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Abstract: The purpose of this article is to investigate how and from which 

sources librarians collect information on their profession with 
respect to factors that are important for their work. In order to 
achieve this goal, a questionnaire-based survey will be conducted 
at three medium-sized central-public-libraries in southern Sweden. 
Using this survey, I wish to answer the following four questions: 
To what extent do librarians acquaint themselves with changes and 
developments within regional and cultural policy arenas important 
to their work? To what extent do librarians acquaint themselves 
with information using conferences and library debates that are 
focussed on changes and developments relevant to their work? Do 
librarians consider that they have enough time within the limits of 
their work hours to follow developments within the librarian 
profession, for example with respect to developments within 
information technology, and how would they appraise the future 
demand for information technology-based services at the library? 
From which source(s) do librarians collect information relevant to 
their work? 
The theoretical basis of this paper can be compared to a radar as it 
scans subjects-of-interest to the organization in the field of 
business intelligence. 
This investigation uses a quantitative method, with data collected 
via a survey consisting of 13 questions. Survey questions were 
drawn up in line with the purpose of this paper. The survey 
revealed that colleagues do play a significant part in the collection 
of information. Many librarians also believe that their role will 
continue to change as the rest of the world changes. Many also 
think that IT will play a more important role in the future.  
The respondents were 45 librarians employed on a permanent full-
time basis at three similar local public-libraries. There was a 100% 
response rate to the survey. The results are set out in 13 different 
diagrams. Furthermore is the results discussed and analyzed. 
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1. Inledning  

Framväxten av dagens moderna kommunbibliotek går i flera avseenden hand i hand med 
framväxten av dagens moderna högteknologiska samhälle. Kraven på flexibilitet, bättre 
förändringsberedskap och snabbare förändringstakt genomsyrar hela samhället.  
   Därför är det många gånger viktigt att som bibliotekarie ha tentaklerna ute och känna av och 
vara lyhörd för vad som är på gång och att alltid försöka vara uppdaterad rörande sitt 
biblioteks omvärldsbevakning.   
 
Det finns olika sätt att bedriva omvärldsbevakning på, t.ex. kan denna bedrivas på makro-, 
meso- eller mikronivå. Denna studie kommer uteslutande att röra sig på mikronivå, närmare 
bestämt utfrågas 45 bibliotekarier på tre medelstora kommuners huvudbibliotek i södra 
Sverige.   
    
Den teoretiska inriktning som jag i denna uppsats använder mig av är ett synsätt som Chun 
Wei Choo, professor i informationsvetenskap vid Torontos universitet, har tagit fram. Detta 
hans teoretiska perspektiv är ett slags radar- respektive mikroperspektiv, som i sin tur är 
indelat i tre stycken informationskällor: human sources (mänskliga källor), textual sources 
(tryckta källor) och online sources (elektroniska källor). 
    
Den metod som jag i denna studie har valt, är den kvantitativa och den torde vara den mest 
relevanta för genomförandet av en studie av detta slag. Denna metod hjälper även till att ge 
uppsatsen tydliga avgränsningar, inte minst då det gäller undersökningen, eftersom mina 
samtliga respondenter erhåller likadana enkäter. Av egen erfarenhet har jag nämligen dragit 
slutsatsen att vid genomförandet av vetenskaplig undersökning med kvalitativ metod, har det 
inte alltid varit lätt att avgränsa uppsatsen. I metodkapitlet presenterar jag också hur jag 
metodiskt har gått tillväga i denna studie.  
 
Omvärldsbevakning förutsäger inte framtiden och eliminerar ej heller organisationens 
osäkerhet om framtiden, men genom att sätta fokus på vidkommande skeden, i detta fall för 
kommunbibliotekariers del, medvetandegörs dagsaktuella företeelser. Kung Fredrik den store 
av Preussen skall en gång ha sagt: ”Det är förlåtligt att bli besegrad, men inte att bli 
överraskad.”  
 
Denna uppsats kommer till stor del att baseras på resultaten från en kvantitativ undersökning i 
form av en enkät, och en förhoppning med denna uppsats är att läsaren skall få en 
tankeväckande bild av dagens kommunbibliotekarier och hur de förhåller sig till sin omvärld. 
 
Idag ändras vår omvärld allt fortare varigenom en accelererande utveckling/förändring följer i 
dessa omdaningars spår. Således blir överlevnadsklimatet allt tuffare och mot denna bakgrund 
bör man förstå vikten av att någon form av omvärldsbevakning bör bedrivas i ens 
organisation. Omvärldsbevakning är dock ett vidlyftigt begrepp och denna studies 
koncentration till begreppet omvärldsbevakning är alltså knutet till en kvantitativ 
undersökning med 45 respondenter/bibliotekarier på tre medelstora kommunbibliotek i södra 
Sverige.    
    
Omvärldsbevakning, på engelska ”business intelligence”, är processer vari vilka företag och 
andra organisationer inhämtar och uttolkar information om t.ex. konkurrenter, teknisk 
utveckling, politiska risker, diverse strategier och affärsmöjligheter. Större företag har ofta 
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egna specialister och sakkunniga för omvärldsbevakning, men det finns också 
specialistföretag som avsöker elektroniska databaser och gör marknadsundersökningar m.m. 
Därutöver kan det egna företaget också tillvarata den spontana bevakningen av omvärlden 
som försäljare och andra medarbetare utför i sin dagliga yrkesutövning (Hamrefors, 2002 s. 
41ff.; National encyklopedin, band 14,1998). Själv arbetar jag på bibliotek och jag känner inte 
till någon strukturerad omvärldsbevakning för kommunbibliotek, varför denna studie får ses 
som ett pionjärarbete i sitt slag.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och från vilka källor bibliotekarier inhämtar 
information om sin omvärld med avseende på faktorer som har betydelse för deras arbete. För 
att uppfylla detta syfte genomförs en enkätundersökning vid tre medelstora kommunala 
huvudbibliotek i södra Sverige. De frågor som jag vill besvara med undersökningen är 
följande: 
 
I vilken utsträckning tar bibliotekarier del av förändringar och utveckling inom regionala och 
kulturella politikområden med betydelse för deras arbete?  
 
I vilken utsträckning tar bibliotekarier del av information genom konferenser och 
biblioteksdebatter med inriktning på utveckling och förändring med relevans för deras arbete?  
 
Anser bibliotekarier att de har tillräckligt med tid inom ramen för sitt arbete för att följa med i 
utvecklingen på biblioteksområdet, t ex med avseende på den informationsteknologiska 
utvecklingen och hur bedömer de den framtida efterfrågan på informationsteknologiskt 
baserade tjänster vid biblioteken? 
 
Från vilken/vilka källor inhämtar bibliotekarier information med relevans för deras arbete?  

1.2. Avgränsningar utanför frågeställningarna  

Ämnet omvärldsbevakning är enormt, ämnet omvärldsbevakning på bibliotek är också väldigt 
omfattande, så när jag skulle skriva uppsatsens enkät (vilken finns bifogad till uppsatsen) 
insåg jag att en begränsning var nödvändig. Jag utgick därför ifrån uppsatsens syfte, 
frågeställningar och den litteratur jag då hade valt att använda i min uppsats, då jag 
formulerade denna enkät.  
 
Min uppsats är fokuserad på områdena information, organisation och framtid men även på hur 
kommunbibliotekarier förhåller sig till de mänskliga, tryckta och elektroniska källorna. 
Anledningen till varför det just blev dessa avgränsningar i ämnet omvärldsbevakning på 
bibliotek är enkel, områdena intresserar mig!  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag en hel del av tidigare forskning som influerat mig vid skrivandet 
av denna uppsats.  
 
Då jag sökte efter litteratur till denna uppsats utgick jag flera gånger från metoden ”pearl 
growing”, vilken går ut på att utifrån någon eller några böcker man hittat, i detta fall 
omvärldsbevakning, spinna vidare på referenser och litteraturförteckningar etc.  
 
Härjämte har jag i min litteratursökning använt mig av flera olika databaser på Internet. Bland 
dessa kan nämnas bibliotek.se, libris.kb.se och btj.se/artikelsok. 
 
Jag fann sålunda litteratur i ämnet omvärldsbevakning, men den var inte så omfattande  
som jag trodde att den skulle vara. Ännu mer begränsad var den litteratur som intresserade 
mig och jag fann faktiskt ingen litteratur alls som helt täckte det syfte och den 
problemställning som jag i denna uppsats valt att arbeta utifrån. Därför har den litteratur jag 
valt fått ”skarvas samman” på olika sätt. Stundom har jag använt en del litteratur ganska 
uttömmande, medan annan litteratur inte har kommit att få en lika framträdande användning. 
Dock har jag ansett det vara av vikt att använda lite olika iakttagelser från aktuell forskning 
inom det problemområde som denna uppsats berör. Härigenom integreras denna min studie i 
en större kontext och för att förankra min undersökning i denna tidigare forskning så har jag 
valt att i stora delar av uppsatsen göra kontinuerliga kopplingar till dessa redan vedertagna 
iakttagelser.  
 
Mycket av den litteratur som finns i ämnet omvärldsbevakning är kopplat till företagande i 
allmänhet och till ämnet företagsekonomi i synnerhet. Omvärldsbevakningslitteratur kopplad 
till den akademiska världen finns dock också och några sådana författare är Chun Wei Choo, 
Per Frankelius, Sven Hamrefors och Margareta Nelke.  
 
Chun Wei Choo är professor i informationsvetenskap vid universitetet i Toronto och i sin bok 
Information management for the intelligent organisation: the art of scanning the environment 
(1998) tar han bl.a. upp informationsteknik, organisationslärande, informationssökning och 
omvärldsbevakning samt ger råd och tips på hur en organisation kan göra för att hålla sig 
uppdaterad inom dessa områden. Vidare definierar Choo omvärldsbevakning som inhämtning 
och användning av information om händelser, trender och relationer i en organisations externa 
omgivning. Denna kunskap torde hjälpa t.ex. ledningen att planera organisationens framtida 
väg och handlingar. Här ser vi också att syftet med omvärldsbevakning är att hjälpa till vid 
vägledning och planering av organisationens framtid.   
 
Per Frankelius är ekonomie doktor vid Örebro universitet. I boken Omvärldsanalys (2001) 
delges det faktum att vår omvärld ständigt ändras och att det stundom är svårt att följa med i 
dessa omdaningar. Författaren menar därför att omvärldsanalys/omvärldsbevakning är ett 
redskap för att försöka förstå och reagera på en del av dessa förändringar och boken ger 
inblickar i hur man kan sovra i den ökande informationsfloran samt hur omvärldsanalys kan 
göras till en naturlig del av en organisations löpande verksamhet. Boken presenterar också en 
del omvärldsmodeller, av vilka flera kan härledas från ekonomiska modeller. Författaren till 
denna bok låter oss också veta att vad som är viktigt kan vara det som man minst anar.  
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Sven Hamrefors är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. I hans bok Den 
uppmärksamma organisationen (2002) anför han bl.a. att det finns gott om information men 
att det är sämre beställt med uppmärksamheten på denna information. Boken handlar till stor 
del om hur man kan försöka förbättra en organisations uppmärksamhet på ett sådant sätt att 
den blir bättre på att förutse både möjligheter och hot i omvärlden samt att organisationen 
också agerar proaktivt på de väntade förändringarna. Vidare belyser Hamrefors hur en 
organisation kan bli mer omvärldsorienterad i dagens snabbt föränderliga globala 
nätverkssamhälle. Författaren belyser bl.a. också vikten av att medarbetare i ett team snabbt 
och effektivt kan samarbeta såväl med varandra som med andra människor i det globala 
nätverket.  
 
Margareta Nelke är bl.a. bibliotekarie och i sin bok Bevaka din omvärld (2006) delger hon 
betydelsen av omvärldsbevakning för att tidigt upptäcka möjligheter och hot mot ens 
organisation. Författaren till denna bok ger okomplicerade inblickar i hur man kan såväl starta 
som effektivisera sin omvärldsbevakning i det dagliga arbetet. Att vara lyhörd, väl insatt i 
föreliggande ämne och dess problematik samt vara benägen att följa med sin tid är några 
viktiga ingredienser för en lyckad omvärldsbevakning, menar Nelke. Författaren menar också 
att genom engagerade medarbetare med aktiverade sinnen blir omvärldsbevakning en lärande 
process som lyfter såväl organisationen som medarbetarna.  
 
I ämnet omvärldsbevakning med någon form av koppling till bibliotek har det skrivits några 
C- och D-uppsatser tidigare vid en del av landets institutioner för biblioteks- och 
informationsvetenskap. Dessa uppsatser är, för att nämna några av de senaste: 
Meningsskapande omvärldsbevakning, En diskussion kring dess förutsättningar av Tommie 
Andersberg & Thomas Johansson (2004), Organisationer i en föränderlig värld, 10 
folkbibliotek konfronteras med informationssamhället av Henrik Arvidsson & Joakim 
Westerlund (1997) och Folkbiblioteket, medieurvalet och omvärlden, En studie av 
omvärldsbevakning på ett folkbibliotek av Marianne Byström (2002).  
   Dessa uppsatsers syften skiljer sig dock en hel del från såväl varandra som från denna 
uppsats. Den första uppsatsen av de tre just nämnda anför att: ”Syftet är att utifrån intervjuer 
med representanter från tio olika företag belysa hur dessa organisationer bedriver sin 
omvärldsbevakning.” Medan uppsats två ställer frågan: ”Hur har 10 folkbibliotek anpassat sig 
till informationssamhället, enligt respektive chefs uppfattning?” Uppsats tre deklarerar: 
”Syftet med studien är att klargöra vad det innebär för ett folkbibliotek att tillhandahålla ett 
mediebestånd av kvalitet baserat med hänsyn till den enskildes önskemål och behov.”  
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3. Litteraturgenomgång 

Föreliggande kapitel är strukturerat på följande sätt och inleds med en presentation av 
Kommunbibliotekarierollens förändringar: En kort historik över de senaste decennierna, Ett 
kommunbiblioteks placering i den kommunala förvaltningen, Kort historik om 
omvärldsbevakning. Sedan följer avsnitt om omvärldsbevakning, information, organisation 
och framtid.   

3.1. Kommunbibliotekarierollens förändringar: En kort historik över de senaste 
decennierna  

En kraftig förskjutning av kommunbibliotekarierollen skedde mellan 1960-talet och 1990-
talet. Örom (1993, s. 230f.) menar bl.a. att världsbilden för biblioteken har förändrats i och 
med att vi trädde in i det s.k. informationssamhället. Det har skett en förändring från en 
”ptolemeisk världsbild” till en ”kopernikansk världsbild”. Den ”ptolemeiska världsbilden” 
innebar att biblioteket var centrum för förmedling av kultur, kunskap och information, medan 
den ”kopernikanska” innebär att detta fokus har flyttats och att biblioteken nu har en ny roll 
och är integrerade i samhället som ett center för kultur, kunskap och information.  
   De kommunbibliotekarier som fanns för ca 40 år sedan var i hög grad angelägna om att 
förmedla kultur och kunskap till biblioteksanvändaren. Här fanns också 
ämnesreferensidentiteten som förmedlade kunskap från olika vetenskaper och fackområden. 
Dessa båda roller kan karaktäriseras som folkbildande. Under de senaste decennierna däremot 
har arbetsuppgifterna för kommunbibliotekarierna ändrats och specialiserats efter specifika 
behov. Detta av biblioteksanvändarna i liten skala och samhällets sociala omstrukturering i 
stor skala (Örom 1993, s. 231). 

3.2. Ett kommunbiblioteks placering i den kommunala förvaltningen  

Offentlig verksamhet finns till för att det har fattats politiska beslut om att sådan verksamhet 
skall existera. Dessa politiska beslut har tagits därför att det finns samhälleliga problem som 
behöver lösas och målet med offentlig verksamhet är att lösa viktiga uppgifter för 
befolkningen.         
   Den kommunala demokratin ser i stort ut som så att kommunens myndiga invånare vart 
fjärde år väljer ett kommunfullmäktige (Kf). Denna politiska församling skapar i sin tur 
visioner och mål såväl för kommunen och för den kommunala verksamheten. För att uppnå 
dessa mål tillsätts i regel olika nämnder som handhar diverse kommunala angelägenheter som 
t.ex. skötsel och drift av ett kommunbibliotek.  
    Vidare har ett kommunbibliotek i mycket grova drag en budget som kommit till stånd 
enligt följande mönster: Kf sätter varje år skatteribban i kommunen. Kf antar därpå 
kommande års kommunala budget och genom ett sådant stadfästande klubbslag får bl.a. de 
olika nämnderna sina anslag inför kommande verksamhetsår. I regel lyder ett 
kommunbibliotek (med ev. filialer) under kultur- alt. kultur/fritidsnämnden, varför det också 
är en sådan nämnd som antar bibliotekets budget (Petersson 1993, s. 129ff.).  
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3.3. Kort historik om omvärldsbevakning  

”Lär känna Din fiende och Dig själv så kommer Du att överleva hundra slag. Om Du inte bryr 
Dig om att lära känna Din fiende utan bara Dig själv så är chansen att segra liten. Om Du 
heller icke känner Din egen förmåga så kan Du vara säker på att gå Din undergång till mötes.”  
                                                                                                                  Sun Tzu, 500 år f. Kr.  
 
Detta citat från den kinesiske fältherren Sun Tzu är i år räknat gammalt, men ändå lika 
aktuellt idag som då (Gillberg 1996, s. 54f.). 
   Begreppet omvärldsbevakning har alltså en lång historia och då framförallt inom 
krigföringen, men även inom underrättelsetjänsten är omvärldsbevakningen anrik.    
   I Europa utvecklades underrättelsetjänster under den senare delen av renässansen då 
samhället fick en starkare organisation i flera nationalstater. Inom näringslivet uppstod under 
de följande århundradena ett behov av underrättelsetjänster då de europeiska handelshusen 
startade med internationell handel. Underrättelsetjänst och omvärldsbevakning har alltså en 
lång historia inom framförallt de militära och politiska områdena, men även inom den s.k. 
företagsvärlden (Hamrefors 2002, s. 12ff; Anderberg & Johansson 2004, s. 39).  

3.4. Litteratur till min undersökning  

Förutom individuella erfarenheter och egenskaper hos omvärlden beror den upplevda 
analysbarheten i stor utsträckning på nivån hos den information och kunskap man har 
tillgänglig om sin omvärld. Då det gäller graden av hur mycket man vill sätta sig in i och 
försöka förstå sin omvärld, har detta till stor del att göra med om man ser sin omvärld som ett 
hot och en fiende eller något som är välgörande för ens organisation. En fientlig omvärld har 
nämligen en tendens till att öka bevakningen av omvärlden, medan det omvända förhållandet 
har en tendens till att göra det motsatta. Ett slutet system, å sin sida, har däremot ingen eller 
endast obetydlig interaktion med sin omvärld (Choo 1998, s. 138ff.; Frankelius 2001, s. 
11ff.). 
 
Nelke (2006, s. 8) menar att innan man börjar sin omvärldsbevakning är det oerhört viktigt att 
veta vad man skall spana på eller efter. Vidare bör man ju också betänka att 
omvärldsbevakning allra helst skall göras i flock, eftersom flera tentakler, ögon, öron och 
andra sinnen då kan hjälpas åt att fånga in relevant information för verksamheten.  
 
En organisation som är av den uppfattningen att omvärlden inte går att tolka, försöker skapa 
en rimlig uppfattning som kan förklara tidigare händelser samt föreslå framtida handlingar. 
Det skulle även kunna vara så, att olika delar av en organisations omvärld ter sig olika varför 
informationsinhämtningen därav också blir olika beroende på områdets egenheter. 
Exempelvis kan ett område i omvärlden vara enkelt och lätt att förstå med påföljd att det då 
systematiskt får lätt att hämta in och analysera information, medan ett helt annat område 
förändras i stor omfattning samt är komplext varigenom det följaktligen krävs större 
flexibilitet och djupare analys (Hamrefors 2002, s. 110f.; Frankelius 2001, s. 12ff.). 
    
En organisation befinner sig konstant i en omvärld, en miljö. Denna omgivning är inte 
enhetlig utan är sammansatt av en lång rad skilda enheter. Omgivningen kan te sig olika 
generös mot organisationen, den kan såväl bestraffa som belöna den. Omgivningen uppställer 
vidare regler och normer för organisationen. Dessa kan dock begränsa organisationens 
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verksamhet. Dessa regler och normer kan vara mer eller mindre fodrande och kan vara 
omgivningsorienterade eller organisationsorienterade i olika hög grad.  
   En offentlig verksamhet får sina uppgifter genom det sammanhang och den tillhörighet som 
den befinner sig i, och ett vinstdrivande företag får en utpräglad omgivning genom de 
produkter och tjänster som produceras. Det finns alltså ett samband mellan aktiviteterna och 
omgivningen (Hamrefors s. 120, s. 63f.).   
  
Vad beträffar en kommun, kan denna inte så lätt välja sin omgivning, detta i kontrast till t.ex. 
ett företag som i detta avseende i regel har en betydligt större rörelseförmåga. 
   Denna interaktion tycker jag sammanfattas väl i Hamrefors (2002, s. 94) rader, nämligen att 
ett ”... system måste kunna anpassa sig till förändringar. Omgivningen är föränderlig, och 
samtliga sociala system utsätts för något slag av påverkan från omgivningen och internt från 
själva systemet. Om systemet är inkapabelt till anpassning är det sannolikt dömt till 
undergång.” Dilemman kan även uppstå om en organisation hamnar i en ny strategisk 
situation, samtidigt som dess dominerande idéer inte anpassats till denna situation.  
   Således kan omvärldsbevakning bl.a. innebära en systematisk och kontinuerlig process på 
strategisk och operativ nivå, avseende insamling, analys och kommunikation av 
omvärldsinformation för att öka organisationens konkurrens- och bärkraft (Anderberg & 
Johansson, 2004 s. 63ff).  
 
Att hålla sig ajour med en ständigt föränderlig omvärld är ett måste i dagens samhälle. 
Omvärldsbevakning kan vara en överlevnadsfråga, ty det handlar ju om att förbättra sina 
möjligheter till att driva sin verksamhet framåt och att anpassa den till en ny tid. En 
systematisk omvärldsbevakning ger ju också en framförhållning, ökad kvalité i beslut samt 
gör den enskilde liksom hela teamet bättre rustad på marknaden samt gör organisationen 
bättre förberedd för förändringar, anser Nelke (2006, s. 5). 
 
En liknande uppfattning förmedlar även Scammell (2001, s. 289ff.) som bl.a. menar att 
omvärldsbevakning behövs för att få och hålla organisationen informerad om viktiga 
händelser som sker i omvärlden, vilka får eller kan få konsekvenser för verksamheten. Denna 
form av ”bevakning” syftar således till att få en tidig varning och att eliminera överraskningar, 
bevaka förändringar och nyheter (Zandén 2003, s. 37ff). Detta inte minst med tanke på att 
mängden tillgänglig information har ökat avsevärt på kort tid menar Choo (1998, s. 156), som 
vidare hävdar att information nu kan transporteras hur lätt som helst med dagens 
telekommunikation, så att detta kan liknas vid en tsunami.  
 
Den kunskap som erhålls genom att samtiden utforskas, ger beslutsfattarna i t.ex. en kommun 
ökad handlingsberedskap inför kommande förändringar i omvärlden. Underlaget för olika 
strategiska beslut blir därigenom också i regel bättre. Även genomförandet av beslut kan 
härigenom underlättas. Genom omvärldsbevakning erhålls också en bättre insikt om 
kommunens förutsättningar i form av det historiska arvet, nuet och framtiden (Ericsson, 2003 
s. 28; Anderberg & Johansson, 2004 s. 93).  
 
Informationsbehov kan handla om att identifiera en organisations informationsbehov som 
t.ex. den information som behövs för att ta beslut, lösa problem eller uppgifter samt skapa 
mening i diverse situationer. Utifrån informationsbehovet kommer sedan 
informationsinhämtningen, vilken är en sorts sammansättning mellan informationsbehov och 
de källor/utgångspunkter som finns disponibla. Organisation och samling av information 
fungerar som ett sorts minne där organisationens information samlas i en speciell ordning 
samt på det sättet även görs disponibel och brukbar. Från informationsinhämtningen, 
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respektive lagringen av information, produceras informationsprodukter och tjänster för olika 
situationer och behov. Utifrån begagnandet hämtar man sålunda in ny information och 
analyserar informationsbehovet (Choo, 1998  s.140ff; Anderberg & Johansson, 2004 s. 39).   
   Av detta kan man bl.a. lära sig att informationen går igenom en process där den kan 
summeras, förenklas eller kanske förvanskas något. Det är viktigt att vara medveten om 
informationskedjan, bland annat vid behov av korrekt och exakt information.  
   Vidare skiljer man mellan individuella och organisatoriska faktorer. De individuella 
faktorerna är dels hur uppdaterad man är rörande informationsrelaterade aktiviteter, vilken 
attityd som finns och vilken vikt som man lägger vid sådan verksamhet. Åter igen är det i 
vilken grad man utsätter sig för information, vilket mycket handlar om hur man bygger 
nätverk av källor som anskaffar information. De organisatoriska faktorerna är dels 
informationsklimat, med vilket menas de förhållanden som råder i organisationen som 
bestämmer tillgängligheten och dels användningen av information och även dels hur öppen 
organisationen är mot sin omvärld, alltså i vilken grad man tar till sig externa intryck samt hur 
man själv påverkar omgivningen (Choo 1998, s. 143ff.).  
 
Informationsflödet ökar hela tiden, icke minst genom massmedia och IT, och detta medför 
bl.a. att det blir allt svårare att bedöma vad som är relevant information. Ansvaret för 
omvärldsbevakningen måste således delas mellan flera medarbetare inom en organisation. Det 
är också viktigt att den kompetens som finns i organisationen tas tillvara, så att resultatet av 
omvärldsbevakningen kan ligga till grund för olika former av analyser, menar Ericsson (2003, 
s. 27; Anderberg & Johansson, 2004 s. 36ff).  
 
Moderna organisationer fungerar olika samt är uppbyggda på varierande sätt, t.ex. beroende 
på om de är offentliga eller privata. Detta beror till stor del på att de olika organisationerna 
har skilda mål för sina verksamheter. I en offentlig organisation finns många motstridiga 
hänsyn att ta i beaktande, medan man i en privat organisation i regel och i större utsträckning 
kan välja målen själv samt att man även kan agera på den marknad man själv vill. En annan 
viktig skillnad mellan privat och offentlig organisation är ägarrollen. Privata organisationer 
ägs och styrs i regel av privata investerare t.ex. aktiebolag, medan offentliga organisationer 
”ägs” av medborgarna och styrs av valda politiker. I den senare organisationen finns också 
demokratiska ideal som man skall leva upp till. Dessa ideal och åtaganden kan stundom 
hamna i konflikt med kravet om att t.ex. vara effektiv.  
   Offentliga organisationer har inte alltid någon konkurrens, vilket kan ge en viss frihet i 
målformuleringen (Zandén, 2003 s. 37ff).  
    Organisationer kan emellertid också skilja sig åt på så sätt att de är sammansatta av 
individer med olika preferenser för hur omvärlden skall betraktas, uppfattas och avkodas, men 
även på vilken eller vilka marknader man spelar på har i regel betydelse, liksom vilken 
historisk utveckling organisationen har genomgått (Ingvar, 1991 s. 57; Hammarén, 1997 s. 
9f). En kommun präglas i mycket större utsträckning av sin historia än vad förtroendemän, 
chefer, medarbetare och kommuninvånare tror, hävdar Ericsson (2003, s. 73). Dock är dagens 
organisationer inte på samma sätt som tidigare uppbundna av gränser och revirtänkande, utan 
en uppluckring har i flera fall skett och specialisering och nischtänkande har många gånger 
blivit en strategi för överlevnad enligt Ericsson (2003, s. 52f.). 
 
Vi lever idag i det s.k. postmoderna samhället. Detta samhälle har nu en tid hållit på att ersätta 
det moderna samhälle, som i stora drag kan sägas sammanfallit med industrialiseringen i 
Sverige.   
   Något som i hög grad kännetecknade det moderna samhället var tendensen till att tillgodose 
historiska inslag och traditioner etc. (Berman, 2001 s.16ff.). Detta synsätt skiljer sig ganska 
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mycket från det postmoderna samhället som i större utsträckning tänker och agerar utifrån 
samtida och faktiska förhållanden, eller som Schoug (1999, s.146) så bevingat uttrycker det, 
att det är först ”... när traditionens makt över människor upphör som de kan bli reflexiva”.  
 
Vi lever alltså i ett postmodernt samhälle, på randen till något nytt. Utvecklingen sker i en allt 
mer ökande hastighet, och allt tycks bli mindre enheter i en stor och global helhet, en helhet 
som det tycks bli allt svårare att kunna påverka. Därför är det mycket viktigt att ha tentaklerna 
ute och känna av och vara lyhörd för vad som är på gång och att alltid försöka vara 
uppdaterad för att inte komma efter och bli i otakt med tiden. Om en organisation dessutom 
arbetar aktivt med att engagera många medarbetare i sin omvärldsbevakning höjs i regel också 
den interna allmänna kompetensen och organisationen blir troligtvis mycket bättre rustad för 
eventuella förändringar (Nelke, 2006, s. 7).  
 
Vid informationssonderingen i en organisations omvärldsbevakning förekommer i regel olika 
slags information. Choo (1998, s. 140) menar bl.a. att informationskällorna inte är isolerade 
från varandra, utan att de hänger samman i ”information ecology” och att människorna är högt 
uppe i denna kedja, vilket kan vara en anledning till att den mänskliga källan värderas högt 
bland de olika informationskällorna. Det är ju faktiskt så, att det är vi människor och våra 
reflektioner, efter kvalitén i bevakningarna och den därpå följande analysen (Nelke, 2006, s. 
11f.) av vår omvärld, som i mångt och mycket är orsaken till framgång eller ej. Vi är ju inga 
datorer utan fritt tänkande individer (Nelke, 2006, s. 10) som ej så sällan intuitivt handlar efter 
vår magkänsla (Nelke, 2006, s. 45).   
   Weick fortsätter detta resonemang och menar att omvärlden inte är bestående av 
organisationer, utan av den information som individerna i organisationen opponerar sig emot, 
dvs. den information som har vikt för organisationen på ett eller annat sätt. Således är det icke 
felaktigt att påstå att mycket av en organisations omvärld består av information och närmare 
bestämt av olika informationskällor beroende på de uppgifter som organisationen eller 
individerna i den har (Kreps, 1990 s. 76f.; Byström, 2002 s. 8ff).  
 
Hamrefors (2003, s. 32f.) både delar och utvecklar detta resonemang genom att även påstå att 
”... man kan förbättra en organisations uppmärksamhet på ett sådant sätt att den blir bättre på 
att förutse både möjligheter och hot i omvärlden, samt att agera proaktivt på de förväntade 
förändringarna”.  
   Således är inte syftet att försöka spå och sia om framtiden, utan att istället försörja 
organisationen med information, vilket i sin tur i regel ökar handlingsförmågan. 
 
Framtiden skapas ju inte utifrån ett nolläge, utan oftast är det fråga om ett förlopp där en 
byggsten hela tiden läggs till en annan. Nuläget i en kommun är i regel och i stor utsträckning 
resultat av tidigare fattade beslut i såväl kommun som i omvärld (Arvidsson & Westerlund, 
1997 s. 6f). 
    En organisation eller individ kan genom en kontinuerlig bevakning av trender, tendenser 
och händelser i omvärlden få en känsla för vad som är på gång. Det brukar beskrivas som att 
ha en känsla för det som finns runt knuten. De personer eller den organisation som kan ”tyda 
tecken”, har i regel ett försprång när det gäller att fatta nödvändiga beslut och positioner inför 
framtiden.  
   Därför är det inte helt felaktigt att säga att underlag för ett visst beslut bör hämtas både från 
det förflutna, från nuet och med inblickar i framtiden (Hamrefors 2003, s. 25).  
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4. Teori  

Vanligtvis är en teori ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild 
av en företeelse. Den uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att 
förklara och/eller förutsäga en så stor mängd av existerande data och/eller information som 
möjligt (Jarrick & Josephson, 1996 s. 41f.; Patel & Davidson, 1991 s. 20f.). Teorin skapar 
således mening i den information man har, sammanfattar vad man vet och ger en generell 
förklaring av den företeelse som undersöks (Merriam 1998, s. 68f.). 
 
I denna studie har jag använt mig av ett teoretiskt förhållningssätt baserat på Choos (1998) 
ställningstagande i verket Information management for the intelligent organisation: the art of 
scanning the environment. I detta arbete framför han en del resonemang rörande problematik 
som omger många bibliotek. Omvärldsbevakning är en sådan problematik som han sätter 
fokus på och de tankegångar som här presenteras är en idévärld som kommit att intressera mig 
och utgör därför också min teoribildning i denna uppsats. 
 
En av de centrala grundtankarna med omvärldsbevakning är att uppmärksamma, t.ex. en 
organisation på förändringar i dess omvärld hävdar Choo (1998, s. 138f.) och menar även att 
omvärldsbevakning skall fungera som organisationens radar och svepa runt hela horisonten 
för att tidigt upptäcka trender och förändringar som är av vikt för organisationen.  
 
Denna informationsinhämtning skall dock samtidigt även ha ett ”mikroskopiskt” perspektiv, 
som ger detaljerad information om specifika företeelser, vilka förutsätter omgående åtgärder.  
 
Efter denna informationsinhämtning skall de infångade intrycken tolkas mot den verksamhet 
som organisationen bedriver. Ny information bör jämföras med ”historiska data”, för att 
härigenom upptäcka eventuella avvikelser/brister gällande den rådande policyn inom 
organisationen.  
 
Inom detta radar- respektive mikroperspektiv finns det, enligt Choo (1998, s. 140ff.), i sin tur 
tre stycken indelningar med informationskällor: human sources, textual sources och online 
sources, och de står för följande:  
 
Human sources (mänskliga källor). Information som passerar genom en mänsklig källa 
genomgår en viss gallring. Beroende på källan görs en selektering av informationen som 
också sammanfattas. Mänskliga källor kan både vara interna och externa. När det i synnerhet 
gäller den interna kan den gallring och selektering av informationen som görs, ge information 
som är bestående utav onödigt material och med ett sammanfattat urval (Choo, 1998 s. 138f.).    
 
Textual sources (tryckta källor). Om man jämför tryckta källor med mänskliga källor saknar 
tryckta källor i regel inblandning av mänsklig modulering och gallring. Detta föranleder att 
tryckta källor är särskilt brukbara då informationen är strukturerad eller när informationen bör 
meddelas mer exakt (Choo, 1998 s. 138f.).    
 
Online sources (elektroniska källor). Framförallt är det två egenskaper som utmärker 
elektroniska källor. För det första finns möjligheten till uppdatering med hög frekvens. Detta 
gör att informationen ofta är aktuell och inkluderar det senaste. Dels skapar samlingen i 
databaser en enorm fördel genom att indexering av information gör återvinningen 
verkningsfull. Dels ger elektroniska källor fördelar i sökning av information inom ett stort 
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område eller något man inte vet så mycket om, genom att man har möjlighet att utvidga alt. 
specialisera sin sökning (Choo, 1998 s. 138f.).   
 
Framdeles i denna uppsats kommer jag att definiera human sources som mänskliga källor, 
textual sources som tryckta källor och online sources som elektroniska källor. Denna 
översättning är dock ej helt tillfredsställande, framförallt då det gäller översättningen av 
textual sources, till textkällor, eftersom textkällor kan betyda annat än just enbart tryckta 
källor.  
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5. Metod 

5.1. Kvantitativ och kvalitativ metod  

Vid vetenskapliga undersökningar är det framförallt två metoder som utmärker sig, nämligen 
kvantitativ forskningsmetod och kvalitativ sådan. Beteckningarna kvantitativt och kvalitativt 
syftar enligt Patel & Davidson (1991, s. 31f.) på hur den information som erhålls i en 
undersökning bearbetas och analyseras. 
   Kvantitativ metod är ett begrepp inom samhällsvetenskaperna samlingsbegrepp för de 
arbetssätt där man systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data. Därpå 
sammanfattas dessa data i statistisk form varpå utfallet analyseras. Kvantitativa metoder är 
väsentliga vid studiet av större populationer och var fram till 1960-talet den dominerande 
metoden inom samhällsvetenskaperna (Bryman, 1997 s. 20f.).  
    Den kvantitativa forskningsmetoden förknippas med positivismen, en vetenskaplig 
huvudinriktning som har sitt ursprung i empirisk/naturvetenskaplig tradition. Syftet inom den 
kvantitativa forskningsmetoden är enligt Kvale (1997, s. 61f.) och Trost (2001, s. 63f.) att visa 
på mängden av något, hur stort eller hur mycket något är. Den kvantitativa forskningen rör sig 
med siffror eller begrepp som längre, fler eller mer (Trost, 2001 s. 65f.) samt nyttjar statiska 
bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 1991 s. 31f.). Enkätundersökningar och 
experiment utgör enligt Bryman (1997, s. 25f.) de viktigaste varianterna av kvantitativ 
forskning. Det är enligt a.a. även av stor vikt att andra forskare skall kunna upprepa 
experiment i olika miljöer och med andra urval, s.k. replikation.  
   Den kvalitativa forskningsmetoden utgår från hermeneutiken, där ett huvudtema enligt 
Bryman (1997, s. 25f.) är att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband 
med helheten. Enligt Bryman (1997, s. 58f.) läggs fokus i stället på att studera de processer 
varigenom den sociala världen konstrueras.  

5.2. Mitt val av metod 

Enligt Trost (2001, s. 41ff.) ska syftet med en undersökning vara avgörande för vilken slags 
metod som används. Om frågeställningen gäller t.ex. hur ofta, hur många, i vilken 
utsträckning eller hur vanligt anser a.a. att valet av metod skall falla på kvantitativ metod.  
   Utifrån syftet i denna uppsats, har jag för avsikt att ställa just frågor som kopplas samman 
med den kvantitativa forskningsmetoden och som tillvägagångssätt väljer jag enkät. Dessutom 
är jag av den uppfattningen att det är lättare att få tag på respondenter då undersökningen 
genomförs enligt kvantitativ metod. Jag har tidigare funnit det svårt att få tag på 
undersökningspersoner då studien varit av kvalitativ karaktär.  
Varför det varit så vet jag inte, men kanske upplever en del personer det lite skrämmande att 
öppna sitt hjärta och få sina åsikter inspelade på band o.d. 
    Ännu en anledning till att jag valt att utföra en kvantitativ undersökning är att genom 
enkäter får man en större överblick, än vad fallet i regel är med intervjuer.  
   Enkätens frågor är konstruerade med utgångspunkt från uppsatsens syfte och täcker på olika 
sätt in studiens problematik. Vidare intresserar mig den problematik som jag genom denna 
uppsats lyfter fram och som jag även har bedömt gälla dagsaktuella frågor.  
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Då jag läste in mig på litteratur rörande omvärldsbevakning, fick jag flera idéer till frågor i 
min kommande enkät. Dessa idéer var många och då jag skulle begränsa mina frågor valde 
jag dels sådana som rymdes inom denna uppsats syfte och frågeställningar, dels sådana som 
intresserade mig särskilt.   
    De frågor som enkätens respondenter har fått ta ställning till är:  
 
* Är du man eller kvinna?  
 
* Hur många år har du arbetat som kommunbibliotekarie?  
 
* Följer du regelbundet den kommunala politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt 
bibliotek?  
 
* Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet information beträffande den 
politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek 
 
* Följer du regelbundet de förändringar som sker nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält? 
 
* Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet information om det som sker 
nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält?  
 
* Följer du regelbundet den allmänna biblioteksdebatten, genom t.ex. bibliotekstidningar?  
 
*  Deltar du regelbundet i utbildningar/konferenser o.d. rörande aktuella biblioteksfrågor?  
 
* Betraktas regelbunden omvärldsbevakning som ett inslag i din kompetensutveckling?  
 
* Upplever du, att din yrkesroll kontinuerligt ändras i förhållande till omvärlden?  
 
* Följer du regelbundet biblioteksrelaterad utveckling inom IT-sektorn?  
 
* Tror du att biblioteksanvändarnas förväntan på informationstillgänglighet, som nya medier 
och informationsteknologi för med sig, kommer att öka i framtiden?  
 
* Anser du, att du har tillräckligt med tid i din tjänst för att hålla dig uppdaterad inom de 
områden som förekommit i enkäten?  
 
 
5.3. Val av respondenter och representativitet  
En väsentlighet med metodskrivning är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand 
bedöma de följande resultatens och tolkningarnas rimlighet samtidigt som det åligger 
forskaren att skydda respondenternas integritet menar Patel & Davidson (1991, s. 109).  
    
Som respondenter till denna studie har jag använt mig av 45 bibliotekarier, jämnt fördelat på 
tre kommunbibliotek i södra Sverige. Dessa tre kommunbibliotek har alltså vardera 15 
bibliotekarier med fasta heltidstjänster.  
    
Hos det första biblioteket som jag vände mig till, fick jag information om ytterligare tre 
bibliotek med en likartat stor personalstyrka, budget och kommuninvånarantal. Till dessa 
bibliotek vände jag mig sedan och två av dessa bibliotek svarade att de stod till förfogande för 
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min undersökning, medan ett bibliotek meddelade att det för tillfället inte hade möjlighet att 
ställa upp i detta ärende. Vid de tre bibliotek som hade möjlighet att vara mig behjälpliga i 
denna undersökning, erhöll jag även en kontaktperson som svarade för distribution etc. av 
mina enkäter. På enkäten angav jag även mitt mobiltelefonnummer, varigenom jag var 
kontaktbar ifall någon respondent önskade fråga om något. Under en vecka i januari 2009 
hade så respondenterna möjlighet att fylla i min enkät, men ingen hörde av sig med någon 
förfrågan ang. enkäten.  
 
I beaktande hade jag deltagarfrekvensen i min undersökning. Om deltagandet skulle komma 
att bli dåligt så bestämde jag mig för att omgående ta kontakt med min/mina 
kontaktperson/kontaktpersoner där deltagarfrekvensen var låg. Hur jag därpå skulle förfara 
hade jag att ta ställning till då jag hade mer information i ärendet.  
    
Dock anser jag att denna min undersökning är för liten, för att ligga till grund för några säkra 
slutsatser, annat än att ge fingervisningar samt att ge en klarare bild rörande andra medelstora 
kommunbibliotek i södra Sverige år 2009, och då i de frågor som jag i denna undersökning 
belyser.   

5.4. Kommentar till resultatet  

Som tidigare framhållits i denna uppsats var min utgångspunkt att göra en undersökning på tre 
kommunala huvudbibliotek i södra Sverige. På de tre kommunbibliotek som jag valde ut 
fanns det 15 bibliotekarier/kommunbibliotek. Således distribuerades 45 st. enkäter. 45 st. 
besvarade enkäter kom också i retur till mig.  
 
Detta är en mycket hög svarsfrekvens, alltså hela hundra procent. För egen del förväntade jag 
mig ett mindre utfall än hundra procent. Undersökningens respondenter hade en vecka på sig 
att svara på min enkät och under denna tid borde rimligen någon ha varit sjuk, tjänstledig eller 
på annat sätt varit förhindrad att svara på denna enkät, så blev alltså inte utgången. 
Anledningen till varför utfallet blev hela hundra procent vet jag inte, kanske var samtliga 
respondenter tillstädes, kanske fyllde någon kollega i en enkät åt en icke närvarande kollega 
eller så fyllde kanske en biblioteksassistent i en enkät. Men eftersom enkäterna skulle fyllas i 
av just dessa tre biblioteks samtliga bibliotekarier, utgår jag också ifrån att så har skett, ”trots” 
att utfallet blev hela hundra procent.  

5.5. Validitet och reliabilitet  

Forskare och andra som tar del av forskningsrapporter skall kunna lita på att de resultat och de 
fakta som en undersökning rymmer är giltiga och tillförlitliga (Merriam, 1994 s. 174f.). Två 
begrepp som förknippas med detta är validitet och reliabilitet.  
   Reliabilitet handlar enligt Trost (2001, s. 82f.) om tillförlitligheten, att en undersökning är 
stabil och inte utsatt för exempelvis slumpinflytande. Undersökningen skall kunna ge samma 
resultat vid en förnyad mätning/undersökning. Dock, poängterar Merriam (1994, s. 177f.), är 
det inte all forskning som är statisk, utan i ständig förändring, vilket utgör ett hot mot 
reliabiliteten.  
   Validitet är ett mått på överensstämmelse mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och 
vad det faktiskt mäter (Bryman 1997, s. 23f.; Kvale 1997, s. 76f.; Körner & Wahlgren 1998, 
s. 51f.; Merriam 1994, s. 174f.; Trost 2001, s.55f.). 
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Den interna validiteten handlar om att det förhållande som finns mellan två variabler inte 
orsakas eller påverkas av en tredje variabel (Bryman 1997, s. 152f.). Den externa validiteten 
handlar enligt Kvale (1997, s. 197f.) samt Merriam (1994, s. 177f.) om hur generaliserbara 
resultaten från en undersökning är, dvs. i vilken utsträckning resultatet i en undersökning kan 
tillämpas i andra situationer än den undersökta.  

5.6. Min validitet och reliabilitet 

Jag använde mig i undersökningen av en standardiserad enkät, med samma frågor och 
svarsalternativ för samtliga undersökningsdeltagare, vilket enligt Trost (2001, s. 59f.) ökar 
reliabiliteten i en undersökning. En ytterligare åtgärd jag vidtog för att stärka reliabiliteten i 
min undersökning var att informera och instruera dessa tre biblioteks kontaktpersoner. Dessa 
tre kontaktpersoner distribuerade denna uppsats enkät till respektive arbetslag samt sände 
enkäten åter till mig.  
    Samtliga respondenter kunde också ta direktkontakt med mig eftersom jag uppgav mitt 
mobiltelefonnummer på enkäten. Ingen respondent hörde dock av sig med någon förfrågan.   
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6. Resultat och reflektion  

Denna uppsats fältstudie har genomförts genom en kvantitativ undersökning i form av en 
enkät innehållande 13 st. frågor (se bilaga). Respondenterna har varit 45 bibliotekarier vid tre 
kommunbibliotek i södra Sverige. Samtliga dessa bibliotekarier har fasta heltidstjänster.  
 
Denna enkäts resultat presenteras i detta kapitel i form av 13 st. figurer i form av 
stapeldiagram och respektive diagrams lodräta axel (dvs. y-axeln) anger, om inget annat 
anges, en procentsats.  
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Fråga 1. Könsfördelningen vid studiens tre bibliotek.   
 
 Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C 
Man 19 16 22                     % 
Kvinna 81 84 78                     % 
 
På frågan är du kvinna eller man, resulterade i att kvinnorna kom att visa sig vara starkt 
dominerande på dessa tre kommunbibliotek. Hela 81% kontra männens blygsamma 19%. 
Omsatt i personer blir förhållandet hela 36 kontra 9 personer.  
 
Om förhållandet mellan könen varit jämnare hade jag i denna studie jämfört kvinnors svar 
med mäns svar, men då fördelningen mellan könen är som den är gör jag här inte denna 
jämförande studie. Ty, om denna jämförandestudie skulle göras, är risken överhängande för 
att en del män skulle kunna urskiljas från ”mängden” och därigenom också bli identifierade 
varför jag här väljer att inte göra några undersökningar där kvinnors svar ställes mot mäns. 
Detta med tanke på att undersökningens respondenter fyllde i enkäten under premissen att de 
skulle förbli anonyma (Trost 2001, s. 36f.; Beckman 1998, s. 59f.). Dock kan man här 
konstatera att det inte är någon myt att det är mest kvinnor som arbetar på bibliotek.  
 
 
 
 
 



 17 

 
 
Figur 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

> 4
år

fem-
åtta

nio-
12

13-
16

17-
20

21-
24

25-
28

29-
32

Man

Kvinna

 
Fråga 2. Respondenternas antal tjänsteår som kommunbibliotekarie.  
 
                     > 4 år     fem-åtta     nio-12     13-16     17-20     21-24     25-28     29-32 
 
Man   0             1            1               0             2            1            3            1 
Kvinna   4             3              4               3             4            5            7            6 
(Presentationen görs här i antalet tjänsteår)    
 
På frågan hur många år har du arbetat som kommunbibliotekarie, svarade respondenterna 
enligt ovan. Och likt föregående figur väljer jag här att inte återge en presentation av de tre 
olika biblioteken var för sig. Detta ställningstagande gör jag med bakgrund av att 
könsfördelningen i denna studie har kommit att visa sig vara mycket ojämnt. Av de 45 
respondenterna är 36 kvinnor och enbart 9 män. Kvinnornas medelvärde rörande antalet 
tjänsteår i denna undersökning är 19 år. Männens medelvärde rörande antalet tjänsteår i denna 
undersökning är 21 år.  
   Med risk för att mina tre undersökningsbibliotek skall kunna identifieras så väljer jag att 
inte att göra några undersökningar där kvinnors svar kontras av mäns. Undersökningens 
respondenter fyllde ju också i enkäten under premissen att de skulle förbli anonyma (Trost 
2001, s. 36f.; Beckman 1998, s. 59f.). Dock kan man här konstatera att, utifrån antalet 
tjänsteår i branschen, 40-talisterna (och i viss mån även 50-talisterna) är väl representerade i 
denna undersökning.  
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Fråga 3. Följer du regelbundet den kommunala politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande 
ditt bibliotek?  
(Om du svarar: Inte alls, gå då vidare till fråga 5). 
    
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
 
Bibliotek A  0,00 53,33 26,27 20,00 % 
Bibliotek B 13,33 53,33 26,67 6,67 % 
Bibliotek C 6,67 33,33 20,00 40,00 % 
 
På frågan om respondenterna regelbundet följer den kommunala politiska/kulturpolitiska 
utvecklingen rörande deras bibliotek, svarade 7% i mycket hög grad, 47% i ganska hög grad, 
24% i ganska låg grad och 22% svarade inte alls.  
 
Det är kanske inte så konstigt att de anställda bibliotekarierna intresserar sig för just den 
politiska utvecklingen i sitt närområde eftersom ett kommunbibliotek har kommit till och är 
beroende av politiska beslut (eller tryckta källor) samt drivs med kommunala pengar.  
 
Ericsson (2003, s. 37f.) menar att en organisation utmärker sig på så sätt, att den är 
sammansatt av individer med olika preferenser för hur omvärlden skall betraktas, uppfattas 
och avkodas. På vilken marknad man spelar är även av vikt, liksom vilken historisk 
utveckling organisationen har genomgått. En kommun präglas i mycket större utsträckning av 
sin historia än vad förtroendemän, chefer, medarbetare och många kommuninvånare tror 
(Ericsson 2003, s. 73). Genom omvärldsbevakning och analys erhålls en betydligt bättre insikt 
i kommunens förutsättningar i form av det historiska arvet, nuet och framtiden (Ericsson, 
2003 s. 28; Anderberg & Johansson, 2004 s. 93).   
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Min undersöknings respondenter har tydligen insett betydelsen av en sådan insikt och kanske 
kommer en sådan här insikt att få än större betydelse i framtiden eftersom förändringar och 
omdaningar då troligtvis kommer att ske snabbare än idag. Mycket pekar nämligen på att 
uppluckringen av gränser och revirtänkande inte har stagnerat, utan kommer att fortsätta. 
Härigenom kommer kanske också en specialisering att bli en strategi för överlevnad.  
 
Figur 4  

0
10
20
30
40
50
60

K
o

lle
g

o
r

M
as

sm
ed

ia

D
ir

ek
ta

vi
se

ra
d

in
fo

rm
at

io
n

B
ib

lio
te

ks
an

vä
n

d
ar

e

F
ö

rs
äl

ja
re

/le
ve

r
an

tö
re

r A
n

n
at

Bibliotek A
Bibliotek B
Bibliotek C

 
Fråga 4. Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet information beträffande den 
politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek?    
(Det går bra att ange ett eller flera alternativ).  
 
                      Kollegor           Massmedia     Direktaviserad     Biblioteksanvändare     Försäljare/            Annat 
                                                                            Information                                               leverantör 
 
Bibliotek A 38 15 14 18 4 11      % 
Bibliotek B 47 25 4 10 1 13      % 
Bibliotek C 52 10 5 20 3 10      % 
 
På frågan från vem eller vilka respondenten regelbundet inhämtar information beträffande den 
politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande respondentens bibliotek, svarade 46% kollegor, 
16% massmedia, 8% direktaviserad information, 16% biblioteksanvändare, 3% 
försäljare/leverantörer, 11% annat.  
 
Respondenternas svar i fråga 4 rörande från vem eller vilka som denna undersöknings 
bibliotekarier inhämtar sin information från beträffande den politiska/kulturpolitiska 
utvecklingen rörande respondentens bibliotek, är här entydiga. En överväldigande majoritet 
har svarat att de vänder sig till kollegor, dvs. mänskliga källor, då det gäller information 
rörande den politiska/kulturpolitiska utvecklingen för arbetsplatsen.  
 
Vid sondering av information i en organisations omvärldsbevakning förekommer olika slags 
information. Choo (1998, s. 140) menar bl.a. att informationskällorna inte är isolerade från 
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varandra, utan att de istället hänger samman i ”information ecology” och att människorna är 
högt uppe i denna kedja, vilket kan vara en anledning till att den mänskliga källan värderas 
högt bland de olika informationskällorna. Det är ju faktiskt så att det är vi människor och våra 
reflektioner, efter kvaliteten i bevakningarna och den därpå följande analysen (Nelke, 2006, s. 
11f.) av vår omvärld, som i mångt och mycket är orsak till framgång eller ej. Vi är ju inga 
datorer utan fritt tänkande individer menar Nelke (2006, s. 10) som också anser att vi inte så 
sällan intuitivt handlar efter vår magkänsla.                              
 
Vidare kan man här anmärka på att studiens respondenter, kommunbibliotekarierna, sätter 
biblioteksanvändarna på en blygsam och delad andraplats som sina informationskällor i denna 
angelägenhet. En del av biblioteksanvändarna, kan man tycka, bör ju faktiskt vara 
förtroendevalda och som bl.a. har till uppgift att ta beslut rörande bibliotekets väl och ve. Man 
kan därför hoppas på att dessa bibliotekarier i en större utsträckning än vad här angivits, 
använder sig av biblioteksanvändarna som informationskällor i andra spörsmål. Bibliotek i 
allmänhet och bibliotekarier i synnerhet är ju till för att serva biblioteksanvändarna, varför en 
lyhördhet från bibliotekariernas sida får ses som en självklarhet.  
 
Figur 5 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

I mycket
hög grad

I ganska
hög grad

I ganska
låg grad

Inte alls

Bibliotek A
Bibliotek B
Bibliotek C

 
Fråga 5. Följer du regelbundet de förändringar som sker nationellt/regionalt inom ditt 
arbetsfält? 
(Om du svarar: Inte alls, gå då vidare till fråga 7). 
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
 
Bibliotek A 33,33 40,00 26,67 0,00 % 
Bibliotek B 40,00 46,67 13,33 0,00 % 
Bibliotek C 33,33 46,67 20,00 0,00 % 
 
På frågan om respondenterna regelbundet följer de förändringar som sker nationellt/regionalt 
inom deras arbetsfält, svarade 37% i mycket hög grad, 44% i ganska hög grad, 20% i ganska 
låg grad och 0% svarade inte alls.  
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En överväldigande majoritet av undersökningens respondenter har svarat att de antingen i 
mycket hög grad eller i ganska hög grad följer de förändringar som sker nationellt/regionalt 
inom respondenternas arbetsfält. Örom (1993, s. 230f.) menar dock att förmågan att vara 
uppdaterad inom sitt arbetsfält inte alltid har varit en självklarhet för bibliotekarierna. Örom 
(1993, s. 231) beskriver en kraftig förskjutning av bibliotekarieyrket från 1960-talet till 1990-
talet. Han menar bl.a. att världsbilden för biblioteken har förändrats i och med att vi trädde in 
i det s.k. informationssamhället. Det har skett en förändring från en ”ptolemeisk världsbild” 
till en ”kopernikansk världsbild”. Den ”ptolemeiska världsbilden” innebar att biblioteket var 
centrum för förmedling av kultur, kunskap och information, medan den ”kopernikanska” 
innebar att biblioteket är ett område eller en del av samhället i förhållande till konkurrenter, 
nya medietyper och informationsformer.  
   De kommunbibliotekarier som fanns för ca 40 år sedan var i hög grad angelägna om att 
förmedla kultur och kunskap till biblioteksanvändaren. Här fanns också 
ämnesreferensidentiteten som förmedlade kunskap från olika vetenskaper och fackområden. 
Under de senaste decennierna däremot har arbetsuppgifterna för bibliotekarierna ändrats och 
specialiserats efter specifika behov biblioteksanvändarna i liten skala och samhällets sociala 
omstrukturering i stort.  
 
Med tanke på den överväldigande majoriteten respondenter som uppger att de i mycket hög 
grad och i ganska hög grad följer de förändringar som sker nationellt/regionalt inom 
respondenternas arbetsfält, får man en viss föraning om att dessa bibliotekarier hjälps åt att 
stämma av de förändringar som är på gång. Detta är ett resonemang som såväl Nelke (2006, s. 
8) som Ericsson (2003, s. 37) uppger vara ett mycket bra förfarande. Genom mänskliga källor 
och fleras aktiverade sinnen upptäcks mer!  
 
 
Figur 6 

0
10
20
30
40
50
60

K
o

lle
g

o
r

M
as

sm
ed

ia

D
ir

ek
ta

vi
se

ra
d

in
fo

rm
at

io
n

B
ib

lio
te

ks
an

vä
n

d
ar

e

F
ö

rs
äl

ja
re

/le
ve

r
an

tö
re

r A
n

n
at

Bibliotek A
Bibliotek B
Bibliotek C

 
 



 22 

Fråga 6. Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet information om det som sker 
nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält?  
(Det går bra att ange ett eller flera alternativ.)   
 
                      Kollegor           Massmedia     Direktaviserad     Biblioteksanvändare     Försäljare/            Annat 
                                                                            information                                               leverantör 
 
Bibliotek A 48,00 24,00 15,00 8,00 0,00 5,00       % 
Bibliotek B 37,00 22,00 19,00 10,00 1,00 11,00     % 
Bibliotek C 44,00 26,00 11,00 13,00 0,00 6,00       % 
 
På frågan från vem eller vilka respondenterna regelbundet inhämtar information om det som 
sker nationellt/regionalt inom deras arbetsfält, svarade 43% kollegor, 24% massmedia, 15% 
direktaviserad information, 10% biblioteksanvändare, 0,5% försäljare/leverantörer, 7,5% 
annat.  
 
Undersökningens respondenter uppger i denna fråga, liksom i fråga 4, att kollegorna i 
arbetslaget har en mycket stor betydelse vid informationsinhämtningen, i detta fall 
regelbunden informationsinhämtning rörande det som sker på nationell/regional nivå inom 
respondenternas arbetsfält. Choo (1998, s. 140) är, som sagt, av den meningen att 
informationskällorna inte är isolerade från varandra, utan att de istället hänger samman i 
”information ecology” och att människorna är högt uppe i denna kedja, vilket kan vara en 
anledning till att den mänskliga källan värderas högt bland de olika informationskällorna. Och 
en anledning till varför många respondenter väljer just kollegor framför andra 
informationskällor kan kanske vara att vi håller på att drunkna i informationsflödet och att det 
i dessa strömmar inte alltid är så lätt att avgöra vilken information som är relevant (Ericsson 
2003, s. 27). Nelke (2006, s. 11f.) utvecklar detta resonemang och menar att vi människor inte 
är datorer utan fritt tänkande individer. Det är möjligen just därför som många av 
respondenterna väljer att lita på sina kollegors omdömen och deras filtrering av de ökande 
informationsströmmarna.   
 
Återigen är det här anmärkningsvärt att biblioteksanvändarna får en ringa betydelse vid detta 
presenterade informationsintag hos bibliotekarierna. Kanske beror denna låga svarsfrekvens 
här på att många bibliotekarier hellre väljer att vända sig till kollegor, massmedia och 
direktaviserad information, än till biblioteksanvändarnas delgivning rörande detta aktuella 
spörsmål. En bidragande orsak till varför dessa bibliotekarier inte här väljer 
biblioteksanvändarna som informatörer kan bero på att biblioteksanvändarna långt ifrån är en 
homogen grupp. Gruppen består ju av dagisklasser, akademiska forskare, ålderstigna 
pensionärer, nybakade studenter och många, många fler.    
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Fråga 7. Följer du regelbundet den allmänna biblioteksdebatten, genom t.ex. 
bibliotekstidningar? 
  
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
 
Bibliotek A   0,00 26,67 46,67 26,66 % 
Bibliotek B 13,33 46,67 26,67 13,33 % 
Bibliotek C 13,33 60,00 13,34 13,33 % 
 
På frågan om respondenterna regelbundet följer den allmänna biblioteksdebatten, genom t.ex. 
bibliotekstidningar, svarade 9% i mycket hög grad, 44% i ganska hög grad, 29% i ganska låg 
grad och 18% svarade inte alls.  
 
Informationsflödet ökar hela tiden och detta medför bl.a. att det blir allt svårare att bedöma 
vad som är relevant information. Ansvaret för omvärldsbevakningen måste således delas av 
flera medarbetare inom en organisation. Det är också viktigt att den kompetens som finns i 
organisationen tas tillvara, så att resultatet av omvärldsbevakningen kan ligga till grund för 
olika former av analyser (Ericsson 2003, s. 27; Anderberg & Johansson, 2004 s. 36ff).                                                                                                                                                                                                                                   
   Att hålla sig ajour i en ständigt föränderlig omvärld är ett måste i dagens samhälle. 
Omvärldsbevakning och analys är en överlevnadsfråga, ty det handlar ju om att förbättra sina 
möjligheter till att driva sin verksamhet framåt och att anpassa den till en ny tid. En 
systematisk omvärldsbevakning ger ju också en framförhållning, ökad kvalitet i beslut samt 
gör den enskilde, liksom hela teamet, bättre rustad på marknaden samt gör organisationen 
bättre förberedd för förändringar, anser Nelke (2006, s. 5).                                                                             
   I fråga 7 tillfrågades respondenterna om de regelbundet följer den allmänna 
biblioteksdebatten genom t.ex. bibliotekstidningar. En betydande majoritet, hela 44%, av de 
tillfrågande svarade att de i ganska hög grad följer denna debatt. 29% av de tillfrågade uppgav 
att de i ganska låg grad deltar i denna debatt. 9% angav att de i mycket hög grad deltar medan 
18% angav att de inte alls deltar i denna debatt.  
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Med tanke på att bibliotekstidningarna är många (två av dessa är t.ex. ”Biblioteksbladet” och 
”Bibliotek för alla”) och informationen som dessa tidningar förmedlar är omfattande, får 
denna undersöknings utfall rörande intresset för att följa den allmänna biblioteksdebatten, dvs. 
intresset av att hålla sig ajour med tryckta källor, ses som att det finns ett betydande intresse 
hos respondenterna när det gäller att följa den allmänna biblioteksdebatten, genom t.ex. 
bibliotekstidningar.  
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Fråga 8. Deltar du regelbundet i utbildningar/konferenser o.d. rörande aktuella 
biblioteksfrågor? 
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
  
Bibliotek A 6,66 66,67 26,67  0,00 % 
Bibliotek B 26,67 53,33 20,00  0,00 % 
Bibliotek C 20,00 46,67 26,67  6,66 % 
 
På frågan om respondenterna regelbundet deltar i utbildningar/konferenser o.d. rörande 
aktuella biblioteksfrågor, svarade 18% i mycket hög grad, 56% i ganska hög grad, 24% i 
ganska låg grad och 2% svarade inte alls.  
 
74%, nära nog tre fjärdedelar av de tillfrågade, angav att de antingen i hög eller i ganska hög 
grad deltar i utbildningar/konferenser som berör aktuella biblioteksfrågor. Detta är en mycket 
hög andel och många av respondenterna tycks således ha stort intresse av att uppdatera sig, att 
få information från mänskliga källor samt ett intresse av att kanske försöka påverka sin 
situation om så är möjligt.  
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Hamrefors (2002, s. 110f.) menar också att man kan förbättra en organisations 
uppmärksamhet på ett sådant sätt att den blir bättre på att förutse både möjligheter och hot i 
omvärlden samt att agera proaktivt på de förväntade förändringarna. Syftet är således ej att 
försöka spå och sia om framtiden, utan istället att försöka försörja organisationen med 
information, som i sin tur kan öka handlingsförmågan. 
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Fråga 9. Betraktas regelbunden omvärldsbevakning som ett inslag i din kompetensutveckling? 
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
  
Bibliotek A 0,00 13,33 53,34 33,33 % 
Bibliotek B 21,00 26,66 33,34 19,00 % 
Bibliotek C 20,00 53,34 13,33 13,33 % 
 
På frågan om respondenternas regelbundna omvärldsbevakning betraktas som ett inslag i 
deras kompetensutveckling, svarade 14% i mycket hög grad, 31% i ganska hög grad, 33% i 
ganska låg grad och 22% svarade inte alls.  
 
Något mindre än hälften av de tillfrågade anger således att omvärldsbevakning betraktas som 
ett inslag i deras kompetensutveckling och det är ju gott eftersom framtiden ej skapas ifrån ett 
nolläge, utan tillvaron är oftast ett förlopp där en byggsten läggs till en annan. Nuläget i en 
kommun är ju i stor utsträckning resultatet av tidigare fattade beslut i såväl kommun som i 
omvärld (Ericsson 2003, s. 24). 
    En organisation eller individ kan genom en kontinuerlig bevakning av trender, händelser 
och tendenser i omvärlden få en känsla för vad som är på gång. Det brukar beskrivas som att 
ha en känsla för det som väntar runt hörnet. De mänskliga källor alt. den organisation som kan 
tyda sådana tecken, har i regel ett stort försprång när det gäller att fatta nödvändiga beslut och 
positioner inför framtiden (Ericsson 2003, s. 25). 
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Ett sådant utgångsläge, vid fattande av beslut, är således att föredraga eftersom man då har 
information i såväl det förflutna som nuet samt en del inblickar in i framtiden (Ericsson 2003, 
s. 29). Om en organisation arbetar aktivt med att engagera många medarbetare i sin 
omvärldsbevakning höjs i regel den interna allmänna kompetensen och organisationen blir 
troligtvis också bättre rustad för eventuella förändringar (Nelke, 2006, s. 7).  
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Fråga 10. Upplever du, att din yrkesroll kontinuerligt ändras i förhållande till omvärlden? 
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
  
Bibliotek A 53,33 26,67 20,00 0,00 % 
Bibliotek B 66,67 33,33   0,00 0,00 % 
Bibliotek C 46,67 46,67   6,66 0,00 % 
 
På frågan om respondenterna upplever att deras yrkesroll kontinuerligt ändras i förhållande 
till omvärlden, svarade hela 55% i mycket hög grad, 36% svarade i ganska hög grad, 9% 
svarade i ganska låg grad och 0% svarade inte alls. 
 
Vi lever i ett postmodernt samhälle, på randen till något nytt. Utvecklingen sker i en allt 
snabbare hastighet, och allt tycks bli mindre enheter i en stor och global helhet, en helhet som 
det tycks bli allt svårare att kunna påverka. Därför är det mycket viktigt att aktivera s.k. 
mänskliga källor samt att ha tentaklerna ute och känna av och vara lyhörd för vad som är på 
gång och att alltid försöka vara uppdaterad för att inte komma efter och bli i otakt med tiden.  
 
Uppenbarligen har den övervägande majoriteten av denna undersöknings respondenter, 55%, 
angivit att de i mycket hög grad upplever att deras yrkesroll kontinuerligt ändras i förhållande 
till omvärlden. När man väl är medveten om sin situation och att den ändras, följer man också 
i regel med sin tid.   
 



 27 

Figur 11 
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Fråga 11. Följer du regelbundet biblioteksrelaterad utveckling inom IT-sektorn?  
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
  
Bibliotek A 26,67 46,67 20,00 6,66 % 
Bibliotek B 13,33 60,00 26,67 0,00 % 
Bibliotek C 20,00 46,67 33,33 0,00 % 
 
På frågan följer du regelbundet biblioteksrelaterad utveckling inom IT-sektorn, svarade 20% i 
mycket hög grad, 51% svarade i ganska hög grad, 27% svarade i ganska låg grad och 2% 
svarade inte alls.  
 
Genom massmedia matas vi hela tiden med uppgifter rörande hur viktigt det är att man alltid 
håller sig ajour med och uppdaterad med teknologiska förändringar. Som vi ovan kan se 
svarade nära tre fjärdedelar av de tillfrågade respondenterna, att de antingen i mycket hög 
grad eller i ganska hög grad regelbundet följer den biblioteksrelaterade utvecklingen inom IT-
sektorn.  
 
Denna lyhördhet rörande vad marknaden har att erbjuda i IT väg, s.k. elektroniska källor, 
bådar nog gott för framtiden. Det livslånga lärandet torde ha kommit för att stanna och nu när 
industrisamhället ersätts med ett teknologiskt informationssamhälle, ett postmodernt 
samhälle, är det nog bra att så många som möjligt inom bibliotekssektorn står redo för att 
möta dessa innovationer.  
 
En liknande uppfattning förmedlar även Scammell (2001, s. 289ff.) som bl.a. anser att 
omvärldsbevakning behövs för att få och hålla en organisation informerad om viktiga 
händelser i omvärlden, vilka får eller kan få konsekvenser för verksamheten, i detta fall 
biblioteket. Denna form av ”bevakning” syftar således till att få en tidig varning och att 
eliminera överraskningar, bevaka förändringar och nyheter (Zandén 2003, s. 37ff).  
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Figur 12 
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Fråga 12. Tror du att biblioteksanvändarnas förväntan på informationstillgänglighet, som nya 
medier och informationsteknologi för med sig, kommer att öka i framtiden? 
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
  
Bibliotek A 73,33 26,67 0,00 0,00 % 
Bibliotek B 80,00 20,00 0,00 0,00 % 
Bibliotek C 60,00 33,33 6,67 0,00 % 
 
På frågan tror du att biblioteksanvändarnas förväntan på informationstillgänglighet, som nya 
medier och informationsteknologi för med sig, kommer att öka i framtiden, svarade 71% i 
mycket hög grad, 27% svarade i ganska hög grad, 2% svarade i ganska låg grad och 0% 
svarade inte alls. 
 
Respondenterna svarar nästan med en röst på denna fråga. I stort sett samtliga bibliotekarier 
vid de tre bibliotek där denna undersökning har gjorts, tror nämligen att 
biblioteksanvändarnas förväntan på informationstillgängligheten, som bl.a. IT för med sig, 
kommer att öka i framtiden. Choo (1998, s. 156) som menar att detta kan sättas i relation till 
t.ex. mängden tillgänglig information, och då inte minst elektroniska källor, som har ökat 
avsevärt på kort tid och att information nu kan transporteras hur lätt som helst med dagens 
telekommunikation, så att detta kan liknas vid en tsunami.  
 
Allt fler kommunbibliotek erbjuder dessutom alltfler och alltmer detaljerade IT-varor till sina 
biblioteksanvändare, ty ett grundläggande mål är ju att bevara och utveckla bibliotekens 
verksamhet åt biblioteksanvändarna, så att verksamheten passar såväl dagens som 
morgondagens behov och önskemål.  
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Figur 13 
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Fråga 13. Anser du, att du har tillräckligt med tid i din tjänst för att hålla dig uppdaterad inom 
de områden som förekommit i enkäten? 
 
                  I mycket hög grad    I ganska hög grad    I ganska låg grad    Inte alls 
  
Bibliotek A 0,00 26,67 53,33 20,00 % 
Bibliotek B 0,00 13,33 73,34 13,33 % 
Bibliotek C 0,00   6,66 66,67 26,67 % 
 
På frågan om respondenterna anser sig ha tillräckligt med tid i sina tjänster för att hålla sig 
uppdaterade inom de områden som förekommit i enkäten, svarade 0% i mycket hög grad, 
16% i ganska hög grad, 64% i ganska låg grad och 20% svarade inte alls.  
 
Som vi på flera ställen i denna studie har kunnat konstatera så ändras bibliotekarierollen hela 
tiden. Nya arbetsuppgifter tillkommer samtidigt som samhället förändras. Örom (1993, s. 
230f.) påvisar en förskjutning av bibliotekarieyrket från 1960-talet till 1990-talet. Han menar 
bl.a. att världsbilden för biblioteken har ändrats fr.o.m. att vi började gå från industrisamhället 
till informationssamhället. I detta utvecklingsspår skönjer man också att vi gått från det 
moderna till det postmoderna samhället.  
   Något som i hög grad kännetecknade det moderna samhället var att det hade en tendens till 
att tillgodose historiska inslag och traditioner o.d. Detta synsätt skiljer sig rätt mycket från det 
postmoderna samhället, där man i större utsträckning tänker och agerar utifrån samtida och 
faktiska förhållanden. Detta har i sin tur bl.a. lett till att tidigare traditionella ramar för en 
bibliotekaries arbetsuppgifter sprängts för att ersättas med ett mer diffust yttre ramverk. Här 
framträder således en förståelsegrund för att många bibliotekarier icke anser sig ha tillräckligt 
med tid i sin tjänst för att hålla sig uppdaterade inom de områden som förekommit i denna 
undersökning. Häri instämmer jag med Öroms (1993, s. 231) uppfattning att 
bibliotekarieyrket har gått från att ha varit en kunskaps- och kulturförmedlare, till att vara ett 
slags mångfasetterad informatör dvs. ett slags mänsklig källa.   
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7. Diskussion och analys  

I detta kapitel kommer jag att diskutera och analysera min undersöknings resultat. I början av 
uppsatsen ställde jag fyra frågor som jag avsåg att undersöka i denna studie:  
I vilken utsträckning tar bibliotekarier del av förändringar och utveckling inom regionala och 
kulturella politikområden med betydelse för deras arbete?  
   I vilken utsträckning tar bibliotekarier del av information genom konferenser och 
biblioteksdebatter med inriktning på utveckling och förändring med relevans för deras arbete?  
   Anser bibliotekarier att de har tillräckligt med tid inom ramen för sitt 
arbete för att följa med i utvecklingen på biblioteksområdet, t ex med 
avseende på den informationsteknologiska utvecklingen och hur bedömer de 
den framtida efterfrågan på informationsteknologiskt baserade tjänster 
vid biblioteken? 
   Från vilken/vilka källor inhämtar bibliotekarier information med relevans för deras arbete?  
 
De svarsalternativ som gällt för alla frågor (med fyra undantag) är: I mycket hög grad, I 
ganska hög grad, I ganska låg grad samt Inte alls. Fråga 1 löd: Är du kvinna eller man? och 
fråga 2 löd: Hur många år har du arbetat som kommunbibliotekarie? För fråga 4 och 6 kunde 
respondenten ange ett eller flera svarsalternativ och de sex alternativen var: Kollegor, 
Massmedia, Direktaviserad information, Biblioteksanvändare, Försäljare/leverantörer samt 
Annat.  
   Enkätundersökningens fråga ett och två utgår från diskussionen.   
 
I fråga 3 fick respondenterna frågan: Följer du regelbundet den kommunala 
politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek? 38% angav att de i ganska hög 
grad följer denna utveckling.  
   Som vi har sett tidigare i denna studie ingår biblioteket i den kommunala förvaltningen och 
en mycket viktig faktor rörande bibliotekens framtid är politikernas inställning till biblioteket. 
Icke helt otippat har därför denna undersökning visat att respondenterna regelbundet följer 
den kommunala/kulturpolitiska utvecklingens förkunnande av beslut och dokument rörande 
det egna biblioteket. Ericsson (2003, s. 37f.) menar bl.a. att en organisation utmärker sig på så 
sätt att den är sammansatt av individer med olika preferenser för hur omvärlden skall 
betraktas, uppfattas och avkodas, men även på vilken marknad man spelar är av vikt, liksom 
vilken historisk utveckling organisationen har genomgått. Detta inte minst med tanke på att en 
kommun i mycket större utsträckning präglas av sin historia än vad förtroendemän, chefer, 
medarbetare och många kommuninvånare tror (Ericsson 2003, s. 73). Genom 
omvärldsbevakning och analys erhålls således en betydligt bättre insikt om kommunens 
förutsättningar i form av det historiska arvet, nuet och framtiden (Ericsson, 2003 s. 28; 
Anderberg & Johansson, 2004 s. 93). Undertecknad har själv erfarenhet av ett par olika 
kommunbibliotek och jag håller med Ericsson (2003, s. 28ff.) om att det är olika kulturer på 
olika bibliotek. Att de förtroendevalda har ett stort inflytande på denna kultur instämmer jag i 
eftersom det i regel är de förtroendevalda som lägger ribban för en organisations policy. Att 
många av bibliotekarierna följer den politiska/kulturpolitiska utvecklingen och därigenom vill 
ligga i fas med rådande policy rörande sitt bibliotek får således ses som en tillgång för 
verksamheten.  
 



 31 

I fråga 4 fick respondenterna frågan: Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet 
information beträffande den politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek?    
   Vid sonderingen av information i en organisations omvärldsbevakning förekommer olika 
slags information. Choo (1998, s. 140) menar bl.a. att informationskällorna inte är isolerade 
från varandra utan att de istället hänger samman i ”information ecology” och att människorna 
är högt uppe i denna kedja, vilket kan vara en anledning till att den mänskliga källan värderas 
högt. Detta påstående exemplifieras t.ex. i undersökningens fråga 4 där respondenterna haft 
möjlighet att ange ett eller flera alternativ rörande från vem eller vilka man regelbundet 
inhämtar information beträffande den politiska/kulturpolitiska utvecklingen angående sitt 
bibliotek. I frågan fanns det sex svarsalternativ att välja mellan och av dessa möjligheter fick 
”kollegor” hela 46%. Choos ovan nämnda påstående att den mänskliga källan värderas högt 
styrks således av min undersökning och detta Choos påstående känner jag själv, i egenskap av 
arbetande på bibliotek, igen från min egen vardag. Allt som oftast går nämligen undertecknad 
till någon i omgivningen för att rådgöra då information om något skall inhämtas. Därför har 
jag full förståelse för de av undersökningens respondenter som anger att kollegorna i 
arbetslaget har en mycket stor betydelse vid informationsinhämtning.   
 
I fråga 5 fick respondenterna frågan: Följer du regelbundet de förändringar som sker 
nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält? 81% av respondenterna svarade att de antingen i 
mycket hög grad eller i ganska hög grad regelbundet följer de förändringar som sker 
nationellt/regionalt inom respondentens arbetsfält. Örom (1993, s. 230f.) menar att förmågan 
att vara uppdaterad inom sitt arbetsfält dock inte alltid har varit en självklarhet för 
bibliotekarierna. Örom (1993, s. 231) beskriver en kraftig förskjutning av bibliotekarieyrket 
från 1960-talet till 1990-talet. Han menar bl.a. att världsbilden för biblioteken har förändrats i 
och med att vi trädde in i det s.k. informationssamhället. Det har skett en förändring från en 
”ptolemeisk världsbild” till en ”kopernikansk världsbild”. Den ”ptolemeiska världsbilden” 
innebar att biblioteket var centrum för förmedling av kultur, kunskap och information, medan 
den ”kopernikanska” innebar att biblioteket är ett område eller en del av samhället i 
förhållande till konkurrenter, nya medietyper och informationsformer.  
   De kommunbibliotekarier som fanns för några decennier sedan var i hög grad angelägna om 
att förmedla kultur och kunskap till biblioteksanvändarna. Här fanns också 
ämnesreferensidentiteten som förmedlade kunskap från olika vetenskaper och fackområden.    
   Under de senaste decennierna däremot har arbetsuppgifterna för bibliotekarierna ändrats och 
specialiserats efter specifika behov hos biblioteksanvändarna i liten skala, och samhällets 
sociala omstrukturering i stort.  
 
I fråga 6 fick respondenterna frågan: Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet 
information om det som sker nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält? 
   I denna fråga kunde respondenterna ange ett eller flera svarsalternativ rörande från vem 
eller vilka de regelbundet inhämtar information om det som sker nationellt/regionalt inom 
respondentens arbetsfält. Bland de sex svarsalternativen fick otvivelaktigt ”kollegor” den 
högsta svarsfrekvensen, hela 43%. Det svarsalternativ som kom tvåa var massmedia och detta 
alternativ erhöll 24%. En anledning till varför många respondenter väljer just kollegor framför 
andra informationskällor kan kanske vara att vi håller på att drunkna i informationsflödet och 
att det i dessa strömmar inte alltid är så lätt att avgöra vilken information som är relevant 
(Ericsson 2003, s. 27). Därför får valet av kollegor ses mot bakgrunden av att det många 
gånger är lättare att vända sig till en mänsklig källa än att själv börja nysta i nomenklaturer 
som man kanske inte alltid är så insatt i. Dessutom finns ju kollegorna på ett nära avstånd 
inom vårt ”radar fält”. 
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I fråga 7 fick respondenterna frågan: Följer du regelbundet den allmänna biblioteksdebatten, 
genom t.ex. bibliotekstidningar? 44% av respondenterna angav att de i ganska hög grad följer 
denna debatt.   
   Tidigare i denna undersökning har vi kunnat konstatera att informationsflödet ökar och 
härigenom blir det bl.a. allt svårare att bedöma vad som är relevant information. En 
systematisk omvärldsbevakning ger en framförhållning, ökad kvalitet i beslut och gör den 
enskilde, liksom hela teamet, bättre rustad på marknaden samt gör organisationen bättre 
förberedd för förändringar, anser Nelke (2006, s. 5). Det är därför viktigt att den kompetens 
som finns i organisationen tas tillvara, så att resultatet av omvärldsbevakningen kan ligga till 
grund för olika former av analyser. Informationsinhämtningen från bibliotekstidningarna får 
anses vara av intresse för biblioteken. Bibliotekstidningarna är många och informationen som 
dessa tidningar förmedlar är omfattande, varför denna undersöknings utfall rörande intresset 
för att följa den allmänna biblioteksdebatten, dvs. intresset av att hålla sig ajour med tryckta 
källor får ses som att det finns ett betydande intresse hos respondenterna när det gäller att 
följa den allmänna biblioteksdebatten, genom t.ex. bibliotekstidningarna.  
 
I fråga 8 fick respondenterna svara på: Deltar du regelbundet i utbildningar/konferenser o.d. 
rörande aktuella biblioteksfrågor? 56% av de tillfrågade angav att de i ganska hög grad deltar 
i sådana.  
   Som vi tidigare i denna studie noterat så angav denna undersöknings respondenter bl.a. att 
de är aktiva med att deltaga i utbildningar/konferenser som berör aktuella biblioteksfrågor. 
Detta får ses som att undersökningens respondenter har intresse av att uppdatera sig och 
kanske, om så möjligt är, också försöka påverka sin situation. 
   Hamrefors (2002, s. 110f.) menar också att man kan förbättra en organisations 
uppmärksamhet på ett sådant sätt att den blir bättre på att förutse både möjligheter och hot i 
omvärlden samt att agera proaktivt på de väntade förändringarna. Alltså är inte syftet att 
försöka spå och sia om framtiden, utan att istället försöka försörja organisationen med 
information, som i sin tur kan öka handlingsförmågan.  
 
På flera ställen i denna studie har vi kunnat konstatera att många förändringar sker snabbt idag 
och att omvärldsbevakning är ett instrument att ta till i vår föränderliga värld och att deltaga i 
utbildningar/konferenser är ju ett sätt att hålla sig uppdaterad. I frågorna 4 och 6 har vi kunnat 
konstatera att mänskliga källor prioriteras framför andra typer av källor. Att deltaga i 
utbildningar/konferenser, dvs. att samtala/få direktinformation från andra människor har även 
i denna fråga visat sig vara något som många tycks föredra.       
    
I fråga 9 fick respondenterna frågan: Betraktas regelbunden omvärldsbevakning som ett inslag 
i din kompetensutveckling? 
   Något mindre än hälften av de tillfrågade angav att omvärldsbevakning betraktas som ett 
inslag i deras kompetensutveckling och det är ju gott och väl eftersom framtiden skapas inte 
från ett nolläge, utan tillvaron är oftast ett förlopp där en byggsten läggs till en annan.  
   Att omvärldsbevakningens betydelse medvetandegörs är bra eftersom nuläget i en kommun 
faktiskt, i stor utsträckning, är ett resultat av tidigare fattade beslut i såväl kommunen som i 
omvärlden (Ericsson 2003, s. 24). 
   En organisation eller individ kan genom en kontinuerlig bevakning av trender, händelser 
och tendenser i omvärlden få en känsla av vad som är på gång. Detta brukar beskrivas som att 
man får en känsla för det som väntar runt hörnet och de som kan tyda och försöka förutspå 
framtiden har många gånger ett stort försprång när det gäller att fatta nödvändiga beslut inför 
stundande tider.  
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I fråga 10 fick respondenterna frågan: Upplever du, att din yrkesroll kontinuerligt ändras i 
förhållande till omvärlden? 55% av respondenterna redovisade att de i mycket hög grad ansåg 
att så var förhållandet. 36% angav att de upplevde att yrkesrollen i ganska hög grad 
kontinuerligt ändrades i förhållande till omvärlden.  
   Vi lever i ett postmodernt samhälle, på randen till något nytt samtidigt som många 
förändringar sker allt fortare och fortare. Detta på samma gång som mycket tycks delas i 
mindre enheter i en stor och global helhet, en helhet som det tycks bli allt svårare att kunna 
påverka. Därför är det viktigt att aktivera verksamhetens medarbetare samt att ha tentaklerna 
ute och känna av och vara lyhörd för vad som är på gång. Således alltid försöka vara 
uppdaterad för att inte komma efter och komma i otakt med tiden.  
   Örom (1993, s. 230f.) anger en förskjutning av bibliotekariens arbetsuppgifter från 1960-
talet till 1990-talet. Han menar bl.a. att världsbilden för biblioteken har ändrats fr.o.m. att vi 
började gå från industrisamhället till informationssamhället. I detta utvecklings spår skönjer 
man också att vi gått från det moderna till det postmoderna samhället.  
   Något som i hög grad kännetecknade det moderna samhället var att det hade en tendens till 
att tillgodose historiska inslag och traditioner o.d. Detta synsätt skiljer sig rätt mycket från det 
postmoderna samhället, där man i större utsträckning tänker och agerar utifrån samtida och 
faktiska förhållanden. Denna samhällsomdaning har bl.a. bidragit till att tidigare traditionella 
ramar för en bibliotekaries arbetsuppgifter sprängts för ersättas med ett mer diffust yttre 
ramverk.  
   Dock torde denna kontinuerliga förändring av yrkesrollen icke enbart vara något märkbart 
för just bibliotekarier. Vid samtal med personer inom andra yrkeskårer får jag allt som oftast 
uppfattningen att deras yrke ändras och att fler och fler arbetsuppgifter som tidigare sköttes av 
andra nu ålagts dem.  
 
I fråga 11 fick respondenterna frågan: Följer du regelbundet biblioteksrelaterad utveckling 
inom IT-sektorn? 71% av de tillfrågade angav att de i mycket hög grad eller i ganska hög grad 
regelbundet följer biblioteksrelaterad utveckling inom IT-sektorn. Denna lyhördhet rörande 
vad marknaden har att erbjuda i IT väg, s.k. elektroniska källor, bådar nog gott för framtiden. 
Det livslånga lärandet torde ha kommit för att stanna, detta samtidigt som industrisamhället 
ersätts mer och mer med ett teknologiskt informationssamhälle.  
   Någon enhetlig terminologi eller några allmänt vedertagna metoder för hur en 
omvärldsbevakning skall utföras eller organiseras finns inte. De parametrar som påverkar 
utformningen av ens omvärld blir allt fler och fler samtidigt som många förändringar tycks 
ske allt fortare. Detta gäller inte minst utvecklingen inom IT.  
 
Genom massmedia matas vi ideligen med uppgifter rörande hur viktigt det är att man hela 
tiden håller sig à jour med och uppdaterad på teknologiska förändringar. En liknande 
uppfattning förmedlar även Scammell (2001, s. 289ff.) som bl.a. anser att omvärldsbevakning 
behövs för att få och hålla en organisation informerad om de viktiga händelser i omvärlden, 
vilka får eller kan få konsekvenser för verksamheten, i detta fall för biblioteket.  

 
I fråga 12 fick respondenterna frågan: Tror du att biblioteksanvändarnas förväntan på 
informationstillgänglighet, som nya medier och informationsteknologi för med sig, kommer 
att öka i framtiden? En överväldigande majoritet av undersökningens respondenter, 98%, tror 
antingen i mycket hög grad eller i ganska hög grad att förväntan, från biblioteksanvändarnas 
sida, på informationstillgängligheten som nya medier och informationsteknologi för med sig, 
kommer att öka i framtiden.  
   Att väldigt många bibliotekarier tror att informationsteknologi och IT kommer att öka i 
framtiden är ju inget unikt för just bibliotekarier (Choo 1998, s. 140). Många andra kan nog 
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också instämma i att informationsflödena i samhället tycks bli allt fler och allt mer påtagliga. 
Undertecknad instämmer också med denna överväldigande majoritets åsikt.  
   En stor majoritet av undersökningens respondenter tror nämligen att förväntan, från 
biblioteksanvändarnas sida, på informationstillgängligheten som nya medier och 
informationsteknologi för med sig kommer att öka i framtiden. Kanske grundar sig detta på att 
mängden tillgänglig information, genom t.ex. elektroniska källor, har avsevärt ökat på kort 
tid. Choo (1998, s. 156) menar att information nu kan transporteras hur lätt som helst med 
dagens telekommunikation så att detta kan liknas vid en tsunami.  
 
I fråga 13 fick respondenterna frågan: Anser du, att du har tillräckligt med tid i din tjänst för 
att hålla dig uppdaterad inom de områden som förekommit i enkäten? 64% av de tillfrågade 
angav att de i ganska låg grad hade denna möjlighet.  
   Jag har förståelse för att så här många av undersökningens respondenter svarar som de gör 
och som vi ovan i fråga 10 har sett uppger många av respondenterna att de finner att deras 
yrkesroll kontinuerligt förändras. Örom (1993, s. 231) menar också att bibliotekarieyrket har 
gått från att ha varit en kunskaps- och kulturförmedlare till att vara en slags mångfasetterad 
informatör dvs. ett slags mänsklig källa.   
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8. Sammanfattning  

Ämnet omvärldsbevakning är enormt, ämnet omvärldsbevakning på bibliotek är också väldigt 
omfattande. Omvärldsbevakning förutsäger inte framtiden och eliminerar heller ej en 
organisations osäkerhet, men genom att sätta fokus på vidkommande skeden medvetandegörs 
dagsaktuella företeelser.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och från vilka källor bibliotekarier inhämtar 
information om sin omvärld med avseende på faktorer som har betydelse för deras arbete. För 
att uppfylla detta syfte genomförs en enkätundersökning vid tre medelstora kommunala 
huvudbibliotek i södra Sverige. De frågor som jag velat besvara med undersökningen är 
följande:  
   I vilken utsträckning tar bibliotekarier del av förändringar och utveckling inom regionala 
och kulturella politikområden med betydelse för deras arbete?  
   I vilken utsträckning tar bibliotekarier del av information genom konferenser och 
biblioteksdebatter med inriktning på utveckling och förändring med relevans för deras arbete?  
   Anser bibliotekarier att de har tillräckligt med tid inom ramen för sitt arbete för att följa med 
i utvecklingen på biblioteksområdet, t ex med avseende på den informationsteknologiska 
utvecklingen och hur bedömer de den framtida efterfrågan på informationsteknologiskt 
baserade tjänster vid biblioteken? 
   Från vilken/vilka källor inhämtar bibliotekarier information med relevans för deras arbete?  
 
I denna studie har jag använt mig av ett teoretiskt förhållningssätt baserat på Choos (1998) 
ställningstagande rörande att omvärldsbevakning kan bedrivas genom att man låter ett slags 
radar svepa runt hela horisonten för att därigenom tidigt upptäcka trender och förändringar 
som är av vikt för organisationen. Denna informationsinhämtning har också samtidigt ett 
”mikroskopiskt” perspektiv, som ger detaljerad information om specifika företeelser.   
 
Uppsatsundersökningen genomfördes genom kvantitativ metod i form av en enkät. Denna 
innehöll 13 st. frågor och dessa skrevs utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar och den 
litteratur som jag då hade funnit i ämnet omvärldsbevakning och som jag valt att använda mig 
av i denna studie.    
   Undersökningens respondenter var 45 heltids- och fastanställda bibliotekarier, jämnt 
fördelade vid tre likartade kommunbibliotek i södra Sverige. Undersökningen genomfördes i 
januari 2009 och respondenterna deltog till hundra procent i enkätundersökningen. Resultaten 
från enkätundersökningen har därpå presenterats i 13 st. stapeldiagram, åtföljda av lika många 
reflektioner.  
 
De svarsalternativ som gäller för alla frågor (med fyra undantag) är: I mycket hög grad, I 
ganska hög grad, I ganska låg grad samt Inte alls. Fråga 1 löd: Är du kvinna eller man? och 
fråga 2 löd: Hur många år har du arbetat som kommunbibliotekarie? För fråga 4 och 6 kunde 
respondenten ange ett eller flera svarsalternativ och de sex alternativen var: Kollegor, 
Massmedia, Direktaviserad information, Biblioteksanvändare, Försäljare/leverantörer samt 
Annat.  
   Undersökningens frågor var: 1. Är du kvinna eller man? Resultatet utföll i att åttioen 
procent var kvinnor och nitton procent män vid undersökningens samtliga tre 
kommunbibliotek. 2. Respondenternas antal tjänsteår som kommunbibliotekarie. Resultatet 
utföll i att kvinnornas medelvärde rörande antalet tjänsteår i denna undersökning är nitton år 
och männens medelvärde är tjugoett år. 3. Följer du regelbundet den kommunala 
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politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek? Fyrtiosju procent av 
respondenterna svarade i ganska hög grad. 4. Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet 
information beträffande den politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek? 
Bland svarsalternativen erhöll Kollegor fyrtiosex procent. 5. Följer du regelbundet de 
förändringar som sker nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält? Fyrtiofyra procent av 
respondenterna svarade i ganska hög grad. 6. Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet 
information om det som sker nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält? Bland svarsalternativen 
erhöll Kollegor fyrtiotre procent. 7. Följer du regelbundet den allmänna biblioteksdebatten, 
genom t.ex. bibliotekstidningar? Fyrtiofyra procent av respondenterna svarade i ganska hög 
grad. 8. Deltar du regelbundet i utbildningar/konferenser o.d. rörande aktuella 
biblioteksfrågor? Femtiosex procent av respondenterna svarade i ganska hög grad. 9. 
Betraktas regelbunden omvärldsbevakning som ett inslag i din kompetensutveckling? Av 
respondenterna svarade trettioen procent i ganska hög grad och trettiotre procent i ganska låg 
grad. 10. Upplever du, att din yrkesroll kontinuerligt ändras i förhållande till omvärlden? 
Femtiofem procent av respondenterna svarade i mycket hög grad. 11. Följer du regelbundet 
biblioteksrelaterad utveckling inom IT-sektorn? Femtioen procent av respondenterna svarade i 
ganska låg grad. 12. Tror du att biblioteksanvändarnas förväntan på 
informationstillgänglighet, som nya medier och informationsteknologi för med sig, kommer 
att öka i framtiden? Sjuttioen procent av respondenterna svarade i mycket hög grad. 13. Anser 
du, att du har tillräckligt med tid i din tjänst för att hålla dig uppdaterad inom de områden 
som förekommit i enkäten? Sextiofyra procent av respondenterna svarade i ganska låg grad.  
 
Därpå diskuterades och analyserades min undersöknings resultat. Resultaten utfall bl.a. i att 
bibliotekarier i regel vänder sig till sina kollegor vid informationsinhämtning samt att  
flertalet bibliotekarier tror att informationsteknologin kommer att få en större plats på 
framtidens kommunbibliotek.  
 
Uppsatsens avslutas med litteraturförteckning, epilog samt undersökningens enkät som 
bifogad bilaga.  
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11. Bilaga 

11.1. Enkäten  

Välkommen! 
 
Under innevarande termin skriver jag, Marcus Bernhardsson, en kandidatuppsats i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås.  
 
Min uppsats kommer till stor del att baseras på resultatet från en kvantitativ undersökning i 
form av en enkät, vilken du finner nedan. Först vill jag dock ge lite bakgrundsinformation 
angående denna min studie.  
 
Framväxten av dagens kommunbibliotek går i flera avseenden hand i hand med framväxten av 
dagens högteknologiska samhälle. Kraven på flexibilitet, bättre förändringsberedskap och 
snabbare förändringstakt genomsyrar hela samhället.  
   Därför är det många gånger viktigt att som bibliotekarie ha tentaklerna ute och känna av och 
vara lyhörd och reflekterande över vad som är på gång.  
    
Ämnet jag valt till min uppsats är ”omvärldsbevakning på bibliotek” och syftet med denna 
uppsats är att undersöka hur och från vilka källor bibliotekarier inhämtar information om sin 
omvärld med avseende på faktorer som har betydelse för deras arbete.  
 
Jag tackar för din medverkan, som naturligtvis är anonym och frivillig.  
 
 



 41 

-   -   - Enkäten -   -   - 
 
Fråga 1.      Är du kvinna  £  eller man?  £ 

 
 
 
 
Fråga 2.      Hur många år har du arbetat som kommunbibliotekarie?      ………….år.  
 
 
 
 
Fråga 3.       Följer du regelbundet den kommunala politiska/kulturpolitiska utvecklingen 
rörande ditt bibliotek?  
(Om du svarar: Inte alls, gå då vidare till fråga 5).  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
 
 
Fråga 4.      Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet information beträffande den 
politiska/kulturpolitiska utvecklingen rörande ditt bibliotek?    
(Det går bra att ange ett eller flera alternativ).  
 
Kollegor   O 
Massmedia   O 
Direkt aviserad information O 
Biblioteksanvändare  O 
Försäljare/leverantörer  O 
Annat   O 
 
 
 
Fråga 5.       Följer du regelbundet de förändringar som sker nationellt/regionalt inom ditt 
arbetsfält? 
(Om du svarar: Inte alls, gå då vidare till fråga 7). 
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
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Fråga 6.      Från vem eller vilka inhämtar du regelbundet information om det som sker 
nationellt/regionalt inom ditt arbetsfält?  
(Det går bra att ange ett eller flera alternativ).  
 
Kollegor   O 
Massmedia   O 
Direkt aviserad information O 
Biblioteksanvändare  O 
Försäljare/leverantörer  O 
Annat   O 
 
 
 
Fråga 7.      Följer du regelbundet den allmänna biblioteksdebatten, genom t.ex. 
bibliotekstidningar?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
 
(Med bibliotekstidningar menas t.ex. ”Biblioteksbladet” och ”Bibliotek för alla”). 
 
Fråga 8.      Deltar du regelbundet i utbildningar/konferenser o.d. rörande aktuella 
biblioteksfrågor?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
 
 
 
 
Fråga 9.      Betraktas regelbunden omvärldsbevakning som ett inslag i din 
kompetensutveckling?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
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Fråga 10.     Upplever du, att din yrkesroll kontinuerligt ändras i förhållande till omvärlden?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
 
 
 
 
Fråga 11.      Följer du regelbundet biblioteksrelaterad utveckling inom IT-sektorn?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
 
 
 
Fråga 12.    Tror du att biblioteksanvändarnas förväntan på informationstillgänglighet, som 
nya medier och informationsteknologi för med sig, kommer att öka i framtiden?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
 
 
 
 
Fråga 13.      Anser du, att du har tillräckligt med tid i din tjänst för att hålla dig uppdaterad 
inom de områden som förekommit i enkäten?  
 
I mycket hög grad O 
I ganska hög grad O 
I ganska låg grad O 
Inte alls  O 
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Slutliga kommentarer om din omvärldsbevakning på din arbetsplats_____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Från Marcus Bernhardsson. Mobilnummer (numret delges ej i uppsatsen).  
 
 
 


