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Kan biblioteket vara en resurs i kommunens omvärldsbevakning? 
 
Begreppet omvärld/omvärldsbevakning används flitigt i många olika sammanhang idag. Allt 
från ideella organisationer till affärsdrivande företag pratar idag om vikten av att ta hänsyn till 
omvärlden för att bättre kunna anpassa sin verksamhet till den reella verkligheten. I 
affärsvärlden har man länge pratat om business intelligence, alltså bevakning av främst 
konkurrenternas verksamhet för att själv kunna skaffa sig en gynnsam position. I offentlig 
verksamhet har omvärldsbevakning blivit aktuell under senare år när även denna verksamhet 
blivit konkurrensutsatt och också drabbats av stora ekonomiska neddragningar. 
Uppmärksamheten på världen utanför den egna organisationen och också medvetenheten om 
att den egna verksamheten påverkas av utomstående händelser har ökat. För att kunna fatta 
bättre beslut vill man ha information om händelser, beslut, utvecklingstendenser och trender 
som kan komma att vara betydelsefulla för framtiden. 
 
Vissa företagsbibliotek har under många år fungerat som omvärldsbevakare i de ämnen som 
t ex företagens forskare/utvecklare velat ha information om. Företagsbiblioteken har haft ett 
nära samarbete med sina uppdragsgivare och den ökade och också mer lättillgängliga 
tillgången till information har möjliggjort en utökad omvärldsbevakning. Bibliotekarien som 
informationsexpert har använts i företagens omvärldsbevakning, som exempel kan nämnas 
Margareta Nelke på företaget Tetra Pak. 
 
Kommunbibliotek/folkbibliotek har ingen tradition att arbeta tillsammans med eller på 
uppdrag av kommunens övriga förvaltningar eller kommunens politiska ledning. Kunskapen 
om det moderna biblioteket och dess roll som informationscentral är inte självklar för 
tjänstemän och politiker i kommunen. 
 
Projektet Omvärldsbevakning på Länsbiblioteket i Värmland 
 
I maj 2002 startades projektet Omvärldsbevakning på Länsbiblioteket i Värmland, projektet 
beräknas pågå i tre år och det finansieras av Statens Kulturråd. I projektet finns en anställd 
bibliotekarie, heltid under projektets första år och sedan halvtid under resterande två år. Syftet 
med projektet är att bidra till den regionala utvecklingen i Värmland genom att etablera ett 
nära samarbete med politiker och tjänstemän i Värmland och kommunbiblioteken. Genom att 
skapa ett naturligt kontaktnät mellan politiker, tjänstemän och biblioteken kan man skapa en 
förståelse för bibliotekets roll i kunskapssamhället. 
 
För att få kunskap om omvärldsbevakning som ämne och ge förutsättningar för att arbeta med 
dessa frågor inbjöd projektet bibliotekarier i Värmland, samt även från övriga landet, till en 
kurs i omvärldsbevakning. Kursen inköptes från Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping som tillsammans med företaget Luthor Industries utarbetade en högskolekurs på 5 
poäng. Kursen omfattade fyra seminarier med föreläsningar om teorier och metoder i 
omvärldsbevakning, organisationsteori samt föreläsningar av gästföreläsare som på ett eller 
annat sätt arbetat med omvärldsbevakning i privat eller offentlig organisation. Även ett arbete 
med ett case ingick som del av 5 poängs kursen. Caset innebar att praktiskt arbeta med 
omvärldsanalys och omvärldsbevakning för någon kommunal enhet 
 
Omvärldsbevakning skiljer sig från traditionell informationssökning bl a därför att man 
bevakar och inhämtar information i samma ämnesområde under en längre tid. I 
omvärldsbevakning är det också viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren 
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eftersom ett nära samarbete kan komma att förändra och utveckla sökområdet. För att 
omvärldsbevakningen i en organisation ska fungera ställs också krav på organisationen och 
dess förmåga till förändringar och förbättringar.   
 
Det finns många tekniska lösningar för att hantera en stor mängd information, men även de 
tekniska lösningarna behöver hjälp av en mänsklig hand för att strukturera och 
kvalitetsbedöma informationen på ett systematiskt sätt.  
 
Kan biblioteket vara en resurs i kommunens omvärldsbevakning? 
 
Säffle bibliotek har under många år haft informella kontakter med kommunens ledningsgrupp. 
Bibliotekschefen har skickat referenser på intressanta böcker, eller ibland böckerna direkt, till 
personer i kommunen som hon tror skulle uppskatta detta. För att utveckla verksamheten och 
skapa en hanterlig struktur krävdes bättre metoder och en förankring av samarbetet hos 
kommunledningen. 
 
Tidigt under projektets startår etablerades en kontakt mellan projektledaren på Länsbiblioteket 
och bibliotekschefen i Säffle. För att skapa delaktighet hos bibliotekspersonalen informerades 
alla i personalen om vad omvärldsbevakning innebär och hur biblioteket skulle kunna arbeta 
med denna fråga för kommunledningen.  
 
Nästa steg i processen var att presentera och förankra idén om omvärldsbevakning för 
kommunledningen i Säffle. Tanken på biblioteket som en resurs i kommunens 
omvärldsbevakning väckte stort intresse och det finns från kommunledningens sida goda 
ambitioner att tillvarata bibliotekets kompetens. Tillsammans med kommunchefens två 
närmaste medarbetare, ekonomichefen och administrativa chefen, har biblioteket bestämt de 
ämnesområden som man ska bevaka. Som utgångspunkt har man haft den vision som 
kommunen antagit. Kommunen vill ha informationsbevakning av följande ämnen: kommunalt 
ledarskap,  sjukskrivningar/ohälsa, kommunal framgång/goda exempel, regional utveckling, 
utjämningssystem, infrastruktur, befolkning, arbetspendling, EU:s ekonomiska politik, 
folkhälsa, kommunalt självstyre, kommunal samverkan, centrumutveckling. 
 
Förutom projektledarens och bibliotekschefen arbetar ytterligare en bibliotekarie i Säffle med 
omvärldsbevakning och en uppdelning av ämnena gjordes mellan dessa tre personer. 
Omvärldsbevakningen omfattar tryckta källor (bokutgivning, rapporter och artiklar), 
Internetsidor (t ex Arena för tillväxt, ITPS och Glesbygdsverket), nyhetsbrev, webbaserade 
nyheter samt annan webbaserad information. Kommunledningen betalar för två abonnemang 
av Agent25, den bevakningsservice som används för webbaserade nyheter. 
 
Materialet som biblioteket lämnar vidare till kommunledningen kan vara referenser till 
artiklar eller litteratur, recensioner av litteratur, tidningsartiklar (webbaserade eller ”papper”) 
och länktips. Vidarebefordran av information görs kontinuerligt när intressant material 
kommer fram. Till en början skickades materialet till tre personer men gruppen mottagare har 
utökats till sammanlagt fem personer. 
 
Uppdragsgivarna och bibliotekarie rna har träffats vid två tillfällen för uppföljning av 
omvärldsbevakningen. Det är viktigt för de personer som sköter omvärldsbevakningen att få 
gensvar på det material som man skickar, veta att man träffar rätt i sina sökningar och att 
materialet används. Under sommaren 2004 skickades en enklare enkät ut till de personer i 
kommunledningen som tar del av omvärldsbevakningen. Gensvaret har varit mycket positivt 
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och man utrycker sin belåtenhet med att få denna service. Personalchefen skriver att han på 
detta sätt har en möjlighet att följa med i debatten och får guldkornen serverade utan att 
behöva leta själv. 
 
Inför framtiden finns funderingar på att publicera informationsmaterialet på Säffle kommuns 
intranät så att fler kan ta del av materialet. Bibliotekschefen har presenterat arbetet för 
samtliga förvaltningschefer och också uppmanat dessa att ta kontakt med biblioteket vid 
utredningsarbete eller vid andra tillfällen när man upplever att man har ett informationsbehov. 
 
Alla bibliotekschefer i Värmlands län har vid flera tillfällen informerats om 
omvärldsbevakning och Säffle bibliotek har redovisat sitt samarbete med kommunledningen 
som uppdragsgivare.  
 
Intresse har funnits hos fler bibliotek i länet att börja med omvärldsbevakning på ett eller 
annat sätt. Eda bibliotek hade planer på samverkan med Eda näringslivsutveckling. Man ville 
nå ut till småföretagarna i kommunen och berätta om bibliotekets möjlighet till 
informationsbevakning i ämnen som kan vara intressanta för en småföretagare i glesbygd. 
Tyvärr gjordes omfattande förändringar i kommunens näringslivsservice och stora 
ekonomiska nedskärningar i kommunens biblioteksverksamhet vilket har inneburit att 
samarbetet näringsliv/bibliotek har tvingats läggas på is. 
 
Omvärldsanalys för biblioteken i Värmland 
 
Styrgruppen för Bibliotek Värmland, samverkansprojektet för biblioteken i Värmland, har 
efterfrågat en omvärldsanalys för de värmländska biblioteken. En arbetsgrupp tillsattes i 
januari för att ta itu med den arbetsuppgiften. Deltagarna i gruppen representerar de olika 
bibliotek som finns i länet, sjukhusbiblioteket, universitetsbiblioteket, folkbibliotek och 
länsbiblioteket. Samtliga i gruppen har deltagit i den högskolekurs som länsbiblioteket 
ordnade under 2003. 
 
Omvärldsanalysen inleds med en kortfattad historik av det svenska biblioteksväsendet och en 
aktuell nulägesrapport från biblioteken i länet. Sedan följer en analys av de trender som 
gruppen anser vara viktiga under den närmaste 10-årsperioden. Trenderna, som vi kallar 
omvärldsfaktorer, har undersökts och analyserats och vi har försökt att se vilka konsekvenser 
dessa faktorer kommer att ha för utvecklingen av biblioteken i länet. Omvärldsfaktorerna som 
gruppen har tittat på är ekonomi, demografi, teknik och upplevelsesamhället. Rapporten 
avslutas med ett framtidsscenario Bibliotek Värmland 2015 där vi försöker ge en bild av hur 
de värmländska biblioteken ser ut år 2015. 
 
Omvärldsanalysen läggs fram för Bibliotek Värmlands styrgrupp i september 2004 och 
kommer sedan att finnas tillgänglig på Länsbib lioteket i Värmlands hemsida. 
www.lansbiblioteket.se 
 
Samarbete med Region Värmland 
 
Länsbiblioteket - en aktiv part för regional utveckling är underrubriken på projektet 
Omvärldsbevakning. Region Värmland, som är huvudman för Länsbiblioteket, har en viktig 
roll i arbetet med utvecklingsfrågor som ständigt pågår i länet. Det regionalpolitiska 
handlingsprogrammet har ägnats en stor uppmärksamhet under de senaste åren och där har 
också frågor kring omvärldsanalys och omvärldsbevakning kommit upp på dagordningen. 
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Länsbiblioteket har bl a medverkat som arrangör i en föreläsningsserie för politiker och 
tjänstemän om strategisk planering, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. 
 
Under hösten 2004 kommer Länsbibliotekets projektbibliotekarie och Region Värmland att 
samverka kring frågan om hur omvärldsbevakningen för regionens tjänstemän kan komma att 
utformas. Även i detta sammanhang är det viktigt att påpeka den roll som ett modernt 
bibliotek och bibliotekarien kan spela i en organisations informationsförsörjning. 
 
Utvärdering 
Utvärderingen av projektet kommer att göras av en utomstående konsult. Med hjälp av 
intervjuer och enkäter kommer projektets resultat att mätas mot de mål som projektet har satt 
upp. Utvärderingen kommer att ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller 
bibliotekens arbete med omvärldsbevakning.    
 
Sammanfattning 
Att arbeta med omvärldsbevakning för en uppdragsgivare är en ny och ovan uppgift för 
kommunala bibliotek. Vi har i vårt projekt velat ge bibliotekarier i länet kunskap om 
omvärldsbevakning genom att erbjuda en högskolekurs i ämnet. Säffle bibliotek har använts 
som ett pilotbibliotek därför att man redan tidigare valt att jobba aktivt med andra tjänstemän i 
kommunen och till viss del även med politiker. Säffle bibliotek som en aktiv del av 
kommunens omvärldsbevakning har fått positivt gensvar i kommunens ledningsfunktion. 
Biblioteket har på detta sätt en möjlighet att visa det moderna bibliotekets kunskaper och 
resurser. 
Samverkan med Länsbiblioteket i Värmlands huvudman, Region Värmland, har bl a resulterat 
i studiedagar för politiker och tjänstemän i omvärldsbevakning. Region Värmland vill också 
samarbeta med Länsbiblioteket när det gäller möjligheter att bygga upp en fungerande 
omvärldsbevakning för den egna organisationen. 
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