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Sammanfattning 
 

Som ett led i att kunna erbjuda bättre information och service till nyföretagare har det i 

Väster‐  och  Norrbotten  initierats  ett  projekt  –  Bibliotekskompaniet  –  bibliotek  och 

företag i samverkan. Projektet syftar till att utbilda bibliotekarier i att bli bättre rustade 

att möta företagarnas informationssökningsbehov genom att utveckla bibliotekariernas 

kunskaper inom företagande och vad det kan innebära. Projektet syftar också till att öka 

företagares kunskaper om vilka slags  resurser biblioteken  inom projektet kan erbjuda 

som kan vara nyttigt för dem.  

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  vad  representanter  för  kommunernas 

service för nyföretagande i Västerbotten använder sig av för informationskällor och hur 

de  ser  biblioteken  som  en  resurs  för  informationssökning.  Uppsatsen  fokuserar  på 

representanter för kommunernas service för nyföretagande för att de i ett tidigt skede i 

förstudien  till  projektet  besvarade  en  enkät  för  projektets  räkning  vars  syfte  var  att 

undersöka eventuellt intresse av samarbete mellan respondenterna och biblioteken.  

Uppsatsen visar att respondenterna i dagsläget endast använder sig av biblioteken som 

resurs  för  privat  räkning,  och  i  väldigt  liten  eller  inte  alls  när  det  gäller  sin 

yrkesutövning.  Resultatet  visar  också  att  respondenterna  har  en  diversifierad 

uppsättning  informationskällor  som  de  anser  vara  tillräckliga  för  att  sköta  sitt  arbete 

med  rådgivning  och  stöd  till  nyföretagare.    Detta  resultat  bygger  på  respondenternas 

mångåriga  erfarenhet  av  affärsrådgivning,  aktiv  omvärldsbevakning  och,  det  som 

respondenterna pekar på är det viktigaste, ett väl fungerande nätverk med många olika 

kompetenser.  

Sett ur respondenternas perspektiv är informationskällorna tillräckliga, och de anser att 

projekt som Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan bara blir ytterligare 

en aktör på den redan fulla aktörsarenan för företagare. Visserligen stänger de inte helt 

dörren  till  bibliotek  som  informationsförmedlande  resurs men  önskar  förtydliganden 

angående syftet med projektet.   
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Inledning  
 
Dagens  samhälle  karaktäriseras  ofta  som  ett  informationssamhälle  där  skillnaden 

mellan framgång och misslyckande kan ligga i hur man klarar av att hitta, sortera, sålla 

och bearbeta information.  

Information  finns  överallt  idag,  och  även  om  det  alltid  varit  viktigt  att  ha  tillgång  till 

information  så  finns det  idag  ett  dilemma; när  tillgången på  information ökar  så  ökar 

även  risken  att  vi  inte  hittar  det  vi  söker  vilket  kan  vara  både  ett  problem  och  en 

möjlighet. Då information idag finns tillgänglig för allmänheten på ett sätt som tidigare 

endast varit tillgänglig innanför bibliotekens, organisationernas, företagens väggar ökar 

tillgängligheten.  Men  ett  ökat  informationsflöde  ökar  också  kraven  på 

informationssökningskompetens  hos  individer  för  att  underlätta  i 

informationssökningsprocessen. Därmed borde  också  informationssökningskompetens 

bli av allt högre vikt.  

Då information blir allt viktigare för att få relevanta kunskaper om sin omvärld, om sitt 

företagande eller organisation,  så är det  intressant att veta hur människor  söker efter 

sin information och genom vilka kanaler de väljer att söka sin information.  

Inom bibliotekens väggar finns det personal som jobbar med informationssökning i sin 

profession varje dag, för en stor målgrupp och många gånger utan att marknadsföra sin 

kompetens. Men många företag och organisationer ser inte biblioteken som en aktör när 

det gäller informationssökning.  

Till grund för denna uppsats ligger bland annat en enkät genomförd inom ramarna för 

förstudien inför projektet Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan. Denna 

enkät  gick  ut  till  alla  kommuners  näringslivsenheter  i Norr‐  och Västerbotten  (29  st.) 

och resulterade  i  sex svar;  fyra näringslivsenheter  i Västerbotten och  två  i Norrbotten 

svarade.  Syftet med  enkäten  var  att  undersöka  hur  representanter  för  kommunernas 

olika  nyföretagarsatsningar  runt  om  i  kommunerna  ser  på  samarbete  med 

kommunbiblioteken.  Underlaget  är  tyvärr  för  litet  för  att  kunna  dra  några  generella 

slutsatser kring enkätens svar.  
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Det  som ändå  framkom bland de  tillfrågade  representanterna  för  kommunernas  olika 

nyföretagarsatsningar är att man är försiktigt positiv till projekt där biblioteken bidrar 

med  sin  informationskompetens  för  att  stimulera  små‐  och  medelstora  företag.  Det 

poängterades  även  att  det  fanns  specialiserade  informationsportaler  för  företagande 

som  användes  för  informationsinhämtning  beroende  på  vilken  fas  i  företagandet man 

befann sig i, men att man i stort sett klarar sig utan biblioteken.  

Näringslivsenheterna,  och  motsvarande  när  det  gäller  nyföretagarsatsningar  inom 

kommunerna, är viktiga resurser  i  fråga om att diskutera strategiska näringslivsfrågor 

och stimulera företagandet inom kommunen, och därför är det viktigt att undersöka hur 

de  tar  del  av,  använder  sig  av  och  ser  på  information, men  även hur de  ställer  sig  till 

andra informationsförmedlande resurser som exempelvis bibliotek.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Näringslivsenheter  och motsvarande när det  gäller  nyföretagande  inom kommunerna, 

har ett uppdrag som handlar om att bl.a. agera rådgivare för företag, stora som små, om 

hur marknaden ser ut, vilka förutsättningar det finns inom kommunen för företag, vilka 

nätverk  som kan vara  intressanta  för  företagande mm. Sett ur det perspektivet  är det 

intressant  att  studera  och  utvärdera  hur  deras  nuvarande  informationspraktik  och 

informationsbehov ser ut.  

Fokus  för  utvärderingen  är  att  bedöma  kvaliteten  på  dessa  representanters 

informationspraktik  och  användning  av  olika  typer  av  informationskällor.  Mina 

kvalitetskriterier  har  jag  hämtat  från  tidigare  forskning  om  informationskällor  (Choo: 

Höglund & Persson).  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka informationskällor representanter för 

kommunernas service för nyföretagande i Västerbotten använder sig av, och hur dessa 

representanter ser på biblioteken som en resurs för informationssökning.  

Detta  är  intressant  att  undersöka  då  näringslivsenheterna  och  andra  kommunala 

organisationer som arbetar med nyföretagande ofta har stort inflytande över företagens 

omvärld  och  därför  kan  influera  dem  att  finna  ny  information,  information  som 

biblioteken möjligtvis har resurser och kompetens att bidra med.  

Frågeställningar  

Jag kommer att fokusera på följande frågeställningar i min uppsats;  

‐ Vilka typer av informationskällor och informationsförmedlare använder man sig 
av1?  

‐ Hur  rangordnar  de  sina  informationskällor  och  vilka  krav  ställer  de  på  dessa 
källor? 

Hur  ser  man  på  biblioteken  som  (kompletterande)  resurs  när  det  gäller 

informationskällor och informationssökningskompetens? 
                                                        

1 Se Teoretisk bakgrund: Höglund & Persson (1985) angående indelning av 
informationskällorna.  
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Det  har  tidigare  skrivits  uppsatser  inom  Biblioteks‐  och  informationsvetenskap  som 

fokuserar på informationsbehovet hos bland annat småföretag. Det har även skrivits om 

hur  biblioteken  kan  arbeta  med  företagarservice,  d.v.s.  informationsförmedling  mot 

små‐  och  medelstora  företag,  hur  bibliotekarierna  upplever  dessa  projekt  ur  olika 

synvinklar, och företagens syn på biblioteken som informationsförmedlare.  

Däremot  har  jag  inte  kunnat  hitta  något  tidigare  skrivet  om  andra  typer  av  aktörer  i 

företagarens omgivning som kan ha stort inflytande på företagens informationsflöde och 

hur  dessa  intressenter  själva  hittar  information  och  via  vilka  källor.  Då  projektet 

Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan ligger till grund för mitt initiala 

intresse  så  är  det  även  intressant  att  studera  näringslivsenheternas  inställning  till 

bibliotek som informationsförmedlare i stort. 



Umeå Universitet    Anja Säker 
Sociologiska institutionen    HT‐08 
Självständigt uppsatsarbete, 15 hp     
 

  8 

Bakgrund: Projektet Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i 
samverkan 

 
Länsbiblioteken  i  Norr‐  och  Västerbotten, med  en  projektledare  i  Umeå,  har  beviljats 

projektpengar för att genomföra projektet Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i 

samverkan. Syftet med projektet är att  

[…]utveckla möjligheterna  för  personal  på  bibliotek  samt  företag  runt  om  i 
länet  att  på  ett  bättre  sätt  utnyttja  de  databaser  och  elektroniska  resurser 
som  finns  tillgängliga.  (Länsbiblioteket  i  Västerbotten.  Projektbeskrivning: 
Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan. s. 3) 

Projektet är i dagsläget i sin förprojekteringsfas där man vill undersöka två saker; dels 

det eventuella  informationsbehov som  finns hos små‐ och medelstora  företag  (upp  till 

tjugo  anställda)  när  det  gäller  exempelvis  företagsdatabaser,  dels  om  det  finns  några 

omställningsbehov för biblioteken när det gäller ett allt större utbud av digitala resurser 

i form av exempelvis databaser. Behöver biblioteken utbilda sin personal? Behöver man 

förändra  service,  bemötande,  öppettider  mm  för  att  bättre  tillgodose  företagares 

informationsbehov? 

Genom projektet vill man bidra till att kompetensutveckla bibliotekspersonal för att de 

ska  få en ökad  förståelse  för vad  företagande  innebär, och bättre kunna möta de små‐ 

och medelstora företagens informationsbehov. Projektet vill också bidra till att öka små‐ 

och medelstora företags kunskap om vilka resurser som biblioteken kan erbjuda i form 

av databaser och hur dessa används, och andra digitala resurser.  

Syftet  med  projektet  Bibliotekskompaniet  är  inte  att  bli  ytterligare  en  aktör  på  den 

redan fulla arenan där nyföretagare befinner sig. Det är inte meningen att biblioteken i 

och med  det  här  projektet  ska  ha  en  rådgivande  roll  när  det  gäller  företagandet  som 

sådant,  analysera  ”starta  eget”‐idéer  eller  liknande.  Projektet  vill  däremot  lyfta  fram 

vilka  resurser  och  vilken  kompetens  som  finns  innanför  bibliotekets  väggar  till  en 

(relativt) ny målgrupp som traditionellt sett använder sig av andra informationskällor. 

En  av  inspirationskällorna  till  projektet  Bibliotekskompaniet  –  bibliotek  och  företag  i 

samverkan,  är  det  snart  tioåriga  arbetet  med  företagsservice  i  Malmö.  Arbetet  med 

företagsservice  i  Malmö  startade  1997  med  hjälp  av  EU‐medel  och  finansiering  från 
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Sparbanksstiftelsen samt Svensk Biblioteksförening. Idag är företagsservice i Malmö en 

väl  integrerad verksamhet på biblioteket, med aktiviteter som frukostmöten med olika 

teman som berör företagande, informationsmöten, mässdeltagande och mycket annat. I 

Malmö  samarbetar  man  bl.a.  med  ALMI,  lokala  myndigheter,  och  Malmö 

NyföretagarCentrum.  

Tidigare erfarenheter av biblioteks satsningar på företagsservice 

Det  har  varit  svårt  att  hitta  tidigare  forskning  som  fördjupar  sig  i  vad 

näringslivsenheterna,  och  motsvarande  inom  kommunerna,  anser  sig  ha  för 

informationsvanor  och  vilka  informationskällor  som  de  använder  sig  av.  Det  finns 

däremot  tidigare  forskning  kring  bibliotekens  s.k.  företagsservice  mot  små‐  och 

medelstora företag ur olika aspekter.  De studier jag redogör för nedan är intressanta att 

relatera till då de berör samma område som min studie, fast ur ett annat perspektiv och 

mot en annan målgrupp.  

Viveca Nyström och Linnéa Sjögren har skrivit boken Nyttovärdering av bibliotek (2008). 

I boken poängterar författarna att biblioteken måste bli duktigare på att lyfta fram deras 

nytta  både  inom  och  utom  biblioteks‐  och  kommunala  organisationer.  Författarna 

konstaterade  även att man måste bli  bättre på  att  visa på  vad biblioteken gör och  för 

vem och vad detta  resulterar  i,  i konkreta ekonomiska  termer. Då bibliotek  i dag  i allt 

större  utsträckning  måste  försvara  sina  (små)  budgetar  för  att  undvika  nya 

nedskärningar är detta viktigt.  

Biblioteken  är  en  resurs  för  samhället  i  stort  när  det  gäller  tillgång  till  litteratur, 

tidskrifter, databaser mm. De är en mötesplats, ett informationsnav om man så vill, för 

samhällets alla medborgare. För att möta sina medborgare och deras mångfacetterade 

behov måste man ha olika tillvägagångssätt. 

Projektet  Bibliotekskompaniet  –  bibliotek  och  företag  i  samverkan  vill  undersöka  vad 

små‐ och medelstora  företag har  för  informationsbehov.  Projektet  vill  dessutom bidra 

till  att  vidareutbilda  bibliotekarierna  så  att  de  får  en  ökad  förståelse  för  vad 

företagandet  innebär. För att  framtida projekt ska  få en ytterligare stärkt  trovärdighet 

kan det vara viktigt att samarbeta med andra aktörer som företagarna möter, och där är 

kommunernas näringslivsenheter viktiga.  
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Samarbeten  mellan  bibliotek  och  näringsliv  är  intressanta  då  de  riktar  sig  till  en 

målgrupp  som  oftast  har  små  resurser.  Parking  &  Westlander  (1998)  menar  i  sin 

magisteruppsats att  

Småföretagen  saknar  egna  informationsresurser.  För  att  kunna upprätthålla 
en kvalificerad bevakning av ny teknik, marknader, konkurrenter osv., krävs 
särskild personal, teknik och andra resurser som småföretag ofta saknar. (s.6) 

Det framkommer i intervjuerna som Parking & Westlander genomfört att det är svårt att 

sålla  i  den  information  som  kommer  till  företagen  genom  olika  kanaler.  Framför  allt 

poängteras det att det behövs information inom fyra områden; 1) lagstiftning och andra 

bestämmelser, 2) teknik och produktutveckling, 3) kunder och 4) konkurrenter. Men de 

intervjuade ser  inte  folkbiblioteken som en resurs utan ”en  lokal där man är med sina 

barn och lånar böcker” (s. 23), dvs. en rent privat angelägenhet och inte någonting som 

man nyttjar i egenskap av företagare.  

Britt‐Inger  Fisk  och  Ulla  Nordby  gör  i  magisteruppsatsen  Information  –  bibliotek  – 

företag (2001) en utvärdering av EU‐projektet ITF på biblioteken i östra Värmland.  Detta 

projekt  har  likheter  med  Bibliotekskompaniet  när  det  gäller  företagsservice  och  den 

dubbla aspekten i projektet;  

Satsningen  innebar  en  uppbyggnad  av  kommunbibliotekens  resurser  samt 
marknadsföring och tillgängliggörande av dessa för småföretagare och andra 
med informationsbehov (s.1). 

Fisk & Nordby (2001) drar slutsatsen att projektet varit  lyckat utifrån perspektivet att 

bibliotekens  personal  fått  vidareutbildning  och  ökade  resurser  i  form  av  datorer mm 

som även kommer resten av bibliotekens besökare  till  gagn. Däremot uttrycks en viss 

besvikelse  från  bibliotekariernas  sida  att  inte  företagen  använder  biblioteken,  dess 

kompetens och resurser i större utsträckning även efter projektets slut (s. 62 f). 

När det gäller de deltagande företagen i samma projekt, så säger de allra flesta att de fått 

nya  informationsvägar,  ökad  kunskap  om  sökning  och  därigenom  ett  förändrat 

sökbeteende (s. 69). Fisk & Nordby menar att för att få sådana här projekt att bli lyckade 

krävs  att  biblioteken  klart  definierar  sin  roll  bland  alla  andra  aktörer  som  finns  i 

företagarnas närhet. Biblioteken ska vara ”ett komplement, och inte en konkurrent, till 

andra förmedlare” (s.71).   
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Teoretisk bakgrund 
 

Lars  Höglund  och  Olle  Persson  (1985)  delar  in  informationskällor  i  formella  och 

informella  respektive  interna  och  externa  källor.  Denna  indelning  av 

informationskällorna ger en överskådlig bild av vilka  typer av källor man har och kan 

tydliggöra hur man arbetar med informationsinhämtning och omvärldsbevakning inom 

sitt område.  

 

Figur 1: Höglund & Perssons (1985) indelning av olika typer av informationskällor (s. 47) 

Höglund och Persson (1985) diskuterar olika typer av informationsbehov där de skiljer 

på regelbundna behov och tillfälliga behov. Exempel på regelbundna behov delar de in i: 

Aktuell bevakning, information för dagligt bruk, stimulans och återkoppling. Exempel på 

tillfälliga behov är; retrospektiva sökningar, instruktion, och konsultation (s. 45). Denna 

kategorisering  av  informationskällor  kommer  jag  att  tillämpa  i  analysen  av min  egen 

empiri.  

Det handlar  inte  enbart  om att dela  in  informationskällor  i  dessa olika kategorier och 

utifrån  vilka  behov man  har. Man måste  hitta  sina  informationskällor  också.  Höglund 

och Persson (1985) menar, förutom att vi bör lägga ner mer resurser på att fortbilda oss 

kontinuerligt när det gäller informationsvanor, också att;  

Ju  längre  man  varit  verksam  inom  ett  specialområde,  desto  fler 
personkontakter  har  man  hunnit  etablera  och  desto  bättre  kännedom  om 
olika tryckta källor bör man också ha. (s. 80)  
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För att komplettera bilden och få en ökad förståelse för hur informationsbehoven ser ut 

och hur informationssökningen går till inom organisationer har jag använt mig av Choos 

Information management cycle (Choo 2002, s. 24). 

Modellen som Choo (2002) skissar upp visar att processen från  informationsbehov till 

användandet  av  den  inhämtade  informationen  och  till  tillämpning  är  en  ständigt 

pågående process.   

 

Figur 2: Information management cycle (Källa: Huotari, 2006) 

Modellen kan vara till hjälp för att synliggöra näringslivsenheternas informationsbehov, 

men  framför  allt  för  att  visa  hur  processen  kan  se  ut  inom  organisationen  från 

informationsinhämtning  till  hur man  omvandlar  detta  till  kunskap  som  kan  användas 

strategiskt på den marknad man befinner sig.  

Att  dela  upp  informationskällor  som  Höglund  och  Person  (1985)  gör  i  externa  och 

interna  källor  respektive  formella  och  informella  är  även någonting  som Choo  (2002) 

gör, men med en delvis annan indelning: General, dvs man har ett brett perspektiv och 

är bl.a intresserad av trender, och Specific, dvs. att man är intresserad av något specifikt 

inom ett område.  

Choo (2002)  lägger också  till  en  tidshorisont där man kan dela  in källorna ytterligare. 

Han  skiljer  mellan:  Immediate,  dvs.  det  som  handlar  om  här  och  nu,  exempelvis 

dagstidningar,  Short  term  dvs.  nyhetsbrev,  marknadsundersökningar  mm,  och  Long 

term, dvs.  informationen har relevans på  längre sikt, exempelvis  trender över  tid eller 

framtidsscenarios (s. 38). 
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Choo  (2002)  menar  också  att  bland  de  viktigaste  källorna  till  information  är  de 

personliga källorna och orsaken är bl.a. att;  

Human  sources  are  among  the  most  valued  by  people  at  all  levels  of  the 
organization: Human sources filter and summarize information, highlight the 
most salient elements,  interpret ambiguous aspects, and,  in general, provide 
richer, more satisfying communications about an issue (s. 31).   

Men information och informationskällor, oavsett varför man behöver dem, har också fler 

aspekter.  Taylor  (refererad  i  Choo,  2002)  identifierar  fler  än  tjugo  olika  aspekter  av 

information  som  är  viktiga  för  användare  av  information,  och  delar  in  dem  i  sex 

kategorier: Ease of use,  dvs. hur  lätta källorna är  att  använda, Noise  reduction,  dvs.  att 

informationen  är  relevant  och  inte  innehåller  för mycket  onödig  information,  quality, 

dvs. kvalitet på  innehållet, adaptabilitiy, dvs. hur väl  informationen  lyckas presenteras 

på  ett  sätt  som  passar  användaren  och  dennes  informationsbehov,  och  slutligen  time 

savings och cost savings, dvs. hur snabbt man kan hitta svaret på sin fråga vilket i sin tur 

kan resultera i kostnadsbesparingar (s. 39ff).  

Utifrån den forskning jag precis beskrivit kommer jag att använda mig av hur teorierna 

har  fokuserat  på  mångfald  och  kategorisering  av  informationskällor,  personliga 

kontakter och i viss mån olika aspekter av informationskällor.  

Företagsperspektiv 

I slutändan är det företagarna, och framför allt småföretagarna som är slutkunden både 

för  projektet  Bibliotekskompaniet  –  Bibliotek  och  företag  i  samverkan,  och  mina 

respondenter  och  deras  verksamhet.  För  att  ytterligare  komplettera  bilden  av  hur 

komplex  situationen  kan  se  ut  för  företagare,  och  varför  det  kan  vara  intressant  att 

undersöka  representanter  för  kommuners  olika  nyföretagarservice  och  deras  syn  på 

informationskällor,  ger  jag  här  en  kort  beskrivning  över  företagens  villkor  och  dess 

omvärld utifrån Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik (2002);  

Varje organisation verkar  i  en omvärld präglad av andra aktörer  som man  i 
varierande grad är beroende av att samverka med för att överleva (s. 238).  

Jacobsen  och Thorsvik menar  att man  bör  dela  upp  omvärlden  i Teknisk  omvärld och 

Institutionell omvärld  för att skilja mellan  faktorer som påverkar  företagen direkt,  t.ex. 

råvaror, ekonomi, marknaden mm, och  faktorer som har att göra med den kultur som 
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företagen  befinner  sig  inom  när  det  gäller  sina  affärer.  För  att  förstå  omvärlden 

använder Jacobsen och Thorsvik två ytterligare begrepp: Beroende respektive Osäkerhet 

för  att  beskriva  hur  omvärlden  och  kunskapen  om  omvärlden  är  viktig  för  en 

organisation:  

[…] osäkerhet är skillnaden mellan den information som krävs för att fatta ett 
beslut eller utföra en uppgift och den information som organisationen redan 
besitter (s. 245). 

De fortsätter:  

En omväxlingsrik omvärld upplevs som osäkrare än en stabil, och en komplex 
omvärld som innefattar många och olikartade aktörer framstår som osäkrare 
än  en  enkel. Graden av osäkerhet har betydelse  för hur mycket  information 
organisationen måste inhämta och bearbeta (s. 245). 

Om omvärlden är viktig  för  företag ur många olika aspekter så bör de olika aktörerna 

som finns runt företagen vara viktiga, både när det gäller att göra affärer, men även för 

att  få större kännedom och  information om sin omvärld. Bortser vi  från konkurrenter, 

underleverantörer och företagens marknad så finns det en hel del typer av aktörer som 

är viktiga för dagens företagare. Många av dessa aktörer är dessutom speciellt inriktade 

mot nystartade företag och småföretagare.  

Exempel  på  dessa  aktörer  kan  vara  ALMI,2  Arbetsförmedlingen,  Skatteverket, 

Bolagsverket,3  EU,  andra  finansiärer,  Nutek,4  Kommun  och  deras  näringlivsenheter, 

Företagarorganisationer,5  Länsstyrelse,  Startaeget‐center  mm.  Alla  dessa  aktörer,  och 

naturligtvis många  fler,  är viktiga  informationskällor  för  företagare  idag när det gäller 

alltifrån finansiering, skatter och lagändringar, nya direktiv, upphandlingar mm.  

I min studie kommer jag att undersöka en av dessa aktörer, nämligen representanter för 

kommuners service för nyföretagande i Västerbotten.  

                                                        

2 ALMI hjälper till med finansiering, affärsutveckling mm över hela Sverige. Hit kan man vända 
sig ifall man har frågor om nyföretagande, om man har en innovationsidé mm. www.almi.se  
3 Till Bolagsverket vänder man sig bl.a. när man ska registrera företag, beställa 
registreringsbevis mm. http://www.bolagsverket.se/   
4 Nutek, dvs. Verket för näringslivsutveckling, arbetar med att stödja nyföretagande, stärka 
regionerna och få fler företag att växa. Den 1 april, 2009 kommer Nutek, ITPS och 
Glesbygdsverket att avvecklas och bli två nya myndigheter http://www.nutek.se/  
5 Det finns ett flertal olika företagarorganisationer, bl.a. Företagarna och Svenskt Näringsliv.  
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Metod 
 
I detta avsnitt redogör jag för hur jag gått tillväga för att samla material för studien, välja 

ut respondenter, bearbeta data, och analysera materialet.  

Begrepp 

Begrepp som  jag använder mig av och som  jag anser relevanta att definiera  för denna 

uppsats är  informationssökning och  omvärldsbevakning.  I  intervjuguiden (bilaga 1) har 

jag definierat de två begreppen på följande sätt;  

Informationssökning  handlar  om  att  söka  efter  svar/information  om  en  viss  specifik 

fråga eller problem.  

Omvärldsbevakning  är  ett  strategiskt  förhållningssätt  som  går  ut  på  att  hålla  koll  på 

omvärlden och eventuella förändringar som sker.  

Kvalitativ studie 

Jag  har  valt  att  använda  en  kvalitativ metod  eftersom  jag  anser  att  den  typen  av data 

som man får fram kan ge bättre svar på mina frågeställningar. En kvantitativ studie med 

enkäter har dessutom redan genomförts inom projektets ramar och ligger till grund för 

de frågeställningar och det urval som denna studie bygger på.  

Kvalitativ  metod  ger  mina  respondenter  möjlighet  att  utveckla  resonemang  runt 

frågeställningarna och en större frihet att uttrycka sig än vad en enkätstudie kan göra. 

En  av  fördelarna med  att  använda  sig  av  kvalitativ metod  är  att  den  liknar  ett  samtal 

mellan  två  parter,  och  utan  omfattande  instruktioner  för  respondenten  (Holme  & 

Solvang, 1997). 

Urval 

Inom projektet Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan har man tidigare 

skickat ut en enkät till kommunernas olika näringslivsenheter i Norr‐ och Västerbotten. 

Av  dessa  har  endast  sex  besvarat  enkäten. Då  bortfallet  var  väldigt  stort  finns  det  ett 

behov, och ett önskemål från projektets sida, att djupare undersöka några av de som valt 

att besvara den ursprungliga enkäten.  
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Av de sex ursprungliga enkätsvaren är det fyra som kommer från näringslivsenheterna 

eller motsvarande6  i Västerbotten.  Jag har  valt  att  intervjua dessa  fyra  representanter 

för  fyra  enheter.  Dessa  representanter  har  redan  en  viss  kunskap  om  projektet 

Bibliotekskompaniet – bibliotek och företag i samverkan, och jag bedömde att det kunde 

vara intressant att få utveckla vissa teman som kom fram i de tidigare enkätsvaren.  

Då de geografiska avstånden inom Västerbotten, och mellan de fyra respondenterna är 

relativt stort valde jag att göra huvuddelen av intervjuerna per telefon för att begränsa 

restider. 

När det gäller att dra slutsatser utifrån det material  jag har så bör man vara  försiktig. 

Detta är endast en liten studie med fyra respondenter, vilket gör att det på intet sätt går 

att dra några generella  slutsatser varken när det gäller  inställning  till biblioteken som 

informationskälla  eller  hur  de  ser  på  informationssökningen  och  närliggande 

frågeställningar.  Mitt  urval  kan  inte  heller  ses  som  representativt  för  Västerbottens 

kommuner eftersom det endast rör fyra kommuner vars urval till denna studie har gått 

ut på att de besvarat en tidigare enkät.  

Intervju 

Att  genomföra  en  intervju  kräver  förberedelse  av  både  situationen  och  av 

frågeställningarna.  Men  det  kräver  också  att  man  funderar  över  vilken  slags  intervju 

man  ska  genomföra.  Holme  &  Solvang  (1997)  skiljer  mellan  informant  och 

respondentintervju.  När  man  genomför  en  respondentintervju  är  respondenten  själv 

delaktig  i  den  situation  man  är  intresserad  av  att  studera,  medan  man  i  en 

informantintervju  intervjuar någon som står utanför situationen (s. 104). De  intervjuer 

jag har genomfört är respondentintervjuer. 

En  intervju  kräver  mycket  av  den  som  intervjuar.  För  det  första  måste  man  som 

intervjuare  vara  lyhörd  och  fokuserad  på  den  som  man  intervjuar.  Detta  för  att 

exempelvis  kunna  fånga  upp  oavslutade  resonemang,  intressanta  frågor  man  vill 

fördjupa. Sedan måste man kunna sätta sig in i den intervjuades situation och förstå att 

                                                        

6 Några av kommunerna har valt att bedriva sin näringslivsverksamhet i bolagsform, och därför 
är det inte enbart näringslivsenheterna som sådana som besvarat enkäten.  
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bland annat själva intervjusituationen som sådan kan kännas obekväm vilket påverkar 

hela intervjun. 

Att  göra  telefonintervjuer  har  sina  för‐  och  nackdelar.  Fördelen,  vilket  jag  redan  varit 

inne  på,  är  att  ha  möjligheten  att  genomföra  intervjuer  med  respondenter  trots 

geografiska avstånd eller  tidsbegränsningar som hindrar  resor eller  liknande. En både 

för‐  och  nackdel med  telefonintervjuer  kontra  intervjuer  när man  träffas  ansikte mot 

ansikte  är  det  gensvar  man  ger  varandra  när  man  kommunicerar  dvs.  gester, 

kroppsspråk, blickar mm. Vid en telefonintervju har man ingen möjlighet att reagera på 

den intervjuades kroppsspråk och hållning och ge respons därefter. Men detta kan också 

vara  en  fördel  då  jag  som  genomför  intervjun  inte  heller  kan  ge  signaler  som  kan 

missuppfattas som ointresse eller liknande för att jag antecknar eller dylikt.  

Jag har använt mig av en öppen  intervjuform för att enklare dela  in  intervjun  i  teman. 

Dessa  teman  har  varit  informationsbehov/omvärldssbevakning,  informationskällor,  och 

informationsförmedlare. Detta  har  varit  en  fördel  då  det  gett  mig  frihet  att  följa  upp 

respondenternas olika nyanser på ett  sätt  som en alltför styrd  intervju  ibland  inte ger 

samma möjlighet till. Intervjuerna har alltså strukturerats i viss mån kring olika teman 

(Intervjuguide,  bilaga  1), med  syftet  att  generera  den  information  som  behövs  för  att 

besvara mina frågeställningar.  

Naturligtvis informerades respondenterna vid intervjutillfället att intervjun, med deras 

tillåtelse,  spelades  in,  hur  jag  tänkt  behandla materialet  och  att  jag  aldrig  utan  deras 

uttryckliga  tillåtelse  kommer  att  använda  råmaterialet  till  andra  syften  än  denna 

uppsats. 

Bearbetning och analys av data 

Jag  använde  mig  av  bandspelare  under  intervjuerna  och  kompletterade  genom  att 

stödanteckna för att följa upp intressanta frågeställningar senare under intervjuerna. Ett 

första steg i analysen var att lyssna igenom allt material och transkribera intervjuerna. 

Detta för att senare kunna gå tillbaka i materialet på ett överskådligt sätt.  

Intervjuerna tog ca 30‐45 minuter att genomföra och har genererat en hel del material. 

Fördelen  med  att  ha  transkriberat  intervjuerna  är  jag  fått  en  närhet  till  materialet 
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genom att ha bearbetat dem  i  flera omgångar;  först genom att ha  lyssnat  igenom dem 

var och en  för  sig  inför  transkriberingen, och  sedan själva  transkriberingen. Detta har 

gett  en  större  möjlighet  att  genomföra  en  bra  analys  av  materialet  i  slutfasen  av 

uppsatsen.  

Då  intervjuerna  har  haft  uppbyggnaden  av  en  semistrukturerad  intervju  med  tydlig 

temaindelning,  har  det  insamlade  materialet  kunnat  indelas  efter  dessa  temat  på  ett 

naturligt  sätt. Detta har underlättat  jämförelsen mellan de olika  respondenternas  svar 

på de olika temafrågorna.  

Jag har analyserat varje tema för sig mellan de  fyra respondenternas  intervjuer  för att 

som  det  finns  likheter  eller  olikheter  som  kommit  fram,  för  att  sedan  jämföra  dessa 

resultat  mot  den  teoretiska  bakgrunden:  har  det  funnits  samstämmighet  med  vad 

teoretikerna har sagt eller emotsäger materialet dessa?  
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Med fokus på rådgivning mot nyföretagare: En presentation av de 
fyra respondenterna.  
 

Här ger  jag en övergripande beskrivning av de fyra respondenterna. Först kommer jag 

att  presentera  en  allmän  bakgrund  till  de  fyra  respondenternas  personliga 

utgångspunkter  och  erfarenheter  kring  företagande  för  att  sedan  gå  vidare  till  hur 

näringslivet ser ut inom respektive kommun och, om möjligt, hur organisationsschemat 

ser ut i deras respektive organisationer.  

Alla fyra respondenter har huvudsakligt fokus på rådgivning mot nyföretagare även om 

det ingår andra arbetsuppgifter beroende på vilken typ av organisation de arbetar inom. 

När  det  gäller  arbetet med  rådgivning mot  nyföretagare  arbetar  respondenterna med 

allt  från  att  fånga  upp  den  första  initiala  idén  om  företagande  och  hjälpa  till med  att 

analysera dess hot och möjligheter, till att hjälpa till med stöd, rådgivning och hjälp med 

att förmedla väsentliga kontakter med exempelvis Bolagsverk, Skatteverk längre fram i 

processen mot företagande.  

Katarina Martinsdotter‐Frohm, Näringslivskonsult, Vännäs Kommun.  

Katarina Martinsdotter‐Frohm har arbetat som näringslivskonsult sedan 1994. Hon har 

en  bakgrund  bl.a.  som  utbildningsledare  inom  landstinget  och  är  uppväxt  i  en 

företagarfamilj. Därigenom har hon viss erfarenhet av vad företagande kan innebära. 

Katarina Martinsdotter‐Frohm är en av två näringslivsutvecklare inom Vännäs kommun 

och är den som  jobbar med rådgivning  till nystartade  företag. Här handlar det om allt 

från coachning av personer till att utveckla sig både som individ och som företag, hjälp 

med  finansieringsfrågor,  till  EU‐frågor  och  samarbete  med  skolan  när  det  gäller  Ung 

Företagsamhet.   

Vännäs Kommun och näringsliv 
Vännäs  kommun  har  enligt  sitt Näringslivspolitiskt  program  (2004)  ca  8500  invånare 

och är den fjärde största kommunen inom Västerbottens län. Vidare kan man läsa i det 

näringslivspolitiska  programmet  att  ca  44 %  av  den  arbetande  delen  av  befolkningen 

jobbar inom offentlig sektor, dvs. vård, skola, omsorg; ca 17 % jobbar inom handel och 
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kommunikation;  10 %  arbetar  inom  tillverkningsindustrin,  och  slutligen  ca  9 %  inom 

jordbruk respektive 5 % inom jord‐ och skogsbruk (s. 4).  

Enligt  Vännäs  kommuns  Näringslivspolitiskt  program  (2004)  ska  Näringslivsservice  i 

Vännäs kommun;  

[…]  främst  svara  för  initial  rådgivning  och  agera  ”vägvisare”  och 
”myndighetslots”,  medan  det  ankommer  på  kommersiella  aktörer  […]  att 
svara för den huvudsakliga företagsservicen och informationen. (s. 8) 

Näringslivsservice  i Vännäs drivs som ett kommunägt  företag. Katarina Martinsdotter‐

Frohm når genom sina rådgivningar ungefär 100 potentiella nyföretagare under ett år, 

och det startar ca 30‐40 företag per år inom kommunen.  

Maria Bahlenberg, Näringslivsutvecklare, Bjurholms Kommun.  

Maria Bahlenberg  är  anställd  som näringslivsutvecklare  i  Bjurholms kommun och har 

jobbat i olika näringslivsprojekt sedan 1998. Hon är utbildad gymnasieekonom, men har 

även  läst  lite  juridik  och  arbetat  inom  akutsjukvården  i  fjorton  år.  Hon  har  dessutom 

erfarenhet av  företagande genom det egna, numera nedlagda, hönseriet  som hon drev 

till 2002.  Vid sidan av arbetet har familjen jord‐ och skogsbruksföretag.  

Maria Bahlenberg har,  tillsammans med två kollegor  från Västerbotten, på uppdrag av 

Nutek tagit fram en certifierande utbildning för rådgivare ur ett genusperspektiv, detta i 

ett samarbete med Handelshögskolan i Umeå. En liknande utbildning genomfördes även 

i Stockholm men då med andra  intressenter bakom.   Då utbildningen utfördes  i Umeå 

fick den så pass bra respons att den även testades  i Norrbotten. Utbildningen kommer 

att  utföras  på  ett  nationellt  plan  med  Karin  Holmqvist,  professor  vid  Stockholms 

handelshögskola. 

Bjurholm Kommun och näringsliv  
Bjurholm  är  Sveriges  minsta  kommun  med  2  521  invånare  enligt  SCB:s  statistik  för 

tredje  kvartalet  2008.7  Kommunen  har  rankats  som  ”Norrlands  mest  företagsvänliga 

kommun”  av  svenskt  näringsliv  åren  2001‐2007.8    Näringslivsfrågorna  ligger  inom 

Kommunstyrelsens  ansvarsområde  i  Bjurholm.  Senaste  kvartalet  genomförde  Maria 

                                                        

7 Tillgänglig via SCBs hemsida.  
8 Enligt Bjurholm Kommuns hemsida 14/12‐08.  
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Bahlenberg ca 30‐40 rådgivningar inom nyföretagande, vilket är vad det brukar ligga på 

per kvartal.   

Curt Levin, Affärsrådgivare inom projektet Start, Skellefteå Kommun 

Mellan  2003‐2005  var  Curt  Levin  chef  för  det  som  då  hette  Skellefteå 

Nyföretagarcentrum.  Från  2006  är  han  affärsrådgivare  inom  projektet  Start  som  är 

Skellefteå kommuns nyföretagarverksamhet.   

Curt Levin har en bakgrund som egenföretagare inom affärsrådgivning och konsultning 

sedan 1999 med inriktning mot marknadsutveckling för nya produkter och mycket mot 

nyföretagande. Han är utbildad ekonom och har jobbat med redovisning inom industrin, 

som säljare och som marknadsansvarig för norrlandsbutikerna inom Vivo Nord.  

Skellefteå Kommun och näringsliv  
Skellefteå  har  enligt  SCB:s  statistik  för  tredje  kvartalet  2008  71  989  invånare.    Den 

största arbetsgivaren är Skellefteå kommun själv,  följt  av Västerbottens  läns  landsting 

och Boliden AB.  

Ca 21 % av de förvärvsarbetande inom Skellefteå kommun arbetar inom industri, 20 % 

inom vård och omsorg, 15,5 % inom handel och kommunikation, 11 % inom forskning 

och  utbildning,  10,6 %  inom  finansiell  verksamhet,  6.4 %  inom  personlig  service  och 

kulturella  tjänster, 6,8 %  inom byggnadsverksamhet, 3.4 %  inom offentlig  förvaltning, 

2,5  %  inom  Jord‐  och  skogsbruk,  1,4  %  inom  energi  och  vattenförsörjning  och 

resterande 1,5 % inom övrigt. 9 

Projektet Start,  som Curt  Levin  jobbar  inom,  har  ca  250‐300  besökare  per  år med  en 

nedskriven  idé,  varav  ungefär  hälften  går  vidare  till  att  starta  ett  företag.  Innovation 

Västerbotten  står  som  projektägare  för  projektet  Start  tillsammans  med  Skellefteå 

Kommun  och  Arbetsförmedlingen.  När  det  gäller  näringslivsfrågor  generellt  hanteras 

det via Tillväxt Skellefteå inom den kommunala organisationen.  

                                                        

9 Siffror från Skellefteå Kommuns hemsida under ”Korta fakta”: ”Näringsliv och arbetsliv”. 
[2008‐12‐16] 
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Lars‐Åke Holmgren, Näringslivschef, Norsjö Kommun 

Lars‐Åke  Holmgren  är  från  och med  den  första  augusti  2008  näringslivschef  i  Norsjö 

kommun. Han har ett förflutet som egenföretagare inom resebranschen och har genom 

sitt  företagande  gått  en  hel  del  utbildningar;  både  när  det  gäller  ekonomi men  också 

starta‐eget‐kurser.  

Arbetsuppgifterna  är  varierande  och  breda  då  det  inom  Norsjö  kommuns 

näringslivsenhet  ryms,  förutom  företagsutveckling  och  starta‐eget‐verksamheten,  EU‐

projekt, inflyttarservice och flyktingverksamheten.  

Norsjö Kommun och näringsliv  
Norsjö  kommun  är  Sveriges  tionde  minsta  kommun  med  ca.4380  invånare  år  2007 

enligt  siffror  från SCB:s Kommunfakta  för Norsjö kommun  (2008). Där kan man också 

läsa  att  de  största  näringsgrenarna  2006  var  i  fallande  skala;  29 %  Tillverkning  och 

utvinning, 17 % Vård och omsorg, 11 % Handel och kommunikation, 10 % Byggindustri, 

8  %  Utbildning  och  forskning,  7  %  Personliga  och  kulturella  tjänster,  5  %  Jordbruk, 

skogsbruk,  jakt  och  fiske  samt  Offentlig  förvaltning,  4  %  Finansiella  tjänster, 

företagstjänster, 2 % ej specificerade tjänster och slutligen 1 % Energi, vatten, avfall (s. 

4). 

Näringslivsenhetens  ambition 

är  att  man  ska  nå  ca  25 

potentiella  nyföretagare  och  att 

det ska starta 15 nya företag per 

år,  och  att  man  genom  olika 

informationsinsatser  ska  nå 

ungefär 100 människor per år.  

 

  Figur 2 Norsjö Kommun Organisationsplan (Källa: Personlig 
kommunikation 22/1208. Min färgsättning) 
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Resultat och analys 
 

Resultatet delar jag upp enligt följande. Först beskriver jag hur respondenterna uppger 

att  de  jobbar utåt med  information om  sin  verksamhet,  för  att  visa på hur de  arbetar 

med  information  i  hela  informationskedjan  (se  Choo  Information  management  cycle).  

Sedan  beskriver  jag  hur  de  själva  arbetar  med  informationsinhämtning  och 

omvärldsbevakning,  vilka  informationskällor  och  informationsförmedlare  de  har  och 

slutligen se vilka attityder de har till bibliotek och dess resurser.  

Hur arbetar man med att nå ut med information i sitt arbete?  

När  det  gäller  att  nå  ut  med  information  om  sin  verksamhet  så  arbetar  mina 

respondenter  aktivt  med  olika  informationsinsatser.  Med  detta  avses  hur  man 

marknadsför  sig  mot  sin  målgrupp  som  kan  vara  både  nyföretagare  och  redan 

etablerade,  men  även  andra  insatser  som  kan  främja  näringslivsutvecklingen  inom 

kommunerna.  

Katarina  Martinsdotter‐Frohm,  Vännäs  berättar  att  de  sköter  sin  marknadsföring  via 

bl.a. annonser, via kommunens hemsida och aktiviteter.  

Vi  syns.  Och  i  små  kommuner  är  det  så  mycket  enklare  att  arbeta.  Så  jag 
förknippas  ju  med  näringslivsservice  och  min  kollega  också.  Så  att  det  är 
liksom  inte  så  svårt.  Det  kan  ju  vara  annat  i  en  stor  kommun  där  det  finns 
många  aktörer,  men  vi  är  ju  som  ensam  på  banan  här  så  det  vet  man  om. 
(intervju 25/11‐08) 

Katarina Martinsdotter‐Frohm  var med  och  grundade  näringslivsservice  i  Vännäs  och 

menar på att då, i uppstarten av en ny service, var det annorlunda: ”… då var det ju mer 

att man måste tala om ’Vad gör ni?’” (intervju 25/11‐08).  

Inom Bjurholms kommun jobbar Maria Bahlenberg på ett  liknande sätt. De  informerar 

via  kommunens  kanaler,  via  hemsidan  och  genom  olika  aktiviteter  som  frukostträffar 

och företagsbesök. Maria Bahlenberg säger, ungefär som Katarina Martinsdotter‐Frohm, 

att i små kommuner så;  

Där känner alla mig och de vet att ’jamen är det någonting jag funderar på’ – 
alltså jag kan inte gå på affärn utan att jag får en fråga […] (intervju 1/12‐08) 
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Att  arbeta  utåtriktat  är  naturligtvis  en  viktig  del  av  alla  mina  respondenters 

arbetsuppgifter. Precis som de två föregående så arbetar man inom Skellefteå Kommun 

och projektet Start med annonsering, information via hemsidan och informationsträffar 

av olika slag. Curt Levin, affärsrådgivare inom Start menar också att  

[…] genom att vi har varit igång så pass länge så börjar vi ju ha ambassadörer 
som  faktiskt  tycker  att  ’vänd  er  till  Start’,  och  vårt  nätverk  naturligtvis. 
(intervju 2/12‐08) 

Vilka informationskällor och informationsförmedlare använder man sig av? 

När  man  tittar  på  hur  de  fyra  respondenterna  ser  på  information  och 

omvärldsbevakning, vilken tid de lägger ner på detta och hur de jobbar strategiskt med 

dessa  frågor  så  ser  man  att  det  ser  lite  olika  ut.  Att  söka  information  och 

omvärldsbevaka är en del av vardagen  för alla de  fyra  respondenterna och de arbetar 

med olika  typer av källor.  Ser man  till Höglund & Perssons  indelning av  information  i 

kategorier (se Teoretisk bakgrund, figur 1) utifrån interna, externa respektive formella 

och informella källor, så har respondenterna stor spridning av sina källor mellan dessa 

vilket bör tyda på att de har god täckning bland sina källor inom alla kategorier.  

De  informationskällor  som  respondenterna  använder  sig  av  är  bland  annat 

affärstidningar  som  exempelvis  Dagens  Industri,  dagstidningar,  nyhetsbrev  från  olika 

organisationer  och  myndigheter  och  andra  relevanta  webbplatser.  Den  främsta 

informationskällan  respondenterna  pekar  på  är  de  nätverk  som  de  byggt  upp  genom 

åren. Även Internet används ofta för att få svar på sina frågor, kanske framför allt för att 

det är en tidsbesparing;  

Ja alltså det går väl inte att komma ifrån att internet är det viktigaste, för att 
det  är  så  pass  snabbt  att  söka  just  det  man  är  ute  efter  då.  
[intervju Lars‐Åke Holmgren, 5/12‐08) 

Då  respondenterna  frekvent  deltar  i  informationsmöten,  frukostmöten,  olika 

företagarmässor mm så får de även information via deltagare på sådana tillställningar. 

Detta är nog så viktigt som att hålla sig ajour via andra informationskällor. 

Höglund & Persson  (1985) skiljer mellan olika  informationsbehov där det handlar om 

regelbundna  behov  såsom  den  dagliga  genomgången  av  informationskällor.  Detta  är 

något  som  i  mina  respondenters  fall  skulle  kunna  motsvaras  av  läsande  av 
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dagstidningar,  branschtidningar,  regelbundna  nyhetsbrev  och  besök  av  myndigheters 

webbplatser, dvs. allt detta som de gör mer eller mindre på daglig basis för att hålla sig 

ajour med sin omvärld.  

När det gäller den andra kategorin – tillfälliga behov, i betydelsen söka information om 

något  som  inte  hör  till  de  vardagliga  rutiner  –  verkar  mina  respondenter  ha  god 

kännedom  om  vilken  informationskälla  de  ska  använda  sig  av  för  att  finna  svaren  på 

sina frågor. De söker både  inom sitt nätverk och genom sin mångåriga erfarenhet som 

rådgivare  inom  starta  eget  så  vet  de  oftast  var  de  ska  börja  söka  information.  De  vet 

vilka  myndigheters  webbplatser  som  kan  besvara  olika  typer  av  frågor,  vilka  andra 

organisationers  webbplatser  som  kan  vara  aktuella  att  besöka  eller  bland  de  andra 

källorna de samlat ihop under årens lopp.  

Nätverkens betydelse  

Choo  (2002)  poängterar  fördelarna  med  personliga  nätverk  och  värderar  dem  som 

något  av  de  viktigaste  källorna  till  information  vilket  även  understryks  av  alla 

respondenter. Om nätverkens betydelse säger Maria Bahlenberg säger så här;  

För  de  är  ovärderliga  […]  det  är  viktigt  att  få  möjlighet  att  vårda  de  där 
nätverken också för det bygger ju på ett förtroende. Och det är ju faktiskt så 
att  idag  så  är  ju  inte  pengar  makten,  idag  är  information  och  kunskapen 
makten.  […] För är man på sidan så är man på sidan om. Och det  ibland gör 
liksom  att  man  blir  så  fruktansvärt  trött  i  huvudet.  För  det  gäller  att  man 
ligger an hela tiden och tar till sig det här. (intervju 1/12‐08) 

Choo (2002) menar att de personliga nätverken är viktiga då dessa nätverk har fördelar 

som att informationen man tar del av redan är filtrerad och summerad (s. 31) vilket kan 

vara  tidsbesparande.  En  potentiell  nackdel  med  information  som  är  filtrerad  via 

personliga  nätverk  är  att  informationen  eventuellt  kan  missförstås  eller  misstolkas 

innan den förs vidare.  

Många  av  respondenterna  nämner  Entreprenörscentrum10  som  en  viktig 

informationskälla.  Via  Entreprenörscentrum  får  flertalet  av  mina  respondenter 

                                                        

10 Entreprenörscentrum är ett EU‐projekt som ALMI Företagspartner Nord AB är ägare av, och 
som delfinansieras av,  förutom EU, bl.a  landstinget och kommunerna i Norr‐ och Västerbotten, 
länsstyrelsen och regionförbundet. Projektet har fokus på entreprenörskap och allt vad det kan 
innebära; från affärsidé till genomförande, innovationer mm. 
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information,  utbildning  och  möjlighet  att  knyta  viktiga  personliga  kontakter  som 

används frekvent när de sitter i rådgivning med sina kunder.  

Omvärldsbevakning  

När  det  gäller  att  arbeta med  den  fortlöpande  omvärldsbevakningen,  dvs.  att med  ett 

mer  strategiskt  förhållningssätt  hålla  koll  på  eventuella  förändringar  i  sin  omvärld, 

arbetar  respondenterna på  lite olika  sätt,  säkerligen beroende på hur de anser att det 

arbete de utför faller inom omvärldsbevakning eller inte.   

Lars‐Åke Holmgren lägger ner ett par timmar om dagen på omvärldsbevakning, medan 

exempelvis Curt Levin lägger ner ett par timmar i veckan. Katarina Martinsdotter‐Frohm 

säger att det handlar om ungefär en dag i veckan men då räknar hon även in aktiviteter 

som informationsträffar  i den tiden, vilket är  fullt rimligt då omvärldsbevakning också 

handlar om att prata med andra som agerar på samma arena. Maria Bahlenberg lägger 

ner ca fyra timmar i veckan. Spännvidden mellan respondenterna är stor alltså.  

Ingen  av  respondenterna  anser  att  det  finns  tillräckligt  med  tid  för  att  sköta 

omvärldsbevakning  och  informationssökning  fullt  ut  även  om  de  anser  att 

omvärldsbevakning och informationssökning är viktiga aktiviteter. Det går en hel del tid 

till  administration,  besvara  skrivelser,  möten  mm  som  gör  att  exempelvis 

omvärldsbevakningen får liten tid;  

De här småkommunerna har  ju så slimmade organisationer så det är  liksom 
nödvändigheternas nödvändigheter det man gör. (Maria Bahlenberg, intervju 
1/12‐08) 

Ingen  av  de  fyra  respondenterna  använder  sig  av  företag  som  sköter  själva 

omvärldsbevakningen  å  deras  vägnar.    Arbetet med omvärldsbevakning  sköts  av  dem 

själva  i  olika  utsträckning  inom  ramen  för  arbetet.  Katarina  Martinsdotter‐Frohm 

berättar att de inom Vännäs kommun funderar på att anställa en person som ska arbeta 

övergripande med omvärldsbevakning eftersom det är ett så pass viktigt område idag;  

Det  är  en  jätteviktig  roll  och den blir  ju  viktigare och viktigare om man  ska 
vara på tå och framåtsyftande (intervju 25/11‐08) 
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Krav som ställds på källor och nätverk  

Att  samhället  producerar  stora mängder  information  är  ingen  underdrift  och  att  sålla 

bland  den  här  informationen  är  viktigt.  Det  gäller  att  veta  vem  som  står  bakom 

informationen  som  skickas  ut,  att  man  är  källkritisk  och  informationen  är  tillgänglig. 

Dessa tre faktorer ser respondenterna som viktiga, inte minst när det gäller information 

på webben; 

Om man då tänker på allt det här som ramlar in i burken varje vecka, och en 
del är ju… från början läser man ju allt. Allt, allt, allt. Sen har man ju lärt sig att 
vissa  kanske  jag  inte  ens  lägger  ner  tid  på,  utan  där  vet  jag  att  […]  källan 
kanske inte är 100 % seriös och då sorterar man bort det. (intervju med Maria 
Bahlenberg, 1/12‐08) 

Hur man förhåller sig  till  informationskällor är en komplex  fråga. Detta  framkommer  i 

en intervju med Curt Levin (2/12‐08);  

[…] om jag tänker mig som ITPS11 och Nutek och de som är officiella; de har ju 
en kvalitetsstämpel  så  jag  tänker  att de här kan  jag  lita på och där  letar  jag 
mest  fakta. Om  jag då är  inne på Dagens  Industri  så är det  ju ofta så att där 
lyfts någon fråga som man tycker att – ja men det här liknar ju någonting, där 
här  vill  jag  tittar  mer  på  –  vem  har  sagt  det  här?  –  Så  går  man  in  på 
Regeringskansliet eller någonting sånt och läser vidare.  

Flera av respondenterna betonar också att det ska vara lätt att ta till sig information från 

webbplatser,  framför allt när det gäller  information som lämnas vidare vid exempelvis 

rådgivningar  till  nyföretagare.  Andra  viktiga  kriterier  när  det  gäller  vilka 

informationskällor  man  väljer  att  använda  är  att  det  ska  vara  enkelt  att  söka  på 

webbplatser, enkelt att navigera och slutligen att information som finns på webbplatser 

är korrekt och väluppdaterad.  

Det  som  framkommer  i  intervjuerna  angående  vilka  krav  man  ställer  på  sina  källor 

stämmer  väl  överens  med  vad  Taylor  (refererad  i  Choo,  2002)  räknar  upp  som 

huvudkategorier när det gäller viktiga aspekter. Taylors sex huvudkategorier är Ease of 

use,  Noise  reduction,  Quality,  Adaptability,  Time  savings  och  Cost  savings.  Det 

framkommer att det är viktigt för respondenterna att informationen är lätt att förstå och 

lätt  tillgänglig,  att  det  är  viktigt  med  hög  relevansnivå  osv.  Respondenterna  är  väl 

medvetna om varför de väljer vissa källor framför andra, och vilka krav som bör ställas. 
                                                        

11 ITPS står för Institutet för Tillväxtpolitiska Studier. Webbplats; http://www.itps.se 
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Detta stämmer väl överens med de olika kategorierna anser jag. Det är även intressant 

att se att de ställer högre krav på korrekta fakta när det gäller officiella källor som t.ex. 

myndigheter.  

Respondenternas inställning till sina informationskällor stämmer överens med Höglund 

& Persson (1985) som menar att  

Ju  längre  man  varit  verksam  inom  ett  specialområde,  desto  fler 
personkontakter  har  man  hunnit  etablera  och  desto  bättre  kännedom  om 
olika tryckta källor bör man också ha (s. 80).  

Man bör ha  i  åtanke att  vid  tidpunkten när Höglund & Persson  skrev detta  fanns  inte 

Internet  och  dess  informationsflöde,  men  jag  hävdar  att  detta  påstående  blir  lika 

relevant även när det gäller kännedom om relevanta informationskällor via internet. 

Hur ser man på biblioteken som resurs när det gäller informationskällor och 
informationssökningskompetens?  

Ingen av de fyra respondenterna använder sig i dagsläget av biblioteken i sitt arbete. När 

man frågar varför svarar exempelvis Curt Levin att biblioteken inte används för  

[…]  tillgängligheten  via  internet  på  nästan  allt  det  vi  behöver  gör  att  ja… 
biblioteket är inte en primär informationskanal längre. (intervju 2/12‐08) 

Maria Bahlenberg säger att 

Nej  jag känner att  jag har allt  jag behöver här. Jag vet precis var jag ska leta. 
Och  så  fort  det  kommer  upp  någonting  nytt,[…]jag  ligger  tror  jag  på  alla 
sändlistor  så  att  det  kommer  automatiskt  så  då  kan  man  kolla  ’Är  det  här 
någonting  för  mig  eller  inte’,  och  sen  så  har  ju  jag  kvar  det.  Så  jag  känner 
liksom att jag har det jag behöver i det jobb jag gör. (intervju 1/12‐08) 

Lars‐Åke Holmgren använder sig inte heller av biblioteken som resurs i sitt arbete och 

tycker att det är synd eftersom det är en ”oerhört fin service som finns i samhället som 

alldeles för få utnyttjar” (intervju 5/12‐08). Vid frågan om varför det är så svarar han att 

det delvis beror på okunskap om bibliotekens  resurser men att han har märkt att det 

hänt ganska mycket på biblioteket i Norsjö som tyder på förändring. ”Men frågan är den: 

har företagarna uppfattat det här eller är det 65+ som är där?” (intervju 5/12‐08). 

Vid  frågan  om  man  kan  se  projekt  som  Bibliotekskompaniet  –  bibliotek  och  företag  i 

samverkan  som  någonting  användbart  ur  deras  synvinkel  får man  en  lätt  tvekan  från 

samtliga  respondenter.  I  intervjuerna  framkommer  att  visserligen  är  respondenterna 
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användare av biblioteken rent privat men  inte alls  i  sin profession, vilket stämmer väl 

överens med det Parking & Westlander (1998) poängterar i sin magisteruppsats när det 

gäller företagarnas syn på bibliotek som; ”en lokal där man är med sina barn och lånar 

böcker” (s. 23).  

Företagsservice  på  bibliotek  och  respondenternas  inställning  till  detta  är  inte  helt 

entydig.  Maria Bahlenberg menar att hon kan tänka sig att; 

[…]  i  större  kommuner  där  den  här  närheten  inte  är  lika  tydlig  och  där 
tillgången och möjligheten att träffa den här rådgivaren [dvs. affärsrådgivaren 
min  anm.]  är  lika  enkel,  där  kan  jag  tänka  mig  att  det  här 
[Bibliotekskompaniet] kan vara ganska bra. […] Å andra sidan det kanske kan 
vara så att man [nyföretagaren] kanske  inte vill  få den här kontakten därför 
att man vill göra det själv.(intervju 1/12‐08) 

Curt  Levin,  som  verkar  i  en  större  kommun,  är  något  mer  positiv  till  idén  om 

företagsservice  på  bibliotek  och  då  framför  allt  att  bibliotek  ska  kunna  tillhandahålla 

hjälp när det  gäller  informationssökning  i  bl.a.  databaser. Han kan också  tänka  sig  ett 

mer  utökat  samarbete  med  biblioteken  när  det  gäller  att  hjälpa  till  med 

informationssökning  till  nyföretagare  och  ser  det  som  en  självklarhet  att 

bibliotekarierna borde få utbildning inom nyföretagande som ett sätt att öka förståelsen 

för målgruppen.   Curt Levin ser gärna att han blir  involverad  i ett  framtida samarbete 

med biblioteken  för  att dela med  sig  av  sitt  sätt  att  se på nyföretagande och hur man 

arbetar mot målgruppen.  

Att  biblioteken  som vill  satsa på  företagsservice  i  någon  form måste  vara  tydliga med 

sina intentioner och klart förmedla sin roll bland andra aktörer står klart i intervjuerna. 

Den slutsatsen drar även Fisk & Nordby (2001) när de säger att biblioteken ska vara ”ett 

komplement, och inte en konkurrent, till andra förmedlare” (s. 71).  

Alla  fyra  respondenterna  är  väldigt  tydliga  med  att  de  inte  ser  biblioteken  som 

alternativa  rådgivare  när  det  gäller  nyföretagande,  vilket  inte  heller  är  projektet 

Bibliotekskompaniets avsikt. Katarina Martinsdotter‐Frohm uttrycker det så här:  

Vi vill ha samarbete väldigt brett men allt som rör ren information den vill jag 
ska komma via oss. För vi har fackkunskapen och nätverken. Och jag ser det 
litegrann  som  ett  resursslöseri  om  man  ska  ha  den  information  eller  ska 
informera även på ett nytt ställe. (intervju 25/11‐08) 



Umeå Universitet    Anja Säker 
Sociologiska institutionen    HT‐08 
Självständigt uppsatsarbete, 15 hp     
 

  30 

Detta kan visa på en emotsägelse  i  frågan om man  jämför med exempelvis Curt Levin, 

eller  Fisk  &  Nordby,  men  det  tyder  snarare  på  att  det  inte  finns  någon  entydighet  i 

frågan.  

Maria  Bahlenberg  menar,  vilket  jag  varit  inne  på  tidigare,  att  i  små  kommuner  som 

Bjurholm vet alla att det är henne de ska vända sig till. Att samarbeta med biblioteken 

eller att biblioteken ska erbjuda någon typ av företagsservice behöver i och för sig inte 

vara så dumt för som Maria Bahlenberg säger;  

Å andra sidan så har den enskilde mycket mer på benen då när de kommer till 
mig. Så kan jag starta på en annan nivå, för det är ju en av de viktigare delarna 
i jobbet man har; att liksom känna av litegrann vilken nivå starta jag på här? 
(Intervju 1/12‐08) 
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Diskussion 

Informationskällor och informationsförmedlare 

Bilden av informationsinhämtning hos de fyra respondenterna är på intet sätt komplett 

då  intervjuerna  kunde  följts  upp  med  exempelvis  mer  praktiska  moment  som 

observationer.  Men  jag  anser  ändå  att  det  har  framkommit  en  hel  del  intressanta 

resultat som är värda att diskutera vidare.  

Jag  anser  att  mina  respondenter  verkar  ha  en  god  uppfattning  om  vilka  typer  av 

informationskällor  de  behöver  i  sitt  arbete,  vilka  krav  som  bör  ställas  på  dessa 

informationskällor, dess potentiella brister men även möjligheter. Respondenterna har 

många olika typer av informationskällor som fyller olika behov. Behoven kan handla om 

både den vardagliga kontrollen av vad som händer i omvärlden, men även ett antal olika 

portaler eller inkörsportar till fler informationskällor. Detta kan behövas när det gäller 

olika typer av frågor de får vid rådgivningar. Som Maria Bahlenberg uttrycker det;  

Här  gäller  det  ett  mer  generellt  perspektiv  att  titta  på  hela  bredden.  Ena 
dagen kan det vara att man svarvar skruvar eller sågar ved, till att nästa dag 
vara  ett  städföretag  eller  ett  turistföretag  som  funderar  över  någon 
investering i köket. (Intervju, 1/12‐08) 

Att  respondenternas  nätverk  är  det  som  lyfts  fram  i  intervjuerna  som  bland  det 

viktigaste  för  att  få  information  är  inte  förvånande.  Däremot  tror  jag  det  är  värt  att 

fundera  över  hur  mycket  tid  och  resurser  som  idag  läggs  ner  på  att  etablera  och 

underhålla sina kontakter i nätverken. Utifrån vad respondenterna säger så är detta på 

ett  minimum  även  om  alla  ser  det  som  bland  det  viktigaste  för  att  få  fram  relevant, 

pålitlig  information.  Kanske  är  det  även  så  att  bibliotek  i  allmänhet  har  begränsade 

möjligheter att upprätta och utveckla sina nätverk. 

Informationskällorna  är  många  och  respondenterna  poängterar  erfarenheten  som  ett 

stöd när det gäller att välja vilka källor som är relevanta eller inte, vilket säkerligen är 

viktigt. Men det bör alltid finnas utrymme för nya informationskällor, som kan omfatta 

både nya (och gamla) aspekter som man behöver bevaka för sitt arbete. Att stagnera  i 

intresse eller  inte  få  tid att utforska nya  informationskällor kan vara  förödande  för en 

verksamhet. Nu säger jag inte att så är fallet med respondenterna i det här fallet, men jag 

anser det viktigt att ha i åtanke.  
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Men,  mängden  är  inte  det  viktiga,  det  är  kvaliteten  på  informationskällorna.  Att 

underhålla  sin  informationssökningskompetens,  oavsett  om  det  gäller  elektroniska 

källor,  myndigheter  och  organisationers  webbplatser,  dagstidningar,  tidsskrifter, 

databaser o.dyl. är allt viktigare idag.  

Det är intressant att trots att respondenterna känner att de har för lite tid att lägga ner 

på  sin  omvärldsbevakning  så  köper  ingen  av  respondenterna  någon  av  de 

omvärldsbevakningstjänster som finns på marknaden idag. Om detta beror på okunskap 

om dem, begränsad budgetram eller helt enkelt på att man vill sköta den biten själv, har 

inte framkommit i intervjuerna.  

Bibliotekskompaniet – Hur ser förutsättningarna ut?  

Ingen  av  respondenterna  tycker  att  det  är  en  självklarhet  att  biblioteken  ska  agera 

informationsförmedlare  för  den  målgrupp  som  exempelvis  projektet 

Bibliotekskompaniet  –  Bibliotek  och  företag  i  samverkan  har  dvs.  nyföretagare. 

Argumenten är bl.a. att just småföretagen själva gärna ser en enda ingång till rådgivning 

och  att  rådgivarna  ofta  har  en  mångårig  erfarenhet  och  kunskap  om  området  som 

nyttjas bäst genom de ingångar som finns idag.  

Curt Levin  inom projektet Start  är den enda som klart uttalar ett visst  intresse  för att 

samarbeta  i  större  utsträckning  med  biblioteken.    Även  om  Lars‐Åke  Holmgren  är 

försiktigt  positiv  så  är  kontentan  att  ingen  av  de  fyra  respondenterna  i  dagsläget  ser 

biblioteken som en informationsförmedlande resurs.  

Orsakerna till dessa verkar vara många. En av orsakerna kan vara att man, som Lars‐Åke 

Holmgren säger, inte riktigt vet vad biblioteken har att erbjuda. Detta påstående borde 

skapa  utrymme  för  funderingar  kring  en  mer  riktad  marknadsföringsinsats  från 

bibliotekens  sida  mot  företagare  och  övriga  aktörer  i  dess  omvärld.  Allt  för  att 

biblioteken kan bli tydligare med vad man kan erbjuda för service och resurser till sina 

medborgare. En annan orsak är att de fyra respondenterna är så pass trygga i att de har 

en bra och diversifierad uppsättning informationskällor där de har möjlighet att fånga in 

de aktuella händelserna, trender och förändringar i exempelvis finansieringsregler och 

lagstiftning. Respondenterna känner inte att biblioteken kan erbjuda så mycket i övrigt, 
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varken  när  det  gäller  respondenternas  yrkesutövning  eller  för  de  företagare  som  de 

möter i rådgivning eller vid andra tillfällen.  

Avslutande funderingar 

Sammanfattningsvis  kan  jag  konstatera  att  bilden  av  informationsvanor  och  de 

konsekvenser  ett  bra  (eller  mindre  bra)  genomfört  informationsinhämtande  och 

förmedlande är komplext. Det  finns många orsaker till varför min  intressegrupp bland 

många  runt  nyföretagare  använder  sig  av  de  informationskällor  och 

informationsförmedlare  de  gör.  Det  handlar  bl.a.  om  tillit  till  informationskällan, 

erfarenhet,  intresse  och  kunskap  om  det  aktuella  området,  tillgång  till  personliga 

nätverk, tid för omvärldsbevakning och informationsinhämtning.  

Jag  skulle  säga  att  den  sammantagna  bilden  av  hur  respondenterna  arbetar  och 

resonerar  kring  sina  informationsvanor  ger  indikationer  på  god  kvalitet  bland  de 

informationskällor de använder sig av. De utvärderar kritiskt de informationskällor som 

används, och gör det kontinuerligt. Den information som kommer via nätverken bygger 

på ett ömsesidigt förtroende som bygger på personliga relationer under, oftast, lång tid. 

Via  nätverken  kan  också  respondenterna  få  återkoppling  och  diskutera  kring  aktuella 

frågeställningar på ett sätt som det inte är möjligt att göra via enbart nyhetsbrev mm.  

Om man  ser  till  hur  projekt  som  fokuserar  på  företagsservice  inom  bibliotek  i  någon 

form bör agera mot denna  intressegrupp tror  jag att man måste bli  tydligare med vad 

man har att erbjuda och, minst lika viktigt, vad man inte kan erbjuda. Bibliotek bör, om 

man är intresserad av att utöka sin målgrupp mot nyföretagare och de intressenter som 

finns  runt  omkring  dem,  söka  nya  vägar  för  samarbeten med  exempelvis  näringslivet 

och lära av de goda exempel som finns runt om i landet, likväl som att lära av de projekt 

som inte fungerat.  

Om  man,  som  respondenterna  i  denna  uppsats  uttrycker,  är  nöjd  med  de 

informationskällor  man  har,  måste,  anser  jag,  bibliotek  som  vill  agera 

informationsförmedlare och/eller informationskälla fundera över varför så få ur denna 

målgrupp använder bibliotekens resurser. Har biblioteken rätt sorts databaser mm. för 

att möta de behov  som efterfrågas? Har biblioteken de  sorters  tidskrifter  eller böcker 

som  företagare och deras omvärld behöver  för  att  klara  att möta dagens utmaningar? 
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Framtida forskningsfrågor 

Jag inser att det finns en hel del aspekter på information som det finns en hel del teorier 

som  det  går  att  fördjupa  sig  i.  Detta  gäller  både  aspekter  som  användningsområden, 

informationsbehov  och  tillämpning  av  informationssökning  mm.  Jag  har  försökt  att 

översiktligt ge en bild över de teorier som ligger närmast  till hands  för denna uppsats 

syfte  och  frågeställningar,  och  givetvis  finns  det  många  områden  man  skulle  kunna 

utveckla i framtida forskning.  

Denna uppsats  försöker på  intet sätt göra en översiktlig eller generell analys över hur 

näringslivsenheter  och  andra  rådgivande  instanser  inom  nyföretagande  genomför  sitt 

informationsinhämtande, vilka informationskällor som används eller bör användas eller 

säga något generellt om bibliotekssamarbeten. Det skulle därför vara väldigt intressant 

att  via  större  studier  utforska  hur  dessa  näringslivsenheter  genomför  hela  den  cykel 

som  Choo  försöker  att  skissa  upp.  Hur  förmedlas  den  information  som  inhämtas  till 

slutkunden  –  småföretagarna?  Hur  ser  andra  intressenter  på  informationsinhämtning 

som senare ska förmedlas till tredje part, dvs. en slutkund? Finns det likheter och/eller 

skillnader?  

Utifrån empirin i min uppsats kan jag se att det verkar finnas en skillnad i inställning till 

bibliotekens  företagarservice  och/eller  biblioteken  som  informationsförmedlare 

beroende på storleken på kommun. Jag kan däremot inte säga hur stor inverkan denna 

faktor  har  bara  att  den  har  inverkan.  Finns  det  någon  tydlig  skillnad mellan  små  och 

stora  kommuner  och  dess  inställning  till  bibliotek  som  informationsförmedlare.  Detta 

skulle  kunna  inkludera  flera  olika  målgrupper  inom  företagens  omvärld:  finansiärer, 

företagen själva, näringslivet, service mot nyföretagare och övriga aktörer.  

Ett  annat  forskningsområde  som  bör  utforskas  ytterligare  är  företagsservice  på 

bibliotek. Detta är ett ämne som återkommer någon gång då och då, och det skulle vara 

intressant  att  se  vilka  som  är  framgångsfaktorerna  för  de  försök  som  lyckats  och  nu 

integrerats  som  en  naturlig  del  av  dessa  biblioteks  verksamhet;  har  det  att  göra med 

tidpunkt,  geografisk  läge,  ekonomiska  förutsättningar,  samarbeten  inom  regionen, 

personliga drivkrafter och nätverk?  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Informera om;  

‐ att jag spelar in samtalet  
‐ hur jag behandlar materialet 
‐ hur jag sparar materialet  
‐  

Fråga om jag får återkomma med kompletterande frågor.  

Bakgrund  
• Hur länge har du arbetat i nuvarande position?  

o vad gjorde du innan?  
• Vilken bakgrund har du?  

o utbildning,  
o branscherfarenhet,  
o annat 

• Vilka arbetsuppgifter har du? 
o Speciellt ansvarsområde? 

 
• Hur jobbar du/ni på att marknadsföra er mot företag? 

 
• Hur många besökare har ni per år?  

 
• Varför vänder man sig till er?   

o Vilken typ av företag/bransch? 
o Återkommer de? 

• Vilken typ av frågor kommer de med?   
•  

Informationsbehov/omvärldsbevakning 
När jag pratar om informationssökning och omvärldsbevakning definierar jag det på 
följande sätt: 

Informationssökning handlar om att söka efter svar/information om en viss specifik fråga 
eller problem.  

Omvärldsbevakning är ett mer strategiskt sätt att hålla koll på omvärlden och eventuella 
förändringar som sker.  

• Hur ser du på omvärldsbevakning och informationsbehov?   
o Jobbar ni strategiskt med detta? 

• Vad innebär informationssökning för dig? 
• Vad innebär omvärldsbevakning för dig?  
• Är det du eller någon annan som har ett huvudansvar för att sköta 

informationssökning (och/eller omvärldsbevakning) hos er? 
• Hur många timmar i veckan uppskattar du att du lägger ner på att söka efter 

information på olika sätt?  
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o både för egen del för arbetet – nya regler, lagar, nyheter, men även för 
kunders räkning 

• Känner du att du har tillräckligt med tid och resurser (kompetens) för att söka 
efter den information du behöver?  

•  

Informationsskällor 
När jag pratar om information så pratar jag om tänker jag mig information som rör ex. 
marknaden, lagar och avtal, EU, skatter mm. Jag pratar inte om blanketter, formulär, 
telefonnr eller liknande. 

• I vilka situationer behöver du leta efter information?  
o För egen del i jobbet – exempel 
o För kunds räkning  
o annat 

 
• Om du tänker dig senaste tre gångerna du (aktivt) sökte efter information för ett 

företags räkning, vad gällde det då? 
o Hur förmedlar du den informationen till företaget?  

 

• Hur söker du efter information? Genom ex;  
o Tidskrifter?  
o Webbplatser (som speciella företagarsajter eller dyl) 
o Databaser (def. Vad jag menar med databas?) 
o Kollegor?  
o Affärskontakter?  
o Biblioteket 
o Myndigheter?  
o Deltar du i mässor och/eller konferenser?  
o Annat 

 

• Vilka av de du nämnt använder du mest och i så fall varför?  
o Specifikt informationsbehov beroende på bransch?  
o Beroende på fas i företagandet?  
o Annat? 

 

• Vilka krav ställer du på dina informationskällor?  
o lätt att nå (tillgänglighet) 
o lätt att söka i 
o lätta att förstå 
o priset 
o pålitlighet/branschvana 
o annat? 
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Informationsförmedlare 
• Använder du dig av någon service/något företag som sköter 

omvärldsbevakningen åt er?   
o Med det menar jag om ni använder er av något företag som håller koll på 

vissa branscher eller källor för er räkning som ni abonnerar på.  
 

• Hur ställer du dig till biblioteken som informationsförmedlare?  
 

• Om biblioteket är bra och du använder det, VAD är bra med biblioteket?  
• Om biblioteket inte används varför? 

o Saknar vissa tjänster/resurser 
o Anser inte att bibliotekets personal har rätt kompetens 
o Tillgängligheten (öppettider, långt till biblioteket mm)  

 
• Vilken information skulle du vilja att biblioteken erbjuder?  

o tidsskrifter 
o databaser,  
o informationssökningskompetens? 
o Annat  

Övrigt 
o Känner du att jag har missat någon viktig aspekt som jag bör ta med mig i denna 

studie?  
o Annat 

 


