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Abstract: The aim of this thesis is to explore how a bookstore chain 

and a public library meet the needs of their customers 
through environmental scanning. The empirical material is 
derived from six semi-structured interviews with six 
informants, three from each organization, together 
with an analysis of internal documents. The method used is a 
case study and the theoretical framework is based on models 
used in the process of environmental scanning, as described 
by Choo, Hamrefors and Hedin & Sandström among others, 
and which facilitate a comparison of the environmental 
scanning of the two organizations. The results of the study 
indicate that the library, as a public organization with a 
mission in society, perceives the environment as society as a 
whole and all its members as their users, whereas the 
bookstore concentrates on the sectors of the environment that 
affect their sales. The consequences of these different views 
are that the library is more active in the environment and 
uses surveys as a basic source of information, while the 
bookstore is more passive, and relies on statistics for 
information. Neither of the organizations seems to have a 
model for organized scanning which can be compared to the 
model in the theoretical framework, even though both 
organizations are aware of the importance of environmental 
scanning and its tools and purposes. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Omvärldsbevakning är en process som syftar till att få fram den information som 
organisationer behöver för att kunna fatta beslut och orientera sig i den värld man verkar 
i. Många olika faktorer måste tas med i bevakningen, t.ex. samhället i stort, ekonomi, 
politik, teknologi och marknad, men huvudsyftet är att försöka se trender och 
inriktningar i den omvärld som påverkar organisationen (Corrall 2001, s. 26-29). Ett 
företag eller en organisation måste hålla ett öga på vad konkurrenterna gör, vad 
kunderna har för önskemål och behov, hur produkter och tjänster i branschen utvecklas 
mm. Men även större krafter längre bort kan påverka, t.ex. en lagändring, ett politiskt 
beslut eller en händelse ute i världen som får effekt på verksamheten. Företag och 
organisationer kan inte överleva och utvecklas om de inte bevakar omvärlden och 
anpassar sig till förändringar, hot och möjligheter.  
 
Mitt intresse för omvärldsbevakning uppstod efter att ha läst en kurs i Information 
Management. Information Management handlar om inhämtandet, organiserandet, 
skötseln och användandet av dokument, men också om värdet av, kvaliteten på och 
användandet av information1 (Wilson 1997, s. 187-189). I kursen ingick en artikel som 
beskrev hur det engelska postväsendet i sin iver att hänga med i den teknologiska och 
telekommunikativa utvecklingen missade relevanta omvärldsaspekter och lade ut sitt 
utvecklingsprojekt på externa organisationer. Detta ledde till att resultatet av projektet 
inte stämde överens med kundernas önskemål och det blev dessutom så försenat att den 
teknologiska infrastrukturen redan hunnit bli föråldrad när alltihop skulle sjösättas. 
Resultatet blev att posten hamnade ännu längre bakom sina konkurrenter än man varit 
från början (Fuller-Love & Cooper 2000, s. 218-222). Detta gjorde klart för mig att 
omvärldsbevakning är av avgörande betydelse för hur företag och organisationer 
fungerar i sin omvärld och jag bestämde mig då för att göra det till mitt uppsatsämne 
och ta reda på hur olika organisationer omvärldsbevakar. En viss inspiration till ämnet 
kom också från Christer Zandéns tidigare magisteruppsats Omvärldsanalys i olika typer 
av organisationer (2003) där han tittar närmare på hur omvärldsbevakningen skiljer sig 
åt mellan Marks kommun och ett litet företag. Min avsikt är att göra en liknande 
jämförelse mellan två större organisationer för att upptäcka skillnader och likheter 
mellan organisationer som verkar i en, som jag uppfattar det, större och mer 
mångfacetterad omvärld. 
 
Redan från början var jag intresserad av att titta närmare på ett stort biblioteks 
omvärldsbevakning och då jag i en inlämningsuppgift på en tidigare kurs beskrivit den 
utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek som är under planering kändes valet av detta 
självklart. Jag ville dock jämföra biblioteket med en organisation som verkar i samma, 
eller åtminstone en liknande, kontext. Valet av Akademibokhandeln bygger på att 
företaget är kanske den största enskilda aktören i Stockholm, vid sidan om 
stadsbiblioteket, när det gäller tillgång på och utbud av litteratur. Dessutom överlappar 
bokhandelns verksamhet på även en del andra områden stadsbibliotekets, t.ex. 
ambitionerna att skapa en trivsam atmosfär kring läsning och lärande och ge människor 

                                                 
1 I den här uppsatsen avser jag inte att ge mig in djupare i diskussionen om vad information är. För 
närmare definiering av begreppet information och diskussion kring dess olika innebörder se t.ex. Michael 
Bucklands Information as thing (1991). 
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kulturella upplevelser i form av författarträffar och högläsning. De båda 
organisationerna torde alltså vara jämförbara på vissa punkter inom sitt branschområde, 
men skilja sig åt i uppbyggnad, verksamhetsmål och struktur. Stadsbiblioteket är en 
kommunal organisation vars existens gärna grundas i resonemang kring demokratiska 
och medborgerliga rättigheter, en organisation som ska förse medborgarna med 
förströelse och litteratur, men också samhällelig upplysning, kunskap och information. 
Akademibokhandeln däremot är ett vinstdrivande företag som visserligen också förser 
medborgarna med information och förströelse, men som i slutänden verkar på en 
konkurrensutsatt marknad och måste tjäna pengar för att kunna överleva. Båda 
organisationerna är dock självklara platser att söka sig till för att få litteratur och 
information, både i underhållnings- och upplysningssyfte. Organisationerna vill nå ut 
till människor på flera områden, skapa en sympatisk atmosfär av kultur, kunskap och 
inspiration. Men de vill det av olika skäl, på olika grunder och med olika 
förutsättningar. Så vad finns det för likheter och skillnader mellan de båda 
organisationerna när det gäller uppfattning om och bevakning av denna gemensamma 
kontext? Gör skillnaden i mål med verksamheten, dvs att den ena är ett vinstdrivande 
företag och den andra en kommunal organisation, att det också finns särskilda skillnader 
i synen på användare och bevakningen av omvärlden? 
 
Min förhoppning är att undersökningen ska kunna generera resultat som kan vara av 
intresse för vidare forskning i ämnet Information Management och omvärldsbevakning. 
Den ovan citerade artikeln av Fuller-Love och Cooper ger exempel på att organisationer 
kanske inte alltid vet vad organiserad omvärldsbevakning går ut på och vilken roll den 
spelar, eller bör spela, inom en organisation och jag hoppas att min undersökning kan 
bidra till att öka på kunskapen om organisationers medvetenhet om omvärldsbevakning 
och dess betydelse. T.D. Wilson skrev redan 1994 att forskningen om 
informationsbehov och –användare tidigare gick mer ut på systemstudier snarare än 
personstudier, men att detta nu börjat ändras (Wilson 1994, s. 26). Jag vill gå vidare på 
denna linje och hoppas att min undersökning kan sätta mer fokus på individerna som 
representanter för organisationerna och deras informationsanvändning och 
omvärldsbevakning. Vidare tror jag att min undersökning kan bidra till ökad insikt i och 
förståelse för skillnaderna mellan olika slags organisationers sätt att omvärldsbevaka. 
 
 
1.2 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 2 redovisar jag uppsatsens utgångspunkter i syfte och frågeställningar. Här ger 
jag också definitioner av uppsatsens centrala termer såsom omvärldsbevakning och 
användare och motiverar uppsatsens geografiska avgränsning. 
 
I kapitel 3 går jag igenom den metod och det material jag använt i uppsatsen. Jag 
beskriver hur jag gått till väga, vilket material jag utnyttjat, motiverar varför jag gjort 
just så och varför jag använt just det materialet samt diskuterar metodologiska och 
källkritiska problem och detaljer. 
 
I kapitel 4 går jag igenom den litteratur jag använt som grund för uppsatsen, dvs de 
böcker och avhandlingar i ämnet omvärldsbevakning från vilka jag hämtat mina 
kunskaper. Vidare redovisas här den tidigare forskning som jag bedömt som relevant för 
min uppsats och som bildar en bakgrund till de infallsvinklar jag haft. Jag beskriver 
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också hur och var jag sökt för att hitta litteraturen och den tidigare forskningen, vilka 
metoder och sökverktyg jag använt. 
 
I kapitel 5 redovisas den teoretiska referensramen. Här går jag igenom och preciserar de 
moment och modeller i omvärldsbevakningsprocessen som fungerat som teoretisk 
utgångspunkt för mitt arbete. Jag går också igenom vad en organisation är och ger en 
närmare beskrivning av de två organisationer jag studerat. 
 
Kapitel 6 är själva redovisningen av min undersökning. I tre delkapitel, baserade på 
mina frågeställningar, redovisar jag de svar som mina intervjuer, och studerandet av 
organisationernas internmaterial, resulterat i. Kapitlet inleds med en presentation av 
informanterna. 
 
I kapitel 7 analyserar och diskuterar jag de svar jag redovisat i kapitel 6. Även här görs 
en indelning i tre delkapitel som dock inte följer frågeställningarna slaviskt utan är 
resultatet av de nya relationer och faktorer jag upptäckt under arbetets gång. Här för jag 
också in den teoretiska referensramen. De modeller jag redovisat där ställs mot de svar 
jag fått av informanterna. 
 
I kapitel 8 sammanfattar jag och preciserar de slutsatser jag kommit fram till. Detta för 
att göra resultatet av min undersökning mer överskådligt. 
 
I kapitel 9 redovisar jag de förslag på framtida forskning som jag tycker är motiverade 
utifrån den här uppsatsens resultat och begränsningar. 
 
I kapitel 10 sammanfattar jag avslutningsvis hela uppsatsen. 
 
 
2. Syfte, frågeställningar och avgränsning 
 
2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur omvärlden uppfattas och 
omvärldsbevakning utförs inom två olika slags organisationer, en privat bokhandel och 
ett folkbibliotek. Undersökningen är av tvärsnittskaraktär och belyser situationen som 
den var vid genomförandet.  
 
Frågorna jag utgår ifrån är: 
 
-Hur beskrivs begreppet omvärld inom organisationerna?  
 
-Vilka identifierar organisationerna som sina användare? 
 
-Vilka källor används för att få veta om användarnas behov och hur används källorna? 
 
 
2.2 Avgränsning 
 
Stockholms stadsbibliotek är ett nätverk där ett stort antal mindre bibliotek, filialer och 
tjänster är knutna till varandra. Även om bibliotekets strävan efter att tillfredsställa 
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användarna antagligen kan appliceras på samtliga dessa enheter så kommer min 
undersökning att begränsa sig till huvudbiblioteket och inrikta sig på den 
omvärldsbevakning som bedrivs där. 
 
Akademibokhandeln är Sveriges största bokhandelskedja med butiker över hela landet. I 
den här undersökningen kommer jag dock att begränsa mig till kedjans verksamhet i 
Stockholm för att rent geografiskt göra den jämförbar med Stockholms stadsbiblioteks 
verksamhet. Även här gäller säkerligen att företagets principiella avsikter med och 
utförande av omvärldsbevakningen kan sägas gälla alla landets 
Akademibokhandelsbutiker, men jag kommer att fokusera på verksamheten i 
Stockholm. Anledningen till denna avgränsning är att den omvärldsbevakning som 
bedrivs för att förbättra utbud och tjänster på Akademibokhandelsbutiker i t.ex. Umeå, 
Borås eller Malmö inte direkt berör användarna i Stockholm och deras behov. 
 
 
2.3 Begreppsdefinitioner 
 
2.3.1 Omvärldsbevakning 
 
På engelska finns olika benämningar på fenomenet omvärldsbevakning. Environmental 
Scanning har ett brett perspektiv och analyserar information från varje sektor i den 
externa omvärlden (Choo 2002, s. 87). Mer riktade former av omvärldsbevakning syftar 
till att studera särskilda sektorer i omvärlden. Exempel på dessa är s k Competitor 
Intelligence som fokuserar på konkurrenter och Market Intelligence som syftar till att 
samla information om marknaden (Hamrefors 2002, s. 11-12). I den här uppsatsen 
kommer jag inte stycka upp studien utifrån de ovanstående exemplen på olika varianter 
av Intelligence. Istället använder jag mig genomgående av den svenska termen 
”Omvärldsbevakning”. Det jag avser när jag använder termen motsvarar betydelsen av 
Environmental Scanning i enlighet med Choo: 
 
 ”/…/ the acquisition and use of information about events, trends, and 
 relationships in an organization’s external environment, the knowledge 
 of which would assist management in planning the organization’s future 
 course of action.” (Choo 2002, s. 84) 
 
Omvärldsbevakning betyder alltså här den bevakning av den externa miljön som 
organisationerna ägnar sig åt i syfte att samla in information som är relevant för deras 
beslutsfattandeprocesser. 
 
 
2.3.2 Omvärld och extern kontext 
 
Med omvärld och extern kontext avses här den miljö som utgör organisationernas 
verksamhetsområde och består av de faktorer som i olika grad påverkar verksamheten. 
Enligt Corrall kan man dela upp den omgivande miljön i makro- och mikroperspektiv. 
Makromiljön är det omgivande samhället i stort, t.ex. socio-kulturella frågor, demografi, 
den nationella ekonomin, politiska beslut, lagar och regler etc. Mikromiljön avser de 
faktorer som har en direkt påverkan på organisationens verksamhet, tex. den bransch 
eller industrisektor organisationen verkar inom. Det kan också vara organisationens 
interna miljö, t.ex. företagskultur, struktur, tillgångar och kompetenser (Corrall 2001, s. 
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26-27). Omvärlden och den externa kontexten innebär alltså här de faktorer som omger 
organisationerna och på olika sätt påverkar deras verksamhet. 
 
 
2.3.3 Användare 
 
Med användare menas här de personer som nyttjar eller köper organisationernas varor 
och tjänster. På ett bibliotek lånar man, i en affär handlar man. För att förenkla både för 
mig själv och läsaren väljer jag här att baka in låntagare och kunder i ett begrepp som 
gäller för de båda. Användare inbegriper således alla personer som kommer till 
Stockholms stadsbibliotek eller Akademibokhandeln för att låna respektive köpa av 
deras utbud, och allmänheten i övrigt, dvs. alla personer som är potentiella låntagare 
eller kunder och som organisationerna kan tänkas vilja nå ut till. 
 
 
2.3.4 Källor 
 
I den här uppsatsen definieras källor som allting organisationerna kan tänkas vända sig 
till för att få den information man behöver i omvärldsbevakningen. Det kan röra sig om 
t.ex. personer, dokument, litteratur, myndigheter, tidskrifter, websidor, databaser, andra 
organisationer och företag (Hedin & Sandström 2006, s. 68-74). 
 
 
2.3.5 Användning 
 
Användning definieras här som de sätt på vilka organisationerna utnyttjar en källa. 
Vilken eventuell planering och organisering som ligger bakom processen att utnyttja 
källorna. 
 
 
3. Metod och material 
 
3.1 Kvalitativt perspektiv 
 
Jag har använt mig av fallstudiemetoden i min undersökning, närmare bestämt en 
kvalitativ fallstudiemetod. Anledningen till detta är att jag är intresserad av tankarna och 
motiven bakom människors handlingar och den kvalitativa metoden ger större möjlighet 
till kommunikation än en kvantitativ metod, t.ex. en enkätundersökning, skulle göra. I 
det kvalitativa perspektivet är människans interaktion med omvärlden och andra 
människor är det huvudsakliga instrumentet forskaren använder sig av (Backman 1998, 
s. 48). Jag vill belysa organisationernas omvärldsbevakningsprocesser med fokus på de 
planerade åtgärderna och handlingarna, få fram varför organisationerna fattat just dessa 
beslut och hur de kommit fram till dem. I detta syfte blir de människor som planerar och 
genomför omvärldsbevakningen intressanta att prata med och lyssna på. Jag vill få reda 
på hur verkligheten ser ut för de olika personerna och organisationerna. Jag utgår inte 
från en given objektiv verklighet: kvalitativ forskning ser på den sociala verkligheten 
som något som förändras genom individernas skapande och konstruerande förmåga 
(Bryman 2002, s. 35). Det är alltså denna skapande och konstruerande förmåga jag vill 
komma åt. Utgångspunkten är att det finns många verkligheter, att världen inte är 
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objektivt beskaffad utan är subjektiv och behöver tolkas snarare än mätas (Merriam 
1994, s. 30-31). 
 
Jag har valt att göra en jämförande fallstudie för att kunna ägna mer tid åt just dessa två 
organisationer och tränga mer på djupet än en kvantitativ undersökning skulle tillåta. 
Fallstudier lämpar sig särskilt väl när forskaren vill komma åt subjektiva faktorer och de 
tenderar också att ha ett bredare nät för uppfångande av information än experiment och 
enkätundersökningar. Enligt Merriam är syftet med en fallstudie inte att komma fram 
till den ”korrekta” eller ”sanna” tolkningen av fakta utan att undanröja felaktiga 
slutsatser så att man till slut har fått fram den bästa och mest övertygande tolkningen 
(Merriam 1994, s. 43-44). Den variant av fallstudien jag använder kallar Merriam icke-
experimentell forskning. Den används när forskaren strävar efter beskrivning och 
förklaring. Motsatsen är det Merriam kallar experimentell forskning, dvs orsak-verkan-
relationer. Valet mellan experimentell och icke-experimentell forskning beror på vilka 
slags frågor forskaren vill ha svar på. Frågor av typen ”Vad?” och ”Hur många?” 
besvaras bäst av experimentell forskning medan ”På vilket sätt?” och ”Varför?” är icke-
experimentella och passar för fallstudier (Merriam 1994, s. 21-23). Eftersom syftet är att 
undersöka på vilket sätt organisationerna omvärldsbevakar och varför de gör just så 
förefaller den icke-experimentella metoden vara den lämpligare för min uppsats. 
 
Den kritik som riktas mot kvalitativ forskning och fallstudier går ofta ut på att resultaten 
inte kan generaliseras utöver den situation i vilken de producerats (Bryman 2002, s. 
270). Hur ska de fall jag valt att undersöka kunna vara representativa? Kan 
stadsbibliotekets och Akademibokhandelns uppfattningar om omvärlden och deras sätt 
att bedriva omvärldsbevakning presenteras som allmängiltiga och sägas vara tecken på 
att det är så här det går till att omvärldsbevaka på bibliotek och bokhandlar? Svaret är 
nej. En fallstudie utgör inte ett stickprov som dragits från en känd population. De 
personer som intervjuas kan inte vara representativa för en population. Resultaten från 
den kvalitativa forskningen ska istället generaliseras till teori och inte till populationer 
(Bryman 2002, s. 270-271). De resultat jag kommer fram till kan alltså inte sägas 
representera bibliotek och bokhandlar i allmänhet, däremot kan de eventuella teorier och 
hypoteser jag formulerar fungera som utgångspunkter för vidare forskning kring 
liknande organisationer. 
 
Bryman konstaterar att de krav som ställs på kvantitativ forskning ofta överförs till 
kvalitativ, men att detta inte är helt genomförbart. Inom den s k kvantitativa forskningen 
eftersträvar forskaren det som kallas extern reliabilitet och validitet, dvs undersökningen 
ska kunna upprepas av en annan forskare vid ett annat tillfälle och resultatet ska vara 
generaliserbart till andra sociala miljöer och situationer (Bryman 2002, s. 257-258). 
Detta skulle dock vara svårt för mig att uppfylla. Ingen annan kan under exakt samma 
omständigheter upprepa exakt den undersökning jag har genomfört. Men det finns andra 
sätt att se på reliabilitet och validitet. Enligt en uppfattning bör man i den kvalitativa 
forskningen ”översätta” den kvantitativa forskningens krav på reliabilitet och validitet 
till bl.a. tillförlitlighet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Detta 
bygger på uppfattningen att det inte finns en absolut sanning om den sociala 
verkligheten utan att det kan finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av 
denna verklighet (Bryman 2002, s. 258). 
 
 
3.2 Kvalitativa intervjuer 
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För att komma organisationerna nära och kunna förstå hur de tänker har jag använt mig 
av kvalitativa intervjuer och studier av organisationernas internmaterial. Fördelen med 
den kvalitativa intervjun är den flexibilitet den erbjuder. Den kvalitativa intervjun riktar 
intresset mot den intervjuades ståndpunkter (Bryman 2002, s. 299-300). Jag har använt 
mig av den semi-strukturerade intervjun. En semi-strukturerad intervju utgår från en 
lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras: en intervjuguide. Informanten 
har ofta stor frihet att utforma svaren och intervjuaren kan också gå utanför 
intervjuguiden och ställa följdfrågor som inte finns med i den (Bryman 2002, s. 300-
301). Jag har alltså genomfört intervjuerna med en i förväg utformad intervjuguide i 
beredskap (se bilaga 1), men har ofta gått utanför guidens gränser och ställt nödvändiga 
följdfrågor. Valet av intervju som huvudsaklig datainsamlingsmetod ska vara grundat på 
ett övervägande om vilket slags information forskaren behöver och om intervju är det 
bästa sättet att få fram den informationen (Merriam 1994, s. 86-87). Jag behövde få 
fram tankarna och resonemanget bakom omvärldsbevakningen, jag ville veta hur 
organisationerna gör, men också varför de valt att göra just så och detta kan svårligen 
iakttas genom observationer eller studeras i dokument. 
 
Intervjun kräver mycket av forskaren. Intervjuaren ska vara neutral och icke-
bedömande, oberoende av hur mycket informantens svar skiljer sig från intervjuarens 
egna normer och värderingar. Det är viktigt att inte argumentera utan att lyssna på ett 
reflekterande sätt. Samspelet mellan intervjuare och informant är en komplex företeelse 
och båda parterna har med sig attityder, fördomar och förutfattade meningar som 
kommer att färga den information som kommer fram (Merriam 1994, s. 90-91). För mig 
som intervjuare var det viktigt att så långt det är möjligt befria mig från de fördomar och 
förutfattade meningar jag hade om organisationerna och låta mina frågor utgå från den 
kunskap jag inhämtat om omvärldsbevakning, samtidigt var jag mån om att lämna gott 
om utrymme för organisationernas egna uppfattningar om ämnet. Jag kunde aldrig kliva 
utanför mig själv och lämna dessa fördomar helt, men jag var medveten om att de fanns 
där och var noga med att inte pressa in de svar jag fick i strukturer och mönster jag 
dragit upp innan intervjuerna. En källkritisk aspekt i detta sammanhang var att jag 
aldrig tidigare utfört semi-strukturerade intervjuer och min brist på erfarenhet kan 
därmed ha haft en effekt på resultatet. 
 
En annan mycket viktig aspekt är informanternas egna världsbilder och uppfattningar 
om begreppet omvärldsbevakning. Gilje och Grimen skriver i sin bok 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar att alla människor förstår något mot bakgrund 
av vissa förutsättningar. En människa som tolkar ett fenomen gör det utifrån de 
erfarenheter som människan själv har med sig in i situationen. Det kallas förförståelse 
(Gilje & Grimen 1992, s. 183). Min intervjuguide byggde på den kunskap om 
omvärldsbevakning som jag inhämtat via forskningslitteraturen. Således var jag under 
intervjuerna laddad med många termer och begrepp som teoretiskt ingår i 
omvärldsbevakningsprocessen. Alla informanter var dock inte bekanta med dessa 
begrepp. För mig var det alltså viktigt att inte forcera fram informanternas uppfattning 
om vad omvärldsbevakning är eller pressa dem att tänka utifrån för dem okända 
omvärldsbevakningsmodeller och -metoder som de sedan ska tolka in sina egna 
handlingar i. Gilje och Grimen menar att människor tillskriver alltså sina egna 
handlingar och andra fenomen mening och beskrivningen av något bygger på tolkningar 
utifrån deras egen förförståelse. Alltså måste forskaren tolka och förstå något som redan 
är andra människors tolkningar (Gilje & Grimen 1992, s. 179). Jag ville alltså få 
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informanternas syn på och beskrivning av den omvärldsbevakning som utförs och inte 
presentera en färdig modell av vad omvärldsbevakning är och be dem tänka utifrån den. 
Ryen menar att i en naturalistisk analysprocess lyssnar forskaren till informantens 
representation av verkligheten. Forskaren litar då på att informanten kan återge sin värld 
korrekt och låter informantens tolkningar representera verkligheten som den ser ut från 
informantens perspektiv. Man kan inte ta för givet att den version man får är korrekt, 
det man tar för givet är möjligheten att få fram autentiska data (Ryen 2004, 105-106). 
Jag har i möjligaste mån undvikit ledande frågor och inte använt mig i överdriven grad 
av de teoretiska omvärldsbevakningstermerna. Jag har dock alltid sett till att inför 
intervjuerna i generella drag förklara vad jag är ute efter och inom vilket område jag 
tänkt hålla mig. På det viset har informanterna varit förberedda på vad som ska komma 
och kunnat förstå vad det är de svarar på utan att fästa sig vid för dem okända termer 
och uttryck. Samtidigt har de inte fått färdiga teorier eller modeller presenterade för sig 
som de eventuellt skulle kunna påverkas av i intervjun. Denna förberedelse gav mig 
också chansen att innan intervjuerna få en uppfattning om hur pass insatta 
informanterna var i omvärldsbevakningsbegreppet och dess termer. 
 
 
3.3 Om de intervjuade och deras organisationer 
 
Urvalet av informanter är ett resultat av diskussioner med organisationerna. Eftersom 
jag inte var särskilt insatt i hur de fungerade eller var uppbyggda gick jag in på deras 
websidor och sökte mig fram till de personer som föreföll vara lämpliga att inleda 
samtal med och presentera mitt ärende för, t.ex. människor med titlar som marknadschef 
och försäljningschef. Jag riktade in mig på personer i ledande positioner och diskussion 
med dessa resulterade i intervjuer med dem och/eller förslag på andra lämpliga 
informanter. Vägledande för mitt urval var att intervjua människor i styrande position 
för att kunna få information om företagets policies och eventuella principer för 
omvärldsbevakning, samt med anställda som arbetar i positioner där 
omvärldsbevakning är en del av arbetet för att få exempel på hur omvärldsbevakningen 
i praktiken går till. En bra informant känner till organisationens kultur och är i stånd att 
reflektera över den och i ord formulera för forskaren vad det är som sker (Merriam 
1994, s. 90). Mitt val av informanter är således resultatet av de samråd jag haft med 
Akademibokhandeln och stadsbiblioteket i syfte att hitta personer som använder 
omvärldsbevakning i sitt dagliga arbete och kan beskriva hur organisationens 
omvärldsbevakning fungerar, vilka metoder som används och vilka bevekelsegrunder 
den har. 
 
Jag har genomfört sammanlagt sex intervjuer: på stadsbiblioteket med marknadschefen, 
verksamhetscontrollern och den bibliotekarie som leder gruppen som ansvarar för inköp 
av skönlitteratur. På Akademibokhandeln har intervjuer genomförts med 
försäljningsdirektören, affärsutvecklaren och inköpschefen för skönlitteratur och 
barnböcker. En närmare presentation av informanterna och deras roller i respektive 
organisation kommer längre fram. Intervjuerna genomfördes på respektive informants 
arbetsplats, i vissa fall i deras arbetsrum, i andra fall i närliggande lokaler som 
konferensrum eller fikarum. Intervjuerna genomfördes mellan maj och juli 2007 och tog 
var och en mellan 20 och 40 minuter i anspråk. De spelades, med informanternas 
medgivande, in på band och transkriberades sedan. 
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Det finns dock några viktiga skillnader att ta hänsyn till. Akademibokhandeln och 
stadsbiblioteket är två stora organisationer som i flera avseenden verkar inom samma 
bransch, men det finns ändå en påtaglig skillnad i storlek och omfattning och därför 
hade informanterna också olika förutsättningar att svara på mina frågor. De tre personer 
jag intervjuade på Akademibokhandeln arbetade enligt min uppfattning relativt nära 
varandra och drevs av mer koncentrerade och gemensamma mål. De tre informanterna 
från stadsbiblioteket var mer skilda åt i arbetsuppgifter och förutsättningar. Även om de 
alla tre givetvis arbetade för bibliotekets bästa så var det stor skillnad mellan 
marknadschefen och bibliotekarien. De arbetade i olika delar av verksamheten och hade 
ingen direkt kontakt med varandra i det dagliga arbetet. Marknadschefen arbetade 
utifrån en mer övergripande bild av verksamheten medan bibliotekariens utsagor måste 
sägas vara begränsade till den lilla krets han tillhörde, dvs gruppen för inköp av 
skönlitteratur. Således är svaren från bibliotekets informanter inte möjliga att 
sammanställa på samma sätt som de från Akademibokhandelns informanter och denna 
skillnad är viktig att komma ihåg när jag i analysen talar om stadsbibliotekets respektive 
Akademibokhandelns omvärldssyn och omvärldsbevakning som konkreta och 
sammanhållna fenomen. 
 
En annan viktig aspekt i sammanhanget är den etiska i form av anonymisering av 
informanterna. Redan från början insåg jag att det skulle bli svårt att anonymisera mina 
informanter eftersom deras positioner och arbetsuppgifter inom organisationerna har 
haft stor betydelse för deras utsagor och analysens resultat. Även om jag inte namngett 
dem så har det varit nödvändigt att i analysen kunna referera till deras positioner och 
arbetsuppgifter för att betona skillnader i uppfattning om och utnyttjande av 
omvärldsbevakning inom organisationerna och vilken influens den har på arbetet. Det 
var alltså nödvändigt kunna beskriva mina informanters arbetsuppgifter och positioner 
inom organisationerna så pass noggrant att det blev mycket svårt att anonymisera dem. 
Jag har därför valt att referera till deras titel eller position. Jag förklarade detta problem 
för samtliga informanter inför intervjuerna och har fått deras godkännande att referera 
till dem på ovan presenterat sätt. De har också fått läsa igenom och godkänna sina 
respektive transkriberade intervjuer. 
 
Det internmaterial jag har använt utgörs i första hand av organisationernas websidor. 
Stadsbiblioteket har en mycket omfattande och informativ websida med många länkar 
till uppgifter, programförklaringar och redovisningar av verksamheten. Av dessa 
dokument har jag i första hand använt mig av bibliotekets strategiska plan och 
programmet för det nya stadsbiblioteket. Dessa dokument beskriver ingående 
bibliotekets syften, uppdrag, mål och visioner. Akademibokhandelns websida är mer 
kortfattad och koncentrerad när det gäller dylika uppgifter. Här har jag mest använt mig 
av mål, pressmeddelanden och policies. De båda organisationernas internmaterial 
fungerade i själva undersökningen i första hand som komplement till intervjumaterialet. 
Jag har alltid utgått främst från informanternas utsagor och använt internmaterialet för 
att bekräfta deras påståenden eller möjligen gå i polemik med dem. Däremot användes 
dessa dokument i stor utsträckning i avsnittet där jag beskriver organisationerna. 
Internmaterialet skiljer sig ganska mycket åt mellan organisationerna. Stadsbiblioteket 
redovisar noggrant sin verksamhet medan Akademibokhandeln begränsar sig till att 
ställa upp huvudsakliga mål och policies. Dessutom tenderar Akademibokhandelns 
presentation av sina mål att beskriva en ambition och inte vad som verkligen sker. 
Stadsbiblioteket däremot redovisar utförligt vad de vill göra och hur de gör det. Således 
fanns det stora skillnader i möjligheterna att tolka och använda organisationernas 
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internmaterial. Detta är anledningen till att jag låtit detta material få en något 
tillbakaskjuten plats och främst använt det för att bekräfta informanternas utsagor. 
 
 
4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
4.1. Litteraturgenomgång och –sökning 
 
Det här kapitlet går igenom och presenterar den litteratur jag har använt mig av i min 
forskning och från vilken jag har hämtat min teoretiska referensram. Därefter följer en 
genomgång av den tidigare forskning jag anser vara relevant för min uppsats. Men allra 
först en beskrivning av hur jag har hittat fram till materialet. 
 
Jag har i min sökning av litteratur och tidigare forskning i huvudsak använt mig av 
databaser och sökmotorer på Internet såsom LISA, Libris, Mediearkivet, Artikelsök, 
Nationalencyklopedin, Google, Google Scholar samt bibliotekskatalogerna på 
Stockholms stadsbibliotek och Högskolan i Borås. Jag utnyttjade också Samsök-
funktionen på Högskolan i Borås biblioteks hemsida som söker i flera olika databaser 
samtidigt. Vilka baserna är beror på söksätt, men några återkommande var Academic 
search elite, Emerald Fulltext, ERIC, INSPEC och Web of Science. Jag har också i hög 
grad använt mig av den s k snöbollsmetoden, en metod som går ut på att söka sig fram i 
litteraturlistorna i t.ex. böcker, artiklar, avhandlingar och uppsatser för att hitta relevant 
material (Edström 2001, s. 19). Denna metod var särskilt användbar när jag sökte de 
mer grundläggande och oftast citerade verken om omvärldsbevakning. Den sista kursen 
jag läste innan jag började skriva uppsats var Information Strategy: International 
Perspective och i den ingick flera böcker som tog upp ämnet omvärldsbevakning och 
dessa blev ofta en bra utgångspunkt. I databas- och Internetsökningarna utgick jag från 
sökord som Environmental Scanning, Business Intelligence och Competitive 
Intelligence och motsvarande sökord på svenska som Omvärldsbevakning och 
Omvärldsanalys. Utifrån dessa arbetade jag fram söksträngar för att hitta det som 
skrivits om omvärldsbevakning i kombination med bibliotek och bokhandlar. Dessa 
sökområden var tämligen små och avgränsade, särskilt vad det gäller bokhandlar, och 
jag vidgade därför efterhand sökningarna till att gälla organisationers 
omvärldsbevakning i allmänhet och utifrån detta kunde jag så småningom börja hitta 
artiklar, böcker och avhandlingar om de olika detaljer och moment som ingår i 
omvärldsbevakningen. Bland dessa detaljer och moment fanns olika organisationers sätt 
att omvärldsbevaka. 
 
Under de senaste decennierna har antalet böcker om omvärldsbevakning ökat stort i 
antal. En del är inriktade på de snävare varianterna av bevakning, men många försöker 
ta ett helhetsgrepp på fenomenet och beskriva både bakomliggande tankar och olika 
praktiska metoder att använda. Det finns ett par forskare jag använt mig av för att bilda 
en bas för min teoretiska referensram. De är flitigt citerade i den litteratur jag har hittat 
och ägnar mycket kraft åt att redovisa inte bara metoder och modeller för 
omvärldsbevakning utan också tänkandet bakom hela fenomenet, varför man 
omvärldsbevakar, vilka bevekelsegrunder bevakningen av omvärlden har och hur denna 
verksamhet bör ingå i organisationernas struktur. 
 
Dessa ofta citerade auktoriteter på området är Chun Wei Choo och Sven Hamrefors. 
Choos bok Information Management for the intelligent organization: The art of 



 11 

scanning the environment (2002) går igenom både omvärldsbevakningens betydelse och 
funktion och olika modeller och metoder. Hamrefors redovisar i sin bok Den 
uppmärksamma organisationen: Från Business Intelligence till Intelligent Business 
(2002) en mer filosofisk och psykologisk sida av saken. Han beskriver hur och varför 
omvärldsbevakningen måste vara en del av organisationens fundament. Han tar avstamp 
i människans minnes- och observationsfunktioner och utvecklar en diskussion kring hur 
människans sätt att betrakta sin omvärld smittar av sig på organisationers 
omvärldsbevakning och hur detta ställer upp möjligheter, men också hinder och fällor 
som måste undvikas. Människor är delar av kulturer och olika vedertagna sätt att tänka 
och se på omvärlden och detta kan skapa en för smal bild av den om individer och 
organisationer inte omvärldsbevakar på rätt sätt. 
 
Grundtanken hos båda författarna utgår från en idé om att en organisation måste bli 
”intelligent” för att kunna överleva. Intelligensen i det här fallet innebär att vara skicklig 
på att använda sina informationsresurser och tillgångar, förvandla information till 
kunskap och använda denna kunskap för att förankra och förbättra sina aktiviteter i en 
föränderlig omvärld (Choo 2002, s. xiv). Dessa forskare lägger fram en gedigen grund 
för olika sätt på vilka företag och organisationer kan tänkas se på och använda 
information. Hur processen från insamlad information till skapandet av användbar 
kunskap kan gå till. Hamrefors och Choo placerar framför allt omvärldsbevakning i en 
större kontext, redovisar dess position och funktioner inom Information Management 
och mänskligt beteende och ger en mycket bra grund för förståelsen av 
informationshantering i stort, inte bara omvärldsbevakning. Choo presenterar också en 
teoretisk modell för utvärdering av organisationers syn på omvärlden som kallas 
Scanning-Interpreter-modellen. Denna modell har jag använt i min undersökning och 
den kommer att presenteras utförligt i kapitel 5. 
 
Ett av de nyaste tillskotten i floran av omvärldslitteratur är Hans Hedins och Björn 
Sandströms Företagets omvärldsradar: Omvärldsanalys och fläckiga ugglor (2006). 
Författarna beskriver omvärldsbevakningsprocessen utifrån exempel med olika slags 
organisationer, breddar perspektivet och sätter in fenomenet omvärldsbevakning i en 
vidare kontext. Författarna redovisar också utförligt den s k omvärldsbevakningscykeln, 
eller underrättelsecykeln som de själva kallar den, där de går igenom de fyra steg i vilka 
en organisations omvärldsbevakning kan indelas. Denna cykel utgör den huvudsakliga 
delen av min teoretiska referensram och kommer att presenteras i kapitel 5. 
 
Strategic Management of Information Services: A planning handbook (2001) av Sheila 
Corrall riktar in sig på strategier, dess planering och betydelse och här ingår 
omvärldsbevakning som en viktig detalj i ett större sammanhang. Även Corrall 
beskriver en variant av omvärldsbevakningscykeln och bekräftar och bygger på de ovan 
redovisade forskarnas modeller för hur omvärldsbevakning bör gå till och vilken roll 
omvärldsbevakning spelar inom Information Management. 
 
Det finns dock, precis som inom all forskning, motstridiga uppfattningar. Per Frankelius 
redovisar i sin bok Omvärldsanalys (2001) ett annat sätt att se på omvärldsbevakning. 
Han delar många av de teoretiska grunduppfattningarna med Hamrefors och Choo, dvs 
att organisationer måste vara intelligenta och att omvärldsbevakningen måste vara en 
del av den grundläggande strukturen i företag och organisationer. Men Frankelius 
förkastar så gott som alla modeller och metoder de ovan nämnda forskarna torgför och 
redovisar istället en mer omfattande och detaljerad metod han kallar World Mapping 
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Method, vilket är en utbyggd variant av omvärldsbevakningscykeln i åtta steg. 
Frankelius menar att många böcker om omvärldsbevakning handlar mer om själva 
företaget än om omvärlden. Hans resonemang är högst behjälpligt när det gäller att 
vrida och vända på omvärldsperspektivet. De flesta andra författare pekar åt ungefär 
samma håll, både i tänkande och utförande, men Frankelius utmanar dessa likriktade 
resonemang och vill rikta fokus åt andra håll. Hans bidrag blir därför en nödvändig 
motvikt, men också ett komplement, en möjlighet att se på omvärldsbevakningen ur en 
annan vinkel och därmed kunna förhålla sig kritisk till den modell för 
omvärldsbevakning som skissas upp av de ovan redovisade verken. 
 
 
4.2. Tidigare forskning 
 
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning kring exakt det område jag har valt, dvs 
jämförelsen mellan två olika slags organisationer och undersökningen av skillnader och 
likheter i deras omvärldsbevakning. Den tidigare forskning som presenteras här är 
således avsedd att fungera som en inramning av forskningsläget till vilken min egen 
undersökning möjligen kan fogas. Det som kan vara relevant för min studie är några 
undersökningar om hur organisationers interna kultur påverkar de anställdas 
omvärldsbevakning och hur omvärldsbevakning skiljer sig åt i olika länder och 
organisationer och vad dessa skillnader beror på.  
 
 
4.2.1 Faktorer som styr indvidens omvärldsbevakning i en organisation 
 
Sven Hamrefors avhandling Spontaneous environmental scanning – Putting ”putting 
into perspective” into perspective (1999) har som syfte att bättre kartlägga och förstå 
den spontana omvärldsbevakningen inom olika organisationer och hur människor 
påverkas av organisationens interna kontext och kultur. Hamrefors genomför 
semistrukturerade intervjuer med 281 personer från fyra olika slags organisationer: 
Säljföretag, energibolag, kemiföretag och en kommun (Hamrefors 1999, s. 23).  
 
Hamrefors analys bygger på att en människas omvärldsbevakning är en process genom 
vilken han eller hon agerar mot olika delar av omvärlden. I första hand tittar individen 
på de delar av omvärlden som känns bekanta och där den har sin expertkunskap, 
Hamrefors kallar denna del Enacted Environment. Utanför denna del finns Contextual 
Environment som har en viss relation till individens bekanta område och slutligen finns 
bortom det vad Hamrefors kallar Remote Environment, dvs resten av omvärlden, vilken 
får liten eller ingen uppmärksamhet av individen eftersom det förefaller finnas ytterst 
lite där som relaterar till individens arbetssituation. Till detta kommer organisationens 
interna kultur som uppmuntrar till att omvärldsbevaka ur vissa särskilda perspektiv 
eftersom det tjänar organisationens syften (Hamrefors 1999, s. 83-85). 
 
Hamrefors skapar utifrån detta resonemang en modell av fyra faktorer som påverkar en 
människas omvärldsbevakning: 
 
Preceptual Strength – Organisationens interna kultur för med sig perspektiv på och 
uppfattningar om verkligheten som tenderar att påverka de anställda. Det är inte frågan 
om order och kommenderingar utan snarare om värderingar och bedömningar som finns 
inbäddade i den interna kulturen och som individen plockar upp på vägen (Hamrefors 
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1999, s. 93). Preceptual Strength finns i två varianter, dels kan den påverka individen i 
anslutning till en särskild sökuppgift och dels påverka individen generellt (Hamrefors 
1999, s. 100). 
 
Motivational Impact – Motivationen är i det här fallet krav som organisationens interna 
kultur ställer på olika sökuppgifter och som skapar kreativitet hos individen. Även här 
finns två varianter: Intrinsic Motivation är krav som påverkar individen i relation till en 
särskild sökuppgift och Extrinsic Motivation som är generella krav som påverkar 
individen utan att ha relation till någon särskild sökuppgift (Hamrefors 1999, s. 95-96). 
 
Med hjälp av dessa fyra faktorer skapar Hamrefors ett antal kombinationer som 
betecknar olika sätt att omvärldsbevaka och konstaterar att olika slags organisationer 
påverkar sina anställdas omvärldsbevakningsbeteenden i olika riktningar. Till exempel 
blir en person som påverkas av Preceptual Strength i relation till en särskild uppgift och 
samtidigt utsätts för hög IntrinsicMotivation benägen att fokusera sin 
omvärldsbevakning på den aktuella arbetsuppgiften i så hög grad att 
omvärldsbevakningen blir för smal och stora delar av omvärlden glöms bort. Hamrefors 
kallar denna kombination för Anarchistic Scanning (Hamrefors 1999, s. 101-102). Detta 
var det typiska fallet i säljföretaget där försäljarna hade stort ansvar för sina egna 
uppgifter och drevs av uppmaningen att sälja för brinnande livet (Hamrefors 1999, s. 
115-116). Jag anser att denna avhandling är relevant för min analys eftersom jag vill 
undersöka likheter och skillnader mellan två olika slags organisationers 
omvärldsbevakning och Hamrefors visar på olika faktorer som styr just 
omvärldsbevakningsbeteendet i olika organisatoriska situationer. 
 
En liknande undersökning av Zita Correia och T.D Wilson, Factors influencing 
environmental scanning in the organizational context (2001), tittar på interna faktorer 
som kan påverka tillgång till och användning av information inom organisationer. Även 
denna undersökning utnyttjar semistrukturerade intervjuer, men begränsar sig däremot 
till företag inom kemikaliebranschen. 
 
Correia och Wilson ställer upp fyra olika slags faktorer som påverkar 
omvärldsbevakningen: 
 
Individuella faktorer – Inbegriper individens informationsmedvetenhet, dvs 
inställningen till informationsrelaterade aktiviteter, och hur ofta individen kommer i 
kontakt med informationsrika kontexter och personer. 
 
Organisationsfaktorer – Det interna informationsklimatet och organisationens öppenhet 
och tillvändhet mot den externa miljön. 
 
Relationer mellan faktorer – Relationer mellan informationsmedvetenhet och internt 
informationsklimat. 
 
Relationer mellan organisationen och omvärlden – Organisationens förmåga att relatera 
till omgivningen och personalens kontakt med informationsrika kontexter och personer. 
(Correia & Wilson 2001) 
 
Correia och Wilson drar ungefär samma slutsatser som Hamrefors, dvs att en anställds 
informationsmedvetenhet och omvärldsbevakning växer fram individuellt, men 
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påverkas av organisationens interna kultur och traditionella sätt att göra saker. Således 
måste samtliga ovanstående faktorer tas med i beräkningen när man tittar på en 
organisations omvärldsbevakning. Dessutom för de fram teorin att ju mer öppen en 
organisation är mot omvärlden, desto troligare är det att individerna i organisationen 
kommer i kontakt med relevant information och utvecklar informationsmedvetenhet 
(Correia & Wilson 2001). De fyra faktorerna ovan är alltså enligt författarna en bra 
måttstock på hur en organisations omvärldsbevakning fungerar. För min uppsats kan 
Correias och Wilsons undersökning vara relevant av samma skäl som Hamrefors 
avhandling. Dessa båda undersökningar nyanserar diskussionen och pekar på en rad 
faktorer som styr organisationers omvärldsbevakning och båda pekar ut organisationens 
interna kultur som en av de viktigaste faktorerna. 
 
 
4.2.2. Skillnader och likheter mellan organisationer i olika länder 
 
Sheila Wright och Jonathan L. Calof för i sin artikel The quest for competitive, business 
and marketing intelligence – A country comparison of current practices (2006) samman 
tre olika undersökningar av omvärldsbevakning. De tre undersökningarna är 
genomförda i  Kanada, Storbritannien och delar av övriga Europa och poängen är att 
jämföra hur omvärldsbevakningen utförs och uppfattas i olika organisationer i olika 
delar av världen. 
 
Den här undersökningen är mer inriktad på organisationen som helhet och inte de 
enskilda individerna. De forskningsrapporter som jämförs har valts ut för att de ser på 
omvärldsbevakning som en systematisk process och inte som ett enkelt insamlande av 
information. Detta är enligt författarna sällsynt även om de anser att synen på 
omvärldsbevakning har börjat bli alltmer holistisk (Wright & Calof 2006, s. 454). 
Forskningsrapporterna använder sig av tre huvudsakliga instrument för utvärdering: 
 
Process och struktur – Organisationernas policies, procedurer, infrastruktur. 
Kultur, medvetenhet och attityd – Organisationens medvetenhet om omvärldsbevakning. 
Omvärldsbevakningsprocessen – Den ovan nämnda omvärldsbevakningscykeln (se s. 
11). 
 
Undersökningen koncentrerar sig på hur organisationerna uppfattar och utför 
omvärldsbevakning och vilken inställning till fenomenet som finns bland de anställda. 
Resultatet redovisas i jämförelser på fem olika punkter: Kultur och medvetenhet, 
Planerande och fokus, Insamlande av information, Analys, Kommunikation. Bl.a. fann 
forskarna att den kanadensiska omvärldsbevakningen var mer inriktad på 
marknadsföring medan den i Storbritannien i första hand tjänade syftet att identifiera 
hot och möjligheter inom branschen. Vidare upptäcktes att brittiska organisationer ofta 
hade stora brister i sin medvetenhet om omvärldsbevakning medan det på den 
europeiska kontinenten var betydigt vanligare att organisationer uppfattade 
omvärldsbevakning som ett viktigt hjälpmedel i skapandet av strategiska beslut (Wright 
& Calof 2006, s. 456-459). 
 
Källkritiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller den här artikeln är att de tre olika 
undersökningarna som jämförs inte har genomförts med samma metodologiska 
utgångspunkter. Wright och Calof påpekar att undersökningarna inte är helt jämförbara 
på en generell nivå, dessutom menar författarna att det snarast behövs riktiga fallstudier 
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för att ta reda på hur omvärldsbevakning verkligen utförs. Ändå kan undersökningen 
vara relevant i uppsatsen eftersom den kan ge en fingervisning om hur stadsbibliotekets 
och Akademibokhandelns omvärldsbevakning står sig i en bred internationell 
jämförelse, såväl som i jämförelse med andra slags organisationer. 
 
En liknande undersökning genomförs i omvärldsrapporten Market intelligence in large 
companies – Global study 2007. Rapporten är sammanställd av Global Intelligence 
Alliance (GIA) som är ett samarbete mellan olika research- och 
omvärldsbevakningsföretag, bl.a. DeskResearch Nederland, InfoAmericas och Isis. 
Studien har utgått från 281 intervjuade organisationer och syftet är att undersöka hur 
stora internationella företag bedriver omvärldsbevakning samt att få en översikt över 
den generella utvecklingen av omvärldsbevakning världen över. En likadan 
undersökning genomfördes 2005 och ambitionen är att dessa rapporter ska komma 
regelbundet vartannat år i fortsättningen (GIA White Paper 2007, s. 1-4). 
 
Även här har data hämtats in genom semistrukturerade intervjuer och totalt deltog 281 
respondenter från nio länder. Undersökningen koncentrerar sig på hur 
omvärldsbevakningen utförs, vilken sorts information organisationerna fokuserar på, 
metoder och verktyg för insamling och analys samt hur organiseringen av 
omvärldsbevakningen ser ut. Dessutom tittar rapporten också på andra detaljer som 
vilken terminologi som används i olika länder och hur framtiden inom 
omvärldsbevakningen ser ut. Undersökningen redovisar, precis som Wright och Calof, 
sitt material i kvantitativa data och ger en bra bild av trender inom de olika länderna. 
 
För min uppsats kan den här undersökning vara relevant vid den ovan nämnda 
internationella jämförelsen. Dessutom kan den också jämföras med Wrights och Calofs 
artikel och möjligen gå i polemik de mer osäkra iakttagelser och slutsatser som dras där. 
De båda rapporterna kan tillsammans fungera som måttstock på vilka förväntningar 
forskaren möjligen kan ha på omvärldsbevakningen inom de organisationer jag har tittat 
på. Samtidigt finns det även här källkritiska aspekter att ta med i beräkningen. GIA 
inriktar sig i första hand på de allra största industriföretagen som t.ex. biltillverkare och 
energibolag och därmed kan jämförelsen med Akademibokhandeln och Stockholms 
stadsbibliotek kanske halta en aning eftersom det är helt andra branscher. Rapporten är 
också författad av en samling stora omvärldsbevakningsföretag och innehåller 
rekommendationer om hur omvärldsbevakning bör gå till, alltså kan man inte utesluta 
att undersökningens resultat delvis syftar till att hålla fram och stärka dessa företags 
tjänster och den bransch de verkar i. 
 
 
4.3 Sammanfattning 
 
Den tidigare forskningen jag använt mig av går alltså till stor del ut på att ringa in de 
detaljer och faktorer som styr individernas spontana omvärldsbevakning under påverkan 
av organisationerna. Hamrefors och Correia & Wilson utvecklar teorier där främst 
motivation och organisationens interna kultur är de faktorer som styr individens 
omvärldsbevakning. De ställer upp modeller där olika slags sökbeteenden kan 
bestämmas genom att graden av motivation och påverkan från den interna kulturen 
mäts. Wright och Calof och rapporten från GIA sammanställer olika undersökningar av 
företags omvärldsbevakning vilket ger en översiktsbild av hur omvärldsbevakningen 
fungerar i olika länder och hur den generella utvecklingen inom omvärldsbevakningen 
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ser ut. Wright och Calof undersöker också vilka forskningsmetoder som använts för att 
komma fram till resultaten och artikelförfattarna drar slutsatsen att fallstudier krävs för 
att få verklig inblick i ett företags omvärldsbevakning. Anledningen till att jag använt 
mig av den här forskningen är att den innehåller faktorer och aspekter som är relevanta 
för resultatet av min undersökning och de bygger dessutom, precis som min uppsats, till 
stor del på semi-strukturerade intervjuer. 
 
 
5. Teoretisk referensram 
 
I det följande presenteras en kort översikt över omvärldsbevakningens struktur och 
syften. Därpå följer de teorier jag valt att använda mig av i denna undersökning. Valet 
av teoretisk referensram bygger på att dessa teorier och utgångspunkter ständigt 
återkommer i den forskningslitteratur jag har studerat och de utgör ofta grunden till det 
forskarna kallar effektiv omvärldsbevakning. Därför ville jag ställa dessa teorier och 
forskningsrön mot det empiriska material jag fått fram i intervjuerna. Jag ser dock inte 
denna teoretiska referensram som fullständig eller heltäckande utan snarare som ett 
koncentrat av de viktigaste och mest grundläggande komponenterna i 
omvärldsbevakningen. Kapitlet inleds med en genomgång av vad en organisation är och 
en närmare presentation av de organisationer jag har studerat i min undersökning. 
 
 
5.1 Organisationerna 
 
5.1.1 Vad är en organisation? 
 
I min undersökning refererar jag till stadsbiblioteket och Akademibokhandeln som 
organisationer. Men vad är egentligen en organisation? Bengt Abrahamsson och Jon 
Aarum Andersen definierar i sin bok Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer organisationsfenomenet som ”en planmässigt inrättad sammanslutning 
av människor med syftet att nå givna mål.” (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 11). 
Organisationer har många olika roller, de kan t.ex. ha en arbetsgivarroll, ha en politisk 
roll eller vara medel för intresserepresentation (Abrahamsson 1992, s. 40). En 
organisation skulle av detta att döma alltså kunna vara t.ex. ett företag, en 
idrottsförening, en intresseförening eller ett politiskt parti. Det finns dock några drag 
som är gemensamma hos organisationer: 
 

• Organisationer har inrättats för att uppnå mål 
• Organisationer är sociala enheter sammansatta av samverkande positioner 
• Organisationer är medvetet strukturerade och noga koordinerade 
• Organisationer existerar som en del av en större social omgivning 

      (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 10). 
 
I min undersökning har jag valt att titta på ett företag och en kommunal organisation. 
Även om de har de ovanstående punkterna gemensamma finns det också stora skillnader 
mellan dem. Björn Ericsson skriver i sin bok Spaning in i framtiden – om 
omvärldsanalyser i kommuner (2003) att en kommun är en politiskt styrd organisation. 
Kommunens fullmäktige väljs varje år i fria och hemliga val av de av kommunens 
invånare som har rösträtt i kommunala val. Kommuninvånarna är också kunder av de 
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tjänster som kommunen producerar och tillhandahåller (Ericsson 2003, s. 10-11). En av 
dessa tjänster är alltså ett folkbibliotek. Ericsson föreslår också att man, för att förstå 
den komplicerade organisation som en kommun är, ser på kommunen som en koncern 
bestående av kommunen och de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen kan därmed 
liknas vid en koncernstyrelse medan de enskilda förvaltningarna ses som självständiga 
bolag med egna styrelser som ingår i koncernen (Ericsson 2003, s. 12). Den eller de 
som har inrättat organisationen, står bakom och äger den kallas organisationens 
huvudman. När det gäller offentlig verksamheter är medborgarna huvudman 
(Abrahamsson & Andersen 2005, s. 12-15). En kommunal organisation är alltså en 
offentlig verksamhet som styrs av folkvalda för att producera tjänster åt medborgarna. 
Det är medborgarna som genom valen bestämmer vem eller vilka som ska förvalta och 
styra den kommunala organisationen. 
 
Ett företag är också en organisation, men är annorlunda strukturerat. Ett företag är inte 
till för sina anställda och de styrande väljs inte genom demokratiska val. De som äger 
företaget bestämmer över det. Huvudmannens rättigheter omfattar rätten att leda och 
fördela arbetet och förfoga över den vinst som organisationen skapar. När verksamheten 
bedrivs i företagsform är det personer i ledande positioner som bestämmer mer än andra 
och har större befogenheter och makt. Dessa personer är arbetsgivarens representanter. 
De anställda kan ha ett visst inflytande genom medbestämmandelagen och lagen om 
anställningsskydd, men detta förändrar inte den grundläggande strukturen. Är företaget 
ett aktiebolag är det aktieägarna som bestämmer och aktiebolagslagen gör det helt klart 
att ett företag är till för att uppfylla ägarnas mål (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 
13).  
 
En jämförelse mellan de två olika slags organisationerna ger alltså vid handen att 
medborgarna är huvudman för den kommunala organisationen medan företaget styrs av 
de som har grundat det. Den kommunala organisationen är skapad av andra skäl och på 
andra grunder än det enskilda företaget och har framför allt andra syften med sin 
verksamhet. 
 
 
5.1.2 Stockholms Stadsbibliotek som organisation 
 
Stockholms stadsbibliotek är en kommunal organisation som handhas av 
Kulturnämnden. Kulturnämnden består av 11 ledamöter som väljs av 
kommunfullmäktige och ansvarar för stadens kulturverksamhet. Förutom 
biblioteksväsendet förvaltar man bl.a. Kulturhuset, Kulturskolan, Liljevalchs Konsthall, 
Stockholms stadsmuseum och Stockholms medeltidsmuseum. Nämndens ordförande är 
borgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) (Kulturförvaltningen Stockholms stad 2007). 
 
Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala bibliotek med 44 bibliotek 
inom staden. Förutom de 44 ordinarie biblioteken finns det ett 60-tal filialer på sjukhus, 
servicehus och andra institutioner. Biblioteket har nästan 2,5 miljoner böcker i sina 
samlingar och förutom det hundratusentals AV-medier, dvs talböcker, video, musik-CD 
mm (Stockholms stadsbibliotek 2007). Målet med verksamheten är att bereda 
stockholmarna vägar till kunskap, insikt och upplevelser genom att låta verksamheten 
präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet och att verka för yttrandefrihet, 
fritt tänkande och tankeutbyte. Detta vill organisationen uppnå bl.a. genom att vara en 
öppen mötesplats för alla människor, ge alla användare lika tillgång till bibliotekets 
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resurser, utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar och stödja 
självstudier. Programverksamheten bygger på att biblioteket inte bara ska vara en 
samling böcker utan en plats för upplevelser och rekreation. Biblioteken anordnar 
sagostunder, filmvisningar, författaruppläsningar, debatter, föredrag, skrivarverkstäder 
mm. De bedriver också uppsökande verksamhet, dvs bibliotek på sjukhus, vårdhem, 
äldreboende osv. Dessutom finns Boken kommer, en kostnadsfri service för den som 
inte själv kan ta sig till biblioteket (Stockholms stadsbibliotek 2007). 
Verksamhetsplanen har sin grund i bibliotekslagen som är en utgångspunkt för landets 
biblioteksverksamhet och här presenteras bibliotekets offentliga uppdrag: 
 
 2§ Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information 
 upplysning, och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
 medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Varje kommun ska ha 
 folkbibliotek (Bibliotek i rörelse 2005, s. 7). 
 
I anslutning till bibliotekets uppdrag stipuleras också att biblioteken är arenor för 
information och kommunikation och är offentliga rum för samtliga medborgare 
(Bibliotek i rörelse 2005, s. 8). Biblioteken i Stockholms stad ska medverka till den 
enskilda medborgarens utveckling utifrån hans eller hennes egen förmåga, personliga 
mål och drömmar (Bibliotek i rörelse 2005, s. 4). 
 
Stockholms stad förbereder i skrivande stund en utbyggnad av stadsbiblioteket. En 
arkitekttävling har just avgjorts där det vinnande bidraget ska bli det som sätts i verket. 
Enligt programmet för nytt bibliotek uppfyller inte dagens huvudbibliotek de krav som 
medborgarna har på ett samtida bibliotek. Bl.a. efterfrågas större utrymmen, bättre 
access till medier, fler datorer, fler studieplatser, fler platser för nöjesläsning och 
avkoppling, tillgång till café mm (Program för nytt stadsbibliotek 2006, s. 7). Bristen på 
utrymme är en av de avgörande orsakerna till att biblioteket behöver utvidgas. Det finns 
helt enkelt inte plats att föra en uppdaterad verksamhet som följer med i tiden och 
tillfredsställer användarna. I programmet konstaterar att idag styrs bibliotekets 
verksamhetsutveckling mer av byggnadernas fysiska förutsättningar än av användarnas 
behov (Program för nytt stadsbibliotek 2006, s. 10). 
 
 
5.1.3 Akademibokhandeln som organisation 
 
Akademibokhandeln är Sveriges största bokhandelsföretag och har 59 butiker runt om i 
landet. Företaget har ca 700 medarbetare och ett utbud på omkring en miljon titlar. 
Företaget har också en Internetbutik och, enligt websidan, Sveriges i särklass mest 
omfattande bokimport (Akademibokhandeln 2007). Akademibokhandeln är sedan 1998 
ett dotterföretag till Kooperativa förbundet (KF) som är förbund för Sveriges 54 
konsumentföreningar med drygt tre miljoner medlemmar. Övriga dotterbolag är bl.a. 
KF Fastigheter AB, Norstedts Förlagsgrupp, Bokus och tidningen Vi. KF bygger på en 
idé om organiserad samverkan mellan konsumenter för att skapa ekonomiska och andra 
mervärden och förbundets styrelse röstas fram av medlemmarna (Kooperativa förbundet 
2007). Akademibokhandeln ägs av KF, men handhas av företagsledningen som består 
av sju personer. 
 
Akademibokhandeln driver sin verksamhet enligt några policies, bl.a. vill företaget 
vinna kundernas uppskattning genom att erbjuda den svenska marknadens bästa utbud 
av litteratur och kompletterande sortiment genom butiker och Internet. Företaget vill 
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också verka för ett demokratiskt samhälle där yttrande- och tryckfriheten värnas. 
Således går företaget enligt principen att allt som inte är publicerat i strid med svensk 
lag ska kunna distribueras fritt och att Akademibokhandeln inte ska lägga några 
värderingar på vad som är lämpligt för människor att läsa (Akademibokhandeln 2007). 
Företaget delar upp sina butiker i tre kategorier: Storbutiker, som är butiker med brett 
sortiment, allmänbutiker, som ligger i anslutning till stadskärnor och köpcentrum, och 
kursbutiker, som ligger i anslutning till universitet och högskolor. Affärsidén är att sälja 
litteratur och kompletterande medie-, pappers- och kontorsprodukter till konsumenter, 
institutioner, studenter och enskilda professionella genom butiker och Internet 
(Akademibokhandeln 2007). Utöver detta förekommer aktiviteter som regelbundna 
författarträffar i en del av butikerna och det finns också caféer i fem av kedjans butiker 
eftersom företaget anser att detta är en trivselhöjande faktor (Intervju 
försäljningsdirektören). 
 
 
5.2 Information Management Cycle 
 
Omvärldsbevakning handlar om att skaffa sig information om den värld i vilken ett 
företag eller en organisation verkar. En organisations omvärld består av alla 
utomstående faktorer som kan påverka organisationens verksamhet. För vinstdrivande 
organisationer kan enligt Choo omvärlden sammanfattas i sex sektorer: kunder, 
leverantörer, konkurrens, socioekonomiska faktorer, teknologi och politiska faktorer. 
Organisationerna bevakar omvärlden för att se alla förändringar och trender för att på så 
sätt kunna förbereda sina handlingar och bättre trygga sin framtid. 
Omvärldsbevakningen kan inbegripa allt från ett samtal över en lunch till en formell 
marknadsundersökning (Choo 2002, s. 84). 
 
Omvärldsbevakning är en del av en större cykel, Choo kallar den Information 
Management Cycle. Det är en ständigt pågående process i den lärande organisationen 
där informationsbehov leder till förändrade beteenden och i slutänden till nya 
informationsbehov. 
 

 
Information Management Cycle (Choo 2002, s. 24). 
 
Information Needs innebär att organisationen förstår att omvärlden är osäker och 
svårtolkad och att den därför behöver information för att kunna agera förnuftigt och ta 
de rätta besluten. Information Aquisition är inhämtandet av den information som behövs 
för att kunna tillfredsställa informationsbehoven. Information Organization and Storage 
står för organisationens minne. Här lagras den information, kunskap och erfarenhet som 
organisationen samlar in under processens gång och som ska kunna tas fram för att 
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användas i lärande och utvecklande syfte. Detta lager måste vara strukturerat och 
lättåtkomligt för att kunna fylla sin funktion. Information Products/Services är olika sätt 
att förpacka och förädla information för att den ska vara så tillgänglig och användbar 
som möjligt för de individer i organisationen som behöver den. Information 
Distribution innebär delgivning av information vilket sprider organisationens kunskap 
bland de anställda och poängen är att informationen ska distribueras på ett sätt som 
stämmer överens med slutanvändarnas önskemål och sätt att arbeta. Information Use är 
användandet av information och kunskap genom tolknings- och beslutsfattarprocesser. 
Informationen ska hjälpa beslutsfattarna att tolka och förstå omvärlden och slutligen 
kunna bestämma hur organisationen ska agera. Resultatet leder sedan till nya 
informationsbehov och processen börjar om från början (Choo 2002, s. 24-25). Den 
intelligenta organisationen måste alltså förstå och lära av sin omvärld för att kunna ta de 
rätta besluten. Till det behövs omvärldsbevakning. 
 
 
5.3 Omvärldsbevakningens syften 
 
Omvärldsbevakningens syften och strategier har sin grund i den militära 
underrättelsetjänsten, vilket förklarar det engelska uttrycket Intelligence. Många böcker 
i ämnet öppnar också med citat från eller hänvisningar till berömda krigsstrateger som 
t.ex. Sun Tzu. Underrättelsetjänst har alltid funnits både i krigs- och fredstid genom 
historien, men det är först i modern tid som det har blivit en självklar del i näringsliv 
och samhälle (Hedin & Sandström 2006, s. 15). Omvärldsbevakning finns i en del olika 
varianter med olika namn vilka ofta syftar på hur pass omfattande eller koncentrerad 
omvärldsbevakningen är. Competitor Intelligence koncentrerar sig på en eller några få 
konkurrenter. Competitive Intelligence vidgar perspektivet en aning och inkluderar även 
analys av olika konkurrensvillkor i särskilda branscher. Business Intelligence har ett 
avsevärt bredare perspektiv och tittar på, förutom konkurrenter, även hot och 
möjligheter i omvärlden. Environmental Scanning, vilket är den term Choo använder sig 
mest av, innebär att alla externa faktorer som kan påverka organisationen analyseras, 
förutom de nämnda t.ex. teknologi, ekonomi, politik och sociala och demografiska 
trender. Den bredaste och mest omfattande varianten kallas Social Intelligence och 
inbegriper analys av samhällen och institutioner, ofta på nationsnivå, för att identifiera 
problem och samla in information om dessa (Choo 2002, s. 86-87).  
 
All omvärldsbevakning utgår från människan och människans sätt att tänka och fundera. 
Precis som människan styrs av sina minnen och inlärda vanor och erfarenheter styrs 
också en organisations omvärldsbevakning gärna av traditionella och invanda 
perspektiv. Både människor och organisationer har en benägenhet att söka information 
som stödjer befintliga uppfattningar. Omvärldsbevakningen kan därmed skapa en falsk 
trygghet eftersom den bekräftar beslutsfattarnas invanda föreställningar om omvärlden 
(Hamrefors 2002, s. 16-17). Per Frankelius liknar organisationens förhållande till 
omvärlden vid en person som står inne i en grotta. Grottan utgör personens erfarenhet 
och uppfattning om omvärlden och det går därför inte att kliva ut ur den. Omvärlden 
betraktas istället genom hål i grottväggen och det är genom dessa hål personen skapar 
sig en uppfattning om och tolkar omvärlden. Frankelius poäng är att personen, eller 
organisationen, måste borra fler hål i grottväggen för att på så sätt kunna se mer av 
omvärlden. På detta sätt ökar möjligheterna att bryta sig loss från grottans invanda 
tankar och perspektiv om omvärlden (Frankelius 2001, s. 19). Det handlar alltså inte 
bara om att betrakta omvärlden utan hela tiden tolka den, lära av den och vara beredd att 
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ändra invanda perspektiv och tolkningssätt. Även Choo påpekar att nyckeln till 
framgångsrik omvärldsbevakning ligger i att hela tiden förändra sina mentala 
referensramar och förkasta processer och  rutiner som inte längre fungerar (Choo 2002, 
s. 15). Den intelligenta organisationen är alltså en lärande organisation som hela tiden 
plockar upp information och förvandlar den till kunskap som hjälper den att se och tolka 
omvärlden på ett sätt som hjälper organisationen till framgång. 
 
 
5.4 Scanning-Interpreter-modellen 
 
Choo redovisar i sin bok en modell skapad av Daft och Weick som bygger på att en 
organisations omvärldsbevakning ofta styrs av olika attityder och förhållningssätt. 
Tolkningen av omvärlden och synen på möjligheten att förstå och analysera den kan ha 
stor influens på hur organisationen utför omvärldsbevakning. Enligt modellen kan en 
organisations tolkning av omvärlden delas in i tre steg: Scanning är bevakningen av 
omvärlden och insamlandet av information. Interpretation är nästa steg då 
informationen tolkas och ges mening och innehåll. Learning är det sista steget och 
innebär att tolkningen av informationen ger upphov till respons eller handling. På detta 
sätt skaffar sig organisationen kunskap och erfarenhet och handling leder alltid till nya 
data som måste bevakas och tolkas, därmed blir det en cyklisk process (Choo 2002, s. 
94). 
 
Modellens fyra kategorier bygger dels på att en organisation kan uppfatta omvärlden 
som analyserbar eller icke analyserbar och dels på i vilken utsträckning organisationen 
bevakar omvärlden för att förstå den. En organisation som uppfattar omvärlden som 
analyserbar försöker hitta den ”korrekta” tolkningen av omvärlden genom systematisk 
tolkning av insamlad information. En organisation som uppfattar omvärlden som icke 
analyserbar skapar vad den uppfattar som en rimlig tolkning av omvärlden som kan 
förklara tidigare beteenden och händelser och föreslå framtida handling. De två andra 
variablerna i modellen är passiv eller aktiv informationssökning. Aktiv sökning innebär 
att organisationen tar aktiv del av omvärlden för att söka information och testa eller 
manipulera omvärlden. Passiv sökning innebär att organisationen plockar upp 
information som kommer i dess väg och försöker tolka omvärlden utifrån vad denna 
information kan ge (Choo 2002, s. 94-95). 
 
Utifrån dessa variabler skapar modellen fyra kategorier: 
 
Undirected viewing – Organisationen uppfattar omvärlden som icke analyserbar och 
försöker därmed inte förstå den. Informationsbehoven är dåligt definierade. 
Omvärldsbevakningen är passiv och opportunistisk och bygger ofta på oregelbundna 
kontakter och information från externa, muntliga källor. Organisationen arbetar ofta 
enligt en reaktiv strategi, dvs man reagerar på till synes okontrollerbara förändringar i 
omvärlden. 
 
Conditioned viewing – Organisationen ser på omvärlden som analyserbar, men förhåller 
sig ändå passiv. Informationsbehoven är baserade på traditionella antaganden om hur 
omvärlden ser ut och beter sig. Informationssökningen bygger på passiv bevakning och 
ofta på interna, textbaserade källor. Strategin bygger på försvar, att bevara det man 
redan har. 
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Enacting – Organisationen ser på omvärlden som icke analyserbar, men tar ändå aktiv 
del för att försöka påverka den. Informationssökningen syftar till att testa och 
experimentera med omvärlden och att skaffa sig kunskap genom att ta aktiv del av den. 
Sökningen sker oftast via externa, muntliga källor och fokuserar på resultatet av 
organisationens tidigare handlingar. Organisationen är ute efter att testa nya produkter 
eller tjänster, dra nytta av de möjligheter som finns och utmana rådande regler och 
förhållanden. 
 
Discovery – Organisationen uppfattar omvärlden som analyserbar och ger sig aktivt ut i 
den för att samla in information i stor omfattning. Organisationen strävar efter att hitta 
den rätta tolkningen av omvärlden och informationen man söker är ofta formell, 
kvantitativ data, resultat av marknadsundersökningar och enkäter. Sökningen sker 
genom en rad olika källor och man eftersträvar både bredd och djup. Organisationen 
arbetar ofta enligt en analysstrategi, dvs man bibehåller en grundstruktur av aktiviteter, 
men kan även vara innovativ och experimenterande om tolkningen av omvärlden 
påbjuder det. 
(Choo 2002, s. 95-97). 
 
 
5.5 Omvärldsbevakningscykeln 
 
Omvärldsbevakningsprocessen kan sägas följa en särskild cykel. Denna cykel finns i en 
del olika varianter, Hedin & Sandström kallar den t.ex. underrättelsecykeln (se sedan). I 
grund och botten kan man dock urskilja en bas för samtliga 
omvärldsbevakningsprocesser som lite grovt indelat kan koncentreras till fyra steg: 
 
 1. Identifiering av informationsbehov 
 2. Insamling av information 
 3. Analys och förädling av information till kunskap 
 4. Kommunicerande av kunskapen till berörda beslutsfattare 
 

 
  Underrättelsecykeln (Hedin & Sandström 2006, s. 53). 
 
 
 
5.5.1 Identifiering av informationsbehov 
 
Informationsbehov uppstår ur situationer av osäkerhet och problem som organisationen 
stöter på och det första steget är att identifiera vilken information man behöver. Detta 



 23 

kräver att organisationen frågar sig vad den behöver veta för att kunna hantera 
problemen och tillfredsställa de behov som uppstår. Det kräver dock inte bara frågor 
som ”Vad behöver du veta?” utan också frågor av typen ”Varför behöver du veta det?” 
och ”Vad vet du sedan tidigare?”. Det är många gånger lika behjälpligt att veta vilken 
information man inte behöver (Choo 2002, s. 26-28). Det är mycket viktigt att göra en 
ordentlig behovsanalys. Fokuseras inte informationsbehoven riskerar organisationen att 
drunkna i kunskapssamhällets informationsflod och koncentrera sig på fel saker (Hedin 
& Sandström 2006, s. 58).  
 
Identifiering av informationsbehoven är alltså nödvändigt för att kunna rikta 
omvärldsbevakningen åt rätt håll. Bevakningen måste ha spännvidd och täcka alla delar 
av omvärlden som påverkar organisationen. Per Frankelius lanserar i sin bok en 
åttastegscykel för omvärldsbevakning som heter World Mapping Method (se s. 11). 
Denna inleds med något han kallar omprövning av perspektiv. Även detta är ett sätt att 
identifiera informationsbehoven, men enligt honom måste organisationen först och 
främst rannsaka sin affärsidé och definiera marknaden och den bransch man är i. Om 
organisationen har för snäv syn på sin bransch riskerar man att missa viktiga 
omvärldsfaktorer. Det gäller alltså att bredda synfältet och se till aktörer och faktorer 
även utanför branschen (Frankelius 2001, s. 37). Samtliga citerade författare varnar 
således för faran i att begränsa sig för mycket i omvärldsbevakningen eller för den delen 
att utföra missriktad omvärldsbevakning. Fokusering och noggrann identifiering av 
organisationens plats och roll i omvärlden är av stor vikt, dessutom måste 
organisationen hela tiden vara beredd att ompröva denna plats och roll. På detta sätt kan 
organisationen vara alert för nya informationsbehov som kan uppstå från både väntade 
och oväntade håll. Frankelius betonar att en organisation måste omvärldsbevaka med 
utgångspunkten att det man minst anar kan vara det viktiga (Frankelius 2001, s. 81). 
 
Identifiering och utvärdering av informationsbehoven kan ske på olika sätt, metoderna 
växer ofta fram ur de enskilda organisationernas kultur, kunskap och behov. 
Bevakningen kan också ske på olika nivåer. Enligt Corrall skiljer man ofta på makro- 
och mikromiljö där makromiljön utgörs av den sociala miljön kring organisationen, dvs 
världen utanför som har en indirekt påverkan, t.ex. ekonomisk politik, regeringsbeslut 
och demografiska förändringar. Mikromiljön däremot är bl.a. branschen och 
organisationens interna struktur, dvs det som har en direkt påverkan på organisationens 
existens (Corrall 2001, s. 26-27). Den viktigaste och mest direkta omvärldsbevakningen 
sker ofta i organisationens mikromiljö, men makromiljön kan ha lika stor påverkan och 
måste också tas med i beräkningarna. Det finns olika sätt att titta närmare på 
organisationens informationsbehov i dessa olika miljöer. Några exempel på utbredda 
och välkända modeller är: 
 
Marknadsundersökningar – Enkäter, intervjuer, observationer eller diskussionsgrupper 
som syftar till att bekräfta och uppdatera informationsbehov och fokusera 
omvärldsbevakningen på rätt områden (Corrall 2001, s. 51). 
 
Porter’s Five Forces – En modell enligt vilken en organisation influeras av fem stora 
faktorer som måste bevakas: Rivaliteten från konkurrenter, hotet från liknande eller 
likvärdiga produkter, kundernas makt och influens, leverantörernas makt och influens 
och de barriärer som skapas inom branschen för att hålla nya konkurrenter borta 
(Corrall 2001, s. 28). 
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Benchmarking – Ett sätt att förbättra sin egen organisations metoder, produkter och 
resultat genom att studera och jämföra sig med de organisationer som anses vara 
ledande i branschen (Corrall 2001, s. 46). 
 
SWOT – Står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. En modell med 
vars hjälp man kan identifiera vad organisationen är bra på, vad den behöver förbättra, 
vad de största hoten respektive de största möjligheterna är etc. (Corrall 2001, s. 55). 
 
PEST – Står för Politiska, Ekonomiska, Sociala och Tekniska faktorer. Modellen 
omfattar marknaden och världen utanför organisationen (Corrall 2001, s. 27). 
 
Modeller är ofta effektiva och lätta att använda, men det finns också risker med att låsa 
sig för mycket vid dem. Frankelius menar t.ex. att både SWOT- och PEST-modellerna 
är alltför statiska och tar inte hänsyn till att faktorer förändras över tid, dvs att ett hot 
kan förvandlas till en möjlighet, och inte heller till skillnaden mellan upplevd och 
verklig omvärld (Frankelius 2001, s. 53-55). Identifiering av informationsbehov handlar 
alltså lika mycket om att definiera organisationens roll i den värld där den verkar som 
att titta på vilka utomstående krafter som kan utgöra hot eller möjligheter. 
 
 
5.5.2 Insamling av information 
 
När informationsbehoven är fastställda vidtar steg 2: att inhämta den önskade 
informationen. Insamlingen av information kan ske via ett närmast oändligt antal källor. 
Det gäller därför att den utförs av personer med bred kunskap, erfarenhet och 
branschkunnande. Det är många olika områden och faktorer som måste tas med i 
beräkningen och en helhetssyn på informationsbehovet är av stor vikt (Hedin & 
Sandström 2006, s. 65). Samtidigt är det viktigt att de som utför insamlingen är insatta i 
organisationens särskilda struktur, kultur och behov. Annars finns risken att 
informationen som hämtas in blir för generell och bara bekräftar det man redan tror sig 
veta (Hamrefors 2002, s. 111-112). Det gäller alltså att vara bred i valet av källor och 
även ta vara på de informationsresurser som redan finns inom organisationen. 
Personalens kunskaper, erfarenheter och kompetens kan utgöra en bra bas för 
omvärldsbevakningen (Choo 2002, s. 31). 
 
Organisationen bör i första hand sträva efter att använda primärkällor, dvs källor som 
fått sin information direkt utan mellanhänder. Variationen av källor är stor. Choo delar 
in dem i mänskliga, textbaserade och elektroniska källor. Mänskliga källor kan vara 
t.ex. anställda, kunder eller leverantörer. Dessa är ofta att föredra eftersom de kan hjälpa 
mottagaren att förstå informationen, sätta in informationen i en kontext och filtrera bort 
onödig information. Textbaserade källor passar bra när informationen måste vara mer 
precis eller när den är formell och strukturerad. Textbaserade källor kan dock inte 
filtrera, tolka eller sovra information. Elektroniska källor som databaser eller Internet är 
lämpliga när organisationen söker information om okända ämnen eller komplicerade 
frågor. Databaser kan avsökas med långa söksträngar som täcker många områden (Choo 
2002, s. 159-160). Mer detaljerat är några av de vanligaste och mest utnyttjade källorna: 
 
Elektroniska medier – Internet, databaser etc. 
Tryckta medier – Tidningar, tidskrifter, broschyrer, årsberättelser etc. 
Mässor, utställningar, konferenser etc. 
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Marknadsaktörer – Kunder, leverantörer, konkurrenter, branschorganisationer etc. 
Myndigheter 
Externa informationsföretag som säljer mer avancerade informationssökningstjänster 
(Hedin & Sandström 2006, s. 68-73). 
 
Valet av källor är således också en viktig del av planeringen. Det gäller att navigera rätt 
i djungeln av källor och kritiskt värdera de som används. Enligt Choo finns det också 
olika sätt att utföra sökningen, beroende på vilken information som söks och vad den 
ska användas till. Undirected viewing innebär att mottagaren får information utan att det 
styrs av något särskilt syfte eller behov. Conditioned viewing innebär att mottagaren får 
information från särskilda källor eller särskilda typer av information. Mottagaren är 
också beredd att värdera informationen. Informal Search innebär att mottagaren letar 
aktivt efter information för ett särskilt skäl, t.ex. kontrollerar börssiffrorna. Formal 
Search innebär att mottagaren gör en avsiktlig och planerad sökning för att hitta särskild 
information (Choo 2002, s. 84-85). Valet av källor och hur de tappas på information 
beror alltså på behovet och i vilket syfte informationen ska användas. Det kan vara allt 
från det dagliga läsandet av börssiffror eller det informella samtalet i fikarummet till 
utskickandet av en enkät eller utnyttjandet av ett externt informationsföretag som t.ex. 
Observer. En stor del av omvärldsbevakningen är dagliga handlingar som sker på rutin. 
 
 
5.5.3 Analys och förädling av insamlad information till kunskap 
 
När informationen är insamlad måste den organiseras och bearbetas innan några 
slutsatser kan dras. För att ingen viktig information ska gå förlorad krävs en 
arkiveringspolicy som alla är bekanta med och som gör att den lagrade informationen 
bildar organisationens minne och historia och blir något som alla inblandade kan titta 
tillbaka på och använda sig av (Choo 2002, s. 33). Insamlad information som lagras rätt 
utgör således en ovärderlig bas för kunskap inom organisationen. 
 
Processen att förädla informationen till användbar kunskap måste vara grundad i 
organisationens behov. Information kan i den bemärkelsen ses som rådata som inte 
bearbetats medan kunskap är de slutsatser, eller underrättelser, som dras efter att ha 
analyserat informationen. Underrättelserna skapas utifrån informationsbehovet och det 
är av stor vikt att de som ska använda dem är involverade tidigt i bearbetningen. Därför 
måste omvärldsbevakningen vara en integrerad och vardaglig del i arbetet. Externa 
omvärldsbevakningsföretag kan fungera som stöd, men kan aldrig ta över ansvaret 
(Hedin & Sandström 2006, s. 45-46). Kreativt tänkande poängteras ofta i den här fasen. 
Brainstorming och diskussioner är ofta effektiva sätt att förvandla informationen till 
användbar kunskap. Det är också viktigt att inte bara ta till sig bekväm information som 
bekräftar de tankar och idéer som finns inom organisationen. Frankelius rekommenderar 
att man ställer sig frågan ”Varför?” ofta. Det skapar kreativitet och ifrågasätter 
vedertagna principer och värderingar (Frankelius 2001, s. 105). 
 
Poängen är att försöka se trender och förändringar som kan komma att påverka 
organisationen. Utifrån den insamlade informationen tittar organisationen på trender, 
bedömer om ett trendbrott eller några förändringar är att vänta och sedan dras 
slutsatserna. På det sättet har informationen förvandlats till kunskap eller Intelligence. 
Vilken sorts analys som används beror på informationen och problemet (Hedin & 
Sandström 2006, s. 85-88). Även här kan t.ex. SWOT-analys eller Benchmarking vara 
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aktuella metoder. Annars är också scenarioanalyser vanliga, dvs organisationen försöker 
göra sig en bild av hur en trend ser ut, vad den kommer att leda till etc. 
 
 
5.5.4 Kommunicerande av kunskapen till berörda beslutsfattare 
 
Det sista steget är att kommunicera resultatet av omvärldsbevakningen och slutsatserna 
till de som ska använda kunskapen. Omvärldsbevakning kan aldrig ses som tittandet i 
en kristallkula som genererar perfekta förutsägelser. Det är mer realistiskt att leverera 
kunskap som beslutsfattarna själva kan använda för att göra förutsägelser. Detta i sin tur 
kräver kunskap om hur mottagaren brukar behandla informationen och hur han eller hon 
vill ha den levererad (Hamrefors 2002, s.121). Kommunicerandet kan alltså vara en 
enkel PM eller ett e-postmeddelande, andra gånger kan det röra sig om ny information 
som kräver ett möte där informationen presenteras ansikte mot ansikte för att inga 
missförstånd eller feltolkningar ska uppstå. Även här sker dock mycket på rutin. 
 
 
5.6 Sammanfattning 
 
Den teoretiska referensramen består av en sammanfattande bild av hur effektiv 
omvärldsbevakning ser ut, baserad på Choo, Hamrefors, Hedin & Sandström, Corrall 
och Frankelius. Dessa forskare beskriver omvärldsbevakning som en livsviktig funktion 
för organisationer. Det är en process som syftar till att samla in information om den 
omvärld inom vilken organisationen verkar och därmed ge organisationen möjlighet att 
se vilka hot och möjligheter som kan komma att påverka verksamheten. Metoderna för 
omvärldsbevakningen varierar i detaljer, men på det hela taget är forskarna överens om 
ett slags grundmodell, det som jag i uppsatsen väljer att kalla 
omvärldsbevakningscykeln. Denna cykel består av fyra steg för att utföra effektiv 
omvärldsbevakning: Identifiering av informationsbehov, Insamling av information, 
Analys och förädling av insamlad information till kunskap, Kommunicerande av 
kunskapen till berörda beslutsfattare. Frankelius avviker dock från de övriga forskarna 
då han presenterar en mer detaljerad åttastegsmodell för omvärldsbevakning. Han 
menar också att många av de modeller och metoder som de övriga forskarna presenterar 
är för statiska och inte alls särskilt användbara. Förutom omvärldsbevakningscykeln 
ingår också Daft & Weicks Scanning-Interpreter-modell i referensramen för att 
noggrannare kunna bestämma organisationernas uppfattning om omvärldens 
analyserbarhet. Denna modell bygger på att en organisations omvärldsbevakning ofta 
styrs av olika attityder och förhållningssätt till omvärlden och att tolkningen av den 
påverkas av detta. 
 
 
6. Redovisning av undersökningen 
 
I det här kapitlet redovisar jag de svar jag har fått av mina informanter och 
kompletterande uppgifter jag hittat i organisationernas internmaterial. Eftersom 
insamlingen av materialet bygger på semi-strukturerade intervjuer där frågorna och de 
vägar samtalen har tagit ofta skiljer sig åt från intervju till intervju har jag valt att 
presentera empirin i en löpande text där jag sammanfattande redovisar de svar jag har 
fått för att i kapitlet efter bygga på med analys och diskussion. I båda dessa kapitel 
specificerar jag vilken informant som sagt vad, men när utsagorna från de olika 
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informanterna är lika eller bekräftar varandra händer det att jag uttrycker det som att 
”Akademibokhandeln säger…” eller ”Enligt stadsbiblioteket…”. Vad jag avser med 
Akademibokhandeln och stadsbiblioteket i dessa fall är alltså utsagorna från respektive 
organisations informanter och/eller organisationernas internmaterial. Kapitlet inleds 
med en presentation av informanterna. 
 
 
6.1 Informanterna 
 
På stadsbiblioteket har jag intervjuat verksamhetscontrollern, marknadschefen samt en 
bibliotekarie. På Akademibokhandeln har jag intervjuat affärsutvecklaren, 
försäljningsdirektören samt en av inköpscheferna. I texten kommer jag att referera till 
informanterna med deras titlar. Deras arbetsuppgifter och positioner inom 
organisationerna är som följer: 
 
 
Stadsbiblioteket 
 
Verksamhetscontrollern – Arbetar på stadsbibliotekets stab och ledning. Är också 
biträdande stadsbibliotekarie vilket innebär att arbetsuppgifterna i huvudsak rör interna 
frågor, medan stadsbibliotekarien jobbar mer externt. 
 
Marknadschefen – Chef över marknadsavdelningen som består av fem personer och 
fungerar som en supportfunktion för hela organisationen. Avdelningen gör all form av 
reklam och marknadsföring, både strategisk och praktisk. Arbetar också med 
kommunikationen utåt, design, attityd och hur man jobbar med attityder via grafiska 
profiler och bemötanden. I ansvarsområdet ingår också att arbeta med miljöerna ute på 
biblioteken. 
 
Bibliotekarien – Arbetar med skönlitteratur, närmare bestämt Hc, dvs svensk 
skönlitteratur på svenska. Har också hand om tysk litteratur, inköp av filmer och är 
involverad i bibliotekets programverksamhet. 
 
 
Akademibokhandeln 
 
Affärsutvecklaren – Arbetar med att utveckla företaget mot en multikanalstrategi, 
utvecklar processer, tittar på nya system och var vid intervjutillfället sysselsatt med att 
leda projektet att byta affärssystem inom Akademibokhandeln. Är också engagerad i 
företagets webbutik. 
 
Försäljningsdirektören – Är ansvarig för hela butikskedjan. Ingår i företagsledningen 
och har jobbat i branschen i 35 år. 
 
Inköpschefen – Handhar centrala inköp för böcker och är chef över tre produktchefer 
som har sina egna ansvarsområden. Ansvarar själv för skönlitteratur och barnböcker. 
 
 
6.2 Hur beskrivs begreppet omvärld inom organisationerna? 
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Jag ville börja med att skapa mig en bild av organisationernas respektive uppfattningar 
om och beskrivningar av omvärlden. De här delarna av intervjuerna var uppbyggda av 
frågor kring vad omvärlden innebär för organisationerna och vad informanterna menar 
är viktigt för organisationerna att känna till. 
 
 
6.2.1 Stockholms stadsbibliotek 
 
Samtliga tre informanter framhåller den politiska aspekten av omvärlden. Den politiska 
omgivningen förändras vart fjärde år och verksamhetscontrollern menar att detta för 
med sig olika prioriteringar som man måste ta hänsyn till. Det kan komma nya regler 
man måste anpassa sig till och exempel ges på små detaljer som kan bli känsliga. När 
Socialdemokraterna vann valet 2002 blev ordet frihet plötsligt känsligt att använda 
eftersom det för dem hade ”någon borgerlig konnotation”. Nu är det en borgerlig 
majoritet och då är det andra regler och prioriteringar som gäller. Enligt bibliotekarien 
är kulturbudgeten som staden tar direkt avgörande för bibliotekets mediaanslag och det 
blir därmed en viktig omvärldsfaktor och marknadschefen menar att verksamheten i 
slutänden alltid kan komma att påverkas av den politiska styrningen och att detta då kan 
krocka med användarnas behov och önskemål: 
 
 /…/ det kan komma ett politiskt beslut som förändrar hela vår organisation 
 och då kan ju inte jag sitta och säga att det är viktigare att lyssna på vad Pelle  

[dvs den vanlige användaren. Förf. anm.] tycker. 
 
Enligt marknadschefen är myndighetsbeslut och politiska förändringar en del av 
omvärlden som biblioteket säkerligen i alla tider har följt noggrant medan användarna 
och deras behov är faktorer som kanske inte haft samma framskjutna position när man 
ser till det stora omvärldsperspektivet. 
 
Men användarna är givetvis en stor del av omvärlden för biblioteket och där är 
utgångspunkten att: ”Bibliotekets målgrupp är över huvud taget alla” som 
marknadschefen uttrycker det, och då måste allas behov vara möjliga att tillfredsställa. 
Mer detaljerat beskriver verksamhetscontrollern det enskilda bibliotekets kontext, dvs 
närsamhället, som en viktig omvärldsfaktor. Detta blir ett mikroperspektiv där det 
lokala biblioteket ser till sin omedelbara omgivning medan den centrala ledningen har 
ett makroperspektiv och försöker se hela samhällsbilden. Alla tre informanter nämner 
samhället i stort och att omvärldsbevakning ofta handlar om ”/…att lyfta blicken och 
titta ut genom dörren /…/”, dvs ha en god översikt över aktuella trender och händelser i 
samhället, som en viktig funktion i bibliotekets verksamhet. Denna funktion understryks 
också i bibliotekets strategiska plan för 2006-2010 där omvärldsbevakning beskrivs 
som: 
 
 Strategi för att inhämta information om omvärlden och se hur den kan bidra till 
 att utveckla medier, tjänster, kompetenser m.m. i förhållande till individens, 
 stadens och samhällets rörelser (Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek 
 i Stockholms stad 2006-2010 2005, s. 15). 
 
Marknadschefen menar att omvärlden och omvärldsbevakning för stadsbiblioteket i 
mångt och mycket handlar om att se användarna, se vad de är intresserade av och vilka 
behov de har och sedan ta med sig det in på biblioteket och diskutera vad man kan göra 
för att tillfredsställa dem: 
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 /…/ syftet med verksamheten [är] att locka till läslust, främja kunskap och 
 vara en offentlig plats för demokrati, ge medborgarna information. 
 
I övrigt påpekar verksamhetscontrollern att Internet har blivit en enormt viktig del av 
omvärlden eftersom ”en rad mediaformer har emigrerat ut på nätet”. Internet har lett till 
att sättet att sprida och lagra information har förändrats radikalt. Alltså omnämns också 
tekniken som en viktig omvärldsfaktor, men marknadschefen påpekar att bevakningen 
av teknik har det ”varit si och så med.” Bibliotekarien nämner också bokutgivning och 
trender inom denna verksamhet som viktiga omvärldsfaktorer. 
 
Sammanfattningsvis är den politiska omgivningen och användarna de två stora 
omvärldsfaktorerna som hålls fram av samtliga tre informanter. I övrigt är det få 
enskilda faktorer som skiljs ut: teknikutveckling, Internet och bokutgivning, men över 
huvud taget är att följa med i vad som händer i samhället som helhet det som 
poängteras. 
 
 
6.2.2 Akademibokhandeln 
 
För Akademibokhandeln är omvärlden i högre grad de detaljer som direkt påverkar 
försäljning och i slutänden företagets grund för att kunna existera. Bokförlagen, 
konkurrenterna och användarna är de tre huvudsakliga omvärldsfaktorer som nämns av 
samtliga tre informanter. Men den avgränsande och styrande premissen för bokhandelns 
verksamhet är i första hand bokförlagens utgivning. Affärsutvecklaren menar att 
”bokhandeln kan ju bara sälja det som finns, det är väldigt sällan vi kan påverka 
förlagen”. Konkurrenterna är i det här fallet andra bokhandlar och bokklubbar, medan 
bibliotek beskrivs av försäljningsdirektören som både konkurrenter och komplement 
eftersom många användare utnyttjar olika kanaler, dvs både lånar och köper, för att 
tillfredsställa sina behov och önskemål. 
 
Även för Akademibokhandeln är samhället som helhet och aktuella trender och 
händelser ett viktigt område företaget försöker rikta in omvärldsbevakningen på. Även 
om inte många detaljer nämns är informanterna noga med att framhålla vikten av att se 
på omvärlden i ett större perspektiv. Försäljningsdirektören säger: 
 
 Man kan inte bara titta på sin egen bransch. Vi har lagt fram en strategiplan 
 fram till 2010 för styrelsen som handlar om hur vi ska utvecklas och då måste 
 man se på vad som händer i ett större perspektiv. /…/  Vi kan inte leva i en värld 
 där vi tror att vi är förskonade från allting annat eller att vi inte påverkas av 
 allting annat för det blir vi. 
 
Samhällets politiska sida med myndigheter, regler och lagar omnämns av 
affärsutvecklaren som att Akademibokhandeln följer alla handelslagar, men i övrigt är 
detta inte faktorer som tas upp i intervjuerna. Däremot är andra branscher, utanför den 
egna, viktiga delar av omvärlden. Man tittar på både konkurrenter och andra mindre 
konkurrerande verksamheter när det gäller t.ex. kundbemötande och man försöker också 
bevaka den tekniska utvecklingen. Teknik i det här fallet exemplifieras av 
affärsutvecklaren med CD-skivor och nedladdning: 
 
 CD-böcker är en jättegrej just nu, men när försvinner CD-skivan? 
 När kommer nedladdningen? Hur ska bokhandeln befinna sig då? 
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 Det tittar vi jättemycket på. 
 
När jag för in makro- och mikroperspektivet i samtalet beskrivs makrovärlden av 
försäljningsdirektören som företaget och branschen medan mikrovärlden representeras 
av att man ”tar ner det på lokal nivå”, dvs den enskilda butiken och dess omgivning. I 
detaljhandeln konkurrerar alla om samma användare och det gäller då att försöka se hur 
dessa agerar och reagerar på olika trender och rörelser i omvärlden, både i Sverige och 
internationellt. Affärsutvecklaren uttrycker det som: ”/…/ det här är ju business, det är 
ju ett kommersiellt läge /…/”. 
 
Akademibokhandeln ser alltså i första hand bokförlagen och användarna som de viktiga 
omvärldsfaktorerna, men även den egna branschen i övrigt och omgivande branscher 
inom detaljhandeln är man noga med att bevaka. I övrigt är det bara teknikutvecklingen 
och att bevaka trenderna, det som händer i samhället i stort, som nämns i detalj. Den 
politiska omgivningen förbigås nästan helt. 
 
 
6.3 Vilka identifierar organisationerna som sina användare? 
 
Avsikten med den här frågeställningen var att få fram vilka människor organisationerna 
riktar in sig på när de omvärldsbevakar. Vilka kategorier och grupperingar, om några, 
de uppfattar som sina användare och om omvärldsbevakningen påverkas av dessa i 
någon särskild riktning. Intervjuerna byggdes i den här delen kring frågor om 
organisationernas sätt att tänka och se på sina användare, både existerande och 
potentiella, om de t.ex. tänker i form av målgrupper. Den här frågeställningen bygger 
också vidare på den föregående för att mer detaljerat kunna presentera organisationernas 
uppfattning om och syn på omvärlden. 
 
 
6.3.1 Stockholms stadsbibliotek 
 
Som nämnts ovan är bibliotekets målgrupp alla människor. Men alla måste definieras på 
något sätt. Det finns ett antal traditionella målgrupper som ingår i den statistik som 
rapporteras till bl.a. Kulturrådet. Dessa är enligt verksamhetscontrollern barn och 
ungdom, vuxna och invandrare, men internt förekommer betydligt mer nyanserade 
kategorier och uppdelningar. 
 
Barn och ungdomar hålls fram som politiskt prioriterade målgrupper och 
verksamhetscontrollern menar också att det är viktigt att tänka i termerna av målgrupper 
ur det politiska perspektivet eftersom målgrupperna ofta styr verksamheten och där är 
barn viktigare än vuxna. Från politiskt håll är uppfattningen att det är mycket viktigt att 
barn tidigt skaffar sig läsförståelse och lär sig att umgås med böcker och bibliotek och 
därmed är det en viktig målgrupp. Bibliotekarien anger studerande som bibliotekets 
största användargrupp. Det kan vara allting från grundskoleelever till komvux- eller 
universitetsstuderande och man tittar också både på slutanvändare och de påverkande 
målgrupperna. Marknadschefen exemplifierar detta med förskolebarn. Om man vill ta 
reda på hur förskolebarn upplever biblioteket måste man också ta med förskollärarna i 
beräkningen eftersom de har inflytande på barnen.  
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Ofta verkar dock målgrupper formas utifrån syftet med en viss undersökning. Ålder, 
livsstil, roll, målgruppsansvar och intressen nämns av marknadschefen som exempel på 
möjliga variabler för en undersökning och då blir undersökningens avgränsade syfte, 
t.ex. att ta reda på vad tonåringar tycker om bibliotek eller varför vissa personer inte 
använder biblioteket över huvud taget, det som skapar målgruppen. 
Verksamhetscontrollern uttrycker det som: ”Man får titta på var vi gör störst nytta”. I 
bibliotekets strategiska plan är ambitionen att biblioteket ska vara till för alla 
medborgare: 
 
 Biblioteksplanen använder ett synsätt där aspekter som tillgänglighet, 
 mångfald, och målgrupper är integrerade delar av bibliotekets utveckling. 
 Det betyder att formuleringar som ”alla medborgare” omfattar alla, och 
 inte minst, barn, ungdomar, personer med funktionshinder, annan språkkunskap 
 än svenska o.s.v. (Bibliotek i rörelse 2005, s. 3). 
 
Samtidigt är studenter, skolor och förskolor de områden som hålls fram mest i planen. 
Samarbetet med och utvecklingen av skolbiblioteken får mycket utrymme, likaså 
samarbetet mellan bibliotekens medarbetare och andra vuxna i barns och ungdomars 
närhet, t.ex. pedagoger eller föräldrar. Biblioteket anser sig här ha ett samhällsansvar, 
inte minst när det gäller barn och ungdomar, att vara en bildande kraft som hjälper till 
att forma dessa användares tillvaro och framtid (Bibliotek i rörelse 2005, s. 10-13). 
 
Samtliga informanter framhåller också att bibliotekets attityd till användarna och deras 
behov har förändrats. Marknadschefen upplever att biblioteket idag jobbar mer med 
frågan ”vad är det individen vill ha av biblioteket?” och poängterar att medvetenheten 
om betydelsen av omvärldsbevakning har ökat markant de senaste 5-6 åren. 
Bibliotekarien menar att biblioteket på senare tid mer och mer har gått över till att låta 
efterfrågan styra inköpen, men att det ändå finns vissa kvalitetsgränser man månar om. 
Tidigare tog man knappt någon hänsyn över huvud taget till allmänhetens önskemål. 
Idag söker man mer en balans mellan kvalitetsanspråk och önskemål. Blir det stor 
efterfrågan på en bok är det svårt att stå emot och inte köpa in den även om de 
inköpsansvariga själva uppfattar boken som undermålig litteratur. Samtidigt framhåller 
bibliotekarien vikten av att vara rädd om de användare som kommer till biblioteket och 
se det som något positivt att tillfredsställa deras önskemål. Även verksamhetscontrollern 
påpekar att stadsbiblioteket länge hade en tradition av inåtvändhet, att man tyckte att 
man inte behövde bry sig om vad andra gör eller vad användarna vill ha särskilt mycket, 
men att detta har förändrats: 
 
 För tjugo år sedan när jag gick på biblioteksskolan var jag med på ett 
 möte där man sa att man inte skulle köpa serier eftersom det inte är 
 något man ska utsätta låntagarna för. Den attityden är borta idag. 
 
Stadsbiblioteket identifierar alltså alla medborgare som sina användare, men det finns 
ändå en uppdelning och nyansering av användarna. Dels i traditionella målgrupper som 
barn och ungdomar, vuxna, invandrare och studerande, dels i mindre kategorier och 
grupper som formas utifrån t.ex. syftet med en användarundersökning. Informanterna 
poängterar också att identifieringen av användare och deras behov och önskemål idag är 
mer öppen jämfört med tidigare då bibliotekets attityd kunde vara ganska begränsande. 
 
 
6.3.2 Akademibokhandeln 
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Även för Akademibokhandeln omfattar de konkret angivna målgrupperna praktiskt 
taget alla människor. Affärsutvecklaren uttrycker det som att verksamheten bygger på 
att man tar reda på exakt vad användarna vill ha och därmed blir den läskunniga 
allmänheten den viktigaste, mest övergripande målgruppen. Men även här finns 
uppdelningar och nyanseringar av användarna. 
 
Enligt försäljningsdirektören har Akademibokhandeln fyra huvudmålgrupper: 
institutioner och företag, den professionella personen, dvs människor som använder 
böcker i sin yrkesutövning, den vanlige konsumenten och slutligen studenter. 
Akademibokhandeln är ursprungligen, som namnet antyder, en studentbokhandel. 
Fortfarande är studenter och utbildningsinstitutioner viktiga målgrupper, men idag 
ligger tyngdpunkten mer på den vanlige konsumenten och detta är enligt 
försäljningsdirektören ett strategiskt val. Inköpschefen anger också ”unga människor” 
som en viktig målgrupp eftersom det är morgondagens köpare, men påpekar också att 
målgruppsindelning i unga och gamla inte är något som görs uttalat. 
 
På frågan om hur användarnas behov och krav identifieras svarar försäljningsdirektören 
att företaget tittar på aktuella böcker inom olika områden. Barnböcker anges som ett 
spännande område och därmed blir barnen och även deras föräldrar en intressant 
målgrupp eftersom det är föräldrarna som köper böckerna. Andra exempel som ges är 
försök att urskilja målgrupper genom att t.ex. ta reda på vilka som köper 
resehandböcker eller kokböcker eller böcker om GI-metoden. Mer övergripande finns 
en indelning av sortimentet i ett antal huvudgrupper: skönlitteratur, barnböcker, 
fackböcker, pocket och ljudböcker och utifrån detta försöker man urskilja målgrupper. 
 
En annan metod att identifiera användare och målgrupper är att undersöka vilka 
människor som bor i de områden där nya butiker ska öppna. Syftet är att anpassa 
sortimentet efter deras särskilda önskemål och demografiska sammansättning. 
Affärsutvecklaren menar att kunskap ofta hämtas från den lokala bokhandlaren och 
exemplifierar med att om bokhandeln vet att t.ex. sport är ett stort lokalt intresse satsar 
den kanske lite extra på det. Akademibokhandelns nyaste tillskott i Stockholm är 
butiken i den nya gallerian Skrapan på Söder som öppnade 20:e september 2007. I ett 
pressmeddelande på websidan uppges att utbudet i butiken ”kommer att vara brett och 
handplockat, men samtidigt anpassat efter söderbornas önskemål”. Genrer och typer av 
böcker bokhandeln kommer att fokusera på är resor, design, foto, barnböcker och det 
senaste inom skönlitteraturen (Akademibokhandeln 2007). Inköpschefen exemplifierar 
med öppnandet av Akademibokhandeln i Hammarby Sjöstad och berättar att företaget 
då undersökte vilka människor som skulle flytta in där och satte upp butiken efter det. 
Det visade sig vara många välbeställda yngre familjer som flyttade in och bokhandeln 
lyckades pricka rätt i valet av sortiment. Alla tre informanter nämner också MedMera-
medlemmarna som en viktig målgrupp. Akademibokhandeln ingår i KF-koncernen och 
MedMera-medlemmarna, som har särskilda förmåner i Akademibokhandeln, är mycket 
viktiga för verksamheten. Försäljningsdirektören förklarar att i MedMera-registret finns 
mycket material om kundernas köpvanor, företaget kan gå in och göra olika analyser 
och bryta ut olika bitar. 
 
Det finns spår av andra bevekelsegrunder till hur man identifierar sina användare och 
målgrupper. Försäljningsdirektören framhåller barn- och ungdomsböcker som viktiga av 
andra skäl än enbart försäljning: 
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 Ja, vi måste ju ha med de här storsäljarna, men vi försöker också att lyfta 
 fram annat. Vi tror att barn- och ungdomsböcker är väldigt viktigt. Vi tror 
 att medvetna föräldrar gärna vill att ens barn ska få bra litteratur, lära sig 
 läsa, komma in i böckernas värld och då tycker vi att barnavdelningarna 
 är en viktig del. 
 
Företaget har dock, som ovan nämnts, en sortimentspolicy som anger att 
”Akademibokhandeln inte ska lägga några värderingar på vad som är lämpligt för 
människor att läsa.” och att Akademibokhandeln anser sin uppgift vara att ”förmedla 
den litteratur som våra kunder söker för underhållning, utbildning och kunskaps- och 
idéutveckling.”(Akademibokhandeln 2007). 
 
Affärsutvecklaren beskriver bokhandelsbranschen som lite speciell jämfört med andra 
eftersom det handlar om produkter som inte är utbytbara. Det är inte färg eller form som 
bestämmer huruvida användaren köper boken eller inte, utan vad den handlar om och 
vem som har skrivit den. Företaget måste således utgå ifrån att det finns en användare 
för nästan varenda bok. Detta faktum ställs mot diskussionen om vad som är rimligt att 
Akademibokhandeln satsar på, vilka produkter företaget kan tjäna pengar på osv. 
Samtidigt kan det också vara värdefullt att skilja sig åt från branschen i övrigt och hitta 
guldkornen utanför mainstreamlitteraturen. Försäljningsdirektören hänvisar till 
undersökningar som gjorts som visar att bokhandelsbranschen är väldigt likriktad när 
det gäller vanliga konsumenter och då är det viktigt att ”/…/ hitta nischer och profilera 
sig på ett sätt som gör att man blir annorlunda /.../”. 
 
Akademibokhandeln identifierar alltså sina användare i fyra större grupper: institutioner 
och företag, yrkesmänniskor, studenter och den vanlige konsumenten. Men den sista 
gruppen delas upp i mindre grupper baserade på olika demografiska variabler som ålder 
och var man bor, men även på intressen hos användarna, försäljningsstatistik och genrer 
inom litteraturen. 
 
 
6.4 Vilka källor används för att få veta om användarnas behov och hur 
används källorna? 
 
Den här frågeställningen når kärnpunkten i det jag är intresserad av att ta reda på: hur 
går det rent praktiskt till för de båda organisationerna att omvärldsbevaka? Här har 
intervjuerna kretsat kring frågor om vilka källor som används rent konkret, men också 
hur källorna används och utnyttjas. Dessutom har jag ställt frågor om organiseringen av 
omvärldsbevakningen, vilka eventuella teoretiska kunskaper som finns bakom 
bevakningen och vilka eventuella analysverktyg, metoder och modeller 
organisationerna använder sig av. 
 
 
6.4.1 Stockholms stadsbiblioteks källor 
 
Samtliga tre informanter nämner fokusgrupper och undersökningar bland användarna 
som viktiga omvärldsbevakningsmetoder. Undersökningarna kan vara t.ex. 
enkätundersökningar med upp till 1000 respondenter eller mindre undersökningar som 
bara gäller enstaka lokala bibliotek. Undersökningarna kan vara inriktade på olika mål, 
t.ex. att ta reda på vilka det är som kommer till biblioteket eller lika gärna vilka som inte 
gör det. Marknadschefen nämner en undersökning som gick ut på att söka upp 
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människor som aldrig kommer till biblioteket och fråga dem varför de inte gör det. 
Andra undersökningar kan, som nämnts ovan, vara inriktade på särskilda målgrupper 
som t.ex. tonåringar eller studenter. Det pågår också, enligt bibliotekarien, ständigt en 
dialog med användarna nere på ”golvet”, dvs i det dagliga arbetet i biblioteket. Denna 
dialog kan vara t.ex. intervjusituationer, muntliga eller skriftliga inköpsförslag eller 
chatt med bibliotekarie. Genom detta ständiga samtal med användarna kan biblioteket 
skapa sig en bra uppfattning om deras behov och önskemål. 
 
Massmedia, dvs tidningar, tidskrifter, radio, TV och Internet är källor som samtliga tre 
informanter nämner. Det handlar om att skapa sig en uppfattning om vad som händer i 
omvärlden, ”ha ett öra mot asfalten, höra vad som är på gång” som bibliotekarien 
uttrycker det. T.ex. arrangeras ofta utställningar i anslutning till enskilda händelser. Carl 
von Linnés 300-årsjubileum och Bob Dylans senaste Sverigebesök anges som exempel 
på händelser som motiverat små miniutställningar där särskilda böcker i ämnet ställs på 
display. När jag frågar vilka källor det handlar om mer konkret nämns DN, SVD, 
Resumé, Computer Sweden, bibliotekstidskrifter, Aftonbladet, Expressen och bloggar. 
Bibliotekarien nämner även informella samtal, t.ex. fikapauser med kollegor, som 
värdefulla källor. 
 
En del av källorna som nämns är mer traditionella för biblioteksvärlden. 
Bibliotekstjänsts listor och olika förlagskataloger används för att hålla sig a jour med 
utgivningen av litteratur och marknadschefen nämner också att det i biblioteksvärlden 
finns många olika listor och mailingsystem, ett system där man hämtar fakta om allt 
från litteraturen till politiska beslut. Verksamhetscontrollern nämner också att man 
jämför nyckeltal och statistik med andra bibliotek av liknande storlek runt om i världen. 
Bl.a. finns ett nära samarbete mellan biblioteken i de nordiska huvudstäderna där man 
träffas ett par gånger om året och gör just den här typen av jämförelser. Utöver detta 
påpekar marknadschefen att man även använder sig av externa hjälpmedel som t.ex. 
omvärldsbevakningsföretaget Observer, men uttrycker också tvekan till att använda 
utomstående aktörer i de större användarundersökningarna som t.ex. 
fokusgruppintervjuer eftersom detta riskerar att bli för ”ad hoc-betonat”. 
 
 
6.4.2 Stockholms stadsbiblioteks användning av källorna 
 
Det finns ingen speciell avdelning eller grupp som arbetar enbart med 
omvärldsbevakning på stadsbiblioteket. En del av personalen har gått externa kurser i 
omvärldsbevakning och stadsbibliotekets marknadsavdelning har också tillhandahållit 
kommunikationsutbildning för personalen eftersom man på avdelningen anser att 
kommunikation är en väsentlig del av arbetet och behövs för att information ska kunna 
spridas på rätt sätt inom organisationen. Men mycket av omvärldsbevakningen är upp 
till individuella initiativ. Verksamhetscontrollern menar att den information som 
genereras av omvärldsbevakningen hanteras antingen genom att en medarbetare får 
tillgång till information av värde och tar upp det på ett informellt möte, eller så tas 
frågan upp i en ledningsdiskussion. Bibliotekarien uttrycker tvivel om någon mer 
formell grupp för omvärldsbevakning över huvud taget skulle fungera. Försök har gjorts 
att standardisera systemet, verksamhetscontrollern berättar att det tidigare fanns något 
som hette strategirådet där regelbundna möten ordnades för hantering av information, 
men det var svårt att få det att fungera. På vissa möten fanns det ingenting att diskutera 
eftersom rådet inte kunde veta hur och när omvärldsbevakningsinformation att ta 
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ställning till skulle finnas. Det stipuleras i den strategiska planen att biblioteket 
systematiskt ska utveckla strategier för omvärldsbevakning på olika nivåer inom 
organisationen för att aktivt kunna ta ställning till och genomföra förbättringar 
(Bibliotek i rörelse 2005, s. 16). Detta omnämns dock inte av någon av informanterna. 
 
Marknadsavdelningen är mer insatt i omvärldsbevakningens olika metoder och 
modeller. Det finns färdiga mallar för fokusgruppsmetodiken och avdelningen arbetar 
också med framtidsscenarier och framtidsanalyser. Modeller som SWOT- och PEST-
analyser är välbekanta och används i arbetet, men avdelningen tycks inte utgå från 
någon vedertagen teoretisk skola eller sammanhållande modell för 
omvärldsbevakningen. Marknadschefen påpekar också att just arbetet med 
framtidsscenarier behöver bli mer strukturerat och inte bara ad hoc-lösningar. Målet är 
att skapa en process där framtidsanalysen ingår i verksamhetsplanen, att biblioteket 
planerar bättre vilka som ska delta i arbetet, både internt och externt. Men någon exakt 
plan för hur detta ska se ut finns inte i nuläget. Både verksamhetscontrollern och 
marknadschefen menar att omvärldsbevakningen finns där, men att den borde bli bättre 
och mer strukturerad. Marknadschefen påpekar också att klassiska modeller som 
SWOT-analyser kanske inte utnyttjas till fullo: 
 
 /…/ det är ändå så att det är ett steg ifrån att lära sig metoder osv till att 
 verkligen tillämpa dem och där tror jag nog att det är en bit att gå innan 
 man tillämpar dem fullt ut. 
 
Personalen på marknadsavdelningen är rekryterad från en annan miljö än det 
traditionella biblioteket och marknadschefen beskriver den som ”en liten inhouse-byrå” 
som jobbar med reklam och marknadsföring. Alla analysverktyg och modeller uppges 
finns där och avdelningen använder sig av en strukturerad metod enligt 
marknadschefen. På frågan om avdelningen utgår från någon fastslagen teoretisk modell 
blir svaret att det skulle kunna kallas för en viss sorts modell eftersom det är 
marknadschefens metod från den skola hon kommer ifrån. Men någon övergripande 
modell som gäller för hela stadsbibliotekets verksamhet finns inte. 
Verksamhetscontrollern nämner inga särskilda analysverktyg eller modeller som 
används i omvärldsbevakningen utan talar om det mer i formen av informella och 
individuella initiativ och bibliotekarien hänvisar sådant till ”en litet högre nivå”, dvs den 
centrala ledningen. 
 
Informanterna är dock tämligen överens om att den omvärldsbevakning som utförs har 
betydande influens på arbetet. Marknadschefen menar dock att i en stor stad som 
Stockholm finns det mallar för verksamhetsplanerna som är politiskt styrda och dessa är 
svåra att rubba. Det beror helt enkelt på hur staden arbetar och där kan 
omvärldsbevakningen bli bättre, få större influens. Verksamhetscontrollern menar att 
omvärldsbevakningen i stor utsträckning påverkar verksamheten eftersom hela 
utvecklingsarbetet egentligen bygger på just omvärldsbevakningen. 
 
Stadsbibliotekets omvärldsbevakning bygger alltså på att organisationen använder sig 
av undersökningar av olika slag, dialog med användarna och bevakning av massmedia. 
Biblioteket använder sig också i viss mån av utomstående aktörer som 
omvärldsbevakningsföretag. Utöver detta är biblioteks- och bokbranschen viktig. Här 
jämför sig stadsbiblioteket med andra bibliotek, för dialog med kollegor och andra 
aktörer och följer bokutgivningen. Marknadsavdelningen förefaller ha en viss 
organisering av omvärldsbevakningen, men någon fastslagen teoretisk modell för hur 
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omvärldsbevakning ska gå till tycks inte finnas och utöver detta är det mest frågan om 
individuella initiativ. 
 
 
6.4.3 Akademibokhandelns källor 
 
För Akademibokhandeln är kontakten med bokförlagen helt avgörande för 
verksamheten och samtliga tre informanter nämner i första hand förlagen som en viktig 
källa för omvärldsbevakning. Det gäller främst svenska förlag, men företaget följer även 
noga utgivningen på t.ex. den engelska och den amerikanska marknaden. Samtidigt är 
försäljningsdirektören noga med att påpeka att Akademibokhandeln inte kan förutsätta 
att det som blir stort i England och USA blir stort här. Det är främst de svenska 
bokförlagen som styr och idag är också bokutgivningen mycket omfattande så det gäller 
att bevaka både små och stora förlag: 
 
 Men mycket handlar om förlagen. Vi kan ju tycka väldigt mycket, men 

 finns det inga böcker att sälja är det inte så lätt. Vi är beroende av förlagen /…/ 
 
Inköp görs långt innan böckerna ska säljas och då är det viktigt att titta på vad förlagen 
satsar på. Inköpschefen menar att den lilla påverkan bokhandeln kan ha på förlagen är 
att tipsa dem om vissa verk eller genrer som användarna, eller Akademibokhandeln, 
tycker saknas, men på det hela taget är informanterna överens om att bokhandeln väldigt 
sällan kan påverka bokutgivningen, det är förlagen som styr. Affärsutvecklaren säger: 
 
 Sedan att ta reda på vad folk vill ha, det är ju en annan sak. Man måste givetvis 
 lita på att förlagen vet vilka böcker man ska ge ut /…/ 
 
Övriga källor inom branschen inbegriper svenska och utländska branschtidskrifter, t.ex. 
Svensk Bokhandel. Bokmässor, både i Sverige och utomlands, är också viktiga källor 
till information. Det är i regel på dessa mässor det går att skönja vilka trender som 
ligger lite före. 
 
Även Akademibokhandelns informanter pratar gärna i termer som ”att sticka upp ett 
finger i luften” och känna av trender och rörelser i samhället när jag frågar om vilka 
källor man använder sig av i omvärldsbevakningen. Vanlig massmedia, TV, radio, 
tidningar, tidskrifter och Internet nämns som självklara källor, men även filmvärlden 
anses viktig och vad som är populärt och omtalat över huvud taget i samhället. 
Försäljningsdirektören anger inredning, antikviteter och design som exempel på stora 
intresseområden och som därmed kan omsättas i bokförsäljning. Stora enskilda 
händelser som t.ex. Fotbolls-VM kan också påverka utgivning och försäljning. 
Försäljningsdirektören nämner också läroinstitutioners litteraturlistor för olika kurser 
som värdefulla källor eftersom de ger en fingervisning om studenternas behov. Det 
finns också branschkunniga produktchefer med ansvar för särskilda genrer och i deras 
uppgifter ingår omvärldsbevakning. Detta är ett sätt att plocka upp önskemål och behov 
från användarna. Det händer också att företaget gör, eller tar del av, 
marknadsundersökningar och i detta sammanhang nämns återigen registret över 
MedMera-medlemmarna och försäljningsstatistik som mycket användbart. 
Affärsutvecklaren påpekar dock att företaget inte gör direkta användarundersökningar 
som ställer frågor i stil med ”Vill ni köpa mer barnböcker?” utan att det är mer frågan 
om att titta på handelsmönster.  
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Ett viktigt område att omvärldsbevaka som hålls fram är också som ovan nämnts andra 
branscher. Affärsutvecklaren menar att bokhandelsbranschen numer liknar andra 
branscher väldigt mycket och att det därför är av stor vikt att Akademibokhandeln 
bevakar trenderna i t.ex. retail eller livsmedelsbranschen. Det är en fråga om att anpassa 
sig till marknaden, skapa ett kundbemötande och en image som presenterar 
Akademibokhandeln som ett modernt företag. För att få information om detta tittar 
företaget på vad andra branscher, företag och konkurrenter lyckas och inte lyckas med, 
och här tar företaget hjälp av konsulter för att göra analyser.  
 
 
6.4.4 Akademibokhandelns användning av källorna 
 
Akademibokhandeln har ingen formellt organiserad omvärldsbevakning. 
Produktcheferna med sina särskilda ansvarsområden nämns, men utöver det är det mesta 
upp till individuella initiativ. Inte heller här finns någon särskild grupp eller avdelning 
för omvärldsbevakning. När jag blandar in teoretiska modeller och metoder i samtalen 
visar det sig att SWOT-analyser i regel används när företaget gör strategiplaner, men det 
utgår inte från någon vedertagen teoretisk underbyggnad eller skola. Affärsutvecklaren 
menar att på det här området använder sig Akademibokhandeln av många olika analyser 
och att det är samma verktyg som används i alla andra branscher. När jag frågar 
försäljningsdirektören om Akademibokhandeln har någon särskild organisering av 
omvärldsbevakningen blir svaret: ”Nej, det kan jag säga att det har vi inte. Det borde vi 
nog ha, på ett bättre sätt.”. Etablerade analysverktyg som SWOT och benchmarking 
används och i viss mån utnyttjar företaget, som ovan nämnts, även 
marknadsundersökningar, men utför sällan sådana inom företaget. Däremot är 
affärsutvecklaren och försäljningsdirektören väldigt noga med att påpeka hur medveten 
organisationen är om omvärldsbevakningen, att man är litet för trög i bevakningen och 
att det också pågår arbete just nu för att företaget ska bli bättre på detta. 
Försäljningsdirektören nämner interninformation som en viktig faktor och att företaget 
jobbar på att förbättra informationens flöde via t.ex. intranätet för att snabbare kunna 
agera när det kommer ny och viktig information. Affärsutvecklaren påpekar också att 
Akademibokhandeln jobbar mycket på att försöka effektivisera och centralisera delar av 
organisationen så att man inte ska missa t.ex. trender i branschen och övriga samhället.  
Insamlingen av information kan ske t.ex. i form av kataloger från och möten med 
förlagen, läsning av dagstidningar eller studerande av försäljningsstatistik, men 
försäljningsdirektören exemplifierar också med att en särskild bok kan omnämnas i en 
TV-soffa eller att det släpps en film baserad på en bok och att detta därmed kan ge 
boken en skjuts i popularitet. Då gäller det att få ut denna bok på display i butikerna. 
Försäljningsdirektören nämner också införandet av digitala skärmar ute i butikerna som 
en kombination av reklambärare och intranät. Skärmarna kan ge både snabb information 
till personalen i butikerna om vad som är på gång och samtidigt kan de användas i rent 
reklamsyfte mot användarna. 
 
Intervjusamtalen blir ibland litet ofokuserade när jag kommer in på organiseringen av 
omvärldsbevakning och de mer teoretiska detaljerna som ingår i detta. Inköpschefen 
hänvisar till marknadsavdelningen för den sortens information och 
försäljningsdirektören bekräftar användandet av SWOT-analyser o.dyl. medan 
affärsutvecklaren säger sig känna till sådana verktyg och metoder, men att det inte är 
något man använder när det gäller de områden och detaljer jag frågar om. Att följa med 
i nyhetsflödet, hålla sig uppdaterad och delge information ingår enligt affärsutvecklaren 
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och försäljningsdirektören i det dagliga arbetet, men det är upp till individen att göra det 
och informanterna säger sig inte följa några särskilda formella mönster eller modeller. 
Istället glider samtalen vid flera tillfällen över på Akademibokhandelns ställning på 
marknaden och det är ofta utifrån detta informanterna definierar eller belyser behovet 
och utförandet av omvärldsbevakning. När jag frågar försäljningsdirektören om det 
ligger någon särskild teoretisk modell eller tanke bakom omvärldsbevakningen blir 
svaret nej, men: 
 
 /…/ vi tror att vi har en ganska hygglig värdegrund och även kommersiell 
 grund att stå på och det försöker man då föra ihop till någon form av ideal 
 eller filosofi om hur företaget ska uppfattas och hur vi själva ska agera för 
 att bli uppfattade på det sättet. 
 
Försäljningsdirektören menar också att omvärldsbevakningen har stor influens på 
arbetet: 
 
 Jag tror inte att det [omvärldsbevakningen] lever sitt eget liv, däremot tror  

jag att vi borde kunna göra det bättre, att vi borde kunna få in det mer i vårt  
dagliga verk. 

 
Akademibokhandeln använder sig alltså av ungefär samma källor som stadsbiblioteket i 
sin omvärldsbevakning, undantaget användarundersökningar. Det är sällan företaget gör 
egna undersökningar, däremot är försäljningsstatistik en viktig källa. Även här är 
massmedia som tidningar, tidskrifter, radio, TV och Internet, men även film, de källor 
som bevakas för att se trender och händelser i samhället. Men främst är det bokförlagen 
och deras utgivning som måste bevakas för att verksamheten ska fungera. Även 
bokbranschen i övrigt med konkurrenter, mässor och utländska marknader är viktig att 
bevaka. Utöver detta nämns andra branscher som väsentliga omvärldsfaktorer att 
bevaka. Någon formell organisering av omvärldsbevakningen uppges inte finnas, det är 
istället oftast upp till individuella initiativ. Analysverktyg och -modeller förekommer, 
men informanterna menar att företaget borde bli bättre på att använda dem och att få in 
omvärldsbevakningen i det dagliga arbetet. 
 
 
7. Analys och diskussion 
 
Analysen är i stort sett uppbyggd enligt de frågor jag ställt. Först går jag igenom hur 
omvärld och omvärldsbevakning uppfattas inom organisationerna. Därefter diskuterar 
jag organisationernas identifikation av användarna och vilka konsekvenser denna 
identifikation får. I detta avsnitt för jag också in Scanning-Interpreter-modellen i 
diskussionen. Avslutningsvis diskuterar jag hur organisationerna faktiskt 
omvärldsbevakar, dvs hur de använder källor och hur de organiserar användningen. 
 
 
7.1 Omvärldsbevakning inom organisationerna 
 
När det gäller synen på omvärlden finns det en uppenbar skillnad mellan 
organisationerna. En skillnad som jag kanske hade väntat mig eftersom de är av två 
olika slag, en kommunal organisation och ett företag. Empirin pekar på att 
stadsbiblioteket har en betydligt mer övergripande syn på omvärlden. Informanterna 
talar gärna om omvärlden ur en samhällelig och politisk utgångspunkt och inte så 
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mycket uppdelad i mindre beståndsdelar (Marknadschefen påpekar t.ex. på s. 28: ”/…/ 
syftet med verksamheten [är] att locka till läslust, främja kunskap och vara en offentlig 
plats för demokrati /…/”). Choo ställer upp sex sektorer som enligt honom utgör ett 
vinstdrivande företags omvärld: kunder, leverantörer, konkurrens, socioekonomiska 
faktorer, teknologi och politiska faktorer (Choo 2002, s. 84). Av dessa är det bara 
politiska faktorer och teknologi som tas upp som delar av omvärlden av 
stadsbibliotekets informanter. Kunder kan väl här kanske översättas till användare vilket 
också är en viktig del av bibliotekets omvärld, men eftersom det i Choos uppräkning 
gäller kunder i bemärkelsen människor som handlar av företaget platsar det inte riktigt i 
modellen. Detta beror naturligtvis på att biblioteket inte är ett företag och inte någon 
organisation man handlar av. Intrycket är att biblioteket uppfattar omvärlden mer som 
en samhällelig helhet där allting måste tas med i beräkningen. Jag tolkar de svar jag har 
fått som att informanterna ser biblioteket närmast som en samhällsfunktion som ska 
ingå naturligt i människors vardag och finnas tillgänglig på bästa möjliga sätt för alla 
människor. Biblioteket ska bidra med kultur, kunskap och information och ska försöka 
”läsa av” samhället, vara en del av det och följa med i vad som är aktuellt. Detta 
bekräftas också av bibliotekets strategiska plan. 
 
Akademibokhandeln däremot är ett vinstdrivande företag som måste sälja för att 
företaget ska drivas framåt. Av Choos sex punkter omnämns alla utom de 
socioekonomiska och politiska faktorerna som viktiga delar av omvärlden, men även 
politiken vidrörs som hastigast och de socioekonomiska faktorerna omtalas när 
informanterna kommer in på hur användare identifieras. Även Akademibokhandeln 
poängterar att omvärlden måste bevakas med avseende på trender och rörelser i 
samhället, men eftersom Akademibokhandeln i motsats till stadsbiblioteket inte har ett 
offentligt uppdrag att fungera som ett centrum för information och kultur med 
ambitionen att nå ut till alla omvärldsbevakar företaget istället för att kunna sälja sina 
produkter. Skillnaden är att medan Akademibokhandeln koncentrerar sig på vad som 
kan få folk att köpa böcker arbetar stadsbiblioteket utifrån en mer politisk och 
omfattande agenda och vill få folk att läsa. Biblioteket är styrt från politiskt håll och 
budgetförändringar och direktiv om var resurserna skall läggas är exempel på sådant 
som kan tvinga stadsbiblioteket att arbeta enligt en ny, eller åtminstone förändrad, syn 
på omvärlden. Akademibokhandeln kan givetvis också påverkas av politik, lagar och 
regler och myndigheters agerande, men jag tolkar informanternas svar som att det inte 
ingår på samma sätt i verksamhetens grundförutsättningar. Det behöver naturligtvis inte 
betyda att Akademibokhandeln inte tar hänsyn till politiken och myndigheterna som 
omvärldsfaktorer, men utsagorna pekar på att det inte har någon framskjuten plats i 
uppfattningen om vad omvärlden är. Även om denna del av omvärlden inte nämns kan 
det vara så att Akademibokhandeln tar för givet att det är omvärldsfaktorer som finns 
där och att det är något företaget får förutsätta att de påverkas av, men de nämns som 
sagt inte explicit. Likheterna mellan organisationerna är uppfattningen att en viktig del 
av omvärlden är aktuella händelser, trender och rörelser i tiden. Det viktiga är att ”hänga 
med i” vad som händer i världen, både i Sverige och utomlands. 
 
 
7.1.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en stor skillnad mellan 
stadsbiblioteket och Akademibokhandeln i beskrivningen av vad omvärlden är. Empirin 
tyder på att biblioteket uppfattar sig som en del av en större samhällskropp där det ska 
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verka för medborgarnas bästa och ge dem information, kultur och kunskap. Omvärlden 
tycks vara den övergripande samhällsbilden med den politiska styrningen, användarnas 
behov och önskemål samt aktuella händelser i samhället som de mest påverkande 
faktorerna. Akademibokhandeln däremot är ett företag som agerar utifrån sina egna 
vinstintressen och empirin tyder på att omvärlden för Akademibokhandeln är det som 
direkt eller indirekt kan påverka företagets försäljning. Samtliga sektorer som enligt 
Choo bildar ett företags omvärld nämns av Akademibokhandeln. Akademibokhandeln 
har inte stadsbibliotekets offentliga uppdrag gentemot medborgarna att förse dem med 
information, kultur och kunskap utan målet är att sälja bl.a. litteratur till dem och 
därmed beskrivs omvärlden som de enskilda faktorer som har en inverkan på detta. 
 
 
7.2 Identifikationen av användarna och olika konsekvenser av denna 
identifikation 
 
Organisationernas uppfattning om omvärlden påverkar diskussionen även i den andra 
frågeställningen. I grund och botten ser båda organisationerna alla människor som sina 
existerande eller potentiella användare. Men synen på omvärlden och den egna 
organisationens position i den gör att det även finns en stor skillnad i identifieringen och 
kategoriseringen av användare. 
 
 
7.2.1 Skillnader på och konsekvenser av omvärldsorienteringen 
 
Den skillnad mellan organisationerna som utsagorna pekar på är att biblioteket söker 
upp sina användare eftersom det ingår i dess offentliga uppdrag att vara en plats för 
information, kultur och kunskap. Akademibokhandeln däremot arbetar inte utifrån ett 
övergripande samhällsperspektiv där man har ett offentligt uppdrag att tillfredsställa alla 
användares behov och önskemål och företaget ger sig således inte på samma sätt ut i 
omvärlden för att söka upp användarna. Biblioteket utgår från ett fåtal traditionella 
målgrupper, men söker sig också till sina användare och identifierar dem gärna utifrån 
sina egna uppdragna mål och visioner eftersom det antagligen blir för stort och 
ohanterligt att bara säga att alla är bibliotekets målgrupp. För att hitta fram till alla 
måste biblioteket dela upp dem, men alla människor måste tas hänsyn till. Alla ska ha 
en chans att utnyttja biblioteket och gör de det inte så försöker biblioteket ta reda på 
varför och kanske också ändra på något så att även dessa potentiella användare ska 
besöka biblioteket. Det verkar alltså som att biblioteket har ambitionen att söka sig fram 
till de faktorer som kan influera användarna och framför allt söka upp användarna själva 
och höra efter hur de vill ha det. 
 
Min tolkning, baserad på de målgrupper som anges i utsagorna där i stort sett alla 
människor omfattas, är att Akademibokhandeln också vill att alla ska komma och 
handla, men det empiriska materialet tyder inte på att detta uppfattas som något 
realistiskt scenario. Det verkar inte som att bokhandeln söker sig ut för att kategorisera 
alla utan istället arbetar utifrån vad som finns att sälja. Jag tolkar Akademibokhandelns 
svar som att målgrupper ofta formas utifrån säljmöjligheter och att identifierandet av 
målgrupper därför handlar mycket om identifierandet av trender och vilka genrer eller 
böcker som är eller kan tänkas bli försäljningsframgångar. Empirin tyder alltså på att 
användarna grupperas kring produkterna. Målgrupper tycks ofta skapas utifrån 
användarnas köpkraft och uppblossande trender inom olika genrer och ämnen. Visar det 
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sig att en viss typ av kokböcker säljer väldigt bra verkar det som att de som köper eller 
kan tänkas köpa dessa blir en målgrupp. Det finns spår av en ambition att vara en plats 
för information, kultur och kunskap på samma sätt som biblioteket, dvs 
Akademibokhandeln värnar om människors personliga utveckling och kontakt med 
litteratur och kunskap, men i slutänden tyder empirin på att verksamheten med 
naturnödvändighet regleras av det som säljer bäst. 
 
 
7.2.2 De faktiska verksamheterna utifrån Scanning-Interpreter-modellen 
 
Scanning-Interpreter-modellen enligt Choo är avsedd att visa på hur organisationer 
uppfattar sin omvärld och anledningen till att jag för in den i den här delen av 
diskussionen är att både uppfattningen om omvärlden och identifieringen av användarna 
har betydelse för organisationernas syn på omvärlden. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att det sällan går att dra modellens linjalraka streck kring organisationernas 
omvärldsbevakning och att de kan platsa i flera delar av den. 
 
Stadsbiblioteket är politiskt styrt med ett offentligt uppdrag och därmed ett samhälleligt 
ansvar i sin verksamhet. Omvärlden beskrivs ofta utifrån ett övergripande perspektiv 
och ambitionen är att vara till för alla. Biblioteket ger sig gärna ut i omvärlden för att 
söka upp människor och ta reda på hur man bäst kan stå till tjänst. I detta ingår då också 
att söka reda på de bästa metoderna att åstadkomma detta, t.ex. genom bevakning av 
den teknologiska utvecklingen. Jag tolkar det därför som att stadsbiblioteket hör hemma 
i Scanning-Interpreter-modellens kategori Discovery, dvs organisationen uppfattar 
omvärlden som analyserbar och tar aktiv del av den för att komma fram till den rätta 
tolkningen av omvärlden och den information som hittas. Den interna uppdelning i 
målgrupper som sker vid användarundersökningar kan ha både små och stora spann och 
de exempel som ges tyder på att biblioteket strävar efter att hitta vägar ut till de flesta 
delar av samhället, även om man tycks koncentrera sig litet extra på barn, ungdomar och 
studenter. Detta resulterar ofta i dialog och samarbete med olika yrkesgrupper eller 
kategorier av användare och empirin tyder på att biblioteket strävar efter att nå ut till 
alla människor (se t.ex. bibliotekets strategi, citerad på s. 30: ”Det betyder att 
formuleringar som ’alla medborgare’ omfattar alla, och inte minst, barn, ungdomar, 
personer med funktionshinder, annan språkkunskap än svenska o.s.v.). Enligt Choo är 
det också utmärkande för kategorin Discovery att organisationen ofta utgår från 
kvantitativa data som genererats från marknadsundersökningar och enkäter (2002, s. 96) 
och detta stämmer bra in på stadsbibliotekets omvärldsbevakning. Eftersom biblioteket 
är politiskt styrt och verksamheten regleras av ett offentligt uppdrag blir denna 
uppfattning om omvärlden kanske nödvändig för att verksamheten ska kunna 
motiveras? Om inte annat för att det är medborgarna som är huvudman för en 
kommunal organisation (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 15). Jag tolkar det som att 
det är viktigt för biblioteket att hitta en balans och fungera korrekt både utifrån politiska 
målsättningar och användarnas behov och önskemål. Alltså är det viktigt att ta del av 
omvärlden aktivt och omvärldsbevaka med ambitionen att vara så heltäckande som 
möjligt och i mesta möjliga mån tolka omvärlden korrekt. Här måste dock hänsyn tas 
till att de personer på stadsbiblioteket som intervjuats befinner sig på väldigt olika 
positioner i organisationen och det går knappast att placera dem alla tre enskilt i 
kategorin Discovery. Den här kategoriseringen är snarast resultatet av den övergripande 
ambition som jag tolkar att biblioteket har och som främst marknadschefen och 
verksamhetscontrollern, men även den strategiska planen ger uttryck för. Bibliotekarien 
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använder sig kanske inte i någon större utsträckning av kvantitativa data och 
användarundersökningar i sitt dagliga arbete medan marknadschefen troligen bygger en 
stor del av sitt arbete på sådant. Men även bibliotekarien ger uttryck för bibliotekets 
ambition att finnas till för alla människor och tillfredsställa deras behov och önskemål 
så långt det går. 
 
Akademibokhandeln verkar avgränsa omvärlden i större utsträckning än 
stadsbiblioteket. En möjlig förklaring till det är att de inte har något offentligt uppdrag 
som reglerar deras verksamhet utan istället är inriktade på att sälja sina produkter, något 
som bekräftas av Abrahamsson och Andersen då de skriver att ett företag är till för att 
uppfylla ägarnas mål (2005, s. 13). I Scanning-Interpreter-modellen vill jag placera 
Akademibokhandeln i första hand i kategorin Conditioned Viewing. Intervjusvaren 
pekar på att företaget koncentrerar sig på de närmaste områden som direkt påverkar dess 
verksamhet och informationsbehoven förefaller mer förankrade i traditionella 
antaganden om vad man behöver veta än i en ambition att hitta den rätta tolkningen av 
omvärlden, vilket stämmer överens med kategorin Conditioned viewing (Choo 2002, s. 
96). Intervjusvaren pekar på att bokförlagens utgivning begränsar möjligheterna att sälja 
och styr vad som finns att tillgå för Akademibokhandeln att arbeta med (se t.ex. 
försäljningsdirektören s. 35: ”Men mycket handlar om förlagen. Vi kan ju tycka väldigt 
mycket, men finns det inga böcker att sälja är det inte så lätt. Vi är beroende av förlagen 
/…/”). Därmed verkar omvärldsbevakningen bli mer koncentrerad på vad företaget kan 
göra med den litteratur som ges ut. Akademibokhandeln genomför heller inga direkta 
användarundersökningar utan utnyttjar istället försäljningsstatistik i större utsträckning 
vilket tyder på ett mer passivt eller möjligen inåtvänt beteende gentemot omvärlden. 
Medan biblioteket tar aktiv del av omvärlden för att söka upp information om vad 
användarna vill ha verkar Akademibokhandeln utgå från vad de redan har att erbjuda 
och låter information komma till sig i form av handelsmönster och försäljningsstatistik. 
Min tolkning med stöd av det ovan sagda blir att Akademibokhandelns målgrupper ofta 
verkar skapas utifrån de produkter som finns. Enligt Scanning-Interpreter-modellen 
används ofta just interna textbaserade källor, som t.ex. statistik, av de som placerar sig i 
kategorin Conditioned Viewing (Choo 2002, s. 96). Samtidigt är Akademibokhandeln 
alert för nya delar av omvärlden som kan påverka, t.ex. omnämns ju andra liknande 
branscher som viktiga och där är företaget enligt intervjusvaren synnerligen aktivt med 
att samla in information om kundbemötande o.dyl. Detta placerar jag som mer 
hemmahörande i kategorin Discovery eftersom Akademibokhandeln här är ute efter att 
hitta den korrekta tolkningen av omvärlden, dvs företaget söker på många olika håll 
efter fakta som kan visa hur det på bästa sätt ska bemöta användare och bygga upp en 
tilltalande image och det tyder på att omvärlden i detta fall uppfattas som analyserbar 
(affärsutvecklaren påpekar t.ex. att företaget noga bevakar trenderna i andra branscher, 
t.ex. livsmedel och retail, för kunna anpassa sig till marknaden och skapa ett 
kundbemötande som presenterar Akademibokhandeln som ett modernt företag, se s. 
36). Men i övrigt verkar inställningen till omvärlden vara att det är något företaget 
måste bevaka och ”hålla koll på” snarare än aktivt ge sig ut i och söka information. 
 
 
7.2.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att stadsbiblioteket identifierar i princip alla 
människor som sina användare och att detta motiveras av det offentliga uppdraget att 
vara till för hela samhället och alla medborgare. Stadsbiblioteket uppfyller på flera 
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punkter kriterierna för att ingå i Scanning-Interpreter-modellens kategori Discovery, dvs 
organisationen uppfattar omvärlden som analyserbar och tar aktiv del av den för att 
försöka tolka den korrekt. Den indelning av användarna i målgrupper, mer eller mindre 
officiella, som görs bygger ofta på att söka upp användarna och undersöka vad de vill ha 
av biblioteket, vilka krav de ställer, vilka intressen, behov och önskemål som driver 
dem. Detta gäller även de som inte kommer till biblioteket. Samtidigt finns det vissa 
kvalitetsanspråk och traditionella uppfattningar om vad biblioteket ska stå för som 
ibland går i polemik med användarnas önskemål. Men på det hela taget tolkar jag 
empirin som att stadsbiblioteket strävar efter att göra alla människor till sina användare 
och uppdelningen i målgrupper handlar snarare om att strukturera arbetet att nå ut till 
alla än att permanent kategorisera användarna. 
 
Även Akademibokhandeln verkar identifiera alla människor som sina användare i den 
meningen att alla människor ses som potentiella kunder, men företaget drivs inte av 
något offentligt uppdrag att nå ut till alla människor utan tycks istället identifiera 
användarna utifrån vad som kan säljas. Empirin tyder på att i Scanning-Interpreter-
modellen kan Akademibokhandeln tänkas höra hemma i kategorin Conditioned 
Viewing, men här är placeringen mer osäker. Det främsta argumentet är att bokhandeln 
förefaller mer passiv i sin omvärldsbevakning och oftare förlitar sig mer på traditionella 
källor och textbaserad, intern information istället för att aktivt leta information i 
omvärlden. Men sådant förekommer också och därför är inte placeringen i kategorin 
ristad i sten. Den mer passiva inställningen tar sig dock uttryck i att företaget verkar 
skilja ut användarna i målgrupper beroende på vad de köper och den litteratur som säljer 
bäst, mer sällan utifrån någon gemensam demografisk nämnare som t.ex. ålder eller 
etnisk bakgrund. Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att Akademibokhandeln 
identifierar användarna utifrån säljmöjligheter och synen på användarna bygger enligt 
min tolkning på att de ska få vad de vill ha så att de handlar eftersom det är detta 
Akademibokhandeln lever på. 
 
 
7.3 Källanvändning och organisering av den 
 
7.3.1 Använda källor 
 
Bevakandet av källor visar på en del likheter mellan organisationerna. Massmedia är 
den gemensamma nämnaren. Både stadsbiblioteket och Akademibokhandeln förlitar sig 
på tidningar, tidskrifter, radio, TV och Internet för att skapa sig en uppfattning om vad 
som händer omkring dem. Skillnaderna är störst när det gäller utnyttjandet av 
användarundersökningar. Stadsbiblioteket bygger en stor del av sin omvärldsbevakning 
på dessa undersökningar som kan ta sig uttryck i enkäter, intervjuer och fokusgrupper. 
Dessutom betonar man den ständigt pågående dialogen med användarna som en viktig 
omvärldsfaktor. Akademibokhandeln använder sig i betydligt mindre utsträckning av 
sådan information och utför sällan några egna undersökningar. Istället tittar företaget 
mycket på försäljningsstatistik. Det verkar också finnas stora skillnader i vilka 
omvärldsfaktorer som utgör tyngdpunkter för omvärldsbevakningen. I stadsbibliotekets 
fall tyder empirin på att den politiska omgivningen spelar en avgörande roll för 
verksamheten och det blir därför en väsentlig omvärldsfaktor, medan 
Akademibokhandelns verksamhet är beroende av bokförlagens utgivning och därför blir 
dessa den kanske viktigaste omvärldsfaktorn. Båda organisationerna använder sig dock 
av de tre typer av källor som Choo omtalar: mänskliga, textbaserade och elektroniska. 
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De nämner också nästan alla typer av källor som Hedin & Sandström räknar upp. 
Användningen av källor tyder således på en bred och medveten omvärldsbevakning hos 
båda organisationerna. Men antalet källor och den varierande användningen av dem 
säger ingenting om den eventuella organiseringen av omvärldsbevakningen. På det hela 
taget tolkar jag det som att användningen av källor speglar organisationernas syn på 
omvärlden och organisationernas roll i den. Stadsbiblioteket använder sig av 
användarundersökningar för att det vill nå ut till människor, ta reda på vad de vill ha av 
biblioteket och se hur biblioteket ska kunna fylla en funktion i samhället. 
Akademibokhandeln däremot vill sälja sina produkter och källorna som bevakas verkar 
därför syfta till att försöka se vad som kommer att sälja och hur man kan sälja det. 
 
 
7.3.2 Organisering 
 
När det gäller organiseringen av omvärldsbevakningen hävdar jag utifrån intervjuerna 
att ingen av organisationerna har någon officiellt organiserad omvärldsbevakning vilket 
förvånade mig. Min tolkning är att det landar någonstans mitt emellan, dvs 
organisationerna ägnar sig i hög grad åt omvärldsbevakning, men det framträder ingen 
bild av en organiserad omvärldsbevakning utifrån intervjuerna. 
 
 
7.3.2.1 Stadsbiblioteket 
 
Stadsbiblioteket verkar komma närmast en organiserad omvärldsbevakning, men då 
måste återigen hänsyn tas till organisationens mer splittrade uppbyggnad jämfört med 
Akademibokhandeln. Biblioteket är en större organisation och består flera enskilda 
delar som inte nödvändigtvis har kontakt med varandra i det dagliga arbetet. Dessutom 
lämnar de tre informanterna väldigt olika besked. Det som pekar på en någorlunda 
organiserad omvärldsbevakning är marknadschefens svar som tyder på att det inom 
marknadsavdelningen finns en viss bas för hur omvärldsbevakningen ska gå till. Ingen 
fastslagen modell eller etablerad omvärldsbevakningscykel pekas ut, men personalen på 
marknadsavdelningen är alla skolade i informationsvetenskap. Där finns även enligt 
marknadschefen en viss struktur i omvärldsbevakningen. En jämförelse med den 
teoretiska referensramen visar också att stadsbibliotekets omvärldsbevakning inbegriper 
i stort sett alla väsentliga delar: där finns alla källor som omnämns som grundläggande i 
omvärldsbevakningslitteraturen och där används några av de metoder och modeller som 
anges som de mest spridda: marknadsundersökningar används för att ta reda på 
användarnas behov och önskemål, SWOT-analys är ett välkänt och etablerat 
analysverktyg på marknadsavdelningen och benchmarking förekommer också då 
biblioteket hämtar information från och jämför sig med andra bibliotek för att utröna 
vad som fungerat bäst för dem. Samtliga delar i omvärldsbevakningscykeln kan också 
skönjas: stadsbiblioteket identifierar informationsbehov, samlar in information, 
analyserar den i mer eller mindre formella möten och beslutar därefter om handling. Av 
informanternas utsagor att döma verkar dock denna cykels delar inte självklart höra ihop 
och någon sammanhållande modell för omvärldsbevakningscykelns fyra steg som 
samtliga informanter är medvetna om kommer inte till uttryck i intervjuerna. Om 
enskilda delar plockas ut finns ibland en mer formell organisering, som t.ex. att 
fokusgruppsintervjuerna utgår från fastslagna mallar och att man har regelbundna möten 
och informationsutbyten med andra bibliotek, men andra delar omtalas knappt alls. 
Delgivning av information till berörda beslutsfattare utelämnas helt av informanterna 
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och analysen av det insamlade materialet berörs inte heller i någon större utsträckning. 
Verksamhetscontrollern nämner att ny information kan tas upp på ett informellt möte 
eller i en ledningsdiskussion så det förekommer säkerligen analys, men tydligen inte 
enligt någon etablerad metod. En liten reservation för denna tolkning är att 
informanterna kanske ser på analys- och delgivningsmomenten som så självklara och 
integrerade i arbetet att de inte tycker att det är något som behöver nämnas eller 
förklaras närmare i sammanhanget, men jag finner detta tämligen tveksamt då jag i mina 
intervjuer följt upp just frågorna om organisering av omvärldsbevakningen med 
följdfrågor som kräver mer detaljerade svar. Kanske kan detta tyda på att högre 
integration av omvärldsbevakning i det vardagliga arbetet gör att medvetenheten om det 
minskar? 
 
Istället tyder empirin på att stadsbibliotekets omvärldsbevakning i många fall är upp till 
den enskilda individen. I intervjusvaren framkommer inga uppdragna regler eller planer 
som följer någon utvald modell för informationshantering och omvärldsbevakning. 
Tvärtom tycks det finna stora skillnader mellan olika avdelningar och anställda. På 
marknadsavdelningen talas ledigt i omvärldsbevakningstermer medan jag tolkar det som 
att bibliotekarien omvärldsbevakar utan att vara medveten om omvärldsbevakningens 
teorier och metoder och hänvisar sådant till en högre nivå i organisationen (se s. 35). 
Min tolkning är således att det inte finns någon officiellt fastslagen modell eller metod 
för omvärldsbevakning som stadsbiblioteket följer utan att det istället handlar om 
individuella initiativ och att omvärldsbevakningens bredd, djup och eventuella 
utnyttjande av teoretiska metoder och modeller skiljer sig åt väsentligt beroende på 
vilken del av biblioteket som betraktas. 
 
 
7.3.2.2 Akademibokhandeln 
 
Akademibokhandelns omvärldsbevakning förefaller i ännu mindre grad organiserad än 
stadsbibliotekets. Försäljningsdirektören bekräftar uttalat att företaget inte har någon 
särskild organisering av omvärldsbevakningen och ingen av de andra informanterna 
talar om någon etablerad modell eller struktur av metoder som används i 
omvärldsbevakningen. Återigen tyder det empiriska materialet på att det mest är upp till 
individuella initiativ. Jämförs Akademibokhandelns omvärldsbevakning med 
omvärldsbevakningscykeln i den teoretiska referensramen framkommer att även här är i 
stort sett alla viktiga källor som omnämns i referensramen representerade. Undantagen 
är den politiska omgivningen med myndigheter, lagar och regler som inte hålls fram i 
någon större utsträckning. Precis som i fallet med stadsbiblioteket är det hos 
Akademibokhandeln svårt att urskilja någon naturligt sammanhängande process bakom 
omvärldsbevakningen. Alla komponenterna i omvärldsbevakningscykeln kan urskiljas 
även här, men intervjusvaren tyder på att någon sådan cykel eller process är 
informanterna inte medvetna om och det verkar som att det mesta av 
omvärldsbevakningen hör hemma i rutiner och i det vardagliga arbetet. De intervjuade 
koncentrerar sig på sina traditionella informationsbehov, t.ex. vilka böcker människor 
vill köpa eller hur företaget ska kunna sälja mer. Insamlingen av information sker ofta 
genom etablerade källor i branschen eller genom massmedia. Kanske är det 
bakomliggande motivet här att det inte föreligger behov av att följa någon särskild 
teoretisk omvärldsbevakningsmodell eftersom det finns en känsla av säkerhet angående 
vilken information som behöver kännas till? Analys och delgivning av resultat omtalas 
inte heller i någon större utsträckning men materialet pekar på att dessa moment ofta 
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handlar om huruvida en bok kommer att sälja eller inte och om eller hur man ska satsa 
på att marknadsföra den. 
 
Däremot visar det empiriska materialet på att även här finns det en medvetenhet om 
omvärldsbevakningen och värdet av en sådan. Både försäljningsdirektören och 
affärsutvecklaren talar om vikten av att följa med i nyhetsflödet, i vad som händer i 
andra branscher och i samhället i stort och att Akademibokhandeln borde bli bättre på 
omvärldsbevakning, men lösningarna som omtalas handlar ofta om hur företaget 
snabbare och effektivare ska kunna sälja sina produkter snarare än att införa någon form 
av organiserad omvärldsbevakning. Akademibokhandeln verkar sällan gå ut direkt till 
användarna och fråga vad de vill ha utan utgår från den litteratur som ges ut av förlagen 
och försöker se trender och försäljningsmönster. Intrycket blir att omvärlden i stort 
bevakas för att se vilka böcker i bokfloden företaget kan tjäna på att ställa på display för 
ögonblicket. Aktuella händelser och populära intresseområden är sådant som kan ge 
försäljningen en eventuell skjuts. Omvärldsbevakningen blir i så fall rimligtvis ett 
viktigt led i processen att få fram och marknadsföra litteratur som kan knyta an till dessa 
trender. Jag tolkar det som att det går att urskilja en stor skillnad i behovet av 
omvärldsbevakning hos de båda organisationerna. Stadsbiblioteket verkar uppfatta sin 
omvärld som betydligt större och mer mångfacetterad än Akademibokhandeln och då 
blir det kanske viktigare för dem att organisera omvärldsbevakningen än det blir för 
Akademibokhandeln som jag hävdar koncentrerar sig på en mer begränsad omvärld. Jag 
uppfattar också Akademibokhandeln som en mindre och mer sammanhållen 
organisation än stadsbiblioteket. Om bokhandeln hade någon formellt organiserad 
omvärldsbevakning borde informanterna således i större utsträckning vara medveten om 
den, men jag tolkar det empiriska materialet som att det är tydligt att det inte finns 
någon sådan organisering. 
 
Det som måste beaktas i den här diskussionen är huruvida den organiserade 
omvärldsbevakningen ska vara ett självändamål eller inte. Båda organisationerna är 
medvetna om begreppet omvärldsbevakning och använder sig av det i sitt dagliga 
arbete. Bevakningen är oftare en del av de vardagliga rutinerna än organiserad i någon 
formell modell eller struktur och detta går i linje med vad Hedin & Sandström skriver i 
sin bok, dvs att omvärldsbevakningen bör vara en integrerad och vardaglig del av 
arbetet (Hedin & Sandström 2006, s. 45-46). Jag hävdar att man inte kan vara säker på 
att organisationerna skulle lyckas bättre om de följde ett strikt regelverk eller en 
etablerad teoretisk skola för omvärldsbevakningen. Tvärtom visar ju exempel från 
stadsbiblioteket på att försök att organisera omvärldsbevakningsprocessen i högre grad 
inte slog ut särskilt väl och det verkar som att organisationerna ändå får in den 
information de behöver. Möjligen skulle deras perspektiv kunna vidgas med de metoder 
som omtalas i den teoretiska referensramen, men det skulle nog lika gärna kunna bli en 
bromskloss eftersom verksamheterna kanske skulle behöva justeras för att passa in i 
metoderna. Alltså skulle man kunna argumentera för att organisationerna, och i 
synnerhet stadsbiblioteket, har en organiserad omvärldsbevakning, men att denna 
organisering bygger på och har växt fram ur organisationernas behov och struktur och 
inte på någon etablerad, teoretisk skola i ämnet omvärldsbevakning.  
 
 
7.3.3 Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att varken stadsbiblioteket eller 
Akademibokhandeln har någon formellt organiserad omvärldsbevakning som kan 
jämföras med den modell som ställs upp i den teoretiska referensramen. Där finns en 
medvetenhet om omvärldsbevakning och det går också att bryta ut delar som passar in i 
omvärldsbevakningscykeln, men någon övergripande, sammanhållande modell för hur 
omvärldsbevakningen ska gå till som officiellt slagits fast inom organisationerna kan 
jag inte se. 
 
 
8. Slutsatser 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att beskriva hur omvärlden uppfattas och 
omvärldsbevakning utförs inom två olika slags organisationer, en kommunal 
organisation: Stockholms stadsbibliotek och ett företag: Akademibokhandeln. I den 
teoretiska referensramen redovisades olika syften med och bevekelsegrunder för 
omvärldsbevakning som förts fram av bl.a. Choo, Hamrefors och Hedin & Sandström. 
Enligt dessa är omvärldsbevakning en väsentlig del av en organisations verksamhet och 
ett måste för att organisationen ska kunna orientera sig i sin omvärld. I referensramen 
redovisades också omvärldsbevakningscykeln, en fyrstegsmodell för effektiv 
omvärldsbevakning som i något varierande former presenteras av de olika forskarna.  
Den här undersökningens slutsatser bygger på intervjuer med anställda på 
stadsbiblioteket och Akademibokhandeln samt internmaterial från de båda 
organisationerna. I inledningen uttryckte jag en förhoppning om att uppsatsens resultat 
skulle kunna bidra till vidare forskning. Dessa slutsatser kan inte generaliseras utan ska 
ses inom ramen för detta arbete, men de ger två scenarier av offentliga och privata 
organisationer som förhoppningsvis kan fungera som utgångspunkter för vidare 
forskning. De frågor som ställdes i uppsatsens inledning och svaren på dem är som 
följer: 
 
-Hur beskrivs begreppet omvärld inom organisationerna? 
 
Det empiriska materialet tyder på att stadsbiblioteket ser omvärlden i ett mer 
övergripande perspektiv och ser sig som en del av en samhällskropp där organisationen 
har ett offentligt uppdrag att finnas till för alla människor. Därför är främst användarna 
den omvärldsfaktor man tar hänsyn till och även den politiska omgivningen och trender 
och rörelser i samhället är omvärldsfaktorer med stor influens. 
 
För Akademibokhandeln verkar omvärlden i första hand vara det som påverkar 
företagets försäljning. Intervjusvaren pekar på att man uppfattar fem av sex 
omvärldssektorer som väsentliga delar av omvärlden. Dessa sektorer är enligt Choo: 
kunder, leverantörer, konkurrens, socioekonomiska faktorer och teknologi (Choo 2002, 
s. 84). Undantaget är den sjätte faktorn, politiska faktorer, som bara nämns flyktigt. 
 
-Vilka identifierar organisationerna som sina användare? 
 
Stadsbiblioteket verkar arbeta utifrån ambitionen att alla människor är potentiella 
användare och att de söker sig ut i omvärlden för att nå ut till alla. Intervjusvaren tyder 
på att deras indelning av användarna i kategorier och målgrupper finns där för att kunna 
rapportera statistik och för att strukturera arbetet att nå ut till alla användare. I Scanning-
Interpreter-modellen för organisationers uppfattning om omvärlden vill jag, baserat på 
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svaren på de två första frågeställningarna, placera stadsbiblioteket i kategorin 
Discovery. 
 
Även Akademibokhandeln verkar se alla människor som potentiella användare och det 
empiriska materialet tyder på att företaget kategoriserar dem i målgrupper utifrån 
bokhandelns produkter och säljmöjligheter. I Scanning-Interpreter-modellen vill jag i 
första hand placera Akademibokhandeln i kategorin Conditioned Viewing, men i viss 
mån kan även här Discovery vara en befogad placering. Dock i betydligt mindre 
utsträckning än stadsbiblioteket. 
 
-Vilka källor används för att få veta om användarnas behov och hur används dessa 
källor? 
 
Intervjusvaren tyder på att båda organisationerna använder sig i varierande utsträckning 
av de källor som omnämns i den teoretiska referensramen: mänskliga, textbaserade och 
elektroniska källor. För stadsbiblioteket ligger fokus på användarundersökningar, 
massmedia och traditionella källor inom branschen såsom andra bibliotek. 
Akademibokhandeln är beroende av förlagen för sin försäljning och därmed är dessa 
den kanske viktigaste källan. Förutom det är försäljningsstatistik, massmedia och 
kontakter inom branschen mycket viktiga. Däremot utnyttjar man inte alls 
användarundersökningar i samma utsträckning. 
 
Intervjusvaren tyder också på att varken stadsbibliotekets eller Akademibokhandelns 
omvärldsbevakning kan kallas organiserad om man med organiserad 
omvärldsbevakning menar det som anges i den teoretiska referensramen. Båda 
organisationerna är dock medvetna om omvärldsbevakningens betydelse och integrerar 
den i varierande utsträckning i sina vardagliga rutiner. Men jag hävdar att man inte kan 
säga att det finns någon formell, sammanhållande modell för hur omvärldsbevakningen 
ska gå till i någon av organisationerna utan att det oftast är upp till individuella initiativ.  
 
 
9. Förslag på framtida forskning 
 
I slutänden tycker jag att min undersökning har bidragit med vissa intressanta 
utgångspunkter för framtida forskning. Om inte annat visar den att det krävs fler och 
mer djupgående intervjuer för att helt kunna kartlägga omvärldsbevakningen i så stora 
organisationer som Stockholms stadsbibliotek och Akademibokhandeln. Med tanke på 
denna uppsats begränsningar skulle vidare forskning kunna vara att titta närmare på just 
Stockholms stadsbibliotek och undersöka vilken medvetenhet om omvärldsbevakning 
som egentligen finns i organisationens olika delar och vilken eventuell nytta de skulle 
kunna ha av att applicera en mer strukturerad omvärldsbevakningsmodell på hela 
organisationen. Min undersökning tyder på att någon utbredd medvetenhet om 
etablerade omvärldsbevakningsprocesser och –metoder inte finns och kanske skulle 
biblioteket ha nytta av att få detta helt utrett? 
 
 
10. Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur omvärlden uppfattas och 
omvärldsbevakning utförs inom två olika slags organisationer, Stockholms 
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stadsbibliotek och Akademibokhandeln i Stockholms stad, i syfte att tillfredsställa 
användarnas behov och önskemål. Omvärldsbevakning innebär att systematiskt samla in 
information för att följa med i vad som händer i de delar av omvärlden som påverkar en 
organisation, det kan vara information om t.ex. konkurrenter, kunder, branschen, den 
politiska omgivningen, samhället i stort. Tanken är att jämföra två organisationer som 
har olika funktioner och verksamhetsmål, men ändå på vissa områden verkar inom 
samma eller liknande externa kontexter. 
 
Metoden är kvalitativ och tar formen av en jämförande fallstudie. Det empiriska 
materialet har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med sex informanter, tre 
vardera från stadsbiblioteket och Akademibokhandeln, och genom studerande av de 
båda organisationernas internmaterial. 
 
I undersökningen används en teoretisk referensram som bygger på en sammanställning 
av flera olika forskares verk i ämnet omvärldsbevakning där en samlad bild av hur en 
effektivt organiserad omvärldsbevakning ser ut framträder. I denna referensram ligger 
fokus på omvärldsbevakningscykeln, dvs fyra steg som ingår i processen att 
omvärldsbevaka. I referensramen ingår också Dafts och Weicks Scanning-Interpreter-
modell som kategoriserar organisationers sätt att uppfatta och interagera med 
omvärlden. 
 
I analysen tolkar författaren stadsbibliotekets syn på omvärlden som samhälleligt 
övergripande och att organisationen ser det som att den har ett offentligt uppdrag att 
vara till för alla medborgare, således identifierar biblioteket i princip alla människor 
som sina användare. Akademibokhandeln däremot uppfattar omvärlden som bestående 
av olika faktorer som påverkar deras verksamhet, t.ex. bokförlag, användare och 
konkurrenter. Författaren tolkar det också som att även Akademibokhandeln uppfattar i 
princip alla människor som potentiella användare, men företaget tar inte aktiv del av 
omvärlden för att nå fram till eller kategorisera alla. I anslutning till detta tolkar 
författaren empirin som att stadsbiblioteket ser omvärlden som analyserbar och tar aktiv 
del av den för att försöka tolka den korrekt medan Akademibokhandeln är mer benägen 
att, dock inte uteslutande, se omvärlden som icke analyserbar och därför inte tar aktiv 
del av den för att försöka tolka den korrekt. 
 
Det empiriska materialet visar att båda organisationerna använder sig av mänskliga, 
textbaserade och elektroniska källor i sin omvärldsbevakning. För stadsbiblioteket 
ligger fokus på användarundersökningar, massmedia och traditionella källor inom 
branschen såsom andra bibliotek. Akademibokhandeln är beroende av förlagen för sin 
försäljning och därmed är dessa den kanske viktigaste källan. Utöver detta använder 
företaget sig i stor utsträckning av massmedia, försäljningsstatistik och kontakter inom 
branschen. Slutligen hävdar författaren att varken stadsbiblioteket eller 
Akademibokhandeln har någon organiserad omvärldsbevakning som kan jämföras med 
den modell för organiserad omvärldsbevakning som presenteras i den teoretiska 
referensramen. Dock finns det hos båda organisationerna en medvetenhet om 
omvärldsbevakningens metoder och verktyg. 
 
Författaren konstaterar att uppsatsens resultat måste ses i skuggan av dess 
begränsningar, men att undersökningen resulterat i två scenarier som beskriver hur 
omvärldsbevakning kan gå till inom två olika slags organisationer. Dessa scenarier kan 
därmed fungera som utgångspunkter för vidare forskning. 
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Källförteckning 
 
 
Otryckta källor 
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   transkriberade: verksamhetscontrollern, marknadschefen och en bibliotekarie. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
Inledning 
 
   -Presentation, verksamhetsbeskrivning. 
 
 
Omvärlden 
    
   -Uppfattning om, beskrivning av. 
 
   -Begreppet omvärldsbevakning. 
    
   -Organisering av omvärldsbevakning. 
 
   -Sektorer som bevakas. 
 
 
Användare 
    
   -Målgrupper. 
    
   -Användarnas behov och krav. 
 
   -Trender och mönster. 
 
 
Omvärldsbevakning 
 
   -Syfte. 
 
   -Källor. 
 
   -Metoder. 
 
   -Teoretiska utgångspunkter. 
 
   -Analysverktyg. 
 
   -Från bevakning till beslut. 
 
 
Avslutning 


