff. 
146 Buckland 1991, s. 202. 
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nemang, som till viss del bekräftas i vår analys genom att det i de undersökta tidskrifterna inte 
framkommer representation av konkurrenter inom bibliotekskontexten i någon större ut-
sträckning, ligger en hel del sanning anser vi. Men trots allt har förhållandena ändrats på sena-
re tid och numera har folkbiblioteken en allt större press på sig att rättfärdiga sin verksamhet.  
  
I en av analysenheterna i Biblioteksbladet argumenteras för att man på folkbiblioteken själva 
bör ”ta upp kampen”147 och påverka den ekonomiska situationen genom att vara framsynta, ta 
egna initiativ och forma en egen framtid. I analysenheten ställs frågan om man ska ”finna sig 
och vänja sig och acceptera att andra delar av kommunens budget måste gå före”? 148 Här tas 
ställning för att konkurrera om medel och att ge sig in i strid med t.ex. Glesbygdsverket om 
satsningen på Lärcentra som utgör en tillväxtfaktor i de olika regionerna.   

8.6 Dimension 8: Leverantörer 
Temat leverantörer stod i fokus under Dimension 8 (7.8). Här visar det magra resultatet i de 
undersökta tidskrifterna att representation runt temat leverantörer framkommer i mycket liten 
utsträckning. Det är tveksamt om detta resultat verkligen speglar folkbibliotekets insatser på 
detta område. Vi utgår ifrån att folkbibliotekens bevakning av potentiella leverantörer och 
deras utbud, i själva verket är en relativt omfattande verksamhet men att denna arbetsuppgift 
kanske är så självklar och icke ifrågasatt att den inte upplevs som särskilt relevant att ta upp i 
facktidskrifterna. 
   
I analysenheten: ”Minskad förlagsförsäljning till biblioteken”149 vilken bygger på Svenska 
Förläggarföreningens statistik, diskuteras den minskade försäljningen från förlagen till biblio-
teken. Biblioteken använder sig i dag i allt större utsträckning av bokhandlar och andra åter-
försäljare. Dessutom spelar Internetbokhandlar en allt större roll i försäljningen av böcker till 
biblioteken. Detta tyder på att folkbiblioteken har omvärldsbevakat priserna på böcker och 
förmodligen väljer de oftast de billigaste och mest snabblevererade alternativen som finns på 
marknaden. Resultatet inom denna dimension blev trots allt en överraskning för oss eftersom 
vi hade förväntat oss att finna bevakning som inriktade sig på Bibliotekstjänst och deras even-
tuella engagemang i frågan om leveranser till biblioteken. 

8.7 Dimension 9: Kunder/Användare 
Under Dimension 9 analyserades kunder/användare (7.9). Refererande av bevakning rörande 
användarnas behov och önskemål förekommer relativt ofta. Dock är det mera sällan de refere-
ras till i form av renodlade användarundersökningar (se vidare 8.12). Ett exempel på en om-
fattande enkätundersökning, vilken efterfrågade folkbiblioteksanvändarnas synpunkter på 
tidskriftsavdelningen, genomfördes på Umeå stadsbibliotek.150  
  
Projekt som pågår eller har pågått om integration i invandrartäta områden kan ses som intres-
santa, eftersom dessa kan tolkas som bevakning av kontexten kring de aktuella folkbibliote-
ken. Dock är det tydligt att det inte finns någon medvetenhet kring begreppet omvärldsbevak-
ning i anslutning till t.ex. behovsanalyser och/eller bildandet av brukarråd eller fokusgrupper, 
i de undersökta tidskrifterna. Under temat ”Integration” presenteras i Biblioteksbladet (nr 4, 
2004) olika projekt och arbetssätt som är resultat av det som vi har tolkat som omvärldsbe-
vakning. För varje specifikt bibliotek är omvärlden unik och därför krävs olika typer av insat-

                                                 
147 Eriksson & Steinsaphir 2004, s. 11. 
148 Eriksson & Steinsaphir 2004.  
149 Zorn 2004b. 
150 Andersson 2004. 
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ser för att omvärldsbevaka och möta upp just den verklighet som de olika biblioteken verkar 
inom. I Falkenberg har man tagit hjälp av ett integrationsprojekt som kallas ”Ordbron”. 151 
Inom ramen för detta projekt har man gjort en behovsanalys, där man har skapat en fokus-
grupp med invandrare som representanter, vilka har bidragit till att utveckla bibliotekets verk-
samhet. Enligt förstebibliotekarien som arbetar på biblioteket, så har projektet medverkat till 
att man ”fokuserar på rätt saker” 152 eftersom biblioteket blir betraktat utifrån.  
  
Att utföra projekt i den form som gjorts i Falkenberg kan för folkbiblioteken vara ett fruktbart 
sätt att utveckla samarbetet med omvärlden och bevakningen av densamma. Vad som gjorts i 
arbetet med fokusgrupperna i Falkenberg exemplifierar utvecklandet av ett öppet system ge-
nom att samverka med kontexten. Detta stämmer med resonemanget som Ahrenfelt153 hävdar 
när han säger att det är först när man agerar i sin egen kontext som man uppnår en helhet i 
organisationen. Falkenbergs fokusgrupper är ett tydligt exempel på ett folkbiblioteks dyna-
miska samverkan med sin kontext. Här har folkbiblioteket i Falkenberg skapat en form för 
feedback till verksamheten som utvecklar organisationen. Tidigare forskning har visat att bris-
ten på strukturerad feedback försvårar utvecklingen av biblioteken. 154 

8.8 Dimension 10: Teknik och övrigt material 
Inom Dimension 10 (7.10) blev 21 analysenheter noterade. I dessa 21 analysenheter där det 
beskrivs någon form av omvärldsbevakning rörande temat ”teknik och övrigt material” var 
det övervägande mjukdata av olika slag som omnämndes. Anledningen till detta något klena 
resultat kan, som vi nämnde under 7.10, hänga ihop med att beslut om inköp av i regel mycket 
kostsam teknik, ofta görs på central nivå inom kommunerna och att det därför inte ägnas nå-
gon tid från folkbibliotekens sida till bevakning inför köp av t.ex. datorer och liknande. Där-
emot ligger oftare valet av t.ex. vilka databaser som man anser lämpliga och har råd att köpa 
in, på folkbibliotekens bord. 
  
I analysenheten ”Kulturen viktig när Sverige laddar för upplevelseindustrin”155 föreslår arti-
kelförfattaren att man ger folkbiblioteken en framträdande roll inom den kraftigt växande 
upplevelseindustrin. Exempel på åtgärder är att i samarbete med museer exponera lokal litte-
ratur och att länkar från turistbyråernas hemsida leder till tips om sajter och böcker serverat på 
en "www-bricka"156. 
  
I analysenheten ”Kreativt samarbete gav utökad service”157 redogörs för hur man på ett biblio-
tek i Märsta samarbetat med olika verksamheter, vilket har lett till att servicen på biblioteket 
har utökats. Man har haft ett exklusivt samarbete med både kommunala och lokala instanser. 
Detta har bl.a. resulterat i nya lokaler i samband med en omförhandling av bibliotekets kon-
trakt och dessutom har man kunnat utöka servicen. Denna utveckling har varit möjlig utan att 
man haft tillgång till mer pengar. Bakom samarbetet och framgångarna ligger istället ”de in-
blandades kreativitet och initiativkraft”. 158 Om man ser på denna analysenhet ur ytterligare ett 
perspektiv upptäcker man att samarbete är förutsättningen för såväl nya lokaler som högre 

                                                 
151 Lundström 2004. 
152 Lundström 2004, s. 5. 
153 Ahrenfelt 2001, s. 80.  
154 Byström 2002; Almqvist & Wallgren 2001. 
155 Lindmark 2004. 
156 Lindmark 2004, s. 17.  
157 Zorn 2004a. 
158 Zorn 2004a, s. 20. 
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servicenivå. Här ges även ett exempel på de produkter och tjänster (eller output som Mar-
chant159 uttrycker det), vilka användarna i slutänden får del av.   

8.9 Dimension 11: Politiska och reglerande miljöer 
Inom Dimension 11 (7.11) noterade vi rapportering av bevakningar av politisk styrning och 
kommunalt uppdrag i hela 43 analysenheter. I samband med flera av dessa spaningar sam-
manföll denna, inte oväntat, med en ekonomisk bevakning. I en av dessa artiklar hänvisar 
chefen för affärsutveckling på Bibliotekstjänst, Joneta Belfrage, i en artikel i DIK-forum160  
till en nyligen genomförd marknadsundersökning som bl.a. innefattade intervjuer av 30 styck-
en kommunalråd. Resultatet visade på en överlag skrämmande okunskap, hos dessa politiker, 
om bibliotekens verksamhet. Hon pekar även på det faktum att bibliotekscheferna får allt svå-
rare att hävda sin verksamhet eftersom biblioteken allt oftare återfinns i politiska nämnder där 
många områden slagits samman och där biblioteken tenderar att hamna långt ner på priorite-
ringslistan. Hon förordar vidare en marknadsföring från bibliotekens sida som vänder sig mot 
framför allt politikerna för att ge dem ett bra underlag för beslutsfattande. Här visar sig en 
omvärldsbevakning som även om den inte betecknas som sådan, innehåller de två moment 
som enligt Choo161 är huvudingredienserna i begreppet omvärldsbevakning, nämligen en be-
vakande insats och på den en följande tolkning som leder till förslag på handling.   
  
Den okunskap hos politikerna om bibliotekets verksamhet som framkom i den nämnda under-
sökningen bekräftar det faktum, som vi antog under 5.3.1, att kommunerna som är huvudmän 
för folkbibliotekets verksamhet inte har underlag nog för att utvärdera verksamheten på ett 
rimligt sätt. I många fall är redovisningen av statistik på antalet utlån den faktor som ska ge en 
grund för existensberättigande. Denna okunskap kan alltså vara en bidragande orsak till de 
omfattande nedskärningar som har gjorts av bl.a. antalet biblioteksfilialer och bokbussar och 
de nedskärningar som har aviserats för framtiden. Enligt det systemteoretiska synsätt som 
Ahrenfelt162 framhåller är det just genom exempelvis påverkan av politiska beslut som organi-
sationers, i detta fall folkbibliotekens, omvärld eller kontext förändras.  
  
I en nyligen utkommen broschyr 163 vänder sig utgivarna: Svensk Biblioteksförening, DIK, 
Bibliotekstjänst och Kulturrådet till kommunalråd i olika kommuner med en uppmaning om 
utvecklat samarbete. De beskriver tydligt och konkret folkbibliotekens verksamhet inom om-
rådena: lärande, kommunal utveckling, integration och hälsa.  Denna broschyr tyder på att 
problemet rörande ovanstående okunskap har uppmärksammats och försök till åtgärder har 
vidtagits. Här tycker vi oss även kunna utläsa att man förekommer det nya tillägget i biblio-
tekslagen genom att initiera samarbete med politikerna.  
  
I en annan av analysenheterna 164 där vi noterade bevakning av politiker, uttalar sig biblioteks-
chef Barbro Borg om att biblioteken idag är tvungna att hålla sin verksamhet på en absolut 
basnivå. Hon har svårt att tro att politikerna skulle tillföra mer pengar för att, som i det fall 
som är aktuellt i artikeln, göra en dyrbar elsanering av biblioteken för att ge alla människor 
möjlighet att vistats i lokalerna. Detta antagande visar på att de senaste årens nedskärningar 
har satt sina spår när det gäller tilltron till politikernas prioriteringar gällande folkbibliotek.  
  

                                                 
159 Marchant 1976, s. 151ff. 
160 Bergstedt 2004a. 
161 Choo 1998, s. 72. 
162 Ahrenfelt 2001, s. 68. 
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Under det tidsspann som analysen genomfördes, diskuterades också det nya tillägget till bibli-
otekslagen. Det nya förslaget färdigställdes av utredaren John Erik Forslund. Bibliotekslagen 
uppmärksammades i sammanlagt åtta analysenheter. I en artikel i SPLQ165 kritiseras den ur-
sprungliga lagen för att vara alltför fattig på detaljer och sakna anvisningar om hur alla de 
föreskrivna aktiviteterna ska genomföras. Artikelförfattaren skulle helst se en skärpning av 
den gamla lagen samtidigt som hon förmodar att politikerna helst skulle vilja slopa den helt 
och hållet. I det nya tillägget till bibliotekslagen hävdas att ”Bibliotek och bibliotekshuvud-
män inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting bör anta 
planer för biblioteksverksamheterna”. 166 Denna skrivning ger inga detaljerade anvisningar 
men en lagstadgad samverkan mellan biblioteken och dess huvudmän kan kanske vara en väg 
till en bättre förståelse för folkbibliotekens belägenhet.167 
  
I analysenheten ”(O)tydlighet på gott och ont” skriver Nick Jones168 som  är barn- och ung-
domsbibliotekarie i Alby att ”i den kommunala krisens spår blir siffror, statistik, tydlighet och 
konkretion det viktiga”. 169 Han menar att det som är säkert och konkret blir det som impone-
rar. Vidare anser Jones att även om man bör undvika att ställa kommunala verksamheter mot 
varandra så blir det oundvikligt i spartider. När denna situation uppkommer gäller det att ta 
fasta på bibliotekens egenart. På folkbiblioteken arbetar man med brukare och besökare som 
är svåra att definiera och på så vis blir det svårt att skapa en tydlighet utåt. Vidare menar han 
att biblioteken har många förtjänster t.ex. som förtroendekapital hos många grupper i samhä l-
let, som ett kravlöst och levande offentligt rum/mötesplats och som demokratisk rättighet. 
Men det som han vill lyfta fram är mötet som uppstår utifrån besökarens frågeställning, öns-
kemål och behov. I det mötet är biblioteksbesökaren medskapande i sin relation till bibliote-
ken. Han anser att detta är ovanligt i dagens samhälle och det är här vi kan finna svaret på 
varför folkbiblioteken uppbär så stort förtroende och är så välbesökta. I denna analysenhet 
kan man utläsa en del av svårigheten med att beskriva biblioteksverksamheten för utomståen-
de i konkurrens med andra kommunala verksamheter. Här hittar vi även den komplexitet som 
Buckland talar om när han beskriver biblioteket ur systemteoretiskt perspektiv samt exempel 
på de skilda aktiviteter som involveras i systemet.   
  
I Biblioteksbladet under rubriken ”Skärpning av bibliotekslagen”170 tas det nya lagförslaget 
upp och biblioteksplaner diskuteras. Marianne Steinsaphir har frågat Christina Stenberg, ge-
neralsekreterare för Svensk Biblioteksförening, ang. hennes kommentar kring den nya lagen. 
Hon menar att man inom föreningen arbetat länge för detta tillägg. Föreningen verkar för en 
plan där all verksamhet som bedrivs av offentliga bibliotek planeras utifrån alla kommun-
medborgares behov.  

Det var förvånansvärt att det i endast tre analysenheter diskuterades biblioteksplaner trots att 
skapandet av dessa är ett klart uttalat mål i det nya tillägget till bibliotekslagen. Av den anled-
ningen förväntade vi oss att detta skulle diskuteras i större utsträckning i facktidskrifterna men 
det är möjligt att diskussionen har väckts till liv i samband med att lagändringen trädde i kraft 
den första januari år 2005. Vi antar att detta kan vara fallet men det framgår naturligtvis inte 
av vår tidsbegränsade analys. Innehållet i en biblioteksplan definieras av Svensk biblioteksfö-
rening på följande sätt: 

                                                 
165 Modigh 2004. 
166 Ds 2003:66 

167 Lagförslaget fastställdes den 1 januari 2005. 
168 Jones 2004. 
169 Jones 2004, s. 14. 
170 Steinsaphir 2004. 
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Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en ana-
lys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall 
tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta 
biblioteksbehovet när det gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.171  

En målbeskrivning gör det lättare för en organisation att orientera sig172 och i biblioteksplanen 
framkommer de mål som den aktuella kommunen sätter upp för folkbibliotekens verksamhet. 
Mål inom den offentliga sektorn är av arten kontinuerliga d.v.s. det är svårt att avgöra när de 
har uppnåtts.173 Formulerandet av mål på politisk nivå medför också svårigheter eftersom po-
litik i sig är en konflikt mellan olika intressen. 174 Detta kan ha till följd att politiker formulerar 
mål som inte är realistiskt möjliga utan snarare framstår som symboler än de riktlinjer för 
konkret handling som de är avsedda att vara. Även om avsikten med biblioteksplaner är att 
analysera verksamheten, bör man vara medveten om svårigheten med att formulera dem samt 
att leva upp till dem. Är målen av symbolisk art kan det bli det svårt för de anställda att defi-
niera dem och de tvingas därmed att omdefiniera dem och forma dem efter den egna verk-
samheten med de befintliga resurser som finns.175 Att ha tydliga mål för verksamheten anser 
vi vara viktigt men när organisationen har en politisk huvudman kan det försvåra utformandet 
av dem, eftersom risken att de blir alltför abstrakta är stor. Och det är bl.a. här, mot bakgrund 
av den komplexitet som målen för verksamheten står för, som vi tror att den strategiska om-
världsbevakningen kan innebära stora förtjänster som en grund för planerna och ett medel 
med vilket man kan nå målen. Det är med hjälp av denna som möjligheten till ett mera omfat-
tande och tydliggörande informationsutbyte med huvudmannen ökar. Och via omvärldsbe-
vakningen skulle det även vara lättare att utforma nåbara mål genom att man, vilket både 
Frankelius 176 och Hamrefors177 förespråkar, låter bevakningen vända sig både inåt och utåt i 
organisationen. Biblioteksplaner kan, med all säkerhet, fylla en målfunktion och samtidigt 
vara en utgångspunkt för den helhetssyn som behövs för att arbeta strategiskt inom den egna 
organisationen. Att skapa biblioteksplaner omfattar således en analys av det samlade biblio-
teksbehovet samt åtgärder för hur de ska tillgodoses i en kommun. I detta sammanhang kan 
strukturerad omvärldsbevakning utföras som en grund för biblioteksplanerna. Även om-
världsbevakningens struktur omfattar insamling och analys av information.  

Bevakningen i facktidskrifterna av politiska och reglerande miljöer var sammantaget ganska 
omfattande och därav har vi gett flera exempel på analysenheter inom denna dimension och 
även i viss mån reflekterat runt desamma. 

8.10 Dimension 12: Sociala och demografiska trender 
Sociala och demografiska trender togs upp inom Dimension 12 (7.12). Det mest välbevakade 
området i rapporteringen i tidskrifterna, inom denna dimension, är det som rör användarnas 
biblioteksvanor och deras, med folkbiblioteket förknippade allmänna behov. I dessa analys-
enheter nämns inga direkta användarundersökningar men bevakningen beskrivs med de för-
modade eller tidigare vederlagda behoven som bakgrund.  
  
I två små notiser178 gör Ingrid Atlestam en bevakning av människor som på folkbiblioteket 
söker tillfredsställelse för andra behov än de som bibliotekets personal kan tillfredsställa. Hon 

                                                 
171 Svensk biblioteksförening 2001.  
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174 Osterud, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 64. 
175 Thorsvik, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 64. 
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pekar t.ex. på en avsaknad dels av tillräckligt många engagerade vuxna som erbjuder vettiga 
aktiviteter för ungdomar, dels av härbärgen för hemlösa samt en alltför dåligt fungerande 
psykvård. Dessa områden ingår naturligtvis inte i bibliotekets verksamhet men bevakningen 
visar att människor söker sig till den enda institution som har öppet sen eftermiddag och som 
välkomnar alla människor. Dessa exempel visar på den komplicerade kontext som kan vara 
vardagen för en biblioteksfilial. Och det blir även tydligt hur sociala aktiviteter försvårar folk-
bibliotekets tillvaro vilket Buckland 179 påpekar som en av orsakerna till bibliotekets komplex-
itet.  
  
I en annan av analysenheterna 180 beskriver Atlestam de nyanlända svenskarnas behov av ett 
lexikon. Hon föreslår att varje nyanländ till Sverige får ett sådant i välkomstgåva. Folkbiblio-
teken kan stå för distributionen menar hon vidare. Utlåningsstatistik av språkkurser och lexi-
kon pekar på ett stort behov och dessutom skulle det resultera i ett antal nya ordböcker på 
språk som saknas i dagsläget. I denna analysenhet vänder sig Atlestam till integrationsmyn-
digheterna för att få en lösning på det, hos en grupp av användare, bevakade problemet. Hon 
föreslår även en lösning efter att ha bevakat nämnda omständigheter. Här kan man även kon-
statera att ett genomförande av detta förslag hade krävt ett samarbete mellan flera olika aktö-
rer varav folkbiblio teket hade varit en.  
  
Enligt Buckland är biblioteken ett informationssystem som måste kunna svara upp till föränd-
ringar. Han pekar på faktorer som gör systemet kraftlöst såsom exempelvis ofullständig feed-
back från omgivningen. 181 Enligt teorin är ett öppet system något som kontinuerligt påverkas 
av den egna kontexten. Det finns, som vi nämnt tidigare, tre grundprinciper för hur man ka-
rakteriserar systemet: principerna om helhet, organisation och interaktion. 182 Ett tydligt exem-
pel på interaktion med den egna kontexten har vi funnit i artiklarna om integration som åter-
finns i Biblioteksbladet (nr 4, 2004) under samlingsnamnet Tema Integration. I projektet 
”Ordbron”, ett samarbete mellan regionbiblioteket i Västra Götaland, länsbiblioteken i Skåne 
och Halland samt Internationella biblioteket har det bl.a. med avsatta medel arbetats med att 
försöka göra Internetresurser mer tillgängliga. Man har t.ex. arbetat tillsammans med invand-
rargrupper och byggt upp en länkportal. Dessutom har man genom kontakter med användar-
grupper och institutioner samt organisationer försökt att sätta fingret på de behov som finns 
hos invandrargrupperna i de aktuella områdena. De folkbibliotek som ingår i projektet är 
Malmö stadsbibliotek, Kortedala stadsdelsbibliotek i Göteborg samt Falkenbergs bibliotek. På 
Malmö stadsbibliotek har man tacklat problematiken och använder sig av flerspråkiga ung-
domar som ”bokuppsättare”. Ytterligare information om projektet återfinns i ett senare num-
mer av Biblioteksbladet183 där Catharina Norén på Malmö stadsbibliotek förtydligar arbetet 
med ”Integrationsgruppen”. Här visade det sig att de flerspråkiga ungdomarna förutom att 
vara ”bokuppsättare”, även fungerade som guider. De utgjorde en brygga mellan besökare och 
personal. Att uppmärksamma denna problematik är ett tydligt exempel på det öppna systemets 
integration med omvärlden. Det visar således ett uttryckligt tecken på omvärldsbevakning 
som lett till utveckling av verksamheten.  

8.11 Dimension 13: Ekonomiska aspekter 
Inte oväntat innehöll ett flertal (46) av analysenheterna ekonomiska aspekter. Dessa står i fo-
kus under Dimension 13 (7.13). Från skribenternas sida kommer såväl rop på hjälp som kon-
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kreta förslag till lösningar för att ta itu med de problem som finns och möta dem som nya 
nedskärningar kommer att dra med sig. Flera av de analysenheter som hade ett övervägande 
kreativt inslag förordade någon form av samarbete. Exempel på ämnen som berördes i dessa 
analysenheter var vikten av marknadsföring gentemot politiker, användare med särskilda be-
hov, integrations- och utbildningsfrågor, förändring av bibliotekariens roll och attityd, IT-
demokrati, ABM-samarbete samt tilldelning av projektpengar.  
  
I en av de mer kreativa analysenheterna nämligen ”Befria biblioteken”184 menar Jesper Lin-
dau att det inte ska vara nödvändigt att folkbiblioteken antar en ”nyttig” funktion inom svensk 
utbildning delvis på bekostnad av funktionen som en plats för demokratins utövande. Detta 
menar han har skett de senaste åren till följd av de kraftiga nedskärningar som gjorts. Han 
uppmanar vidare till bildandet av en ny myndighet, ett nationellt biblioteksväsende, frigjort 
från kommun och stat, med samma konstruktion som Public Service. Skribentens åsikter 
sammanfaller här med Widebäck då han säger att målet för de offentliga verksamheterna nu-
mera har blivit ”att skapa mycket värde för pengarna”185 samtidigt som han hävdar att det är 
huvudmannen som avgör om målen har uppnåtts. Detta stämmer även med det uppmärksam-
mande vi gjorde under 5.2.2, nämligen folkbibliotekens ständigt växande behov av att rättfär-
diga sin tidigare självklara verksamhet och konstaterandet att de inte längre kommer undan en 
anpassning till marknadskrafterna.   
  
I sin debattartikel ”Var fasen är basen?”186 analyserar bibliotekskonsulenterna vid Västra Gö-
talands regionbibliotek Malin Koldenius och Gunnar Südow, de interna ekonomiska aspekter-
na på folkbiblioteken. De omvärldsbevakar bibliotekens egen verksamhet, ifrågasätter och 
problematiserar. Frågor de tar upp är t.ex. om man är kostnadseffektiv när man skickar ut på-
minnelser i förhållande till den arbetstid som man lägger ner på uppgiften? Hur går man till-
väga vid urval och inköp på biblioteken, måste alla bibliotekarier på biblioteket delta i denna 
process. Hur omfattande ska man katalogisera? Här framkommer synpunkter som sätter såväl 
helhets- som organisationsperspektiv, två av grundvalarna i systemteorin, gällande folkbiblio-
teken, under lupp. Artikelförfattarna ifrågasätter om det inre samspelet i organisationen funge-
rar tillfredsställande. För att kunna uppnå helhet i systemet är det en förutsättning att själva 
organisationen fungerar.187 Ahrenfelt menar att det är viktigt att en organisation inte bara be-
traktar sin marknad eller omvärld utan även skapar sig en bild av och en förståelse för den 
egna organisationen. 188 Även Frankelius menar att omvärldsbevakning bör vara riktad både 
inåt och utåt i en organisation. 189 Basverksamheten är något, som enligt författarna till analys-
enheten, bör definieras. Men dessutom bör man kunna pröva på nya saker och testa nya idéer. 
Ahrenfelt anser vidare att det är viktigt med öppenhet och interaktivitet inom det egna syste-
met, alltså inom den egna organisationen. Det krävs återkoppling inte bara från kontexten utan 
även från de olika delarna av den egna organisationen. De olika delarna behöver ständigt sam-
spela och kommunicera med varandra.190  
  
Sven Nilsson konstaterar att det numera varken är kulturpolitiska eller ideologiska frågor som 
styr folkbiblioteken, utan det är resursfrågan som är den avgörande faktorn. 191 I innehållsana-
lysen framkommer det med tydlighet att en oro för det ekonomiska läget kan märkas inom 
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folkbiblioteken. Det finns en rädsla för neddragningar och för bekymmer med att få verksam-
heterna att gå ihop till följd av minskade anslag. Frågor som ställs är huruvida det blir perso-
nalneddragningar eller minskning av antalet filialer som ska verkställas. Flera av skribenterna 
efterfrågar innovativa och strategiska bevakningar av omvärlden. Som t.ex. i analysenheten: 
”Anpassning till dystra framtidsprofetior,”192 där vidsynthet ifråga om framtiden efterfrågas. 
Författarna anser att folkbiblioteken bör forma sin egen framtid genom att ta nya initiativ. 
Dessutom, menar de, gäller det att se skillnaden mellan verkligt nyskapande och alla de hjul 
som uppfinns på nytt, som lärcentra och medborgarkontor. Om folkbiblioteken samarbetar 
och lär sig att marknadsföra sin verksamhet på ett tydligare sätt, bidrar detta till överlevnad. 
Ibland kan det dock stå i kontrast till de demokratiska värden vilka folkbiblioteket som kultur-
institution omfattar. Samtidigt som man ska möta alla behov på ett adekvat sätt så ska man 
motivera verksamheten i förhållande till verksamheter som skola, vård och omsorg.  

8.12 Dimension 14: Samarbete 
Temat ”samarbete” (7.14) lades, som vi tidigare har nämnt, till under innehållsanalysens 
gång. Det visade sig att det togs upp i närmare hälften (39) av de olika analysenheterna. Detta 
resultat visar på att samarbete, eller ett önskat sådant, är ett begrepp som man i olika former 
vill använda sig av från folkbibliotekens sida. Det kan naturligtvis ha sin grund i att man har 
uppmärksammat det nyligen antagna tillägget i bibliotekslagen och på så vis är steget före, 
men detta är endast en tolkning från vår sida. I analysenheterna nämns ofta nätverk av olika 
slag. Vid 48 tillfällen nämns samarbete med andra bibliotek. I denna omfattande förekomst av 
begreppet samarbete exemplifieras folkbibliotek som har ett kontinuerligt utbyte med sin kon-
text och på detta sätt upprätthåller för systemet livgivande egenskaper vilket enligt Ahren-
felt193 leder till en realistisk och resultatinriktad anpassning av organisationen. 
  
I ”Offensiv strategi för biblioteken”194 sammanfattar ledarskribenten, i positiv anda, utred-
ningen ”KB ett nav i kunskapssamhället” (SOU 2003:129). Utredningen förordar en samord-
ning mellan olika bibliotek som finansieras inom den offentliga sektorn. Samordningen eller 
samarbetet skulle ske under KBs ledning och omfatta bl.a. folkbibliotekens samarbete med 
lokala lärcentra samt upprätta, till nytta för utbildning och forskning, en samordnad digital 
informationsförsörjning. Även i det nya tillägget i bibliotekslagen är det, som sagt, samarbetet 
som står i centrum. Här riktar sig det tänkta samarbetet till huvudmännen för biblioteken, i 
folkbibliotekens fall kommunerna.  
  
I flera (9) av analysenheterna tar man upp samarbete med olika typer av utbildningsinstitutio-
ner. Ett exempel på detta ges i ”Skånebibliotek i samverkan ger vinster”195 där det i rapporten 
”Fördjupat bibliotekssamarbete i nordöstra Skåne” redogörs för samarbetet mellan sju folk-
bibliotek och högskolebiblioteket i Kristianstad. Ett övergripande syfte för samverkan mellan 
de olika kommunerna och dess bibliotek är att göra en ökning av befolkningens utbildnings-
nivå möjlig. Denna kompetenshöjning är tänkt att kunna ske utan att de studerande ska behö-
va flytta från sin hemort. Rapportskrivarna vill ta vara på folkbibliotekens kompetens för den-
na uppgift. De framhåller vidare vikten av att samverka med de politiska beslutsfattarna för att 
få dem att inse de moderna folkbib liotekens möjligheter men även att de anställda på bibliote-
ken måste införliva dessas potential i sin uppfattning om sin arbetsplats. Här förordas sålunda 
att folkbiblioteken samarbetar med såväl beslutsfattare som lärcentra och utbildningsinstitu-
tionernas bibliotek. I inledningen skrev vi om folkbibliotekens svåra situation där det kraftigt 
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ökande antalet vuxenstuderande medför ett utökat behov av såväl ett stort utbud av facklittera-
tur som arbetsplatser med tillgång till datorer innehållande bl.a. ämnesdatabaser. Vidare har 
de ”nya” studenterna ofta varit ovana biblioteksbesökare och detta har inneburit en stor efter-
frågan av bibliotekariernas tjänster.196 Målet med samarbetet mellan de olika biblioteken i 
nordöstra Skåne är bl.a. att användarna ska kunna utnyttja samtliga biblioteks innehav av litte-
ratur och övrigt material. Detta kan göras möjligt genom att t.ex. ha lånekort, katalog och da-
tasystem gemensamt samt ge möjlighet att återlämna böcker på valfritt samarbetsbibliotek. 
Samarbetet leder även till att personalens fortbildningar samordnas och detta innebär bl.a. att 
personalen praktiserar på varandras bibliotek. 
  
I analysenheten ”Den nya spelplanen börjar formeras” 197 menar Roland Persson att bibliote-
ken alltid har varit bra på samverkan. Han menar att de samarbetspartners som finns, bör få 
påverka bibliotekets verksamhet och utformningen av densamma. Vidare tycker han att man 
på ett övertygande sätt bör visa att biblioteken är en tillgång i lokalsamhället. För att kunna 
påvisa detta bör man ta sig ut ur biblioteket och skapa nya arenor och former för utveckling.  
Även Johanna Hansson skriver om samverkan. Hon anser att det inom biblioteken finns en 
vana vid att arbeta i nätverk. Denna vana bör man kunna omsätta i kontakter med bibliotekens 
omvärld. Hon menar vidare att bibliotekarier är bra på många saker men framförallt på att ha 
en förmåga till överblick och sammanhang, de är dessutom bra på att samarbeta och att med-
verka i utvecklingsgrupper av olika slag. 198 
  
Att inleda samverkan med alla tänkbara samarbetspartners verkar, enligt oss, vara folkbiblio-
tekens enda chans till utveckling i en njugg ekonomisk verklighet. Detta förfarande är möjligt 
och fruktbart samt i vår mening ett sympatiskt sätt för offentligt finansierade organisationer 
som folkbiblioteken att utveckla sin verksamhet. Att samarbeta förutsätter även en stor öp-
penhet vilket Marchant 199 förordar för en organisations välgång.  Och även här kan man kon-
statera att folkbiblioteket har större chans till överlevnad genom att anpassa sig till sin om-
värld dvs. i detta sammanhang genom att samarbeta med utbildningsinstitutioner och andra 
bibliotek.    
  
I Säffle har man med hjälp av projektpengar skapat en modell för omvärldsbevakning.200 No-
teras bör att detta är det enda projekt som vi under analysens gång har funnit, vilket handlar 
om strukturerad omvärldsbevakning och folkbibliotek. Här är det dock inte folkbibliotekets 
verksamhet som står i fokus utan folkbiblioteket omvärldsbevakar åt kommunens förvaltning. 
Samarbetet består av att två bibliotekarier under tre – fyra timmar per vecka arbetar med in-
formationssökning åt personer som är verksamma inom kommunen. De skickar e-post och 
sänder över tryckt material till uppdragsgivarna. Katarina Kristoffersson, länsbibliotekarie, 
som intervjuas i samband med projektet säger att någon samarbetsform för feedback från 
uppdragsgivarna ännu inte har konstruerats och den feedback som bibliotekarierna har fått 
hitintills har bestått av tack för erhållet material. Detta ser inte Kristoffersson som ett pro-
blem, hon menar att uppdragsgivarna troligtvis är nöjda och därför inte hör av sig. Planer 
finns dock på att ha återkopplingsmöten en gång per halvår. En förtjänst med verksamheten är 
att man har skapat en naturlig kontakt mellan kommunledningen och biblioteket och bibliote-
karierna kan även på detta sätt visa på sin informationskompetens för kommunens interna 
användare. Vidare har man för avsikt att delta i ett kommunledningsmöte för att berätta om 
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vilka resurser man kan erbjuda både politiker och tjänstemän. Enligt Frankelius gäller det att 
vara selektiv i urvalet av information för att den ska vara användbar.201 Vi menar att det måste 
vara svårt att genomföra en omvärldsbevakande insats om man inte får feedback på den in-
formation som sänds vidare. Hamrefors anser att man som omvärldsbevakare har ett dubbelt 
syfte, vilket är att dels kunna förutse vilken information som beslutsfattarna i organisationen 
kommer att behöva, dels att förutse hur de kommer att hantera denna information. Som om-
världsbevakare behöver man alltså ha en förmåga att kunna spana både inåt och utåt i organi-
sationen. 202 Informationen i analysenheten är knapphändig varför det är svårt att tolka vad 
bibliotekarierna åstadkommer med omvärldsbevakningen. Men en interaktion med uppdrags-
givaren ser vi som önskvärd för att få till stånd en effektiv och fungerande bevakning. Det 
hade varit intressant att företa en intervju med anledning av detta, men eftersom bevakningen 
är fokuserad utanför folkbiblioteket istället för inom den egna organisationen, så har vi lämna t 
det därhän.    

8.13 Dimension 15: Marknadsföring  
En effektiv marknadsföring (7.15) av folkbiblioteken kan tänkas bli följden av en framgångs-
rik omvärldsbevakning. Man kan via bevakningen utröna var marknadsföringsresurserna ska 
sättas in. Dock är det endast i fem av analysenheterna som begreppet ”marknadsföring” fram-
kommer i samband med någon typ av implicit uttryckt omvärldsbevakning. I en av analysen-
heterna i DIK-forum203 propagerar Joneta Belfrage för en betydlig tuffare marknadsföring 
från folkbibliotekens håll. Hon menar att det är ett problem att bibliotekarier i regel är ”rädda” 
för att framhäva sin verksamhet och detta resulterar i att det inte blir känt bland t.ex. politiker 
i vilken utsträckning och på vilket sätt som folkbibliotekens verksamhet har förändrats på 
senare år. Denna okunskap hos politiker har påvisats i marknadsundersökningar som bl.a. 
omfattat intervjuer med kommunalråd och bibliotekschefer. Joneta Belfrage betonar vidare att 
denna marknadsföring skulle kunna resultera i att man får upp ögonen för hur biblioteken kan 
ha en samhällsnyttig funktion på områdena hälsa, demokrati, tillväxt och integration. Detta 
kan uppnås genom samarbete med bl.a. olika myndigheter och organisationer. En av de upp-
gifter som hon nämner som lämpliga för folkbibliotek är omvärldsbevakningstjänster på upp-
drag av myndigheter och företag. På samma tema skriver Beata Arnborg i sin krönika i DIK-
forum204. Även hon vill ha till stånd en marknadsföring eller informationskampanj som riktar 
sig mot i första hand politiker och i andra hand mot de medborgare som ännu inte upptäckt 
folkbibliotekets potentialer. Hon vill se en förändring av bibliotekariernas beteende från an-
passning till reaktion och agerande.  
I de två ovanstående exemplen på analysenheter kan man utläsa en viss irritation på ett påstått 
passivt beteende hos bibliotekarierna. Om det skulle ligga någon sanning i detta påstående så 
kan det vara en orsak till att strukturerad omvärldsbevakning inte framkommer i någon större 
omfattning i representationen i tidskrifterna. Dock kan man konstatera att det finns en (be-
gynnande) medvetenhet i representationen om att omvärldsbevakande aktiviteter skulle kunna 
vara en förtjänstfull metod i flera avseenden. I den tidigare utförda studien: ”Vår beredskap är 
god – folkbibliotekets beredskap inför framtiden” framkommer det att de intervjuade biblio-
tekschefernas medvetenhet och insikt om vad som är betydelsefullt för det egna biblioteket är 
liten205 och uppsatsförfattarna framhåller att det inte räcker med en vilja att förändra verksam-
heten utan det är nödvändigt med en strategisk medvetenhet.206 Hamrefors framhåller vikten 
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av att medarbetarna i en organisation är medvetna om sin egen betydelse för organisationens 
välgång. Om så är fallet stimuleras en spontan bevakning som kan utvecklas till en mer plane-
rad och målinriktad bevakning. 207 Beror den påstådda passiviteten på att bibliotekarierna inte 
känner sig delaktiga i organisationens helhetssyn och att de därför inte tar initiativ till mark-
nadsförande aktiviteter? Kanske fungerar organisationens inre informationsflöde inte tillfreds-
ställande och som en följd av detta blir det heller inte meningsfullt att bevaka omvärlden. Det 
kan naturligtvis inte fastställas i denna innehållsanalys om så är fallet, men det skulle kunna 
vara en möjlig anledning. En annan infallsvinkel på den påstådda passiviteten kan vara att 
bibliotekarierna inte kan slita sig loss från sitt traditionella tankesätt där folkbiblioteket ses 
som en fast rotad och ohotad verksamhet. Men detta verkar inte särskilt realistiskt med tanke 
på det senaste årtiondets nedskärningar inom folkbibliotekens verksamheter. Ytterligare en 
tänkbar orsak kan vara att begreppet marknadsföring oftast förknippas med vinstdrivande, 
konkurrensinriktade företag och detta ligger långt från den ursprungliga tanken med folkbibli-
otek.  
  
Enligt skribenten i analysenheten ”Framtiden tillhör lobbarna” 208 hör begreppen lobbying och 
marknadsföring ihop. Och eftersom det krävs en inledande omvärldsbevakning för att åstad-
komma en effektiv marknadsföring så är denna analysenhet av intresse för vår undersökning. 
Gemensamt för såväl en lyckad marknadsföring som en framgångsrik omvärldsbevakning är 
att organisationens interna flöden fungerar tillfredsställande.209 I analysenheten framkommer 
det att en minienkät har skickats ut till tio bibliotek för att ta reda på hur man ser på lobbying. 
Av de tio utskickade enkäterna erhölls endast fyra svar. Av de bibliotek som utförde lobbying 
var det Stockholms stadsbibliotek som utmärkte sig genom att diskutera marknadsföringsar-
bete. Eva Anzelius Jonsson på marknadsavdelningen säger att stadsbiblioteket arbetar aktivt 
med marknadsföring för att höja kunskapsnivån hos såväl politiker som journalister. På Sö-
derhamns stadsbibliotek arbetar man aktivt med lobbying. Här inriktar man sig på framtida 
satsningar samt försök att stoppa nedskärningar. Begreppet lobbying är inte glasklart definie-
rat och av enkätsvaren att döma är gränsen mellan marknadsföring, lobbying och opinions-
bildning inte är heller helt självklar.  
  
Marknadsföring tas även upp i analysenheten ”En kunskapssmörgås i hjärtat av informations-
samhället”210. Här handlar det om ett referat från ett toppmöte inom FN i Genéve där IFLA211 
diskuterade bibliotekens framtida roll ur ett globalt perspektiv. Kay Raseroka, ordförande i 
IFLA, anser att det finns två nyckelord för bibliotekarierna i en förändrad, framtida yrkesroll, 
nämligen ”aktivt förebyggande arbete och samarbete”. 212 ”I dag har man helt enkelt inte råd 
att fortsätta på traditionellt vis och samla material och göra det tillgängligt, säger Raseroka. I 
stället måste man möta behov, definierat till exempel genom marknadsundersökningar.”213 
Sinikka Sipilä från Finlands biblioteksförening talade också om förändringar inom biblioteks-
yrket. Sipilä menade att man som bibliotekarie måste ut och marknadsföra sina tjänster samt 
lära ut hantering av teknik och information. 214 
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Marknadsföring är tillsammans med de interna informationsflödena, en betydelsefull faktor 
för framgång i en organisation. 215 För att kunna verka framgångsrikt i framtiden finns det 
vinster att göra för folkbiblioteken om de antar en helhetssyn på verksamheten och arbetar för 
att systemet ska vara såpass öppet att information och feedback kontinuerligt kan flöda in och 
ut efter bearbetning inom organisationen, vilket Marchant 216 förordar. Det sparsamma result a-
tet när det gäller begreppet marknadsföring i de undersökta analysenheterna kan bero på folk-
bibliotekens tidigare självklara roll i samhället. Man har tagit verksamheten för given fram till 
1990-talet då anslagen minskade kraftigt.217 En annan orsak kan vara att man av traditionella 
skäl känner sig obekväm med att framhäva sin verksamhet och med själva begreppet som 
oftast har använts i samband med vinstdrivande företag. Numera står man i konkurrens till 
andra verksamheter inom kommunen och är nödgade att framhäva både den kompetens och 
de demokratiska värden som man står för. Frågan är om folkbiblioteken har hunnit ändra sitt 
tänkande och handlande gentemot detta konkurrensläge. Stockholms stadsbibliotek har en 
marknadsavdelning vilket tyder på strukturerat marknadstänkande. Att verka som lobbyister 
och marknadsföra sina tjänster är ovana, men kanske nödvändiga, arbetsuppgifter för den typ 
av organisationer som bl.a. innefattar folkbiblioteken, i framtiden.  

8.14 Dimension 16: Typ av omvärldsbevakning 
Den typ av omvärldsbevakning som var aktuell i respektive analysenhet togs upp inom Di-
mension 16 (7.16). Här försökte vi således ta reda på, på vilket sätt omvärldsbevakningen 
utfördes och/eller avhandlades i representationen i de aktuella tidskrifterna, eftersom vi anser 
att det borde finnas potential hos en verksamhet som bygger på att hantera och organisera 
information, att även kunna sprida och dra nytta av information i syfte att utveckla den egna 
organisationen. Den bevakning som uppenbarades i representationen, med utgångspunkt från 
Choos218 fyra punkter, var i de flesta fallen vara av formell art. 
  
Exempel på några analysenheter där vi noterade formellt sökande var tre av de fyra analysen-
heter som vi fann i SPLQ. I den första219 skedde en medveten bevakning av utredningarna 
”KB ett nav i kunskapssamhället” och förslaget till ny bibliotekslag: ”Om biblioteksverksam-
heterna.” I den andra220 var det publikationen ”Förslag till strategi för att minska de digitala 
klyftorna” vilken skrivits av IT-arbetsgruppen på justitiedepartementet som stod i fokus. I den 
tredje221 var det, det av nordiska ministerrådet initierade projektet ”Utveckling av multikultu-
rell kompetens hos medarbetare vid kulturinstitutioner” som utsattes för bevakning.  
  
För att kunna bedriva bevakning som ger en bred bild bör man bevaka den totala omvärlden 
ur ett högt perspektiv och från ett lågt perspektiv bevakar man specifika områden och analyse-
rar dem i detalj.222 Den bevakning som vi har funnit görs i huvudsak på den sistnämnda nivån. 
Frankelius ”grottliknelse” som tidigare beskrivits är värd att nämna i detta sammanhang. Den 
gick bl.a. ut på att ”göra många hål i grottväggen” och på det viset vidga sina vyer och öka 
förståelsen för omvärlden. Men då måste man ha klart för sig metoderna för bevakningen. 223 
Vikten av att ha en helhetssyn inom organisationen framgår tydligt när man knyter an till sy-
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stemteorin.224 Ahrenfelt menar att helhet innebär att alla enheter arbetar tillsammans i sin 
egen kontext.225 För att systemet ska fungera och utvecklas krävs en växelverkan mellan de 
tre olika stöttepelarna inom systemteorin: helhet, organisation och interaktion. När helhetssyn 
saknas och man endast söker att lösa enstaka problem fungerar inte systemet adekvat. Av re-
sultaten att döma, kan vi konstatera att istället för en strukturerad och formulerad bevakning 
som täcker alla de områden som systemet berör handlar det i representationen i facktidskrif-
terna om punktinsatser av det som vi uttolkar som omvärldsbevakning. Förslagsvis skulle 
man inom folkbiblioteken, för att det skulle bli möjligt att utföra en effektiv bevakning, kunna 
utgå från Choos226 omvärldsfaktorer med tillägg av temat ”samarbete” och på detta sätt skulle 
det vara möjligt att samtidigt få både en specifik och en mer övergripande bevakning.   

8.15 Dimension 17: Explicit kontra implicit uttryckt omvärldsbevak-
ning i analysenheterna   
Inom Dimension 17 (7.17) framkom det med tydlighet hur få analysenheter som omtalade 
explicit uttryckt omvärldsbevakning. I en enda analysenhet nämligen ”Säffle bibliotek är 
kommunens informationsförsörjare” 227 är huvudtemat för den aktuella artikeln omvärldsbe-
vakning. Den behandlar, som vi nämnt i avsnitt 8.12, omvärldsbevakning utförd av Säffle 
bibliotek för kommunanställdas räkning. I de ytterligare åtta analysenheter där vi uppmärk-
sammade explicit utryckt omvärldsbevakning upptog denna endast en del av utrymmet och 
omtalade i flera av fallen, som vi uppfattade det, tankar om framtida bevakning. I de övriga 72 
analysenheterna var omvärldsbevakningen implicit uttryckt och tolkas av oss som omedveten 
i meningen ostrukturerad. Som vi förstår Hamrefors, menar han att om den spontana bevak-
ningen övergår i en mer medveten handling så blir det lättare att uppnå optimal uppmärksam-
het.228Analysenheterna rapporterade om en bevakning men den var inte ordnad och strukture-
rad och därmed, tror vi, att risken ökar för att utfallet av den blir svårare att bearbeta och till-
godogöra sig inom organisationen. I flera av analysenheterna som ingick i undersökningen 
refereras hur man inom folkbiblioteket har gjort enkätundersökningar och använt sig av fo-
kusgrupper för att fånga upp användarnas behov och önskemål. Exempel på en sådan artikel 
är ”Fokusgrupp hjälper Falkenberg att hitta rätt” 229 Dessa handlingar visar på en form av 
strukturerad omvärldsbevakning men man använder sig inte av själva begreppet och troligtvis 
då inte heller av den helhetssyn på omvärldsbevakning av olika omvärldsfaktorer som gör 
metoden effektiv och omfattande. I några av de analysenheter som utgjordes av annonser är 
innehållet inriktat på ett utbud av kurser och seminarier med fokus på vad som kan tolkas som 
omvärldsbevakning, t.ex. ”Bibliotek i samhälle och samverkan”. 230 Här är det genomgående 
temat orienterat mot hur omvärldsfaktorer påverkar folkbiblioteken, lokalt och globalt.  

8.16 Sammanfattning av analysen 
Ur de korta sammanfattningar som gjordes inom Dimension 18 (7.18), där vi avsåg möjlighe-
ten att utläsa ytterligare eventuella teman utöver Choos231 påverkansfaktorer, framkom med 
stor tydlighet temat ”samarbete”.  
  

                                                 
224 Bertalanfy von, se Ahrenfelt 2002, s. 80. 
225 Ahrenfelt 2002, s. 80. 
226 Choo 1998, s. 75. 
227 Eriksson  2004b. 
228 Hamrefors 2002, s. 82. 
229 Lundström 2004. 
230 Svensk biblioteksförening 2004. 
231 Choo 1998, s. 75. 
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I övrigt har vi noterat att det lades stor vikt vid de ekonomiska aspekterna. Oron för bespa-
ringar som resulterar i t.ex. neddragningar stod i fokus i flera av analysenheterna. I flera av 
dem talar man även mycket om folkbiblio tekens stora potential kontra beslutsfattarnas okun-
skap om denna situation. Choo232 menar att det är livsviktigt för en organisation att skapa nära 
relationer med både kunder och bidragsgivare och i bl.a. ”Så ska biblioteken synas och hö-
ras”233 framkommer det att dessa nära relationer saknas i förhållande till huvudmännen.  
  
En annan aspekt som med tydlighet har framkommit i flera analysenheter är en kritik mot 
bibliotekarierna för att vara alltför ”tysta” och inte föra fram budskapet om folkbibliotekens 
stora potential tillräckligt kraftfullt. Om man, som Hamrefors234 påpekar, ser till den betydelse 
det har för organisationen att varje medarbetare är medveten om hur betydelsefull den egna 
insatsen är och att detta i sin tur kan leda till en optimal uppmärksamhet, så kunde en satsning 
på att stärka bibliotekariernas syn på sitt arbete som mera utåtriktat med bevakning utanför 
folkbibliotekets väggar, vara av vikt och leda dem fram till en ökad insikt om sin betydelse för 
folkbibliotekets utveckling och framtid.  
  
Vidare kan vi dra slutsatsen att även om det inte förs en diskussion om omvärldsbevakning 
som begrepp och metod i de facktidskrifter med biblioteksanknytning som vi har undersökt, 
så förekommer det likväl verksamhet som kan betecknas som bevakning av omvärlden. Den 
riktade eller medvetna bevakningen som utförs kan beröra t.ex. användarundersökningar, 
marknadsföringsinsatser och integrationsprojekt. Mycket av fokus i analysenheterna ligger på 
ekonomi och hanterandet av resurser samt samarbete av olika slag. 
  
I representationen i tidskrifterna, framkommer många tecken på en ostrukturerad omvärldsbe-
vakning med flera kreativa inslag för folkbibliotekens räkning. Om denna bevakning kan 
övergå i en mer medveten och strukturerad form kommer det troligtvis att leda till en smidiga-
re och effektivare utveckling av verksamheten vid folkbiblioteken.   
  

9 Diskussion och slutsatser 
Här kommer vi att besvara våra frågeställningar samt utröna huruvida vi har uppnått vårt syf-
te. Vidare gör vi en utvärdering gällande vårt val av metod. För att få en överblick av folkbib-
liotekens omvärld tog vi Choos externa påverkansfaktorer av omvärlden, till hjälp. Dessa sju 
punkter235 översatte vi till folkbibliotekskontext för att få en så bred bild som möjligt av vad 
som är viktigt för folkbiblioteken att bevaka. Ytterligare två teman, nämligen samarbete och 
marknadsföring, framkom under undersökningens gång och även de kom att ingå som redskap 
för analysen.  
  
Den första frågeställningen löd: Hur vanligt förekommande är fenomenet omvärldsbevakning 
och i vilken form uppträder det i samband med svenska folkbibliotek, i ett urval relevanta 
facktidskrifter? 
 
Vid sökandet efter tecken på omvärldsbevakning i tidskrifterna utgick vi från de teman som 
Choo benämnt som viktiga omvärldsfaktorer samt innehållet i kapitlen 3, 4 och 5. Vi fann att 
någon form av omvärldsbevakning representerades i 81 (ca en sjuttondel) av de 1387 genom-
gångna enheterna. Flertalet av dessa var artiklar och notiser.  När det gällde att avgöra om den 
                                                 
232 Choo 1998, s. 72. 
233 Bergstedt 2004b. 
234 Hamrefors 2002, s. 82. 
235 Se avsnitt 6.2.4. 
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bevakning som det rapporterades om var strukturerad eller inte tog vi hjälp av kvantitativa 
mätningar av t.ex. analysenhetens omfång, förekomsten av för begreppet relevanta ord och 
begrepp samt huruvida begreppet uttrycktes implicit kontra explicit och i vilken mån det ut-
gjorde huvudtemat i analysenheten. Detta gjordes i syfte att se vilken vikt begreppet tillmättes 
och därav kunde vi få en möjlighet att utläsa huruvida det användes inom folkbiblioteksfältet 
eller inte. Resultatet av dessa mätningar236 visade att endast en analysenhet innefattade expli-
cit uttryckt omvärldsbevakning, vilket pekar i riktning mot att strukturerad omvärldsbevak-
ning inte förekommer i någon större utsträckning i representationen kring svenska folkbiblio-
tek. 
 
Vi kan således konstatera att omvärldsbevakning, i bemärkelsen strukturerad sådan, inte är ett 
levande begrepp i representationen i de undersökta facktidskrifterna. Begreppet omvärldsbe-
vakning nämns endast vid ett fåtal tillfällen och det finns, i de enheter som vi har gått igenom 
och analyserat, inga tecken på att fenomenet är utbrett inom folkbiblioteken. Detta bekräftar 
även de resultat som Byström237 och Almqvist & Wallgren238 kom fram till i sina undersök-
ningar vilka vände sig direkt till anställda på folkbiblioteken. Inte heller där kunde någon 
strukturerad omvärldsbevakning påvisas. Vad som däremot framkom i representationen var en 
ostrukturerad bevakning av ett flertal teman.  
  
Den andra frågeställningen löd: Vem/vilka bidrar till representationen av fenomenet om-
världsbevakning och på vilket sätt sker det?  
 
Inom ett flertal områden framkommer ostrukturerad omvärldsbevakning i representationen i 
tidskrifterna. Bevakningen utförs av såväl bibliotekarier som personer utanför folkbibliotekets 
väggar med en liten övervikt för bevakning inom folkbibliotekets väggar. Den ändock begrän-
sade bevakning som sker från de biblioteksanställdas sida, vilken framkommer i tidskrifterna, 
pekar på att det inte läggs någon större vikt vid denna metod inom den egna organisationen, 
åtminstone framkommer den inte i den representation som är aktuell för vår analys. Vissa, 
t.ex. ekonomiska och samarbetsmässiga aspekter, är mer välbevakade än andra. Men faktum 
är, att inga tecken finns, i representationen i de för undersökningen aktuella tidskrifterna, på 
att omvärldsbevakningen sker på ett strukturerat och medvetet sätt i den egna organisationen. 
Den bevakning som uttolkades i vår undersökning var i de flesta fall av formell art dvs. att 
den som utför bevakningen gör en övervägd eller planerad ansträngning för att erhålla speci-
fik information eller information om ett specifikt problem. 239 I flera av dessa fall refererades 
användar- och marknadsundersökningar samt analyser av för folkbiblioteken aktuella utred-
ningar. Utifrån de övergripande resultaten för innehållsanalysen drar vi slutsatsen att rapporte-
ringen avser omvärldsbevakande punktinsatser i istället för en strukturerad och formulerad 
bevakning vilken troligtvis hade kunnat ge en mer heltäckande bild av folkbibliotekens kon-
text.  
 
Den tredje frågeställningen löd: Vilka omvärldsfaktorer, i anknytning till svenska folkbiblio-
tek, bevakas och hur behandlas fenomenet omvärldsbevakning i representationen i facktid-
skrifterna? 
 
Innehållet i den för perioden 20040101-20040831 rådande representationen av omvärldsbe-
vakning i de aktuella tidskrifterna fokuserar på teman som t.ex. ekonomi, politik, och samar-

                                                 
236 Resultatet finns redovisat i avsnitten 7.4, 7.5, 7.17.  
237 Byström 2002. 
238 Almqvist & Wallgren 2001. 
239 Choo 1998, s. 73. 
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bete. När det gäller ekonomin utgår diskussionen/ representationen i de flesta fall från genom-
förda och förväntade nedskärningar. I analysenheterna som utgår från detta tema åtföljs i flera 
fall den dystra ekonomiska utgångspunkten av förslag som innefattar kreativa lösningar som 
bl.a. inbegriper en utökad marknadsföring från folkbibliotekens sida och ett större kurage hos 
bibliotekarierna för att anta nya utmaningar. En viktig del av en större utåtriktning av verk-
samheten föreslås vara en utökad kontakt med huvudmannen för att på ett omfattande sätt 
motivera sin verksamhet. I flera av analysenheterna framhålles samarbete med olika aktörer 
som t.ex. huvudmännen för verksamheten och andra bibliotek, som lösningen på flera av pro-
blemen.  
 
Det visar sig alltså att de förändrade förutsättningar vilka innebär en sämre ekonomi och ett 
ökat antal arbetsuppgifter samt ett större behov av kostsam utrustning, som nu har blivit folk-
bibliotekens vardag, blir utsatta för bevakning i tidskrifterna. Dock sker det, i de flesta fall, 
inte i någon strukturerad form. Och man skulle, mot bakgrund av de förtjänster som en struk-
turerad omvärldsbevakning kan innebära, troligtvis vinna på att samordna bevakningen och 
medvetandegöra vikten av densamma för dem som arbetar på folkbiblioteken. Uppkomna 
förändringar i omvärlden skulle upptäckas snabbare och problemen skulle därmed i vissa fall 
kunna förekommas. Choo menar att det är nödvändigt för en organisations överlevnad och 
välmående att generera nära relationer till såväl de som utnyttjar verksamheten som de som 
bidrar ekonomiskt. Och med en medveten omvärldsbevakning är det också möjligt att sovra i 
den information som ofta finns tillgänglig i överflöd i organisationens kontext.240 Detta kan i 
sin tur genera såväl planeringsmässiga som ekonomiska vinster vilket bör vara av värde för 
upprättandet av biblioteksplaner som de flesta av folkbiblioteken troligtvis kommer att göra 
(vissa har redan gjort det) utifrån påbudet i det nya tillägget i bibliotekslagen.    
 
Även bevakning angående användarnas behov framträder i representationen och här rapporte-
ras bevakning av såväl traditionella enkätundersökningar som bildandet av fokusgrupper för 
att inhämta användarnas synpunkter. I övrigt framkommer den komplexitet som är en del av 
folkbibliotekens organisation. Användarna vars behov ska tillgodoses och mötas samt deras 
synpunkter som ska tas tillvara för att utveckla verksamheten är ytterst olika och ofta svåra att 
komma åt. Denna komplexitet framhåller Buckland när han menar att folkbiblioteksorganisa-
tionen förutom de tekniska aspekterna även innefattar ett flertal olika sociala, ekonomiska, 
politiska och kognitiva aktiviteter.241 De aktiviteter som diskussionen uppvisar runt detta 
tema242 skulle sannolikt kunna underlättas och utvecklas med hjälp av den struktur som följer 
med en medveten omvärldsbevakning. En struktur som, vilket Frankelius hävdar, förutom 
inhämtandet av relevant information från omvärlden även ska innefatta att denna information 
realiseras i handlingar som kan vara till gagn för organisationen. 243  
 
I vår undersökning framkom det att man i facktidskrifternas annonser för konferenser och 
liknande, i flera fall inriktade sig på teman med framtidsinriktning vilka tydde på att om-
världsbevakning kunde bli en del av innehållet. Detta indikerar, menar vi, att begreppet blir 
alltmer aktuellt inom folkbibliotekskontexten och förhoppningsvis kan det leda till att fort-
bildningskurser för bibliotekschefer och bibliotekarier i ämnet omvärldsbevakning blir en 
vanlig företeelse i framtiden.  
 

                                                 
240 Choo 1998, s. 72. 
241 Buckland 1991, s. 27. 
242 Exempel på dessa återfinns bl.a. i avsnitt 8.10. 
243 Frankelius 2001, s. 24f. 
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På grundval av den representation som berör omvärldsbevakning i de genomgångna tidskrif-
terna kan vi se att denna aktivitet inte avhandlas i samband med folkbibliotek i någon större 
utsträckning, åtminstone inte i strukturerad form. Om resultatet i representationen speglar 
verklighetens strukturerade omvärldsbevakning på folkbiblioteken kan vi inte säga utifrån vår 
undersökning. Men det finns i representationsinnehållet, tecken som tyder på att den struktu-
rerade omvärldsbevakningen kan vara bristfällig och utifrån innehållet i ett flertal av de ana-
lysenheter som vi har använt för exemplifikation i kapitel 8 Kvalitativ analys vill vi klargöra 
vår uppfattning att brist på denna aktivitet försvårar för folkbiblioteken i deras arbete med att 
möta framtidens skiftande utmaningar. För att garantera ett öppet systems överlevnad krävs 
det att energi strömmar i en cyklisk rörelse mellan systemet, i detta fall folkbiblioteket och 
dess omvärld. Även inom systemet måste informationsflödet nå alla delar. Det krävs att bibli-
otekarierna såväl som ledningen för folkbiblioteken på allvar vänder sig utåt och på olika sätt 
marknadsför sin verksamhet. Men man bör även se över det interna informationsflödet och 
vidta någon form av systematisk granskning för att få en uppfattning om hur man i förekom-
mande fall kan få systemets olika delar att fungera som en helhet. Den balans i systemet som 
man bör sträva efter uppnås bäst om man är adaptiv till förändringar och det kan ju vara så, 
vilket vi tidigare har varit inne på, att bibliotekarierna till viss del sitter fast i den universella 
ordning som enligt Sven Nilsson244 utgör bibliotekens grund och i sig är ett hinder för föränd-
ring. Den balans man strävar efter att uppnå får inte bli statisk eftersom utveckling endast är 
möjlig om oordning uppstår. När det uppstår en oordning, kanske till följd av händelser i om-
världen, kan det verka främmande och besvärligt för människor som arbetar inom ett system 
vars verksamhet till stor del bygger på ordning. En förutsättning för bedrivandet av en effek-
tiv, strukturerad omvärldsbevakning är sålunda interaktionen mellan de olika delarna i syste-
met samt mellan systemet och omvärlden. Och därför är det, som vi ser det, lämpligt att börja 
med att se över kommunikationen och samspelet mellan de olika delarna eller enheterna i 
systemet (folkbiblioteket). Denna översyn skulle kunna vara en del i upprättandet av biblio-
teksplaner, vilket påbjuds i det nya tillägget till bibliotekslagen. Vinsterna skulle man kunna 
inhösta i form av ett ökat självförtroende för de olika delarna inom systemet samt i förläng-
ningen få en framförhållning och beredskap att möta de olika faktorer i omvärlden som på 
något sätt påverkar systemet. Det är vår uppfattning att strukturerad omvärldsbevakning kan 
utgöra ett verktyg för folkbiblioteken när det gäller att framhäva den potential som man besit-
ter och samtidigt vara ett vapen i kampen för tillräckliga anslag från uppdragsgivaren.  
 
Konklusivt kan sägas att det i facktidskrifterna framkommer att det finns många innovativa 
idéer inom kontexten för folkbibliotekens verksamhet och att omvärldsbevakning rapporteras, 
om än ostrukturerad sådan, inom folkbiblioteksfältet. Om man kan åstadkomma en medveten-
het om förtjänsterna med strukturerad omvärldsbevakning hos de folkbiblioteksanställda, kan 
det bli lättare för dem att förverkliga de idéer som uppenbarar sig. Ett strategiskt utgångsläge 
för bevakningen kunde ge möjlighet till att dra full nytta av densamma och det skulle i sin tur 
göra organisationen mer adaptiv för att möta förändringar i framtiden.  
  
Vi anser oss ha uppnått syftet med undersökningen vilket innefattade att undersöka omfatt-
ningen av fenomenet omvärldsbevakning i den representation som kan utläsas i facktidskrifter 
inom biblioteksfältet samt ta reda på vilka som bidrar till representationen och hur omvärlds-
bevakningen tar sig uttryck i artiklar notiser, m.m. Vi har behandlat fenomenet omvärldsbe-
vakning i allmänhet och strukturerad omvärldsbevakning i synnerhet i de utvalda facktidskrif-
terna.  
 

                                                 
244 Nilsson, se Blomberg 1992, s. 20f. 



 

70 70 

Vidare tycker vi att valet av innehållsanalys som metod var relevant för att lösa vårt problem 
och vi tycker oss ha kommit fram till ett trovärdigt resultat med hjälp av denna analys. Vi 
kunde ha valt att göra annorlunda, t.ex. hade en undersökning inriktad på intervjuer med bib-
liotekschefer varit ett alternativ. Ett annat tillvägagångssätt för att genomföra undersökningen 
hade kunnat omfatta en enkätundersökning, likaså den riktad mot bibliotekschefer. Dessa me-
toder hade kunnat ge oss en uppfattning om i vilken utsträckning folkbiblioteken utför struk-
turerad omvärldsbevakning, däremot hade kanske inte, med samma tydlighet, den ostrukture-
rade bevakning såväl inom folkbibliotekens väggar som utom, vilken framkommer i represen-
tationen framkommit. En annan väg för oss, inom innehållsanalysens ram, kunde ha varit att 
analysera färre tidskrifter under en längre tidsperiod. Detta skulle eventuellt ha gett oss en 
annan bild av representationen ang. fenomenet omvärldsbevakning och kanske hade det även 
framkommit orsaker till varför det inte finns några tecken på en strukturerad sådan under den 
period som var aktuell för vår analys. Anledningen till detta antagande är att tankegångarna 
runt ett tillägg till den befintliga bibliotekslagen började diskuteras i slutet på 1990-talet och 
vi antar att den diskussionen synts till och från i åtminstone några av de, för vår innehållsana-
lys, aktuella facktidskrifterna.  
  
Den innehållsanalys som här har genomförts kan, vid ett senare forskningstillfälle, följas upp 
med intervjuer av förslagsvis bibliotekschefer och länsbibliotekarier för att gå djupare in på 
hur välkänt begreppet omvärldsbevakning är för anställda på folkbibliotek samt i vilken ut-
sträckning det i så fall används. Vidare skulle en fortsatt forskning kunna inriktas på om och i 
så fall hur man arbetar med omvärldsbevakning på universitets- och högskolebiblioteken. 
 

10 Sammanfattning   
Folkbiblioteken har under senaste decenniet stått inför påtagliga förändringar som man varit 
mer eller mindre förberedda på. Dessa förändringar består dels av minskade anslag till följd 
av kommunernas besparingar och dessutom av ett nytt och annorlunda nyttjande av bibliote-
kets resurser som innefattar fler studenter från bl.a. olika vuxenutbildningar och en alltmer 
utbyggd informationsteknik. De omvärldsfaktorer som påverkar folkbiblioteken har således 
förändrats ganska radikalt under 1990-talet och framåt.    
  
Under utbildningen på BHS kom vi i kontakt med begreppet omvärldsbevak-
ning/omvärldsanalys. Vi uppfattade metoden som förtjänstfull och troligtvis applicerbar på 
folkbibliotekets organisation. Till följd därav ville vi ta reda på hur representationen kring 
denna metod såg ut i facktidskrifter inom folkbiblioteksfältet eftersom dessa utgör en indika-
tor på utvecklingen av bibliotekariernas profession och vidare skulle det vara möjligt att påvi-
sa huruvida omvärldsbevakning är ett levande begrepp i denna representation eller inte.  
 
Ett tillvägagångssätt för att få en överblick av representationen rörande fenomenet omvärlds-
bevakning var att använda sig av innehållet i aktuella facktidskrifter inom biblioteksfältet.  
  
Syftet med uppsatsen var att beskriva omfattningen av fenomenet omvärldsbevakning i fack-
tidskrifter inom biblioteksfältet under en begränsad period. Vi ville även ta reda på vilka som 
bidrar till representationen av omvärldsbevakning och hur det tar sig uttryck i artiklar notiser, 
m.m. Vår avsikt var att se på fenomenet omvärldsbevakning i allmänhet och strukturerad om-
världsbevakning i synnerhet i de utvalda facktidskrifterna. 
 
För att kunna uppnå syftet gjorde vi undersökningen mot bakgrund av skilda folkbiblioteks 
olika omvärld, begreppet strukturerad omvärldsbevakning samt systemteori.  
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Syftet bröts ner i följande frågeställningar: 
 

1. Hur vanligt förekommande är fenomenet omvärldsbevakning och i vilken form upp-
träder det i samband med svenska folkbibliotek, i ett urval relevanta facktidskrifter? 

 
2. Vem/vilka bidrar till representationen av fenomenet omvärldsbevakning och på vilket 

sätt sker det?  
 

3. Vilka omvärldsfaktorer, i anknytning till svenska folkbibliotek, bevakas och hur be-
handlas fenomenet omvärldsbevakning i representationen i facktidskrifterna?  

 
Som bakgrund för undersökningen har vi läst litteratur som behandlar såväl folkbibliotekens 
omvärld och påverkansfaktorer som begreppet omvärldsbevakning. Vidare har vi använt oss 
av systemteori för att klargöra en definition av folkbiblioteket som ett öppet system. Att sy-
stemet är öppet är en förutsättning för en applikation av begreppet omvärldsbevakning. 
 
Omvärldsbevakning är en metod för att söka efter information i en organisations externa miljö 
och uttolka densamma. Den insamlade informationen används som en hjälp för att kunna för-
utse händelser som kan påverka organisationen samt för att göra en strategisk planering för 
dess framtida inriktning. En viktig del av omvärldsbevakarens uppgifter är att selektivt välja 
ut den information som anses värdefull för organisationen. Inhämtandet av information från 
den omgivande kontexten eller omvärlden sker således medvetet och strukturerat och utgör 
underlag för beslutsfattandet inom organisationen. En bevakning av skilda omvärldsfaktorer 
kan således leda till ett förutseende beslutsfattande som generar såväl planeringsmässiga som 
ekonomiska vinster. Det är även av vikt att spana inåt i organisationen eftersom man då kan få 
en uppfattning om vilken information som är angelägen och användbar för beslutsfattarna och 
därmed värd att söka efter.   
 
Inom systemteorin är en bärande tanke att alla företeelser, t.ex. organisationer, har ett sam-
band, allt är del av en helhet och delarna är lika beroende av helheten som helheten är av de-
larna. De tre grundpelarna är helhet, vilket innebär att alla små enheter i organisationen agerar 
tillsammans; organisation, vilken håller ihop delarna till en helhet och interaktion, vilket in-
nebär att systemet måste interagera med sin kontext (omvärld) men även att delarna inom 
systemet måste interagera. Ett öppet system fungerar cykliskt med inhämtad feedback som en 
av de drivande faktorerna.  Folkbiblioteken har vi kategoriserat som öppna system som för att 
överleva måste anpassa sig till förändringar i omvärlden.  
 
De svenska folkbibliotekens omvärld skiftar från bibliotek till bibliotek. Men det finns ge-
mensamma faktorer som påverkar de flesta folkbiblioteken, t.ex. de förändringar som skett i 
bibliotekens kontext från 1990-talet och framåt. Flera av forskarna inom ämnet framhåller att 
det blir allt tydligare att de kulturpolitiska målen kommer i skymundan när de ekonomiska 
faktorerna får styra verksamheten. Nedskärningar av verksamheten är vanligt förekommande 
samtidigt som arbetsuppgifterna ökar till följd av bl.a. ett ökat antal vuxenstuderande och in-
formationsteknikens intåg. 2005-01-01 antogs ett tillägg till bibliotekslagen som fastställer att 
biblioteken och dess huvudmän skall samverka, samt att kommunerna bör upprätta biblio-
teksplaner.  
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Dessa sju omvärldsfaktorer (teman) som är hämtade från Choo och översatta till biblioteks-
kontext av oss, utgjorde en grund för vår analys av representationen av fenomenet omvärlds-
bevakning i facktidskrifterna. 

 
• Konkurrenter – bokhandlar (även de på Internet), andra bibliotek, andra 

kommunala verksamheter 
• Leverantörer – bok- och tidskriftsförlag, Bibliotekstjänst, bokhandlar  
• Kunder – användare: privatpersoner, organisationer, föreningar, studen-

ter 
• Teknik – datorer, mjukvara som t.ex. kataloger och databaser, lokaler 

mm. 
• Ekonomi – anslag från kommunen, vissa bidrag från Statens Kulturråd, 

stöd från "bibliotekets vänner", genomförande av marknadsundersök-
ningar inför investeringar, prioriteringar  

• Politiska och reglerande miljöer – biblioteksplan, politisk styrning och 
kommunalt uppdrag, bibliotekslagen, länsbibliotekens regler 

• Sociala och demografiska trender – användarnas ålder, kön, nationali-
tet, utbildningsnivå, boendeavstånd 

  
Innehållet i representationen i sju facktidskrifter tillhörande biblioteksfältet har tolkats med 
hjälp av innehållsanalys som metod. I facktidskrifterna återfanns 81 analysenheter (av 1387 
genomgångna enheter), vilka innefattade någon typ av omvärldsbevakning. Innehållsanalysen 
genomfördes med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats. Som grund för analysen upprättades 
ett kodningsschema och en kodningsmanual, vilka bygger på bl.a. de ovanstående sju om-
världsfaktorerna. Resultatet av innehållsanalysen har utgjort underlag för den tematiska analy-
sen. Med kombinationen av kvantitativ och kvalitativ ansats på forskningsproblemet upplevde 
vi att resultatet av undersökningen berikades. Innehållsanalysens frågor fokuserade på om-
fånget av omvärldsbevakning, vem som utförde bevakningen och på vilket sätt samt det tema-
tiska innehållet i diskussionen. En tematisk inriktning på analysen har inneburit en kvalitativ 
karaktär på tolkningen.  
  
Vid innehållsanalysen framkom det, utifrån representationen i facktidskrifterna, strukturerad 
omvärldsbevakning i endast en av de 81 analysenheterna. Innehållet i de övriga analysenhe-
terna bestod av ostrukturerad omvärldsbevakning. Den bevakning som rapporterades utfördes, 
efterfrågades eller beskrevs av såväl bibliotekarier som av människor utanför folkbibliotekets 
väggar med liten övervikt för de förstnämnda. I flera (39) av analysenheterna var bevakningen 
av formell art. Ett tema som framkom under analysens gång var samarbete. Vissa t.ex. eko-
nomiska och samarbetsmässiga aspekter var mer välbevakade än andra. Men faktum kvarstår 
att omvärldsbevakning, i bemärkelsen strukturerad sådan, inte är ett levande begrepp i repre-
sentationen i facktidskrifter inom biblioteksfältet. Det förs ingen explicit diskussion om be-
greppet i anknytning till folkbiblioteken, även om vi kan konstatera att t.ex. konferenser an-
ordnas i ämnet och att färdigheter innefattande omvärldsbevakning efterfrågas i platsannonser 
för bibliotekarier.  
  
Med utgångspunkt från den litteratur som vi har studerat och resultatet av den genomförda 
innehållsanalysen, uppfattar vi det som att den ytterst begränsade förekomsten av strukturerad 
omvärldsbevakning som representationen i facktidskrifterna vittnar om i anslutning till folk-
biblioteken, gör att folkbiblioteken får en krävande uppgift i arbetet med att möta framtiden. 
Innehållet i representationen antyder att bibliotekarierna såväl som ledningen för folkbibliote-
ken bör vända sig utåt för att uppfånga omvärldens signaler samt på olika sätt marknadsföra 
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sin verksamhet. Man bör även se över det interna informationsflödet och sträva efter att få 
organisationens olika delar att fungera som en helhet. Den balans i systemet som kan utgöra 
ett strävansmål, uppnås bäst om man är adaptiv till förändringar. Det är vår uppfattning att 
strukturerad omvärldsbevakning kan utgöra ett verktyg för folkbiblioteken för att framhäva 
den potential som man besitter och samtidigt vara ett vapen i kampen för tillräckliga anslag 
från uppdragsgivaren.  
  
Vi anser oss ha uppnått syftet med undersökningen och bedömer att innehållsanalys var en 
relevant metod för att besvara våra frågeställningar samt att resultatet som framkommit kan 
anses som trovärdigt. 
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Bilaga 2: Kodningsschema 
  
Analysenhetens titel 
   
Typ av analysenhet  
1.Ledare  
2.Artiklar och notiser  
3.Insändare/debattartikel  
4.Recension  
5.Annons  
 
Omvärldsbevakare  
1.Bibliotekarie 
2.Bibliotekschef 
3.Länsbibliotekarie 
4.Annan yrkestitel inom folkbiblioteket 
5.Yrkestitel utanför folkbiblioteket 
6.Biblioteket som organisation 
7.Annan organisation 
 
Omfång på analysenhet 
1.En halv sida eller mindre 
2.En sida 
3.En och en halv sida eller mer 
  
Explicita ämnesord 
1.Omvärldsbevakning/Omvärldsbevaka 
2.Omvärld 
3.Bevakning/bevaka/bevakare 
4.Omvärldsanalys/Omvärldsanalysera 
5.Analys/analysera/analytiker 
6.Omvärldsbevakare 
7.Omvärldsanalytiker 
8.Competitor intelligence 
9.Competitive intelligence 
10.Business intelligence 
11.Environmental scanning 
12.Issues management 
13.Social intelligence 
  
  
Ämnesordets plats i analysenheten 
1.Omslag 
2.Titel 
3.Ingress 
4.Brödtext 
5.Bildtext 
  
  
Teman i texten 
Konkurrenter 
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1.Bokhandlar (även de på Internet) 
2.Andra bibliotek 
3.Andra kommunala och/eller statliga verksamheter 
4.Annan 
  
  
Leverantörer 
1.Bok- och tidskriftsförlag 
2.Bibliotekstjänst 
3.Bokhandlar 
4.Databasleverantörer 
5.Annan 
  
  
Kunder/Användare 
1.Privatpersoner 
2.Privata organisationer/företag 
3.Föreningar 
4.Andra bibliotek 
5.Andra kommunala och/eller statliga verksamheter  
6.Studenter 
7.Annan 
  
  
Teknik och övrigt material 
1.Hårdvara som t.ex datorer, modem, bredband 
2.Mjukvara som t.ex. kataloger, databaser, annan programvara 
3.Böcker, tidskrifter, cd-skivor, videofilmer 
4.Övrig utrustning som t.ex. kopieringsmaskiner, fax, telefoner, CD-
spelare, Daisy-spelare 
5.Lokaler och annan utrustning 

  
  
Politiska och reglerande miljöer 
1.Bibliotekslag 
2.Politisk styrning och kommunalt uppdrag 
3.Länsbibliotekens regler 
4.Biblioteksplan 
5.Annan 
  
  
Sociala och demografiska trender 
1.Användarnas ålder 
2.Användarnas kön 
3.Användarnas nationalitet 
4.Användarnas utbildningsnivå 
5.Användarnas boendeavstånd 
6.Användarnas biblioteksvanor/behov 
7.Personalens ålder 
8.Personalens kön 
9.Personalens nationalitet 
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10.Personalens utbildningsnivå och fortbildningsbehov 
11.Annan 
  
  
Ekonomiska aspekter 
  
Samarbete 
1.Andra folkbibliotek 
2.Skolbibliotek 
3.Länsbibliotek 
4.Högskole- och forskningsbibliotek 
5.Annat 
  
  
Marknadsföring 
  
Typ av omvärldsbevakning 
1.Indirekt betraktande 
2.Betingat betraktande 
3.Informellt sökande 
4.Formellt sökande 
5.Det framkommer ingen typ 
  
Omfattning av omvärldsbevakning i analysenheten 
1.Analysenheten består av text vars huvudtema är omvärldsbevakning, 
i samband med folkbibliotek 

2. Analysenheten innehåller text som i klartext, i större eller mindre 
omfattning tar upp någon form av omvärldsbevakning i samband med 
folkbibliotek. 

3. Analysenheten innehåller text som i större eller mindre omfattning tar 
upp någon form av omvärldsbevakning i samband med folkbibliotek, 
men det är inte formulerat i klartext. 
  
Analysenhetens huvudbudskap 
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Bilaga 3: Kodningsmanual  
Schemat består av 18 dimensioner med ett varierande antal kategorier.  
  
Dimension 1: Analysenhetens titel. Här anges titel och ev. undertitel samt tidskriftens namn, 
nummer, årtal och sidnummer.  
  
Dimension 2: Typ av analysenhet. Notera vilken typ av analysenhet det rör sig om. Endast 
en notering per analysenhet är möjlig. 
 
Dimension 3: Omvärldsbevakare . Här anges vem eller vilka som utför eller efterfrågar eller 
beskriver omvärldsbevakningen. Ibland kan det vara någon som finns utanför folkbibliotekets 
väggar t.ex. en artikelförfattare som utför omvärldsbevakning för folkbibliotekets räkning. Då 
noteras ”Yrkestitel utanför folkbiblioteket”. Om det inte tydligt framgår av analysenheten 
vilken titel omvärldsbevakaren har och om den verkar innanför eller utanför folkbibliotekets 
väggar noterar vi ”Yrkestitel utanför biblioteket”. Även i de fall då omvärldsbevakaren är 
studerande noterar vi ”Yrkestitel utanför biblioteket”. Här kan flera kategorier per analysenhet 
noteras. 
 
Dimension 4: Omfång på analysenhet. Notera vilket omfång analysenheten har. Endast en 
notering per analysenhet är möjlig. 
 
Dimension 5: Explicita ämnesord. Dessa ämnesord/begrepp som vi ser som specifika för 
området noteras om de finns någonstans i analysenheten. Vi noterar en gång, oavsett hur 
många gånger ämnesordet förekommer. Det är möjligt att notera flera kategorier per analys-
enhet. 
  
Dimension 6: Ämnesordets plats i analysenheten. Här noterar vi de platser där ämnesor-
det/orden (begreppet/begreppen) som framkom inom Dimension 5, förekommer. Det är möj-
ligt att notera flera kategorier per analysenhet. 
  
Teman i texten. Dimensionerna 7-14. Inom dimensionerna 7-12 är det möjligt att notera flera 
kategorier per analysenhet. 
  
Dimension 7: Konkurrenter. Innehållet i de olika kategorierna inom dimensionen kan i vissa 
fall vara folkbibliotekets konkurrenter och i andra fall deras samarbetspartners. Här noteras de 
endast om de i texten framställs som konkurrenter.   
  
Dimension 8: Leverantörer. Innehållet i de olika kategorierna inom dimensionen kan i vissa 
fall vara leverantörer och i andra fall ha andra relationer till folkbiblioteket. Här noteras de 
endast om de i texten framställs som leverantörer.   
  
Dimension 9: Kunder/Användare . Här noteras vilken kategori av användare som omvärlds-
bevakningen avser. Notering sker endast om bevakning är riktad direkt mot en användargrupp 
genom t.ex. enkäter eller intervjuer. I annat fall noteras kategorier inom Dimension 12: Socia-
la och demografiska trender 
  
Dimension 10: Teknik och övrigt material. Här noteras den form av teknik eller det sorts 
material som omvärldsbevakningen i förekommande fall avser. Observera att vi här avser 
böcker mm. i allmänhet och inte specifika böcker mm.  
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Dimension 11: Politiska och reglerande miljöer. Här noteras den eller de eventuella politis-
ka och reglerande miljöer som omvärldsbevakningen avser.  
  
Dimension 12: Sociala och demografiska trender. Notera den eller de eventuella sociala 
och demografiska trender som omvärldsbevakningen avser. I ”Annan” ingår t.ex. biblioteks-
personalens engagemang, ickeengagemang och kompetens.  
  
Dimension 13: Ekonomiska aspekter. Här noteras om det i analysenheten, i större eller 
mindre omfattning, framkommer några ekonomiska aspekter. Endast en notering per analys-
enhet är möjlig. 
  
Dimension 14: Samarbete. Här noteras vilken typ av bibliotek eller annan verksamhet som 
omvärldsbevakas i syfte att skapa ett samarbete. Flera noteringar per analysenhet är möjliga. 
  
Dimension 15: Marknadsföring. Här noteras om omvärldsbevakningen sker i samband med 
explicit uttryckt marknadsföring. Endast en notering per analysenhet är möjlig. 
  
Dimension 16: Typ av omvärldsbevakning. Här noteras vilken typ av omvärldsbevakning 
som används. Om det inte framgår med klarhet användes kategorin: ”Det framkommer ingen 
typ.” Endast en notering per analysenhet är möjlig. 
  
Dimension 17: Omfattning av omvärldsbevakning i analysenheten. Med klartext menar vi 
(kategori 1 och 2) att minst en av de explicita termer som ingår i Dimension 5 ska förekomma 
och när det gäller kategori 1 syfta på artikelns kärna. Endast en notering per analysenhet är 
möjlig. 
  
Dimension 18: Analysenhetens huvudbudskap. Här sammanfattas, med ett fåtal meningar, 
kärnan i texten. 
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