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The purpose of this study is to examine and explain why three Swedish public libraries failed 
in their ambition to act as information services for small and medium-sized firms (SMF). To 
support this purpose two major assumptions are made: 

1) Public libraries who plan to run this kind of"business" must act with the same means 
as "professional" services. 
2) The service must be adjusted to the information needs of the customer. 

Based on these assumptions sixteen factors which are crucial to the "success" for this kind of 
service are presented. 

Applied to the information services of Lidkoping, Solvesborg and Viistervik, these factors 
reveal a number of shortcomings and mistakes made by the libraries. 

To understand this result these information services are seen as parts of a traditional Swedish 
public "library-thought". It is shown that, fundamental ideas in the way the public libraries are 
defined, like the responsibility to act in a neutral and democratic way, also characterised the 
three information services. 

These ideas together with the opinion of SMF as a "rational" information-consumer resulted 
in information services who did not meet the information-needs and information-behaviour 
ofSMF. 
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1. Inledning 

1. 1 lntroduk.tion 
Fran mitten av 80-talet kom ett antal svenska folkbibliotek att starta med informations
service till det lokala naringslivet. Gemensamt for projekten var att de ingick som delar i 
dessa kommuners satsningar pa det mer smaskaliga naringslivet. Bibliotekens del i detta 
arbete var att med datorbaserad informationssokning som framsta verktyg fungera som 
informationscentraler dar sma och medelstora foretag (SMF), oftast utan kostnad, skulle 
kunna tillgodose sina extema informationsbehov. 

Trots hoga ambitioner och med ofta stora personliga insatser fn'in personalens sida, sa 
har anslagsgivarna efter en tid inte ansett det vara motiverat att skjuta till medel for en 
fortsatt service. Da inte heller de lokala foretagen har varit beredda att betala for bib
liotekens service har detta lett till att projekten helt har upphort eller har lagts i malpase. 

Utifran denna korta redogorelse gar det att formulera en hypotes for denna uppsats: 
Det faktum att biblioteken inte har lyckats motivera varken kommunledning, de lokala 
fOretagen eller andra finansiarer att ansla medel till fortsatt drift av fOretagsservicen 
indikerar att dessa fOretagsserviceprojekt, trots mycket skiftande forutsattningar, inte har 
utformats och bedrivits pa ett for malgruppen andamalsenligt satt, samt att orsakema till 
detta star att finna i fOr folkbiblioteken gemensarnma faktorer. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats ar att lyfta fram de "bakomliggande" faktorema och orsakema 
till varfor dessa projekt inte har lyckats etablera sig som informationscentraler for det 
lokala naringslivet. 

Om dessa orsaker gar att harleda fran hur svenska folkbibliotek definieras och av tradi
tion bedriver sin verksarnhet, sa mojliggor detta liven en diskussion i vilken man forut
sattningarna for denna typ av service overhuvudtaget existerar hos folkbiblioteken. 

Slutligen vill denna uppsats, genom att se de tre projekten som exempel och konse
kvenser av en svensk informationsforsorjningspolitik som tog sin form i slutet 70-talet, 
peka pa och diskutera det andamalsenliga i nagra av de barande ideer som denna politik 
grundade sig pa. 

1.3 Material- och metodval 
Som jag ovan har papekat sa har det praktiska arbetet med foretagsservice upphort vid 
de tre biblioteken. Av naturliga skal har detta omojliggjort nagon direkt observation. En 
annan orsak som begransat materialinsamlingen, har varit att det stort sett saknas 
svenskt material som pa ett kritiskt och opartiskt satt har studerat denna typ av verk
sarnhet.Ovan namnda orsaker tillsammans med att det hos nagra bibliotek har funnits ett 
visst motstand att tala om nagot som kan betraktas som ett misslyckande, har gjort det 
nodvandigt att anpassa metodval for materialinsamlingen till varje bibliotek. 
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Utvarderingar, projektbeskrivningar, komrnunalt tryck, konferenshandlingar och artiklar 
i fr.a. bibliotekspress har varvats med telefonsamtal med berorda personer. Dessutom 
har vid ett fall aven en langre personlig intervju utfOrts. A ven om de olika metodema 
innebar risker vid en komparativ studie som denna, sa har de motiverats utifran nod
vandigheten av att fa fram relevanta fakta for att pa sa satt mojliggora en analys utifran 
de teoretiska utgangspunktema. 

Tre kriterier har varit styrande i valet av foretagsserviceprojekt: 

• Servicen ska ha varit av den omfattningen att det gar att karaktarisera verksamheten 
som enfi:iretagsservice. 

• Det ska finnas material som i nagon man har kunnat bekrafta, komplettera eller 
dementera den information som intervjuade personer har Ui.mnat. 

• For att stodja syftet med uppsatsen skall projekten ha bedrivits med sa skiftande 
"yttre"1 forutsattningar som mojligt. 

Mot denna bakgrund har valet fallit pa foretagsserviceprojekten i Solvesborg, Lidkoping 
och Vastervik. 

En upptackt nar jag narmade mig amnet var att det start sett saknas applicerbara teore
tiska modeller fOr hur informationsformedling till sma och medelstora foretag bor be
drivas. 

Nagot forenklat kan man karaktarisera den svenska situationen som tudelad. Den 
forskning som har bedrivits har framst varit inriktad pa kvantitativa studier av dessa 
foretags informationsfOrsorjning. Pa andra sidan har det fOrekommit en rad projekt, som 
med olika metoder, forsokt finna fram till andamalsenliga modeller fOr hur infor
mationsformedling till denna ma.Igrupp ska kunna utformas. Problemet, som jag ser det, 
har varit att det har saknats en klar koppling mellan de forskningsresultat som finns och 
utformningen av de praktiska tillampningarna med informationsfOrmedling till just 
denna ma.Igrupp. 2 

For min del har detta medfOrt att det inte har funnits nagon fardig teoretisk modell som 
de tre foretagsserviceprojekten har kunnat stallas mot. For att fullfOlja intentionen att 
finna fram till till de gemensamrna orsakema till de tre projektens upphorande har jag 
varit tvungen att till stor del konstruera ett eget instrument for analysen. En central och i 
sidor omfangsrik del av denna uppsats upptas av just formulerandet av detta analys-

verktyg. 

Utgangspunkten fOr denna konst:ruktion ar en Nordinfo-rapport (Critical Success Factors 
... 1994), som via enkater och intervjuer med personer inom informationsmaklar
branschen fOrsokt identifiera de minimikrav (s.k. CSFs), som en aktor inom denna 
bransch maste beharskalleva upp till for att kunna driva verksamheten framgangsrikt. 
For att det ska vara relevant att applicera dessa CSFs pa folkbibliotekens foretagsservice 
och den speciella ma.Igrupp, som den har varit riktad mot, har jag varit tvungen att 

1 Med "yttre" forutsattningar avses anslagstilldelning, kommunal uppbackning m.m 

2 1 avsnitt 5.3.4 ska jag dock visa pa nagra "nya" ansatser inom svensk forskning rorande SMFs informations

forsoijning. 
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komplettera rapportens resultat med slutsatser fran den forskning som har bedrivits 
rorande sma och medelstoras foretags informationsf0rsorjning.1 

Slutprodukten av dessa operationer har blivit ett antal, vad jag kallar, applicerbara kri
terier for folkbiblioteks foretagsservice. Dessa kriterier for hur en service av denna typ 
bor utformas och bedrivas utgor grunden fOr undersokningen och den darpa foljande 
analysen av de tre fOretagsserviceprojekten. 

1.4 Precisering av nagra begrepp, samt en central avgrans· 
ning. 

En rad begrepp och termer, som ar kopplade till det informationsvetenskapliga omr3det, 
kommer att anvandas flitigt i denna uppsats. Min forhoppning ar att betydelsen kommer 
att framga av det sammanhang som dessa begrepp och termer ar insatta i. Det kan trots 
detta vara pa sin plats att redan bar precisera betydelsen av nagra av dessa begrepp 
eftersom inneborden skiftar mellan olika fOrfattare, samt att mitt eget anvandande fyller 
vissa bestamda syften. 

1.4.1 Skillnaden mellan Fiiretagsservice, Informationscentraler och Informations-
miiklare. 

Det ar oppet for alia att ta del av folbibliotekens serviceutbud och litteratursamlingar. 
Aven foretagare har anvants sig av bibliotekens material fOr att kunna utnyttja informa
tion i sina foretag. For att urskilja en fOretagsserviceverksarnhet dicker det alltsa inte att 
hanvisa till att biblioteket som serviceinrattning anvands av foretag eller att biblioteket 
har foretagsrelevant material. 

For att kunna sarskilja foretagsservice fran den "traditionella" biblioteksverksarnheten 
definierar jag folkbibliotekens foretagsservice som en verksarnhet, dar resurser i form av 
personal och anslag, avsatts for mojliggora en medveten satsning pa niiringslivet. 
Naringslivet ses med andra ord som en prioriterad grupp med ett informationsbehov 
som inte kan tillgodoses med bibliotekets ordinarie utbud. 

For att skilja mellan den service som folkbibliotek erbjuder foretag och de informa
tionstjanster som utfors av privata informationsmiiklare, hogskolebibliotek, bransch
institut m.fl. sa later jag folkbibliotekens service ga under beteckningenforetagsservice. 
Avser jag bela gruppen av informationsformedlande aktorer (dar alltsa aven folkbiblio
tekens foretagsservice ingar) kommer jag att benamna dessa som infonnationscentraler. 
Syftar jag daremot enbart pa kommersiella aktorer kommer termen infonnationsmiiklare 
att anvandas. 

1 Det gar att karaktarisera m!Uet for uppsatsen som ett forsok att skapa en f6rbindelse av den typ somjag har efterlyst 
i svensk litteratur, namJ.igen en brygga mellan praktisk tilliimpning och den forskning ·som har bedrivits rorande 
SMFs informationsforsorjning. 
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1.4.2 Ett begransat perspektiv pa begreppet informationsfijrsorjning. 

Begreppet informationsforsorjning kom att introduceras i samband med utredningen 
Vetenskaplig och teknisk informationsforsorjning. (SOU 1977:71) Begreppet blev hiir 
en samlingsterm som innefattade anskaffning, arkivering, selektering, kommunikation 
och anvandande av information. Genom att se informationsforsoijningen som en helhet, 
vilken inbegrep alia parter och processer, var syftet att formulera en policy som skulle 
tjana som underlag for en satsning pa att fOrbattra utnyttjandet av vetenskaplig och 
teknisk information. 

lnformationsforsorjning har diirefter blivit ett begrepp som anvants i en rad olika sam
manhang. A.ven om begreppet har haft skiftande betydelser sa har en gemensam nam
nare varit att slutanvandarens aktiva deltagande har setts som ett villkor for en funge
rande informationsoverforingsprocess. Just genom att se informationsfOrsoijningen som 
en tvavagskommunikation gar det att siirskilja detta begrepp fran begreppet informa
tionsformedling. Vid informationsformedling kravs inte slutanvandarens medverkan. 
Det kan med andra ord vara fragan om ren distribution av information. 

A.ven om jag delar uppfattningen att informationsforsorjning maste ses som en helhet, sa 
iir det viktigt att poangtera att denna uppsats enbart tar ett upp en mindre del av detta 
komplexa amnesomrade, niimligen hur tre folkbibliotek har utformat och bedrivit sin 
foretagsservice i forhallande till sin ma.Igrupp. Analysen och de presenterade slutsatser
na ska diirfor ses i skenet av detta begransade perspektiv pa SMFs informationsfOrsoij
ning. 

En konkret konsekvens av denna avgransning iir att detta arbete inte djupare kommer att 
granska huruvida biblioteken har haft tillgang till den information som fOretagen har 
efterfragat eller om personalen i det praktiska arbetet verkligen har besvarat foretagens 
fragor med "korrekt" information. Det finns tva skal till detta: 

For det fOrsta har det varit omojligt att i efterhand kontrollera i vilken grad biblioteken 
har haft tillgang till de informationskallor som de "borde" ha for att kunna mota foreta
gens informationsbehov. Pa samma satt har det inte funnits nagon mojlighet att studera 
hur "val" foretagsservicen har besvarat foretagens fragor. 

For det andra gor jag antagandet att informationen och informationskiillorna har en 
underordnad betydelse fOr hur val man ska lyckas med denna typ av service. Detta 
pastaende, som vid en fOrsta anblick kan te sig en aning miirkligt, kraver en forklaring. 

I och med databasernas stora spridning har information pa ett dramatiskt satt gjorts till
ganglig for aktorer som tidigare haft begransade mojligheter att fa fram kvalificerad 
information. Tillganglighetsproblematiken1 har enligt min mening diirmed till stor del 
losts, vilket i sin tur accentuerar behovet av att studera andra faktorer, som har betydelse 
fOr informationsforsoijningen. Sett ur detta perspektiv iir denna uppsats ett fOrsok att 
just lyfta fram dessa andra faktorer. 

1 I avsnitt 5.3 skajag mer utforligt diskutera tillgiinglighetsproblematiken. 

6 



2. lnformationsservice till foretag enligt det industri
politiska argumentet 

I detta kapitel ska motiven och bakgrunden till att ett antal folkbibliotek kom att borja 
med informationsservice till det lokala niiringslivet skisseras. Jag ska ocksa kort redo
gora for de projekt, som alia har haft det gemensamt att de bedrivits utifran iden att en 
forbattrad informationsforsorjning for de sma och medelstora fOretagen skapar forut
sattningar for en positiv naringslivssutveckling. 

2.1 Bakgrund 
Efterkrigstidens i det narmaste explosionsartade okning av den tryckta informations
mangden drev fram ett behov av datortekniska losningar, nar det gallde att effektivisera 
framst den vetenskapliga och forskningsanknutna informationshanteringen. 

Den svenska staten insag tidigt vardet av att se den tekniska och vetenskapliga informa
tionshanteringen som en nationell angelagenhet och 1968 tillkom Statens rad for veten
skaplig information och dokumentation (SINFDOK). 

SINFDOK hade till uppgift att dels fOlja utvecklingen inom detta omrade dels dra upp 
riktlinjer fOr verksamheten. Darutover var man Magda att initiera och stodja forsknings
och utvecklingsarbete som kunde antas framja den svenska informationshanteringen. 
(SOU 1977:71, s. 104-105) Merparten av de medel som SINFDOK hade att fordela kom 
att satsas pa teknik- och systemlosningar. MMet var att skapa effekti:va datorbaserade 
system, for att diirigenom underUitta informationsforsorjningen av vetenskaplig littera
tur. (ibid, s. 106) Pa sa satt kom universitet, hogskolor, forskningsinstitut och storre 
forskningsintensiva foretag i Sverige tidigt att kunna anvanda sig av datorbaserad teknik 
for att tillgodose sina behov av vetenskaplig information. 

2.2 Den svenska informationsforsorjningspolitiken tar form 

Under 70-talet kom andra gruppers informationsbehov att alltmer uppmarksammas. 
Samhalleliga utvecklingstendenser, som decentralisering av t.ex. statliga myndigheter 
och anvandandet av alit mer avancerad teknik inom aven den mer smaskaliga industrin, 
accentuerade behovet av kvalificerad information till mMgrupper utanfor de rent forsk
ningsinriktade och ofta storstadsrelaterade institutionerna och foretagen. 

1975 gav davarande regering, som svar pa dessa krav, industridepartementet i uppdrag 
att utreda fragor, som berorde organisation av verksamheten inom omradet teknisk och 
vetenskaplig information och dokumentation. Utredningen kom att benamnas 
SINFDOK-utredningen. Denna utredning kom tidigt att samarbeta med en annan utred
ning vid namn biblioteks- och dokumentationssamverkanskommitten (BIDOK), som 
hade till uppgift att undersoka behovet av ett centralt biblioteksorgan. 1977 presenterade 
utredningarna sina resultat i det gemensamma slutbetankandet Vetenskaplig och teknisk 
informationsforsorjning. 
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Utredningama ville genom att ge en bild av den da existerande svenska informations
fOrsorjningen och genom att peka pa ett antal, for informationsforsorjningen specifika 
utvecklingstendenser, som man ansag skulle forsti:irkas under 80-talet, visa pa nodvan
digheten av en samordnad och genomtankt informationsforsorjningspolitik i Sverige. 

De tendenser som BIDOK-SINFDOK- utredningarna lyfte fram var: 

• Nya anvandare med nya krav pa informationsforsorjningen. 
Bl.a. lyftes behovet hos de sma och medelstora fOretagen fram. Utredningama mena
de att denna grupp har helt andra krav pa extern information an t.ex. storforeta
gen.Utredningama poangterade vidare att framtidens informationsoverforingssystem 
dels maste anpassas till denna malgrupp dels maste innefatta information, som inte 
enbart i:ir rent vetenskaplig men som linda i:ir relevant och av intresse for SMF. 
Dessutom papekades, att den geografiska spridningen hos dessa fOretag skulle med
fOra att lans- och folkbibliotek i framtiden kunde antas fa en betydligt storre roll som 
formedlare och mellanhand av information till just denna ma.Igrupp (s. 149-153) 

• Helhetssynen pa informationsfOrsorjningen togs fram som en andra punkt. Tidigare 
hade det gjorts atskillnad mellan olika delar och aktOrer i informationsfOrsorjnings
processen. (SOU 1977:71, s. 153-156) 

• Universiteten och hogskolorna skulle fa okat inflytande over forskningsbiblioteken. 
Utredningama fruktade att lokal hansyn skulle ga fOre nationell. (s. 156-158) 

• Okat utnyttjande av tekniska hjalpmedeL (s. 158-160) 
• Som sista punkt namns det internationella beroendet. Utredningama papekade att alit 

fler internationella databaser kommer till, och att detta skulle vara en trend som 
kunde fOrvantas oka i framtiden. I en situation dar Sverige endast star fOr en brakdel 
av produktionen av vetenskaplig litteratur, blir de internationella kontakterna och 
bevakningen inom detta omrade en central uppgift. (s. 160-161) 

En av slutsatserna som utredningama drag utifran dessa tendenser var att det behovdes 
en statlig myndighet med samordnande funktion med ansvar for overgripande planering, 
forskning och utveckling inom omradet. Motivet till detta var, att man sag en effektiv 
och nationell informationsfOrsorjning som en forutsattning for en gynnsam samhalls
utveckling. I och med att utredningama lade tyngdpunkten pa den tekniska och veten
skapliga informationsforsorjningen, sa var det speciellt ni:iringslivets och forskningens 
behov man ville tillfredsstalla genom att rekommendera inrattandet av en ny myndighet. 

2.3 Delegationen -for vetenskaplig och teknisk informations-
forsorjning 

Riksdagen kom att i stora delar folja utredningamas forslag och 1979 inrattades Dele
gationen for vetenskaplig och teknisk informationsfOrsorjning (DFI). Denna myndighet 
kom da att ersatta SINFDOK och forskningsbiblioteksradet.1 Eftersom DFI fram tills sin 
nedlaggning 1988 var den ledande aktoren ni:ir det gallde att initiera och finansiera 
projekt vars syfte var att via bibliotek som mellanhand fOrbattra informationsfOrsorj
ningen for SMF, saar det motiverat att kart beskriva denna myndighet. 

1 Forskningsbiblioteksriidet hade haft i uppdrag att fOnnedla medel till forskning som berorde forskningsbiblioteken. 
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DFI fick till uppgift att ansvara for den overgripande planeringen och samordningen av 
informationsforsorjningen for forsknings- och utvecklingsarbete. Dessutom skulle DFI 
initiera och stodja forsknings- och utvecklingsarbete som berorde omradet. Darutover 
skulle myndigheten framja och sja.Iv ta initiativ till utbildning. Till sist skulle DFI liven 
ansvara for intemationell bevakning och samverkan inom detta amnesomrade. (DFis 
verksamhet 1986, s. 7) 

Organisatoriskt kom DFI att sortera under utbildningsdepartementet. Industrideparte
mentet, som hade finansierat SINFDOK, kom liven att fa inflytande i DFI genom att 
departementet stod for nara halften av anslagen till den nystartade myndigheten. (ibid, 
s.l2) 

Forutom att industridepartementet var delfinansiar till DFI, sa fanns liven representanter 
fOr industri och naringsliv foretradda i DFis olika organ. Det ar darfor inte forvanande 
att mycket av DFis direkta arbete ocksa kom att inriktas mot att forblittra villkoren for 
naringslivets informationsforsorjning, dar just de sma och medelstora foretagen tidigt 
kom att ses som en prioriterad m!lgrupp. 

Grundtanken bakom detta arbete var att en forblittrad informationsfOrsorjning for den 
smaskaliga industrin sags som ett villkor fOr en positiv utveckling av det svenska 
naringslivet. Tidigt hade olika studier och utredningar1 visat pa att SMF hade stora bris
ter i sin extema informationsbevakning. Det hade i dessa studier ocksa papekats att de 
informationscentraler som existerade vid denna tid inte fanns dar merparten av de sma 
och medelstora fOretagen verkade, d.v.s. utanfor storstads- och universitetsomradena. 
Dessutom pavisades ocksa att SMF ofta saknade resurser och kunskap att inhamta och 
tolka vetenskaplig litteratur. En rationell och andam!lsenlig informationsforsorjning 
som kunde ta hansyn till denna m!lgrupps specifika behov och krav skulle med detta 
resonemang kunna fungera som injektion for den svenska smaindustrin och i sin for
Hi.ngning for samha.Ilsutvecklingen i stort. 

For att lyckas med denna mrusattning sa blev syftet med de projekt som DFI kom att 
stodja inom detta omrade att dels testa olika modeller fOr hur sja.Iva informations
servicen till denna mrugrupp praktiskt skulle kunna realiseras, dels att undersoka hur det 
extema informationsbehovet sag ut hos SMF. Fram till sin nedlliggning sa kom DFI 
ocksa genom anslag att finansiera, eller genom egna initiativ starta ett antal projekt, vars 
syfte var att med erfarenhetema fran tidigare projekt successivt forfina metodema fOr 
denna typ av service. 

Jag ska pa de foljande sidoma kort redogora for nagra av dessa projekt. Aven om de inte 
primart behandlar folkbibliotek ar det motiverat att beskriva dem eftersom erfaren
hetema fran dessa ofta har utgjort motiv fOr de folkbibliotek som senare kom att borja 
med foretagsservice. Jag har i min redogorelse nedan, begransat mig till verksamheter 
dar bibliotek i nagon form har ingatt.3 

1 se Infounationstjanster till industrin (SIND PM 1976:1) s. 8 ff. 

2 Speciellt kan nlimnas IDC och MIC som bada startade sin verksamhet under 60-talet. 

3 Man ska vara medveten om att DFI satsade en stor del av sina medel pa att stOdja t.ex. olika branschinstituts och 
organisationers uppbyggnad av datorbaserade informationssystem. Ett belysande av denna verksamhet faller dock 
utanfor syftet med denna uppsats. 

9 



2~4 De forsta projekten 
Aven om SINFDOK, somjag tidigare bar papekat, satsade buvuddelen av sina anslag pa 
utveckling ocb framtagning av metoder ocb bjiilpmedel fOr datorbaserad informations
sokningssystem sa stodde ra.det ocksa nagra praktiska verksamheter. Bland annat var 
man delfinansiar av Informations- ocb Dokumentationscentralen vid Tekniska Hog
skolans bibliotek i Stockholm (IDC), samt Medicinska informationscentralen vid Karo
linskainstitutet (MIC). (Vetenskaplig ocb teknisk ... 1977, s. 110-115) 

Under de sista aren av sin verksamhet kom SINFDOK ocksa att ge ekonomiskt stod till 
projekt utanfor Stockholmsregionen som syftade till att forbattra informationsforsorj
ningen for just SMF. 

2.4.1 Luleaprojektet 

Med finansiellt stod fran SINFDOK startade 1976 projektet "InformationsfOrmedling till 
mindre ocb medelstora fOretag (MoM)" vid Lulea bogskola. Syftet med detta projekt 
beskrevs som:" ... ett projekt for att se pa bur former for att forbattra foretags forut
sattningar ocb formaga att anpassa sig till forandrade forutsattningar i omgivningen skall 
utformas med bjaip av Information- ocb Dokumentationstjanster (IoD-tjanster)." (lind
roark & Marklund 1978, s.1) 

1977 kom denna mrusattning att utokas med att via IoD-tjanster forbattra foretags forut
sattningar att inrikta forbattrings- ocb fomyelsearbetet mot offensiva ocb lonsamma 
investeringar som skapar konkurrenskraft. (ibid, s. 4) 

Metoden, som anvandes for att forverkliga de bogt stailda ma.Ien, var att lata en kon
taktperson arbeta med ett antal utvalda SMF, for att pa plats undersoka bebovet av ex
tern information. Denna kontaktperson skulle darigenom kunna fungera som radgivare 
ocb konsult till foretagen. Hogskolebiblioteket skulle ba en stodfunktion ocb bjaipa kon
taktpersonen att ta fram relevant information. Tidigt visade det sig, att for att lyckas med 
att ge fOretagen andamalsenlig ocb relevant information, sa kravdes det: 

• Ett omfattande arbete med ·au analysera de problemstiillningar som framfordes till 
kontaktpersonen. (ibid, s. 5) 

• Att en rad andra informationskanaler an de formella1 anvands: 

"Vi vill dock peka pa att man i storre utstrackning an tidigare borde diskutera 
informationskailor av typen personliga kontakter, patent, licenser, studiebesok etc, 
som kan ge storre effekt av informationsformedling ocb informationsoverforing. 
Viktigt ar att i storre grad kombinera olika kailor till en mer beltackande bild ocb 
ge fragestailaren ett adekvat ocb darmed anvandbart svar. For att uppna detta bor 
man ba tillgang till fler kallor an "ren litteratur"." (ibid, s. 13) 

• Att sokresultatet presenteras pa ett for kunden anvandbart lattolkat satt. (ibid, s. 15) 

1 Se avsnitt 3.6.7 for en beskrivning av vad som avses med formella informationskanaler/klillor 
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Utifnin de fOrsta arens erfarenheter drogs slutsatsen, att denna typ av service kriiver 
personal med gedigen kunskap om SMFs speciella villkor samt att "traditione~lt" biblio
teksarbete (d.v.s. att via formella informationskanaler ta fram relevant matenal) endast 
kan betraktas som en kompletterande metod for att fOrbattra informationsforsorjningen 

forSMF. 

Trots de hogt stiillda ma.Isattningarna och ett uttalat informationsbehov inom en rad 
iimnen hos de undersokta fOretagen, sa konstaterades efter tva ars verksamhet, med 

sammanlagt 35 uppdragsgivare1 att: 

" ... de fiesta foretagen vill utnyttja kontaktmannen fOr att losa dagsaktuella problem. 
Trots att vi under det andra aret striivade efter att ''lara" foretagen att utveckla sin 
informationsforsorjning till ett led i en langsiktig planering sa kan vi inte saga att vi 
lyckats med detta mer ani ett par enskilda fall." (ibid, s. 15) 

Efter att projekttiden gick ut 1979 sa permanentades servicen vid hogskolan. I och med 
att SINFDOK lades ned, sa upphorde dock de statliga anslagen. Driften finansierades 
darefter till hiilften av Norrlandsfonden och till hiilften av avgifter fran foretagen. 
(Pettersson 1982, s. 3) 

2.4.2 Projekten vid Kalmar och Gavleborgs Jiins utvecklingsfonder 
SINFDOK hann innan sin nedliiggning ocksa ta initiativ till en forsoksverksamhet vid 
Kalmar liins utvecklingsfond. Metoden var har att lata en kontaktperson, med kunskap 
om och erfarenhet av smMoretag, soka upp sju foretag med mindre an 200 anstiillda, och 
dar gora en grundlig analys av vilka informationsbehov som fanns. Skraddarsydd infor
mation skulle efter analysen fOrmedlas till de berorda fOretagen. Projektet fick Higgas 
ned eftersom kontaktpersonen anstiilldes hos ett av fOretagen. (Pettersson 1982, s. 4) 

Det DFI-stodda projektet vid Gavleborgs lans utvecklingsfond liknade till stora delar 
projektet i Kalmar. I likhet med det senare projektet ville man genom att analysera SMF 
och darefter anpassa informationsservicen till de behov, som de berorda fOretagen hade 
uppvisat, " ... forbattra foretagens fOrmaga att anpassa sig till forandrade forutsatt
ningar." (ibid, s. 4) Diirutover ville man utveckla fondens egen personal i datorbaserad 
informationssokning. Metoden blev diirfor delvis en annan an vid Kalmar lans utveck
lingsfond. Istiillet for uppsokande verksamhet analyserades endast de SMF som kom till 
utvecklingsfonden. Projektet fick dock laggas ned, da den projektansvarige anstiilldes 
vid utvecklingsfonden 

2.4.3 Regional Informations- och Dokumentationscentra vid Linkopings UB 
Som vi sett ovan, sa gjordes det vid Luleaprojektet en atskillnad mellan tre steg i infor
mationsformedlingsprocessen: problemformulering, informationssokning samt bearbet
ning och presentation av den framtagna informationen. Det papekades aven att det krav
des speciell iimneskompetens fOr problemformuleringen, bearbetningen och presenta
tionen medan sjiilva informationssokningen kunde utforas av personer som har specia
listkompetens2 in om just detta omrade. 

1 I denna siffra ryms aven ett antal institutioner, myndigheter och privatpersoner (uppfinnare inriiknat) 

2 D.v.s. det som traditionellt avses med med biliotekariekompetens. 
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Denna atskillnad mellan informationssokningen och de andra stegen i processen drevs 
till sin ytterlighet i det DFI-stodda projektet vid Linkopings Universitetsbibliotek 
(LiUB) under aren 1980-1982. Syftet med detta projekt var att: " ... utrona forutsatt
ningama fOr regional informationsformedling i samverkan med utvecklingsfonder, pro
duktutvecklingscentra och konsulter." (Marklund 1983, s. 1) 

Genom att lata en s.k. kommunikationsspecialist vid Informationscentralen vid LiUB 
samarbeta med ett antal regionalt beUigna institutioner och organisationer, som hade 
"direktkontakt" med SMF, sa var tanken att kontaktpersonema ute pa fiiltet skulle ta 
hand om problemformulering, bearbetning och presentation, medan kommunikations
specialisten utifran de redan definierade problemformuleringama, enbart skulle arbeta 
med informationssokning. Ma.Isattningen var att genom att ha en centralt beHigen in
formationscentral, med tillgang till en rad informationskiillor, sa skulle informations
sokningen effektiviseras. 

Denna modell visade sig tidigt innebiira en rad problem under de tre ar som projektet 
pagick. Projektledningen fick gora flera forandringar i projektets upplagg p.g.a. nya 
forutsattningar samt svarigheter att fa tillriickligt antal problemformuleringar till kom
munikationsspecialisten. I Kari Marklunds slutrapport Regional Informations- och 
Dokumentationscentra (RloD) fran 1983 kallas dessa forandringar, nagot forskonande, 
for faser. 

I fas ett var ma.Isattningen att Informationscentralen vid LiUB skulle samarbeta med 
projektet vid Kalmar liins utvecklingsfond (se ovan). Mycket snart uppenbarades att det 
fanns svangheter i bur samarbetet mellan kontaktpersonen och kommunikationsspecia
listen skulle organiseras. Samarbetet avbrots i och med att kontaktpersonen fick anstiill
ning hos ett av de kontaktade foretagen. 

Efter misslyckandet i fas ett sokte projektledningen i fas tva efter nya samarbetspartners 
till Informationscentralen. Kontakter togs och samarbete med utvecklingsfondema i 
Gavle (se ovan), Oskarshamn och Linkoping inleddes. Avstandet till Gavle och den 
darpa foljande bristen pa direktkontakt mellan kommunikationsspecialisten vid LiUB 
och kontaktpersonen vid utvecklingsfonden ledde till en rad svangheter att "forsta" var
andra, med missuppfattningar och forseningar som foljd. Enligt Marklund sa fungerade 
samarbetet battre med kontaktpersonen i Oskarshamn, liven om avstandet ocksa hiir 
innebar svarigheter. Samarbetet upphorde da kontaktrnannen slutade sin anstiillning. 
(ibid, s. 5-6) 

Niir det giillde utvecklingsfonden i Linkoping sa var tanken, liksom vid de andra projek
ten, att kontaktpersonema skulle vidarebefordra "fiirdiga" problemformuleringar till 
kommunikationsspecialisten. Det visade sig snart att fondens personal ville soka litte
ratur och datorbaserad information pa egen hand i biblioteket. 

Det sammanlagda resultat av fas tva var att kommunikationsspecialisten fick alltfor fa 
fragor att arbeta med fOr att kunna motivera en fortsatt verksarnhet enligt denna modell. 
I slutrapporten beskrivs att modellen att skota informationssokningen at avlagset 
belagna organisationer med nara kontakt med SMF overgavs, och i med fas tre inriktade 
man sig mot att erbjuda service till kunder i Linkopings niirornrade. 
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2.5 OF/ utvarderar de forsta projekten 
Jag har tidigare visat att SINFDOK och i an hogre grad DFI med sina projekt ville 
undersoka, dels hur en fOrbattrad informationsforsorjning till SMF praktiskt skulle 
kunde genomforas dels hur informationsbehovet hos denna ma.Igrupp sag ut och vari det 

bestod. 

For att kunskapen fran de fyra projekt, som kort har redogjorts for ovan, skulle "tas till 
vara" sa var projekten foremal for en viss samordning med seminarier och · moten dar 
ansvariga personer kunde utbyta erfarenheter. Darutover kom de ocksa att utvarderas 
gemensamt i Eugenie Petterssons rapport Jnformationsformedling till mindre och medel
stora foretag fran 1990. 

Till en borjan konstateras att det endast ar i Luleaprojektet som informationssok
ningstjansten haft en sadan omfattning att det har varit mojligt att intervjua represen
tanter for SMF. Utifran intervjuer med fern fOretag, dar endast tva sa sig ha haft nagon 
nytta av den erha.Ilna informationen, drar Pettersson en rad slutsatser. 

I likhet med Luleaprojektets erfarenheter sa betraktar Pettersson problemformuleringen 
som det viktigaste steget i informationsformedlingsprocessen. Linkopingsprojektet hade 
dock visat att modellen att sarskilja informationssokningen fran de ovriga stegen i 
processen medforde en rad svangheter. For att anda lyckas med en decentraliserad 
service menar Pettersson att: 

" ... det ar klart att det ar en individualiserad och kvalificerad hjalp med sikte pa upp
byggnad av foretagens egen "informationskompetens", som behovs fOr att na resultat 
i mm-foretag1 utanfor den Iilla elitgruppen. Darmed skulle pa sikt ocksa basen for 
svenskt naringsliv fomyelse breddas." (s. 9) 

Till skillnad fran Marklund (1983, s. 6-7), som i sin slutrapport av Linkopingsprojektet 
sag folkbiblioteken som en mojlig aktor for denna hjalp, sa namner Pettersson over
huvudtaget inte folkbiblioteken. Istallet lyfts informationsformedlare som utvecklings
fonder, handelskammare och hogskolomas kontaktsekretariat fram som framtidens 
informationsformedlare. 

Om Pettersson i sin utvardering av de forsta projekten forsokte komma med forslag om 
hur en forbattrad informationsforsorjning for SMF skulle organiseras, sa var syftet med 
Sirkka Westbergs DFI-rapport Informationsvagar fOr smiiforetag fran 1983, att utifran 
en schematiskt kartlaggning av de informationshjalpmedel som fOrmedlande organ 
(utvecklingsfonder, hogskolebibliotek m.fl.) anvander sig av vid riidgivning till SMF, 
komma med forslag om hur framtida hjalpmedel skulle utformas samt hur redan existe
rande kunde forbattras. I likhet med Petterssons rapport sa konstaterar Westberg att 
DFis fortsatta arbete bor inriktas mot att dels fOrbattra den informationsformedlande 
gruppens bristfalliga kunskaper om existerande hjalpmedel, dels gora de existerande 
hjalpmedlen mer anvandarvanliga. 

1 mm-foretag star f6r mindre och medelstoraforetag 
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De krav som formedlande organ stiiller pa informationen ar enligt forfattaren att den 
skall vara Hi.ttillganglig, konkret och bearbetad. Detar darfor foga fOrvanande att West
berg utifran denna iakttagelse konstaterar att den vanligaste sokmetoden ar direkta per
sonkontakter med kolleger, foretag, myndigheter medan bibliotek och informations-
centraler ar daligt utnyttjade. (s. 15-16) · 

Fran denna bild av hur de fOrmedlande organen inhamtar sin information och vilka krav 
de Staller paden, presenterar Westberg ett antal forslag till atgarder. 

Forutom behovet att skapa nya samt att forbattra redan existerande informationshjiilp
medel sa menar hon, att inrattandet av lokala och regionala informationscentraler (med 
tillgang till databaser) till vilka foretag och formedlande organ m.fl. kan vanda sig for 
att snabbt och tillliten kostnad fa svar pa enklare faktafragor, bor utredas. (ibid, s. 34) 

A ven om det gar att stiilla sig kritiskt till mycket av det som Pettersson och Westberg 
baserar sina slutsatser och fOrslag pa1

' sa rader det inget tvivel om att deras tva rapporter 
i mycket bestamde inriktningen pa DFis framtida strategi, nar det giillde att forsoka for
battra informationsforsorjningen for SMF.2 

Det intressanta och paradoxala ar att trots att varken Pettersson eller Westberg ( eller DFI 
som helhet3

) tycks ha sett folkbiblioteken som tankbara informationsformedlare till 
SMF, sa oppnade rapportema, med sina forslag om datorbaserade informationstjanster 
med lokal forankring, dorren till att aven folkbibliotek kunde ansoka om och i liten 
skala aven erhrula medel for att driva foretagsservice. 

2.6 Folkbiblioteken kommer in pa scenen : Eskilstunaprojektet 
Innan de tva rapportema var fardiga sa hade dock ett folkbibliotek redan deltagit i ett av 
DFI hiilftenfinansierat projekt. Det s.k. Eskilstunaprojektet (1982-1984) som var ett 
samarbete mellan hogskolan Eskilstuna/Vasteras och Eskilstuna stadsbibliotek hade 
som syfte att med kontinuerlig informationsbevakning at ett antal utvalda SMF i Eskils
tunatrakten: 

"Forse fOretagen med regelbunden information om utvecklingstendenser och over
fora information i vid bemarkelse om det aktuella laget for forskning, teknologi och 
produktion inom intresseomraden som har utpekats av foretagen." 
(Jensen 1984, s. 5) 

Genom att medvetet arbeta med sma resurser ville projektet utgora en realistisk modell, · 
som skulle kunna "spegla situationen vid de mindre hogskoloma." (ibid, s. 6) Ett av de 
formulerade delmruen var ocksa att uppstalla minimikraven for denna typ av service. 
I likhet med Luleaprojektet sa anstiilldes en kontaktperson som sokte upp ett antal fOre
tag. Tillsammans med foretagen skulle kontaktpersonen, utifran en analys av foretagets 

1 se Tore Ahlbacks mycket hliftiga kritik av de tva rapportemas metodik och vetenskapliga niva. (Ahlback 1985) 

2 se Westberg (1983, s. 2) Syftet med de tva rapportema var just att skissera DFis fortsatta policy inom detta omrilde. 

3 Att folkbiblioteken hade en mycket undanskymd roll i DFis strategi indikeras inte minst av att folkbiblioteken 
endast erh01l1.4% av DFis totala anslag till olika projekt och verksarnheter. (DFis verksarnhet 1986, s. 14) 
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redan existerande infonnationskanaler och av foretagets intresseomraden satta upp en 
"infonnationsbehovsprofil", som skulle utgora grunden for bibliotekens sokningar. 
Eftersom bestanden vid hogskolans bibliotek i Vasteras och Eskilstuna bada var sma 
och ett av biblioteken under en period var ur funktion, sa hade man fran projektstarten 
gjort upp med stadsbiblioteket i Eskilstuna om att samordna och omsesidigt utnyttja 
varandras hestand. 

Stadsbibliotekets medverkan var trots denna uppgorelse relativt blygsam. Av de totalt 
14 foretagen som ingick i projektet sa hade stadsbiblioteket ansvar for endast ett. 
Uppgiften bestod i att utifran den av kontaktmannen framtagna "infonnationsbehovs
profilen" gora kontinuerliga infonnationssokningar, ta fram relevanta dokument (som 
trots samarbetet med hogskolebiblioteken oftast fick hamtas fran LiUB), samt utfora 
viss bearbetning av det framtagna materialet1

• (ibid, s. 34) 

I slutrapporten Fakta till foretag skriver Mogens Jensen (1984) att det berorda foretagets 
slutomdome av stadsbibliotekets service var positivt. Projektet som helhet hade dock 
svart att overtyga foretagen om nyttan av langsiktig informationsbevakning av utveck
lingstendenser inom amnesomraden, som berorde fOretagen. En Orsak till detta ar enligt 
Jensen att foretagen inte kunde omsatta denna information i direkt produktion. Detta 
ledde till att foretagen inte kunde vardesatta de erha.Ilna tjansterna, med bristande 
intresse som fOljd. Forsoksverksamheten upphorde i och med projekttidens utgang 
februari 1984. 

2. 7 ITF-projektet vid Ornskoldsviks stadsbibliotek 
DFI kom ocksa att vara med i finansieringen av ett i dessa sammanhang banbrytande 
arbete vid Ornskoldsviks stadsbibliotek. For forsta gangen kom ett svenskt folkbibliotek 
att pa egen hand starta med infonnationsservice till foretag. 

Det hela borjade 1983, da en s.k. databasverksamhet startades vid biblioteket. Den ur
sprungliga ma.Isattningen med databasverksamheten var enligt den davarande biblio
tekschefen Birgitta Bergfeldt (1985) att: 

• Med den nya servicen na nya grupper. 
• Ge stimulans till kunskapssokande. 
• Ge kommuninvanarna kunskaper om den nya tekniken. 
• Oka utnyttjande av olika medier. 

Kommunen insag dock tidigt att biblioteket med den nya tekniken skulle kunna hjalpa 
till med infonnationsforsorjningen for kommunens naringsliv. Och nar storforetaget 
Hagglunds & S5ner tog kontakt med biblioteket och uttryckte onskema.I om samarbete, 
sa bemottes detta forslag positivt fran bade biblioteket och kommunledningen. For att 
undersoka i vilken man det fanns ett generellt intresse av en infonnationsservice hos 
kommunens SMF, fick en vid biblioteket projektanstalld person i uppgift att undersoka 
underlaget for en avgiftbelagd fOretagsservice. Undersokningen visade att, av totalt 23 
tillfragade industrifOretag var en klar majoritet positiv till fOrslaget samt sa sig aven vara 
beredd att betala for en sadan service. (Bergfeldt 1985, s. 17) 

I Det handlade framfor alit om visst oversattningsarbete 
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Biblioteket ansokte om pengar fnln DFI och Statens kulturrad. Under forutsattning att 
biblioteket tog betalt fOr sin service beviljade DFI 115 tkr i medel och tillsammans med 
sammanlagt 85 tkr. fran Statens kulturrad och kommunen kunde ett tvaangt projekt 
starta i december 1985. Projektet kom att benamnas "Information till foretag" (ITF). 

I syfte att utforma en service, som skulle svara mot foretagens behov, kompletterades de 
svenska databaserna med ett antal intemationella databasvardar. Men trots stor upp
marksamhet i lokalpress, inbjudningar till demonstrationer och visningar pa biblioteket 
samt deltagande pa ett antal foretagstraffar, sa var intresset svalt fran fOretagens sida. 

For att forbiittra marknadsforingen, samt for att utarbeta riktlinjer for det fortsatta ar
betet, kopplades utvecklingsfonden i Ornskoldsvik1 in efter ett ar. Utvecklingsfonden 
konstaterade bl.a. att den "allmanna" marknadsforingen som artiklar och demonstra
tioner pa biblioteket inte hade tjanat sitt syfte eftersom den inte hade klargjort vilka 
vinster de enskilda fOretagen kunde erhrula med den informationsservice som biblioteket 
hade att erbjuda.2 (Rutqvist 1990, s.168) 

For att svara mot utvecklingsfondens uppmaningar om en mer riktad marknadsforing, 
satsade biblioteket pa demonstrationer ute hos foretagen samt pa personligt formulerade 
siiljbrev till fOretagen. Trots satsningen pa en mer riktad marknadsfOring till friimst 
SMF, sa hade biblioteket svart att bredda kundunderlaget. Efter den fOrsta projekttidens 
slut gjorde utvecklingsfonden en storre utvardering dar det bl.a. sags: 

"Biblioteket har en mycket vag profil som serviceorgan fOr naringslivet. Flera foretag 
sager att man inte har tid att ga till biblioteket och att det tar for lang tid att fa hjiilp. 
Att forandra imagen ar ett langsiktigt arbete, troligtvis ett flertal ar av medvetna 
satsningar. Dessutom kriivs insikter i foretaget i allmiinhet och i marknadsforing i 
synnerhet." ( enl. Rutqvist 1990 s.169) 

Efter det att de statliga bidragen hade upphort 1989/1990, fortsatte kommunen att skjuta 
till medel for att verksamheten skulle kunna fortga. I denna fortsatta satsning ingick 
ocksa inriittandet av en fast halvtidstjanst. En bidragande orsak till att detta kunde goras 
var att storforetaget Hagglunds & Soner, som varit en trogen kund fran det att projektet 
startade, tecknade ett trearsavtal, dar man forband sig att kopa service motsvarande 10 
timmar/vecka. (ibid3

) 

1 Utvecklingsfonden i Vastemorrlands lan hade med medel fran DFI, ungeflir samtidigt med 11F-projektet, initierat 
ett projekt som syftade till att bygga upp teknik och kompetens sA att personalen vid utvecklingsfonden sjalva 
skulle kunna gora datorbaserade informationssokningar. For att inte konkurrera med stadsbiblioteket valde 
utvecklingsfondens avdelning i OmskOldsvik att inte skapa en egen service utan att stOdja bibliotekets satsning. 

2 Sjalva servicen bestod i att den s.k. informationsbibliotekarien, utifran de problemformuleringar som foretagen 
framforde, tog fram referenser och dokument i de databaser som biblioteket hade tillgang till. NAg{)n bearbetning 
av det framtagna materialet eller nagot formellt samarbetet med amnesexperter vid t.ex. nagon Mgskola tycks 
daremot inte ha forekommit. For denna databasservice tick foretagen betala en arsavgift pa 5 tkr. for totalt fern 
soktimmar. Darutover togs det ut en avgift pA 20 kr/min. (Granvik 1987, s. 28) 

3 Enligt en annan kalla: Redmo (1988, s. 7) sa fOrband sig foretaget att aven sta for datorutrustning, sokkostnader 
samt personalkostnader for 65 tkr/ilr. 
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Som jag har fOrstatt av artiklar och de samtal jag fort med personer, som hade kontak.t 
med projektet, sa kom verksamheten att alltmer tappa sitt ursprungliga syfte, d.v.s. att 
erbjuda en bred bas av fr.a. SMF informationsservice och nar dessutom den s.k. infor
mationsbibliotekarien fick ett nytt arbete, fann man darfor det inte vara motiverat att 
fortsatta servicen. 

Projektet i Omskoldsvik ar intressant ur en rad aspekter. Som tidigare har papekats, var 
stadsbiblioteket det forsta folkbiblioteket i Sverige dar man sett naringslivet som en 
prioriterad ma.Igrupp, fOr vilken resurser avsattes. Att biblioteket dessutom tog betalt for 
sina tjanster, visar ytterligare pa att deras verksamhet brot mot traditionell folkbib
lioteksverksamhet. 

Att biblioteket ville profilera sig visas aven av att bibliotekschef Birgitta Bergfeldt och 
senare aven Anna Christina Rutqvist figurerade flitigt i den debatt som fordes i biblio
tekspressen och pa konferenser under nagra ar fran mitten av 80-talet. Med artiklar som 
"Vi vill, vi kan, vi tars- information till foretag i Omskoldsvik" (Bergfeldt ·1985) sa 
visade biblioteksledningen en klar vilja att karaktarisera sig som ett bibliotek, som gick i 
braschen for en utveckling av de svenska folkbiblioteken. 

Genom att visa att man kunde stOdja en fOr biblioteket ny och fOr lokalsamhallet viktig 
grupp, sa gar det att dra slutsatsen, aven om det inte sags uttryckligen, att det under
liggande syftet var att starka bibliotekets egen status och position i kommunen. Det ar 
darfor inte forvanande att projektet kanske har haft storst betydelse som fOregangare och 
modell for andra folkbibliotek, som ville profilera sig och soka nya former for biblio
teksarbetet. 

2.8 Foretagsservice far ett uppsving hos svenska folkbibliotek. 
Med ITF-projektet som forebild kom fran mitten av 80-talet en rad folkbibliotek runt 
om i Sverige, att antingen planera fOr eller i praktisk verksamhet satsa pa informations
service till sitt lokala naringsliv. I kapitel fyra och fern kommer tre av dessa foretags
serviceprojekt (Lidkoping, Solvesborg och Vastervik) att narmare granskas och analy
seras. Men for att behalla den historiska kontinuiteten i detta andra kapitel, ska jag har 
ge en mycket kort beskrivning av dessa projekt. 

2.8.1 Foretagsservice vid Lidkopings stadsbibliotek 
I borjan av 1985 tog kommunens planeringssekreterare kontakt med biblioteket och 
gjorde en forfragan ifall biblioteket, inom ramen for Lidkopings kommuns satsning pa 
det lokala naringslivet, kunde hjalpa till med datorbaserad informationssokning for 
kommunens foretag. Utan nagra forberedelser forutom en tvadagars utbildning for en 
bibliotekarie och uppkoppling till ett antal databaser, sa kande man sig redo att starta 
den avgiftsfria servicen. ("Foretag och bibliotek" 1986, s. 14-15) 

Trots olika marknadsforingssatsningar har intresset varit svalt fran foretagens sida. 
Eftersom kostnadema har varit laga for biblioteket, sa har servicen fatt vara kvar. Data
baserna har framst kommit till anvandning vid vissa kommunala utbildningssatsningar. 
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2.8.2 Foretagsservice vid SOlvesborg stadsbibliotek 

Foretagsserviceprojektet i SOlvesborg startade 1985 som resultat av ett samarbete mel
Ian kommunen, stadsbiblioteket, databasvarden DataArkiv, Uinsbiblioteket i Blekinge 
och en nliringslivsorganisation i Solvesborg. Syftet med det fnm borjan tvafuiga pro
jektet var att erbjuda kostnadsfri informationsservice till redan etablerade smafOretag 
samt att underHitta fOr nyetablering. (Frommert 1987, s. 25) 

Vid arsskiftet 90/91 forlindrades de ekonomiska forutsattningarna radikalt. Uinsbiblio
teket och DataArkiv, som tidigare hade subventionerat den datorbaserade informations
sokningen, drog sig ur samarbetet. Eftersom kommunen inte var beredd att skjuta till 
nodvlindiga medel, sa tvingades biblioteket ta ut full kostnad fOr databassokningarna 
fran sina kunder. Detta fick till foljd att efterfragan i stort sett forsvann och verksam
heten lades ned 1991. 

2.8.3 Foretagsservice i Vastervik 

Kommunen och stadsbiblioteket kunde inte ensamma bara den hoga kostnaden for 
Futurumbiblioteket och fr.o.m. maj 1992 kom filialbiblioteket formellt att laggas ned. 
Istallet uppstod det s.k. Infoteket. Denna informationscentral, som finansierades av 
Vasterviks kommun och Vasterviks Utvecklingscentrum (VUC), skulle pa kommersiella 
villkor salja datorbaserade informationstjlinster till kommunens och regionens narings
liv. Det stod snart klart att efterfragan av denna typ av tjlinster hade overskattats och 
1994 fattade kommunen och vue ett gemensamt beslut om att lagga ned Infoteket. 

2.8.4 Det stora intresse som foretagsserviceprojekten ronte bland svenska folk-
bibliotek. 

De fyra folkbiblioteken och deras fOretagsservice, som ovan har presenterats, ar genom 
att de medvetet har profilerat sig och sin service i bibliotekspress och vid konferenser, 
de mest kiinda projekten1

• De har daremot inte varit de enda. Intresset fran olika llins-och 
folkbibliotek var mycket stort under nagra ar fran mitten av 80-talet. Som exempel kan 
namnas, att bibliotekschefen vid Solvesborgs stadsbibliotek beraknade, att man dar hade 
haft cirka 50 studiebesok fran olika llins- och folkbibliotek. 

A. ven om Iangt ifran alia av dessa i praktiken startade nagon typ av foretagsservice, sa 
fanns det flera bibliotek, fr.a. i regioner langt ifran hogskolor eller universitet, som i en 
eller annan form satsade pa informationsformedling till SMF i syfte att starka det lokala 
nliringslivet. 2 

1 Man ska vara medveten om att vid sidan av dessa projekt, som hade en klar inriktning mot foretag, sa pagick det 
under 80- talet en mlingd projekt som med hjiilp av databaser ville erbjuda nya tjlinster till delvis nya grupper. I 
dessa projekt, varav Halmstadsprojektet fOrmodligen iir det mest klinda (Widgren 1983), fanns ofta sma och 
medelstora fOretag med som mMgrupper. Foretagen var dock inte nagon prioriterad grupp i dessa projekt och jag 
bar diirfor inte redogjort for dem. 

2 se t.ex Margitta Kylbergs Informationsf6rsorining och glesbygdsforetag (1986) som beskriver en forsoksverk
sarnhet vid llinsbiblioteket i Kopparbergs llin. 
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2.9 Nagra iakttagelser av kapitel tva 
Jag har hittills via statliga utredningar, DFI och ett antal projekt beskrivit en utveck
lingslinje, vars huvudargument har varit att en fOrbattrad informationsforsorjning for 
SMF skapar goda forutsattningar for en gynnsam utveckling av saval det svenska 
naringslivet som samhallet i stort. 

De presenterade projekten binds ocksa samman av att de befinner sig pa en skala mot 
alltmer decentraliserade losningar. Fran de centrala och nationella informationscentra
lerna (IDC och MIC) spreds sig servicen till regionalt beHigna institutioner och organi
sationer (t.ex hogskolor och utvecklingsfonder). Att aven folkbibliotek kom att starta 
med informationsservice till foretag kan ur detta perspektiv ses som slutpunkten pa en 
process, som startade redan pa 70-talet och som kunde ske tack vare den snabba dator
teknologiska utvecklingen. 

En allman iakttagelse av de informationscentraler, som mycket kort har presenterats i 
detta kapitel, visar att denna typ av service har haft mycket svart att etablera sig. Denna 
iakttagelse forstarks nar man enbart ser till fOretagsserviceprojekten. Inget av folkbib
lioteken har under en langre tid lyckats motivera anslagsgivare att skjuta till medel fOr 
fortsatt drift eller genom egna intakter finansiera servicen. Det genomgaende dystra 
resultatet av foretagsserviceprojekten indikerar att dessa projekt pa centrala punkter inte 
har utformats och bedrivits pa ett for ma.J.gruppen ( och for anslagsgivare) andama.J.senligt 
satt. 

Som tidigare har angetts, ar syftet med denna uppsats, att identifiera dessa centrala 
punkter genom att analysera foretagsserviceprojekten i Lidkopings, Solvesborgs och 
Vasterviks kommun. Men for att en analys ska kunna genomforas kravs en teori, som i 
nagon man uppstaller kriteriema for hur en verksamhet av denna typ bor utformas och 
bedrivas. Forst nar dessa kriterier ar faststallda, ar det mojligt att gora den analys som 
stOttar syftet med denna uppsats. Med denna onskan om ett verktyg for analysen av de 
tre foretagsserviceprojekten, kan vi overga till kapitel tre. 
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3. Utvecklandet av ett analysverktyg 

Vi har i kapitel tva sett hur en rad olika aktorer arbetade med att finna andama.Isenliga 
modeller for hur informationsforsorjningen for framst SMF kunde forbattras. Mycket av 
detta arbete har karaktariserats av "trial and error". Det ar uppenbart att det har saknats 
en teoretisk utgangspunkt1 for hur en service av denna typ ska utformas och vad som 
kravs fOr att den ska utgora ett verkligt hja.Ipmedel for kunden, samtidigt som den 
antingen ar finansiellt sjruvbarande eller ekonomisk forsvarbar for servicens anslags
givare. 

I detta kapitel ska en teoretisk ansats goras som mynnar ut i en presentation av ett antal 
applicerbara kriterier, som ska hilda det verktyg, som i kapitel fyra och fern ska anvan
das for analysen av de tre folkbibliotekens foretagsserviceprojekt. 

Tva huvudantaganden har styrt formulerandet av kriteriema. 

• Folkbibliotekens foretagsservice maste agera med i princip samma medel som akto-
rer inom informationsmaklarbranschen. (avsnitt 3.3-3.5) 

• Foretagsservicen maste anpassas och utformas sa att den svarar mot de speciella 
krav och behov som de sma och medelstora foretagen uppvisar nar det ga.Iler extern 
informationsanskaffning. (avsnitt 3.6-3.7) 

3. 1 Bakgrunden till och lsyftet med rapporten Critical success 
factors for fee-based information services 

I kapitel tva, beskrevs DFI som 80-talets ledande aktor nar det ga.Ilde att forbattra in
formationsfOrsorjningen for SMF. Vid sidan av DFI kom ocksa en rad andra organisa
tioner och myndigheter att aktivt stodja och soka former for hur informationsforsorj
ningen for denna malgrupp kunde forbattras. Denna verksarnhet forstarktes i och med att 
DFI upphorde som overgripande organ for informationsforsorjningen i Sverige. Olika 
myndigheter fick darefter huvudansvaret for respektive omrade.2 Ansvaret for l).arings
livets informationsforsorjning kom foljaktligen att overtas av Statens Industriverk 
(SIND) samt Styrelsen fOr Teknisk Utveckling (STU).3 

1 Det tidigare beskrivna Eskilstunaprojektet (avsnitt 2.6) utgor dock ett undantag i det att projektledningen utgick 
fran Christian Gronroos modell for hur konsumenter upplever de tjiinster som service:fOretag erbjuder. (se Jensen 
1984) 

2 Ansvaret for vissa gemensamma delar av den nationella informationsforsorjningen kom dock att behMlas pa central 
nivl Exempelvis tick det nystartade Sekretariatet for nationell planering och samordning vid Kungliga biblioteket 
(BffiSAM) bland annat ansvar for samordning och planering av fragor som rorde special- och forskningsbiblio
teken. 

3 Dessa tva myndigheter tillsammans med Statens energiverk och Statens elektriska inspektion upphorde 1991 sam
tidigt som det nybildade Nlirings- och teknikutvecklingsverket (NUTEC) overtog deras uppgifter. NUTEC kom 
ocksa att fortsatta det arbete som SIND och STU hade paMrjat, nar det gallde :fOrbattringar av nliringslivets infor
mationsforsorjning. 
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Villkoren for SMFs infonnationsforsorjning har ocksa varit foremal for mellanstatliga 
atgardsprogram. NORDINFO, som ar ett organ som sorterar under Nordiska minister
radet och som bar som framsta uppgift att samordna och finna former for hur den veten
skapliga infonnationshanteringen mellan de nordiska Hinderna ska forbattras, kom 1983 
att inleda en satsning med mrusattningen att forbattra SMFs infonnationsforsorjning. 

I likhet med DFI kom det praktiska arbetet att inriktas pa att genom finansiering av en 
rad projekt finna fram till hur en decentraliserad och andamrusenlig informationsservice 
till just denna mrugrupp skulle kunna utformas. Syftet var att forbattra konkurrens
kraften hos de nordiska landernas SMF. 

1990 kom dock NORDINFO att omformulera sin uppgift inom detta omrade. Istiillet for 
SMF kom NORDINFO att ta initiativ till en forbattrad informationsforsorjning for 
naringslivet som helhet.1 

Som ett led i den nya inriktningen kom organet 1991 att bevilja medel fOr ett projekt 
under ledning av Irene W ormell. Ma.Iet for detta projekt var att definiera de s.k. Critical 
Success Factors som giiller for vad som i engelskan gar under namnet Information ser
vices2. Forutorn NORDINFO sa korn projektet att finansieras av British Library Re
search and Development Department och 1994 kunde Wormell tillsarnrnans med Eva
lisa Carlsten, Angela Abell och Margery Hyde presentera rapporten Critical Success 
Factors for fee-based information services3

• 

Forfattarna beskriver syftet med rapporten: 

"By approaching some of the "examples of success" in the European market, this 
project was aimed at mapping their skills, competences, techniques and strategies in 
order to tap the rich sources of their experience and to identify key factors for success 
and survival in a time of transition and radical changes in the profession as well as in 
the information market." (s. 8) 

Aven om rapporten primiirt vander sig till kommersiella aktorer inom infonnationsmiik
larbranschen sa menar forfattarna att de Critical Success Factors (CSFs) som uppstiills, i 
princip aven giiller for akademiska och offentliga informationscentraler dar vinstsyftet 
inte ar det primara. Rapporten anger tva huvudsakliga skal till varfor de icke vinst
drivande infonnationscentralerna "lyder under samma lagar" som de kommersiella. 

1. I underlaget till rapportens resultat har det ingatt material fran offentliga informa
tionscentraler.4 Detta material visar enligt forfattarna, att det oberoende av avgifts
policy i princip ar samma faktorer som avgor huruvida informationscentralen kom
rner att fungera framgangsrikt eller inte. 

1 
Att NORDINFO gjorde denna omsvlingning berodde med all sannolik.het pA de svangheter som NORDINFO hade 
att na nagra konkreta resultat av inriktningen mot SMF. (se Haarala 1990, s.3-5) 

2 Jag kommer i fortsattningen att oversatta detta engelska begrepp med informationscentraler. 
3 

For att underlatta lasningen av denna uppsats kommer jag i fortsattningen referera till "Nordinfo-rapporten" istlillet 
for Critical Success Factors for fee-based information services. 

4 
Av totalt 53 besvarade enkater kommer tolv fran informationscentraler som tillhOr den offentliga sektom. 
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2. Det andra skalet grundar sig ytterst pa fOrfattamas egna varderingar. Foretagen soker 
information utifran kommersiella skal. I detta perspektiv maste ocksa information 
betraktas som en resurs och produkt, som kan varderas. Oavsett om informations
centralen tar betalt for sin service eller inte sa beskriver fOrfattama vikten av att 
informationscentralen inser att vad den ytterst bedriver ar en kommersiell verksam
het. 

Grunden for rapportens resultat ar de totalt 53 besvarade frageformularen som inkommit 
fran olika informationscentraler runt om i Europa. 1 

De besvarade frageformularen har darefter som det sags: " ... been analysed and filtered 
by a small, international group of information consultans and are presented here as 
"critical success factors" for business area." (ibid s. 8) 

Det slutgiltiga resultatet har blivit sex CSFs, som alia, enligt rapportens fOrfattare, ar att 
betrakta som nodvandiga att bemastra for en aktor, som vill arbeta med avgiftsbelagd 
informationsservice. 

Den definitionsmassiga inneborden av CSF-begreppet ar dock inte helt glasklar. Det ar 
darfor motiverat att ge en beskrivning av nagra av de teoretiska tillampningama av 
begreppet. Forst da ar det mojligt att forsta fOrfattamas speciella anvandning, vilket i sin 
tur underlattar en diskussion om relevansen av att anvanda rapportens resultat som 
utgangspunkt for en analys av folkbiblioteks fOretagsservice. 

3.2 Critical Success Factors-konceptet. Nagra av dess teoretiska och 
metodo/ogiska inneborder. 

"CSFs represent the few "factors" which are "critical" to the "success" of the mana
ger concerned." (ibid s. 12) 

Denna till synes banalt enkla forklaring av begreppet kan fOrleda en till att tro att man 
har fatt veta vad man behover veta om CSFs. Men redan vid en oversiktlig studie av hur 
olika forfattare har anvant sig av konceptet, sa star det klart att inneborden av begreppet 
skiftar. Det ar tydligt att det saknas bade en gemensam definition av begreppet samt en 
samsyn i vilka avseenden konceptet gar att tillampa i ett foretags eller i en organisations 
ledningsarbete. 

3.2.1 Konceptet introduceras 

Konceptet har sitt ursprung i ett arbete av Ronald Daniel (1961). I artikeln "Mangement 
Information Crisis" introducerar Daniel begreppet "success factors". Bakgrunden till 
Daniels introduktion var att han ville finna en metod som kunde tillforsakra att ett 
fOretags ledning erhAller den information som ar noovandig for att "riktiga" beslut ska 
kunnas tas. Uppgiften blir enligt Daniel att identifiera de s.k. success factors som galler 
for olika branscher. For Daniel var dessa (hogst sex) "success factors" gemensamma fOr 
foretag som agerar inom en viss bransch. Forst nar dessa branschspecifika faktorer ar 
identifierade, ar det mojligt att konstruera ett andamAlsenligt informationssystem: 

1 Totalt 98 enkater skickades ut. Nagon f6rklaring till den laga besvarandefrekvensen ges inte i rapporten. 
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" ... a company's information system must be discriminating and selective. It should 
focus on 'success factors'. fu most industries there are usually three to six factors that 
determine success; these key jobs must be done exceedingly well for a company to be 
successful." (Daniel1961, s. 116) 

3.2.2 CSFs och kontrollsystem 
Daniels "critical success"-teori kom att utvecklas vidare av forskarna Anthony, Dearden 
och Vancil. Om Daniel definierade "CSF' -konceptet som en metod som skapar f()rut
sattningar f()r hur f()retagsledningars beslutsfattandet skulle f5rbattras, sa kom Anthony 
et al. att betrakta CSF-analysen som ett verktyg f5r att utforma effektiva och f5r f5retag 
specifika kontrollsystem. 

"The controll system must be tailored to the specific industry in which the company 
operates and to the specific strategies that is has adopted; it must identify the 'critical 
success factors' that should receive careful and continous management attention if the 
company is to be successful; and it must highlight performance whith respect to these 
key variables in reports to all levels of management." (Anthony et al. 1972, s. 148) 

I likhet med Daniel sa betonar alltsa Anthony et al. vikten av att analysera den bransch 
som ett f5retag agerar inom, vid identifieringen av CSFs. Det som skiljer de tva tillamp
ningarna at ar att Anthony et al. menar att det inte racker att se till branschen som hel
het. Det ar aven n5dvandigt att studera det enskilda f5retagets mat, f5rutsattningar och 
verksamhet vid en analys av vilka CSFs som galler f5r det individuella f5retaget. 

3.2.3 CSFs och individuellt utformade informationssystem 

Trots ovan namnda f5rfattares arbete och trots att en rad andra forskare inom det 
managementteoretiska faltet anvande sig av CSFs-begreppet under 60- och 70-talet, sa 
fick konceptet inte nagot egentligt genombrott f5rran John F. Rockart publicerade sin 
artikel "Chief executives defines their own data needs". (1979) 

I artikeln definierar Rockart CSFs som "... the few key areas where "things must go 
right" for the business to flourish. If results in these areas are not adequate, the orga
nisation's efforts for the period will be less than desired." (s. 85) 

Rockarts tillampning av CSF-konceptet paminner om Daniels i det att aven hans syfte ar 
att presentera en modell som kan tillf5rsakra att ett f5retags ledning erha.Iler relevant och 
andama.Isenlig information om det egna f5retaget. Rockart menar att den intema infor
mation som framst verkstallande direkt5rer erha.Iler i st5rre f5retag alltf5r ofta praglas 
av vad personer pa mellanniva tror att ledningen 5nskar att fa veta. Detta far till f5ljd att 
dessa chefer i topposition far mangder av information som inte ar relevant for deras 
beslutsfattande. Stor arbetsb5rda far darfor laggas ned pa att "vaska fram" det intres
santa. Faran med denna situation ar enligt Rockart att den intema information som dessa 
personer verkligen erha.Iler alltf5r ofta praglas av tillfa.Iligheter och brist pa kontinuitet 
med felaktiga beslut som f5ljd. 1 

1 Rockart menar att samma problematik aven galler for de da existerande datorbaserade systemen. Alltfor ofta ar de 
utvecklade for att famed sa mycket information som mojligt utan anpassning till foretagsledarnas specifika behov. 
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Det ar som losningen pa denna problematik som Rockart introducerar sin tilHimpning av 
CSF-konceptet," ... the CSF method focuses on individual managers and on each 
manager's current information needs-both hard and soft." (ibid) 

Vagen fram till en lyckad analys av hur informationsbehovet ser ut maste, enligt 
Rockart, ga genom djupintervjuer med de personer for vilka analysens resultat ar till for. 
Genom dessa intervjuer, dar foretagsledaren och eventuellt andra chefer far ventilera 
mrusattning och syfte med sitt arbete, kan en erfaren konsult eller forskare i samarbete 
med den berorda chefen "destillera" fram de CSF som galler fOr just denna person. 
Dessa CSFs som definierar vilka omraden som personen ifraga vill och maste ha infor
mation om, ska darefter styra utformningen av fOretagsledningens intema informations
system (s.k. Management information system). 

Som vi har sett ovan har de tre teoretiska modellema fOr CSF-konceptet skilts sig at 
bade nar det galler synen pa vilka omraden konceptet gar att applicera, samt i hur 
identifieringen av CSFs ska ske. De har dock haft det gemensamt att alia har sett CSF
konceptet som ett medel for att kunna utforma nagon typ av informationssystem. 
Dessutom har de definierat CSFs som de for branschen/foretaget interna faktorer, som 
fOretagsledama kontinuerligt maste beakta for att ytterst kunna driva foretaget/organi
sationen framgangsrikt. 

3.2.4 CSFs som strategiskt redskap 

Forskare och andra aktorer inom fr.a. managementteori kom under 80-talet att upp
marksamma, inte minst den pedagogiska fOrtjansten av att explicit kunna formulera ett 
antal faktorer som kunde betraktas som oumbarliga for ett fOretags overlevnad. Foljden 
blev att CSF-konceptet alltmer kom att tappa sin koppling till utformning av intema 
informationssystem. Istallet kom intresset att fokuseras mot CSFs som ett verktyg for 
fOretags strategiska besluts- och planeringsarbete. 

Det viktigaste bidraget i processen att utvidga konceptets betydelse synes mig vara 
Leideckers och Brunos (1984) artikel "Identifying and Using Critical Success Factors". 
De definierar CSFs som " ... those characteristics, conditions, or variables that when pro
perly sustained, maintained, or managed can have a significant impact on the success of 
a firm competing in a particular industry." (ibid, s. 24)1 

Leidecker & Bruno ser tre mojliga nivaer eller snarare objekt for CSF-analysen: 

1. Makronivil. Denna niva ingriper den ekonomiska och socio-politiska miljo som 
fOretaget ar satt att verka i. 

2 Branschnivil. Analysen tar har fasta pa branschspecifika faktorer som patagligt pa
verkar varje foretag som verkar inom branschen. 

3. Foretagsnivil. CSF-analysen fokuseras pa denna niva mot de intema resurser som 
kravs for kunna vara konkurrenskraftig pa en specifik marknad. 

1 I jlimforelse med Rockarts definition (avsnitt 3.2.3) kan man karaktiirisera skillnaden som att ett "must" har blivit 
utbytt mot ett "can". Detar alltsa fragan om en uppmjukning av begreppet. 
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Leidecker & Bruno menar att de tre CSF-analysnivaema inte star i motsattning till 
varandra. Istiillet kompletterar de varandra i den tillampning av CSF-konceptet som Lei
decker & Bruno fOrordar, niimligen som ett redskap i foretags strategiska planerings-

och utvecklingsarbete. 

For att kunna beskriva hur CSF-konceptet ar mojligt att tillampa i detta arbete, anvander 
sig forfattarna av Hofers och Schendels sjustegsmodelP av den strategiska processen. 
Enligt Leidecker & Bruno ar CSF-analys mojlig att applicera pa tre av dessa steg: 

• Environmental analysis. Denna analys har till uppgift identifiera de hot och mojlig
heter som finns i den sociala, politiska, ekonomiska och teknologiska kontext som 
foretaget ska verka i. Dessutom inbegriper detta steg att analysera konkurrensmiljon. 

Leidecker & Bruno menar att en CSF-analys pa makro- och branschniva kan vara ett 
effektivt verktyg som "provides a means to identify the essentials competence, 
resources and skills necessary to be successful in a particular industry or specific 
economic climate." (ibid, s. 25) 

• Resource analysis. Det viktigaste momentet i detta steg ar att identifiera ett fOretags 
styrka och svagheter. 

Forfattarna forordar att en CSF-analys pa fOretagsniva explicit kan klargora vilka 
dessa ar for att diirigenom kunna koppla resultatet till de hot och mojligheter som 
kom fram i den ovan beniirnnda "Environmental analysis". 

• Strategy Evaluation. Detta steg innebar att olika strategiska altemativ/mojligheter 
jiimfors med foretagets definierade mal och syften. 

Leidecker & Bruno menar att dessa altemativ/mojligheter liven kan kopplas till de 
CSFs som identifierats i de tva foregaende stegen. Diirigenom kan valet av strategier 
underlattas: "Strategic alternatives can be evaluate against Critical Success Factors 
and the relative importance of CSF' s may influence prioritization of strategic alter
natives." (ibid) 

Efter att ha konstaterat att CSF-konceptet gar att tillampa i fOretags strategiska 
planeringsarbete, sa overgar forfattarna till att beskriva vilka metoder som ar forenliga 
med de olika typema av CSF-analyser. I samband med denna oversikt gor de ocksa en 
bedomning av de for- och nackdelar som ar forknippade med respektive metod. 
Eftersomjag, i avsnitt 3.6.1, skall aterkomma till denna senare del av de tva forfattarnas 
artikel sa later jag Leideckers & Brunos speciella tillampning i detta skede endast 
fungera som ytterligare ett exempel pa hur CSF-konceptets teoretiska och metodo
logiska inneborder har skiftat mellan olika forfattare. 

I Dessa steg ar: Strategy Identification, Environmental Analysis, Resource Analysis, Gap Analysis, Strategic 
Alternatives, Strategy Evaluation och Strategic Choice ( enl. Leidecker & Bruno 1984, s. 25) 

2 Beroende pa vilken niva (makro, bransch och foretags) som ska studeras eller vilket steg i den strategiska proces
sen som CSF-analysen ska appliceras pa. 
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De olika tilHimpningarna ovan ar inte bara intressanta for att de representerar skiftningar 
i konceptets betydelse och anvandningsomrade. De utgor ocksa grunden till den 
specifika tilllampning av konceptet som kommer till uttryck i Nordinfo-rapporten.1 Men 
for att kunna diskutera Nordinfo-rapportens resultat och de begransningar som ar for
knippade med det metodval som bar anvants, ska de CSFs som enligt forfattarna giiller 
for aktorer inom informationsmaklarbranschen redovisas. 

3.3 lnformationsmiiklarbranschens CSFs (som de beskrivs i 
rapporten Critical Success Factors for fee-based informa
tion services) 

3.3.1 Strategic thinking (Behovet av strategiskt tiinkande) 

Enligt forfattarna miste all aktivitet och planering ses i ljuset av de mil eller syften som 
informationscentralen vill uppna med sin verksamhet. Dessa mil eller syften kan brytas 
ned i tva huvudgrupper vilka, i engelska, betecknas med begreppen Objectives och 
Goals. 

Forfattarna definierar dessa begrepp som: 

"Objectives are the long-range actions plans, (what), identifying the ultimate objec
tives of action. They are broad statements, often expressed in terms of business 
success, or desirable related to ethical, social, political etc. concepts. This is the 
strategic level of planning and management activity. 

Goals are the plans for short-term, time-limited activities which are always specific 
and measurable (how), and they are meant to support the long-range plans. Goal
oriented activities are strongly affected by changes in the environment and frequently 
have to adjust to given circumstances. Planning and decision making at this level are 
characterised as tactical..." (s. 16) 

I rapporten framhills att informationscentraler i alltfor liten grad bar agnat sig at 
strategiskt arbete pa den overgripande nivan. Forfattarna efterlyser att framfor alit akt6-
rer som ska starta en verksamhet av denna typ " ... consider the total exercise - from the 
plan to the implementation of all its component parts." (ibid) 

Med strategiskt tankande menar forfatttarna att alltifran den enskilda handlingen pi den 
rent operativa nivan till overgripande beslut pi ledningsniva miste styras av och pla
neras utifran de yttersta mil (Objectives) som man vill uppna med sin verksamhet. Alia 
delar maste alltsa samordnas for att ett lyckat resultat ska kunna uppnis. 

Det centrala och kritiska i denna process ar att klargora vilka de overgripande milen 
verkligen ar. For en rent kommersiell aktor behover detta inte innebara nigra problem. 
Svirigheter kan daremot uppsta nar informationsservicen drivs utifran andra syften, eller 
om informationscentralen ingar i en moderorganisation som inte drivs utifran kommer
siella motiv. 

1 Framfor alit galler detta Rockarts samt Leideckers & Bmnos teoretiska modeller. 
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For att undvika malkonflikter kravs enligt forfattarna att malen for informations
centralen och moderorganisationen antingen harmoniseras eller atminstone tydligt klar
gors. Risken ar annars att informationscentralens verksamhet, medvetet eller omedvetet, 
kommer i motsattning till den storre organisationens arbete. 

3.3.2 The Economics (Finansiell kontroll) 

I rapporten konstateras att manga informationscentraler lever under hard ekonomisk 
press. Marginalema ar sma och det ar svart att fa kundema att betala for information. 
Oavsett hur servicen avgiftsbelaggs anser forfattarna att det i denna karva marknad ar av 
yttersta vikt att noga ha kontroll over inkomster och utgifter: 

"Whatever the charging policy of such a service it should be recognised that costs are 
a matter of fact. Where costs can be identified they should be even if this is not 
reflected in the charges." (ibid s. 24) 

Forfattarna pekar ut ett antal omrAden dar kontroll over utgifter och inkomster ar av 
speciell betydelse: 

• Starten av verksamheten innebar en rad tunga initialkostnader som inkop av teknisk 
utrustning och annat material. Tidigt maste medel ocksa avsattas for marknadsfOring. 
Det ar redan i denna tidiga fas av avgorande betydelse for informationscentralens 
fortsatta overlevnad att en budget upprattas dar inkomster ochleller anslag stalls mot 
beraknade utgifter. 

• fuformationscentraler arbetar i huvudsak med publicerat och offentligt tillgangligt 
material. Vad som saljs ar alltsa inte sjalva informationen utan fOrmagan att ta fram 
den pa ett fOr kunden tillfredsstallande satt. Personalens skicklighet och kunnande 
kommer i fokus. Specialister innebar hogre lonekostnader och darmed blir det en av
vagning mellan ambition och ekonomisk realitet. 

• Forutom redan namnda kostnader tillkommer en rad lopande utgifter. Telekommu
nikation, sokkostnader i databaser och inkop av material m.m. ar alia kostnader som 
ar knutna till servicen. Till dessa tillkommer overgripande utgifter som hyra, varme, 
el och fOrsakringar. Forfattarna papekar att speciellt dessa senare kostnader kan vara 
svara att berakna nar informationscentralen ligger under en redan existerande verk
samhet som t.ex. ett bibliotek. De menar andock att det ar nodvandigt att identifiera 
alia kostnader for att darigenom erhrula en heltackande bild av kostnadema for 
servicen. 

• Till sist poangteras aven att ansvarig personal noga maste beakta fragor som ror pris
sattning, val av betalningsform samt kreditkontroll av kundema. 
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3.3.3 Professional Image (Den yrkesmassiga profilen) 

Det specifika for alia typer av tjanster lir att de i princip produceras efter att de lir kopta 
eller beglirda. Kunden kan alltsa inte, till skillnad fran "vanliga" produkter veta vad 
hanlhon far forran i efterhand. Detta galler i hogsta grad for informationstjanster. 
Informationens vlirde kan, fOr kunden, inte vlirdesattas innan den visat pa sin effekt. 

Det som ytterligare utrnlirker informationstjanster lir, att det oftast lir sarnrna person som 
star for saval produktionen av tjansten som kontakten med kunden. I en situation dar det 
inte finns en fardig produkt att visa upp for kunden galler det att skapa fortroende hos 
den potentiella kunden av en informationstjanst. Att bemOta kunden med en professio
nell och yrkesmassig profil ar en viktig ingrediens for att skapa det nodvandiga for
troendet. Rapporten beskriver hur denna profil ska byggas med en rad konkreta fOrslag 
och uppmaningar: 

• For det fOrsta galler det att kunna tacka nej till uppdrag. Att vara professionell inne
blir att man definierar sitt verksarnhetsornrade och sedan hailer sig inom dessa rarnar. 
Risken lir annars att kvaliten pa servicen langsiktigt urvattnas med bristande for
troende fran kundemas sida som fOljd. 

• Foretag soker ofta extern information vid for fOretaget kansliga faser, t.ex. vid ut
veckling av nya produkter. Det lir darfor nodvandigt att informationscentralen hante
rar alia fOrfragningar konfidentiellt. For att ytterligare forstlirka intrycket av att 
servicen skots professionellt foreslas i rapporten att informationscentralen ska kunna 
erbjuda kundema ett skrivet kontrakt dar tystnadsplikten fastslas. I detta kontrakt kan 
aven inga en beskrivning av de metoder som ska anvandas sarnt klargorande av 
kundens och informationscentralens forpliktelser och ataganden. 

• Visitkort, snyggt utformade broschyrer och ett valskott kontor lir ocksa faktorer som 
forstarker den yrkesmassiga profilen. 

Forutom dessa overgripande fak:torer sa betonar fOrfattama betydelsen av att skota de 
direkta kundkontak:tema pa ett korrekt satt. "In fact, the way you handle a request from 
the very first contact with the client to the invoice could be said to constitute your 
professional image. Basically it is a matter of communication." (ibid s. 32) 

• Det viktigaste steget mot en fortsatt god kundkontakt lir enligt forfattama att kundens 
problernformulering definieras korrekt. Detta kan endast ske genom att stalla fragor · 
till kunden. Det galler att hitta frarn till vad kunden egentligen lir ute efter. Hlir lir det 
darfor nodvandigt att ta reda pa vad kunden redan vet och till vad informationen ska 
anvandas. Pa detta tidiga stadie lir det ocksa viktigt att ta reda vilken typ av infor
mation1 som efterfragas, sarnt i vilken form materialet ska overlamnas. 

• Nasta steg lir att komma overens om en deadline da arbetet ska vara klart. 

I Det kan handla om den formella svarighetsgrad informationen kan ha, spritk m.m. 
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• Oforutsedda omstandigheter kan andra den ursprungliga problemformuleringen. Det 
finns darfor anledning att kontinuerligt haJ.la kontakt med kunden vid mer omfattande 
arbeten for att undvika att felaktig information tas fram och att onodigt arbete utfOrs. 

• Siittet som den framtagna informationen presenteras pa, iir ytterligare en faktor som 
paverkar kundens uppfattning av servicen. Aven sma uppdrag bor, enligt rapp?.rten, 
levereras med en sammanfattning av den framtagna informationens innehall. Over
huvudtaget giiiler att det levererade materialet skall vara liittliist och viii utformat fOr 
att det ska vara attraktivt for kunden att ta till sig informationen. 

• Efter det att informationen iir levererad bor man folja upp med besok eller telefon
samtal fOr att fa en uppfattning om kunden iir nojd med resultatet eller om det finns 
nagra oklarheter. Att fOlja upp arbetet efter det att det har blivit utfort framhaJ.ls ocksa 
som ett bra tillfiiile att fa ytterligare uppdrag. 

3.3.4 Methods, Tools and Humans resources (Metoder, verktyg och miinskligt 
kapital) 

Som har noterats tidigare, sa iir informationsservicens kvalite beroende inte sa mycket 
av sjiiiva informationen, som av de metoder med vilka informationen tas fram och 
bearbetas. Det iir diirfor inte forvanande, att forfattama lyfter fram de faktorer, som 
beror denna sida av informationsformedlingen som en separat CSF som i sin tur delas 
upp i tre underavdelningar. 

Tools 

Med termen tools avser forfattama bade deri tekniska utrustning och de informations
kiiilor som kriivs. Storre, ofta akademiska, bibliotek har vanligtvis stora litteratur
samlingar som iiven kan anvandas for informationsservicen. For sma oberoende aktorer 
uppstar fnigan om det iir nodvandigt att bygga upp en egen litteratursamling. A v svaren 
pa frageformuliiren att doma sa iir ett eget bibliotek av realitivt lag prioritet. Snarare iir 
det tillgangen till olika samlingar/bibliotek som har betydelse for kvaliten pa servicen.1 

Niir det giiiler databaser menar fOrfattama att "It is easy to become over-dependent on 
technology and, in particular, on-line sources. Respondents to the questionnaire made it 
clear that these were an important element but did not stand alone as superior sources." 
(ibid, s. 37) Det som betonas i rapporten iir med andra ord att det iir mixen av olika 
informationskiiilor som utgor grunden for hur viii informationscentralen kan fa fram 
relevant information. I denna mix ingar iiven formella och informella kontaktniit. 

Methods 

Trots att en allmant accepterad kvalitetskontroll och standard for denna bransch saknas, 
sa menar rapportens fOrfattare, att det finns skiii att utarbeta intema rutiner for hur 
arbetet ska skotas. Bland annat kan dessa rutiner utgora grunden for intemutbildning 
samt for jiimforelser mellan kolleger. En formulerad metodbeskrivning gor ocksa att en 
utviirdering av den egna verksamheten underliittas. 

1 se fraga 17 i Nordinfo-rapportens appendix 2-3 
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Human resources 

A ven om till gang till olika kallor och verktyg samt utarbetandet av rutiner alia ar viktiga 
faktorer, sa framhalls det i rapporten, att det ar personalens egenskaper som ar den 
enskilt viktigaste forutsattningen for att kunna erbjuda en kvalitativt hog service. 

Detar inte forvanande att sma informationscentraler, som ofta har specialiserat sig inom 
ett smalt amnesomrAde, varderar amnes- och specialistkunskaper hogt. Men av det 
bifogade sammandraget av enkaten framgar det att aven informationscentraler, som har 
ett stort tackningsomrade, ser personalens amneskunskaper som en central ingrediens 
fOr att framgangsrikt kunna driva verksamheten. 1 

I rapportens sags: "Staff of the FBIS should combine information expertise and skills 
with subject and business knowledge. It is necessary that these will be combined with 
good communication and personal skills."2 (ibid, s. 38) 

Att notera ar att personalens kunskaper om industri och foretagande genomgaende var
deras mycket hogt av de som besvarade enkaten. 

3.3.5 Marketing fee-based information services (Marknadsforing av servicen) 

Marknadsforingen av informationscentralen anges som femte CSF. Till en botjan 
konstateras att termen information bAde ar ett abstrakt och fOr manga tvetydigt begrepp, 
som gor det svart att bedriva en konventionell marknadsforing. Forfattama beskriver 
darefter vad en informationscentral maste ta hansyn till nar den marknadsfor sin service 
och hur den i praktiken bor ske. 

Kundgrupper och Ui.mpliga "produkter" 

For det forsta maste informationscentralen stalla sig fragan: Vilka ska vara vara kunder? 
Ju mer avgransad och valdefinierad malgrupp, som servicen ska rikta sig emot desto 
lattare ar det att analysera de informationsbehov som denna kundkategori kan tankas ha. 
Service och marknadsfOring kan da lattare anpassas, sa att de svarar mot just denna 
mlilgrupp. For t.ex. offentliga informationscentraler, som av olika skal vander sig till 
breda lager av presumtiva kunder, uppstar det enligt forfattarna problem: 

"It is generally accepted that the more precise the product or service, the more 
defined the target client group, the easier it is to penetrate the market. Most of the 
successful FBIS are very clear about their client sector and about the gaps which 
provide opportunities for their service. The broad based approach to 'business infor
mation', typical of public sector services, brings particular problems of perception by 
potential clients." (ibid s. 44) 

Det centrala i detta resonemang ar att servicen maste anpassas till den definierade 
kundens behov. Marknadsforingen ska da vara det medel som far de mojliga kunderna 
att inse att informationscentralen kan tillgodose just deras krav och behov nar det galler 
information. Ju mer heterogen mlilgrupp desto svarare blir det fOljaktligen att erbjuda en 

1 se fraga 18 i Nordinfo-rapportens appendix 2-3 

2 FBIS ar rapportens forkortning for Fee-based Information Services 
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for kunden anpassad service. For marknadsforingen medfor en heterogen mrugrupp att 
kundema maste delas upp i olika segment, risken ar annars att den blir sa "allmangiltig" 
att den inte svarar mot foretagens forvantningar/behov med druigt gensvar som fOljd. 

Prissattning blir i detta avseende ocksa en del av marknadsforingen. Genom att satta en 
prislapp pa tjanstema sander informationscentralen ut signaler om att servicen hailer en 
hog kvalitativ niva och att personalen arbetar professionellt. Att ta betalt for tjanstema 
starker sruunda den yrkesmassiga profilen, samtidigt som det stalls hogre krav pa att 
servicen verkligen ar kvalificerad. 

Betydelsen av tidigare kunder 

Eftersom marknadsfOringen av informationstjanster ar sa pass kravande poangterar 
forfattama till Nordinfo-rapporten betydelsen av att "varda" de kunder man redan fatt 
kontakt med, inte bara for att de ska atervanda utan ocksa fOr att tidigare kunder ar de 
basta marknadsforama av servicen (under fOrutsattning att de sjalva ar nojda med de 
redan erhrulna tjanstema). Rapportens forfattare kunde fran sitt underlag dra slutsatsen 
att det vanligaste sattet att fa nya kunder ar genom "word of mouth" d.v.s. nojda kunder 
bar rekommenderat kolleger att ta kontakt med informationscentralen. Som redan pa
pekats i avsnitt 3.3.3, sa blir feedback en nodvandighet. Det galler att snabbt fanga upp 
missnoje hos kundema for att darigenom finna former for bur servicen kan fOrbattras. 

Reklam 

Nagon maste dock vara den forsta kunden. I rapporten beskrivs tva huvudsakliga strate
gier fOr att fa malgruppen att fOrsta att servicen existerar och att den kan tillfredsstalla 
eventuella behov. Detta kan antingen ske genom olika typer av riktade reklamutskick 
eller genom direkta och personliga kontakter. 

Till skillnad fran konventionell annonsering i tidningar och tidskrifter, som av de 
tillfragade framstalls som ett tamligen verkningslost verktyg fOr att locka till sig kunder, 
sa menar flera av de som svarat pa enkaten att direkt riktade broschyrer och reklamblad 
(s.k. mail-shots) kan fylla sitt syfte. En forutsattning for att denna typ av reklam ska 
fungerar ar emellertid att den ar professionellt utformad sa att den fangar mrugruppens 
intresse. I enlighet med vad som beskrevs ovan sa menar forfattama att denna typ av 
reklam far storst effekt om den ar riktad till val avgransade mrugrupper. 

Den inledande reklamkampanjen far dock inte ses som en isolerad engangshandelse. For 
att den ska fa nagot varde, kravs att den pa nagot satt foljs upp. Att bjuda in till 
visningar eller annu hellre att sjalv ta initiativ till personliga kontakter genom att gamed 
i, eller besoka olika foretagsforeningar, klubbar och massor ses i rapporten som en 
effektiv metod for att etablera kontakter med framtida kunder. 

Inom naringslivet pagar ett stort arbete med att kvalitetssakra produkter och tjanster. 
Rapporten menar att foretag forvantar sig samma sak av en informationscentral. Detar 
darfor av vikt att marknadsfOringen just visar pa och beskriver sadana faktorer som 
forstarker servicens yrkesmassiga profil. Exempel pa detta kan vara att det i reklamen 
framgar att informationscentralen erbjuder konfidentialitet och deadlines. 
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3.3.6 Ethics, legal and moral issues (A:trarsetik och dejuridiska spelreglerna) 

Som sista CSF beskrivs vardet av att uppmarksamma omrAden som beror affarsetik ocb 
de juridiska ramar som en informationscentral bar att agera inom. Om de forra kan 
betraktas som giltiga oberoende av geografiskt omrAde sa blir fragor som beror legala 
regelverk av naturliga orsaker i bogre grad beroende av nationella forballanden. 

Rollen som informationsfOrmedlare ar kanslig. I funktionen som intermedHir mellan 
kiilla ocb kund ar det enligt rapporten viktigt att definiera sin egen roll for att inga 
missforstand eller oegentligbeter ska bebova ske. Uppmarksammade rattsfall i Stor
britannien dar s.k. Information brokers bar statt atalade for industrispionage bar enligt 
rapporten accentuerat bebovet att formulera ocb uttalat fOlja etiska spelregler inom 
informationsmaklarbranscben. 

Hur viktiga de etiska "spelreglema" an ar, sa ar den praktiska verksamheten ytterst 
begransad av de lagar som galler inom omradet. Nationella lagar ocb internationella 
overenskommelser bar t.ex. reglerat anvandandet av datorbaserad information i syfte att 
skydda uppbovsratten1

• Olika nationer bar ocksa utarbetat lagar rorande i vilken man 
dataregister over kunder far existera. Det ar kunskap om denna typ av lagstiftning som, 
enligt rapporten, ansvariga personer maste ba. 

3.3.7 Tre fragor rorande Nordinfo-rapportens resultat. 

Efter denna redogorelse av Nordinfo-rapporten kan vi overga till att diskutera det ade
kvata i att anvanda rapportens resultat som ett redskap i analysen av folkbiblioteks fore
tagsservice. 

Jag later diskussionen ta sin utgangspunkt utifran vad jag anser, tre relevanta frage

stiillningar: 

1. Ar det ratt att applicera rapportens resultat, som i buvudsak vander sig till kommer
siella informationsmaklare, pa folkbibliotekens fOretagsservice ? 

2. Ar de alla de tips ocb rad som rapporten presenterar, verkligen att betrakta som 
CSFs2, ocb om saar fallet, bur kan de anvandas som ett redskap fOr en retrospektiv 

analys? 
3. Finns det inte fler CSFs vilka skulle kunna barledas fran just de villkor som folk-

bibliotekens foretagsservice bar att agera under? 

t Forfattama pekar framst pa nodvlindigheten av att folja den EU-lagstiftning som finns inom detta ornrade. 

2 Med CSFs avser jag de mininikrav som en aktor maste leva upp till fOr att bedriva en vlil fungerande verksamhet. 
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3.4 1 vi/ken man Nordinfo-rapportens resultat iir giltigt for de 
svenska folkbibliotekens foretagsservice. 

Eventuella fragor om giltigheten av att analysera folkbibliotek utifran samma kriterier 
som ar fallet med kommersiella informationsmlildare, handlar som jag ser det, ytterst 
om att man kan forvanta sig samma service av foretagsservicen vid ett folkbibliotek som 
av en kommersiell informationsmlildare. Svaret pa denna fragestallning ar sja.Ivklart 
kopplad till vilken ma.J.sattning biblioteket har formulerat fOr sin foretagsservice. 

Manga folkbibliotek har i sina referenssamlingar material som kan erbjuda hja.Ip och 
vagledning for enskilda foretagare vid olika typer av fragor. Detta sker utan att dessa 
folkbibliotek ser foretagen som en prioriterad ma.J.grupp. Det ar uppenbart att denna ser
vice inte kan analyseras utifran de kriterier for hur en kommersiell informationscentral 
bor bedrivas som presenterats ovan. 

De folkbiblioteksprojekt som kort presenterades i kapitel tva har inte befunnit sig pa 
denna niva. Det unika med dessa projekt har varit att de avsatt resurser for att kunna 
prioritera det lokala naringslivet. I dessa projekt fanns det en uttalad vilja att erbjuda 
informationstjanster i syfte att stOdja nyetablering och utveckling av SMF.1 Det har i 
dessa fall alltsa varit fragan om en service vars ambitionsniva val gar att jamfora med 
kommersiella aktorers. 

En annan aspekt ar foretagarnas syn pa biblioteket som institution. Den litteratur som 
behandlar biblioteks roll nar det ga.Iler naringslivets informationsforsorjning ger vid 
handen, att biblioteken ofta far kampa i motvind eftersom naringslivets attityd praglas 
av tvivel mot att biblioteken, som institution och begrepp, kan erbjuda en kvalificerad 
service. Ralph Stromfelt (1990) beskriver detta "attitydproblem" i sin studie, av framst 
foretagsbibliotekens funktion, med den smatt drastiska formuleringen "Om vi bortser 
fran de undantag dar bibliotek har en stark och erkand roll verkar det linda som om 
sja.Iva begreppet bibliotek ar ohjalpligt forbrukat inom foretagsvarlden." (s. 41) 

I avsnitt 3.3.3 beskrevs nodvandigheten av att skapa fortroende hos kunden genom att 
visa upp en, vad jag benamnde, yrkesmassig profil. I en situation dar avsaknaden av 
fortroende fran naringslivets sida tycks vara en realitet, blir det darfor av extra betydelse 
att de folkbibliotek som bedriver eller amnar bedriva foretagsservice agerar professio
nellt och pa ett for foretagen fortroendeskapande satt. 

Min slutsats av detta resonemang blir att det ar adekvat att bedoma folkbibliotekens 
foretagsservice utifran de kriterier som ga.Iler fOr kommersiella aktorers verksamhet. 
Informationen ska anvandas i en kommersiell verksamhet och kundens vardering av 
servicen grundas darfor inte pa huruvida informationscentralen drivs utifran vinstsyfte 
eller inte. Denna slutsats far som vi sett aven stod av fOrfattarna till Nordinfo-rapporten. 
(se avsnitt 3.1) 

I Nar det giiller projektet i Lidkoping sa fanns det inte nagon explicit formulerad ma.Isattning i linje med vad som var 
fallet med projekten vid Omskoldsvik, Vastervik eller Solvesborg. Somjag ska visa i avsnitt 4.1 sa var linda syftet 
med fOretagsservicen vid Lidkopings folkbiblioteket att den skulle inga i kommunens satsning pa att fa sma och 
medelstora foretag att etablera sig och expandera i kommunen. 
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3.5 Hur rapportens resultat ska tolkas och hur det kan fungera 
som grund for en analys av en informationscentral. 

3.5.1 Tolkning av Nordinfo~rapportens resultat 

I rapporten definieras CSFs som; 

" ... those few things that must go well to ensure success to a manager or an organiza
tion, and, therefore they represent those managerial or enterprise areas that must be 
given special and continual attention to bring about high performance and quality." 
(Critical success factors for ... s.12Y 

Med denna definition gar det att konstatera att alla de faktorer, som beskrivits under de 
sex huvudrubrikema i avsnitt 3.3, inte ar att betrakta som "nodvandigheter" for en 
aktOrs overlevnad. Snarare ar rapportens resultat att betrakta som en beskrivning av 
"idealtillstandet" for en aktor som ar verksam inom branschen. 

Bilden kompliceras ytterligare av att forfattarna till Nordinfo-rapporten sjiilva tycks vara 
ytterst osakra pa vilka av de presenterade faktorer som ar att betrakta som CSFs. 

"In summary the responses to the questionnaire do not yet present a clear picture of the 
Critical Success Factors necessary to Fee-Based Information Services. Certain key 
factors emerge such as staff skills and appropriate marketing but the necessary defini
tion in these areas is not yet apparent. The follow-up interviews attempted to pick up 
on these points but with mixed results." (ibid, s. 7) 

Det ar alltsa tveksamt om bela det resultat som Nordinfo-rapporten presenterar ar att 
betrakta som CSFs oavsett vilken definitionsmassig innebord som laggs i begreppet. 
Dessa fragetecken till trots, sa erbjuder rapporten en unik samling av erfarenheter fran 
de aktorer som verkar inom informationsmaklarbranschen. De sex huvudpunktema och 
de synpunkter och tips som beskrivs i varje avdelning bildar tillsammans en heltackande 
bild av, vad de inom branschen anser vara centrala omraden fOr att lyckas i en svar-

bemastrad bransch. 

Den samlade bedomning som jag gor ar att de faktorer som rapporten presenterar, 
oavsett om de kan benamnas CSFs eller inte, kan utgora grunden till ett verktyg for en 
analys av hur folkbibliotekens foretagsservice har utformats och bedrivits. Men for att 
detta verktyg ska vara applicerbart, maste .forst vissa operationer av rapportens resultat 

utforas och nagra problem klargoras. 

I Forutom understryckningama sa ii.r enligt Lumpkin och Ireland (1988, s. 62-63) denna definition ett citat av K. H. 
Chung (1987, s. 21). I Nordinfo-rapporten nii.rnns detta faktum varken med fotnot eller annan typ av hanvisning. 
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3.5.2 Fran Nordinfo-rapportens CSFs till applicerbara kriterier. 

Det har i "oversattningen" av rapportens resultat till ett antal applicerbara k:riterier 
funnits tva huvudproblem. 

1. Verifikationskravet 
Som tidigare har papekats sa har de tre projekten som ar de primara fOremruen for 
denna uppsats alia upphort med sin verksamhet.1 Det har diirfor varit omojligt att pa 
plats studera hur det lopande arbetet har bedrivits. Rapportens resultat, som uttryck
ligen vander sig till aktorer som redan verkar i branschen eller iimnar starta med 
informationsmaklarverksamhet, ar genomgaende formulerat sa att det kan utgora stod 
i planeringen och genomforandet av den praktiska driften. Det har diirfor varit 
nodvandigt att gora ett visst urval eftersom alit det som Nordinfo-rapporten besk:river 
som centrala faktorer inte har varit mojliga att anvanda vid en retrospektiv analys.2 

2. Urvalskravet 
Den andra svangheten har varit forknippad med hur resultatet i Nordinfo-rapportens 
presenteras. Som jag ovan har papekat sa ar det oklart hur rapportens resultat ska 
tolkas. Nodvandiga forutsattningar blandas med nyttiga tips i en blandning som gor 
det svart att veta vilka faktorer det ar som ska betraktas som minimikrav for en 
informationscentrals verksamhet. Forfattarnas uttalade ovilja att prioritera resultatet 
fOrstarker denna bild av forvirring. Dessa oklarheter har medfort att mitt urval av 
rapportens alia rad och tips ytterst baseras pa subjektiv grund. Jag har dock i mitt 
urval forsokt att hrula mig till vad rapporten medvetet eller omedvetet lyfter fram 
som extra viktigt. 3 

Med beaktande av dessa problem ar det min forhoppning och overtygelse att de nedan 
redovisade kriteriema, applicerade pa de tre foretagsserviceprojekten, ska visa pa i 
vilken utstrackning folkbiblioteken har utformat och bedrivit foretagsservicen i enlighet 
med Nordinfo-rapportens huvudpunkter. 

3.5.3 Analysverktyget tar form 

For att tydliggora att det ar fragan om en personlig bearbetning av Nordinfo-rapportens 
resultat kommer jag att anvanda mina egna fria oversattningar av de engelska rubri
kema. 

1) Behovet av strategiskt tiinkande 
Som fOrsta punkt poangterades bl.a. behovet av tydligt formulerade mal- och strategi
beskrivningar for informationscentralen. Som vi sag, sa var detta inte minst viktigt i 
organisationer dar informationscentralen lyder under en moderorganisation. For folk
bibliotekens del giiller det att mal- och strategibesk:rivningar fOr foretagsservicen inte
greras med resten av verksaniheten eller, om man inte anser dem vara forenliga, lata 
foretagsservicen pa nagot satt tydligt frigoras fran moderorganisationens. 

1 Som visades i avsnitt 2.8.1 sa bar servicen vid Lidkopings stadsbibliotek fonnellt inte 1agts ned. Daremot bar de 
aktiva fOrsoken att nA foretag uppbort, vilket gor att den inte Uingre fyller nagon reell roll for det lokala nlirings
livet. 

2 Ett exempel pa detta ar bur de personliga motena med kundema bar skotts. 

3 Svaren paden utskickade enkaten (appendix 1-3 i rapporten) ger bar vagledning. 
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Fragestallningar: 
• Har det formulerats klara ma.Ibeskrivningar for fOretagsservicen ? 
• Har det funnits en explicit formulerad strategi for hur dessa mal skulle uppnas ? 

2) Finansiell kontroll 
Trots att de tre foretagserviceprojekten paborjade servicen med ambitionen att kost-
nadsfritt erbjuda informationstjiinster finns det sk~il att ta den ekonomiska sidan av 
servicen pa stort allvar. 

Som vi i kapitel fern ska se, sa gick de tre folkbiblioteken in i projekten med foresatsen 
att foretagsservicen inte fick inkrakta pa eller ta resurser fran den traditionella verk
sarnheten. I en situation dar anslagen ar begriinsade blir fragan om prioriteringar aktuell. 
Olika behov och krav stalls emot varandra och det ar darfor viktigt att for anslagsgivare 
och infor den egna organisationen noga klargora hur medel och andra resurser anviinds. 

Fragestallningar: 
• Har det funnits nagon budget for foretagsservicen ? 
• Har det gjorts nagra berakningar eller forsok till berakningar pa vad servicen verk

ligen har kostat, och vad har i sa fall inbegripits i dessa berakningar ? 

3) Den yrkesmassiga profilen 
I kapitel tva konstaterades att det har funnits stora svarigheter att overtyga naringslivet 
om att bibliotek i allmiinhet och folkbibliotek i synnerhet kan erbjuda en fOr kunden 
iindama.Isenlig service. Nordinfo-rapportens betoning pa att genom olika atgarder for
halla sig till kunden pa ett professionellt och fortroendeskapande satt ager darfor i 
hogsta grad giltighet aven nar det galler folkbibliotekens foretagsservice. 

Fragestallningar: 
• Har biblioteket pa nagot satt, i marknadsfOringen eller i den direkta kundkontakten, 

kommit med nagra typer av utfastelser som t.ex lOfte om att alia kontakter behandlas 
konfidentiellt eller att biblioteket fOrbinder sig att leverera svar inom en viss tids-

period? 
• Har informationsservicen defmierat fOr sig sjalv, samt klargjort for kundema vilka 

typer av tjiin~ter som kunde erbjudas? 
• Har det gjorts eller har det erbjudits nagon typ av bearbetning av materialet t.ex. 

sarnmanfattningar och oversattningar ? 

3) Metoder, verktyg och manskligt kapital 
I den debatt som bedrevs i fackpress i mitten av 80-talet motiverades placeringen av 
informationsservicen till just folkbiblioteken med argument som att folkbiblioteken har 
en landsomfattande och decentraliserad verksarnhet, bibliotekariema ar professionella 
informationssokare samt att de svenska folkbiblioteken har ett fungerande dokument

leveranssystem (d.v.s. fjarrlanesystemet)_i 

1 Se t.ex. Rutqvist (1990) Argument som att folkbiblioteken i manga fall har en god relation till foretag samt att det i 
biblioteken finns, oftast skriftligt, material som intresserar det lokala naringslivet har ocksa forekommit om an inte 

i samma utstrackning som ovan namnda 
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Som visades i avsnitt 3.3.4 saar dessa forutsattningar inte tillrackliga for att framgangs
rikt kunna bedriva en informationsservice. Databaser och personal som bar utbildning i 
informationssokning ar visserligen viktiga faktorer men i Nordinfo-rapporten betonas 
aven betydelsen av ett an tal andra fOrutsattningar och "verktyg". 

Fragestallningar: 
• Har de folkbibliotek, som ska undersokas, kombinerat databaser med nagon typ av 

egen referenssamling och bar det funnits mojlighet att anvanda sig av andra informa
tionscentralers litteratursamlingar i de fall dar det egna materialet ej bar rackt till ?1 

• Har det funnits ett upparbetad personligt kontak:tnat som man direkt bar kunnat vanda 
sig till vid problem som inte bar kunnat lOsas med "vanliga" metoder ?2 

• Har berord personal forutom utbildning i datorbaserad informationssokning haft nag
ra tidigare erfarenheter av eller kunskaper om naringslivets villkor, samt utbildning i 
de amnen som kan betrak:tas som relevanta fOr ma.Igruppen ?3 

5) Marknadsforing av servicen 
Det ar allmant erkant att det finns svarigheter att finna effektiva i:netoder fOr hur 
marknadsforingen av en informationscentrals tjanster bor utformas. Som bar redogjorts i 
avsnitt 3.3.5 sa presenteras i Nordinfo-rapporten nagra "huvudregler" for bur detta ska 
ske. En av dessa huvudregler ar att informationscentralen maste definiera vilken ma.I
grupp som den vander sig till med sin service. Forst i detta lage kan strategier for mark
nadsfOringen utformas sa att den appellerar till malgruppens behov och onskema.I. 

For folkbibliotek, som primart har riktat sin service till sitt lokala naringsliv, blir fragan: 
• Har biblioteken i sin marknadsforing delat upp det lokala naringslivet i olika segment 

for att i sin marknadsforing battre svara mot de behov som de olika segmenten kan 
tankas ha? 

I rapporten poangterades betydelsen av att skriftlig reklam kombineras med olika typer 
av personliga kontak:ter. For folkbibliotek, som vill satsa pa foretagsservice, blir dessa 
personliga kontak:ter med all sannolikhet an viktigare eftersom det generellt inte finns 
nagon tradition dar svenska folkbibliotek erbjuder denna typ av service. 

Fragestallning: 

• Har folkbiblioteken anvant sig av personliga moten4 med mojliga kunder som en del i 
marknadsforingen? 

Oberoende av hur val den skriftliga reklamen och personliga motena skots, sa framha.Ils 
i rapporten, att den enskilt viktigaste fak:tom for att fa nya kunder till servicen ar vad 
som i engelskan kallas "word of mouth". For ett folkbibliotek, som befinner sig i en 
liten eller medelstor kommun med ett begransat antal foretag, blir fragan om bur kvali
ten pa servicen uppfattas av de enskilda foretagen extra viktig. Likval som ryktet om 

1 Fragan handlar med andra ord om det har funnits altemativa formella informationskanaler. (se avsnitt 3.6.7) 

2 I detta fall handlar det om de informella och personliga informationskanalema. (se avsnitt 3.6.7) 

3 Vad jag framfor allt tlinker pa ar de tekniskalnaturvetenskapliga och fOretagsekonomisk amnesomrl'tdena. 

4 Dessa personliga moten kan t.ex. vara visningar pa biblioteket, direkta telefonsamtal till mojliga k.under eller 
demonstrationer pa de platser dar fOretagama naturligt mots. 

37 



den goda servicen kan sprida sig bland foretagen, sa kan uppfattningen om den mindre 
lyckade servicen snabbt delas av manga potentiella kunder. 

Fragestallning: 
• Har biblioteket haft som rutin att i efterhand folja upp hur foretaget har anvant sig av 

erhallen informationen i syfte att utrona ifall kunden blev nojd med erhallen tjanst. 

6) Aff'arsetik och de juridiska spelreglerna 
Som vi sett sa betonade forfattarna till rapporten vikten av att en informationscentral 
ansluter sig till redan utformade affarsetiska riktlinjer, samt att ansvarig personal har 
kannedom om det juridiska regelverk som satter upp ramarna for denna typ av verksam
het. 

Nar det galler databasanvandning sa har det i Sverige lange saknats generella regler eller 
riktlinjer. Under 80-talet tog DFI initiativ till att finna former for hur framst de dator
baserade informationstjanstema kunde kvalitetssakras. Detta arbete, som bedrevs i sam
verkan med bl.a. Institutet for rattsinformatik vid Stockholms universitet, resulterade i 
ett antal rapporter varav Ulf Hanssons (1987) Kvalitetskrav pa informationstjanster 
speciellt kan namnas. Utmarkande for dessa arbeten ar att de framst riktade in sig pa det 
ansvar som skulle aligga databasproducenter och databasvardar. Daremot var rekom
mendationema som gallde slutanvandare och intermediarer som t.ex. bibliotekarier 
mycket mer "urvattnade" .1 

Riktlinjer fOr biblioteksarbetet i allmanhet och referensarbetet i synnerhet har ocksa 
varit fOremai for de svenska bibliotekens egna intresseorganisationer. DIK-fOrbundets 
"Yrkesetiska riktlinjer for bibliotekarier" (1993) samt "SABs riktlinjer for referens
arbetet" (1989) ar tva dokument som publicerats i syfte att definiera saval den enskilde 
bibliotekariens som folkbibliotekets ansvarsomraden. 

Dessa tva dokument ar med sina allmant hatlna riktlinjer och rekommendationer intres
santa, da de kan utgora underlag fOr den diskussion som avslutar denna uppsats. 
Daremot ar det min bedomning att de i det praktiska arbetet och i den konkreta situa
tionen ar sa generella att de inte erbjuder nagon egentlig vagledning fOr den enskilde 
bibliotekariens arbete som informationsformedlare till foretag. 

Sammantaget kan konstateras att det vid tiden fOr de projekt som ska undersokas 
saknades klara riktlinjer saval nar det galler de juridiska spelreglema2 som i fallet med 
yrkesetiska riktlinjer.3 Jag har darmed inte ansett det vara adekvat att utifran den littera
tur som beror dessa omr3.den formulera nagra fragestallningar. Detta beror alltsa pa att 
det vid tidpunkten for dessa projekt inte fanns nagra riktlinjer som biblioteken kunde 
ansluta sig till och inte pa att jag anser dessa aspekter vara oviktiga. 

1 Det som papekas ar att intermediaren ska bebandla alla uppdrag med hOg sekretess samt att informations
formedlaren inte ska ta sig an uppdrag ide fall dar kompetens saknas. (Hansson 1978, s. 38) Dessa r:id ingar redan 
som kriterier ocb det ar darfor inte relevant att anyo ta upp dem. 

2 I likhet med de etiska koderna bar svenska folkbibliotek generellt varit undantagna fran nagra direkta juridiska 
restriktioner. Exempelvis bar biblioteken inte bebovt underkasta sig den copyrigbt-lagstiftning som gli.llt. 

3 Att marka a.r att Nordinfo-rapportens referenser till formulerade yrkesetiska koder harror fran 90-talet (s. 49-50). 
Det skulle vara konstruerat att forsi:ika applicera dessa riktlinjer pa de svenska foretagsserviceprojekten. 
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3.6 Kan det inte finnas fler CSFs, vilka gar att hiirleda fran de villkor som 
just folkbibliotekens foretagsserviceprojekt har verkat under? 

3.6.1 Behovet av ett breddat perspektiv: Kunden i centrum 

For att svara pa denna fraga maste vi utga fran den CSF-analysmetod som valts av for
fattarna till Nordinfo-rapporten. Rapportens syfte var, som jag tidigare visat, att genom 
enkater och intervjuer med aktOrer inom informationsmaklarbranschen kunna identifiera 
vad som kravs av en informationscentral som vill arbeta med avgiftbelagd informations
service.1 Genom att hamta sitt material fran de informationsmaklare och experter, som 
redan har en position pa marknaden, kan rapportens resultat karaktliriseras med orden 
"det goda exemplets makt". Leidecker & Bruno (1984) beskriver fOrtjansten med denna 
analysmetod som "Means of soliciting 'conventional wisdom' about industry and 
firms." (s. 26). 

Denna fortjanst har ocksa kommit att betraktas som metodens nackdel. Faran med att 
forlita sig till enkatundersokningen och de efterfoljande intervjuerna ar att den som utfor 
analysen enbart far bekraftat det, som redan ar kant. "The inputs may be no more than 
biased opinion and, therefore, result in a tenuous base for strategy development." (ibid, 
s. 27). 2 

Det som karaktariserar rapportens resultat ar att det blir informationsmaklarnas och 
forfattarnas sjalvuppfattning som lyfts fram. Darmed artikuleras kundens krav, behov 
och fOrvantningar endast indirekt.3 

Behovet att anpassa villkoren for informationsforsorjningen till de krav, behov och 
fOrvantningar som finns hos den tilltankta ma.Igruppen har alltmer uppmarksammats 
som en avgoranP,e faktor fOr att lyckas med denna typ av verksamhet. Bland annat sags i 
skriften Informationsforsorjningens villkor fran 1990: 

" ... fOr att informationsfOrsorjningen ska kunna avsiktligt forbattras, maste det ske 
utifran insikter om de behov som finns. Denna slutsats ar inte sardeles epokgorande. 
Flertalet av de som har sin gaming inom omradet kan vidimera att just anvandar
behov ar nagot oerhort viktigt i sammanhanget. Det intressanta ar dar:for inte slut
satsen i sig, utan hur den tillats pragla utvecklings- och forandringsarbeten inom 
informationsforsorjningen." (s. 11) 

1 Om man ska placera in rapportens resultat i de teoretiska modeller som skisserades i avsnitt 3.2 sa gar det att be
trakta rapportens CSF-analys som en hybrid mellan Rockarts (1979) metodik (djupintervjuer med personer inom 
branschen) och Leideckers & Brunos (1984) typ av tilllimpning (CSF-analys pa bransch och foretagsniva i strate
giskt syfte ). 

2 Mest uppenbart iir detta vid valet av fragor for enkii.ten. Det finns ingen garanti att det inte finns viktiga faktorer 
som inte kommer med i enkaten eftersom det iir analytikem som styr fragor och diirmed indirekt svaren. Det gar 
ocksa att stii.lla sig tvivlande till den kvantitativa bearbetningen av svaren. Risken iir uppenbar, att det blir 
majoritetens asikterlbedomningar som blir riktmiirken. Den aktor som bar satsat pa nya och mojligen mer 
framgangsrika strategiska val faller diiremot bort. 

3 For att g!>ra Nordinfo-rapporten rii.ttvisa sa skriver forfattama att servicen maste anpassas till klientema och den 
lokala miljo som informationscentralen iir satt att verka i. Dessa punkter beskrivs dock endast i samband med andra 
faktorer och i generella ordalag. 
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Det ar med andra ord endast anviindarna, som ytterst kan bedomma, ifall en informa
tionscentral erbjuder en iindamaJ.senlig service. Att explicit klargora malgruppens infor
mationsbehov, fOr att darigenom kunna anpassa informationscentralens service, blir 
alltsa en central uppgift. 

Sedd ur denna synvinkel ar det min overtygelse, att kundanpassning maste lyftas fram 
och·darigenom fa samma "dignitet" som Nordinfo-rapportens sex huvudpunkter ifall en 
analys av de tre foretagsserviceprojekten inte ska bli missvisande. 

De folkbibliotek som ar fOremaJ. for denna uppsats har alia mer eller mindre uttalat viint 
sig till de lokala sma och medelstora foretagen. Det finns darfor anledning, att presen
tera nagot av det resultat som har kommit ut av den forskning och de otaliga studier, 
som behandlat just SMFs informationsforsorjning. 

Tanken ar, att en diskussion om SMFs informationsforsorjning ska leda fram till nagra 
centrala forutsattningar nar det galler informationsservice till just denna kundgrupp. 
Dessa centrala forutsattningar kan darigenom komplettera, starka, och/eller motsaga den 
bild av hur en informationscentral bor inrattas och bedrivas som tecknades av Nordinfo
rapporten. 

3.6.2 Om svarigheterna att dra nagra allmangiltiga slutsatser om de sma och 
medelstora foretagens informationsforsorjning. 

"The diversity of small firms is so great that in almost every statement one makes 
about them one is reminded, in the words of the old song, that it "ain't necessarily 
so"." (Hill 1986, s. 35) 

Vad det Iilla citatet ovan vill sager ar att SMF till sin karaktar ar sa olika, att det i prin
cip ar omojligt att tala om denna grupp i nagra generella och samtidigt giltiga termer. 
For att iinda kunna fOra en diskussion om denna grupps informationsbehov kommer jag, 
denna "omojlighet" till trots, att visa pa nagra av de karaktaristiska drag som utmarker 
SMFs informationsfOrsorjning. 

Ytterligare en aspekt, som bor uppmarksammas, ar att det finns stora luckor vad det 
galler kunskapen om de sma och medelstora foretagens informationsbehov och infor
mationsvanor. I likhet med vad Hill (1986) konstaterar nar det galler forskning utford i 
de anglosaxiska liindema sa kommer en stor del av den kunskap som finns om svenska 
SMFs informationsfOrsorjning fran forskning och studier av foretag tillhorande tillverk
ningsindustrin. Undersokningar av fOretag inom servicesektom lyser daremot med sin 
franvaro1• Foljden av detta har alltsa blivit, att olika forskares slutsatser, som ofta ger 
sken av att vara generella och allmangiltiga, enbart baseras pa studier av fOretag inom 

industrisektom. 

1 Detta kan tyckas vara forvanande inte minst da det har uppmlirksammats att det just iir foretag inom denna sektor 
som i hOg grad anvander sig av kommersiella informationtjanster. Att just foretag inom tjanstesektom lir en intres
sant grupp bekriiftas inte minst av vad som skrivs i Nordinfo-rapporten: " ... management consultans, financial insti
tutions and bodies in the media and advertising were clearly information-hungry and using a broad range of ser
vices.'' (s. 6). Se aven Bujan (1993) som lir en av data svenska studier som betraktat serviceforetagens informa-

tionsforsorjning. 
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3.6.3 Vilka ar da de sma och medelstora fOretagen ? 

Ett annat problem, som tidigt infinner sig vid narmandet av detta omrade, ar att det 
saknas en klar definition av vilka foretag som ska kvalificera sig fOr att inga i samlings
begreppet "Sma och medelstora foretag". 

Det vanligaste mattet vid studier av SMFs informationsbehov har varit att klassificera 
fOretag i kategoriema sma, medelstora respektive stora utifran antalet anstallda. Dare
mot saknas det en overenskommelse av vilket antal som ska galla.1 Om det gar att tala 
om nagon typ av standardisering av begreppet sa har det i sa fall varit uppfattningen att 
foretag med mer an 200 anstallda ska betraktas som storforetag medan smaforetag inte 
far ha mer an 50 anstallda. 

Det har uppmarksammats, att antalet anstallda ar ett missvisande kriterium pa huruvida 
ett foretag ar att betraktas som stort eller litet. Ett annat matt som da har anvants har 
varit att utga fran fOretagens omsattningen. Vad jag forstar, har detta varit speciellt 
vanligt i intemationella studier medan svenska studier av SMFs informationsforsorjning 
oftast har anvant sig av antalet anstallda som grund for indelning.2 

For att i nagon man reducera oklarhetema nar de galler sprakbruket i denna uppsats sa 
ansluter jag mig till vad som ovan sades vara den mest frekventa indelningskriteriet3 i de 
fall dajag sjiilvstiindigt diskuterar SMF.4 

3.6.4 Vilka informationsbehov har de sma och medelstora f'oretagen ? 

For att beskriva vilken typ av extema informationsbehov som denna grupp har kommer 
jag gora en atskillnad mellan det jag benamner det oartikulerade infonnationsbehovet . 
och det artikulerade infonnationsbehovet5

• · 

Skillnaden mellan dessa begrepp ar att det fOrra beskriver vilka behov foretagen objek
tivt "borde" ha, medan det senare beskriver vilka informationbehov som SMF sjalva 
sager sig ha och som i handling konkretiseras, av de fragor som SMF staller till sin 
omgivning. 

1 Exemplen p! f6rvirringen iir m!nga. Regnell (1984) drar i sin studie av Vasterviks mindre och medelstora f6retag 
en linje vid 150 anstiillda. Alia f6retag med fler anstiillda klassificeras av benne som storf6retag. Linderoth och 
Hansson (1983) har i sin studie av informationsf6rsoljningen hos sm! och medelstora f6retag endast tagit med 
foretag som har mellan 200-1 500 anstiillda. 

2 Det s.k. 1EMADOC-projektet, som till en boljan var ett samarbete mellan Chalmers tekniska hOgskola och Vast
svenska Handelskammaren och som syftade till att erbjuda vastsvenska industrif6retag informationsservice, katago
riserade smMoretag utifr!n bide antalet anstiillda ocb foretagens omsiittning. (enl. Paajanen 1987) 

3 D.v.s. <50 anstiillda:sm!foretag, >50 men< 200: medelstort f6retag 
4 Den uppmiirksamme liisaren har ocks! miirkt att begreppet mindre och medelstora foretag (el. MM-foretag) bar 

figurerat i texten. Dessa tva begrepp, som i stort fungerat som synomer, har till viss del anviints samtidigt i debatt 
och forskning men det iir belt klart att begreppet SMF, fr!n mitten av 80-talet, bar tagit over som term f6r att be
skriva denna grupp av foretag. Varfor denna skiftning i terminologi har skett, liter jag diiremot vara osagt. 

5 Borje Langefors iir delvis inne p! samma sp!r niir han talar om Objective och Subjective information needs vid 
utvecklingen av informationssystem. (Langefors 1995) 
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3.6.5 Det oartikulerade informationsbehovet 

Som det beskrevs i kapitel tva sa var orsaken till att en rad olika statliga myndigheter 
uppmarksammade SMFs informationsfOrsorjning, uppfattningen att dessa foretag gene
relit uppvisade stora brister ifnlga om utnyttjandet av externa informationska.Ilor. 

Studier av de sma och medelstora foretagens externa informationsutnyttjande har ocksa 
bekraftat att dessa foretag inte anvander sig av extern information i den utstrackning 
som har ansetts motiverat utifran aspekter som forstarkning av foretagens konkurrens
kraft, mojligheter till expansion, produktutveckling m.m. 

Det som dessa studier har visat ar alltsa att SMF fran ett "utifranperspektiv" inte ut
nyttjar extern information pa ett rationellt och for fOretagen andamrusenligt satt i pla
neringsarbetet och i det langsiktiga och strategiska beslutsfattandet. Speciellt upp
marksammades SMFs laga utnyttjande av vetenskapliga arbeten som ansags vara rele
vanta for foretagen. (se t.ex Lindmark & Marklund 1978) 

Med avsikt att rada bot pa bristerna i SMFs informationsforsorjning sa arbetade de 
tidiga projekten med dubbla strategier. For det forsta knots, som vi sag i kapitel tva, 
manga av informationscentralerna till just universitet och hogskolor.1 Tanken var att 
kunna utnyttja dels de stora vetenskapliga samlingama, dels den forskarkompetens som 
var knuten till hogskolorna. For det andra ansags det svala intresset hos SMF del vis bero 
pa okunskap om, hur olika informationskanaler och informationska.Ilor kunde utnyttjas. 
Foljaktligen gjordes satsningar pa att lara foretagen att battre utnyttja de erbjudna tjan
sterna. 

Som vi sett av kapitel tva sa har det trots alla anstrangningar varit svart att fa foretagen 
att inse nyttan av att soka extern information som ett medel for strategiskt besluts
fattande. Denna ovilja fran SMF att leva upp till vad som fOrvantas av dem ger anled
ning till att narmare se pa vad jag benamner det artikulerade informationsbehovet. 

3.6.6 Det artikulerade informationsbehovet 
I de studier som beskriver hur foretagen sja.Iva upplever sin situation ifraga om informa
tionsfOrsorjning blir bilden av SMFs informationsbehov i manga avseenden diametralt 
motsatt den som tecknades ovan. 

Ett i mangt och mycket gemensamt drag fOr dessa foretag ar, att de inte upplever nagot 
egentligt informationsbehov. Ista.Ilet visar flera studier att ansvarig personal vid dessa 
fOretag snarare tycker sig fa fOr mycket information. Myndigheter, branschorgan, kun
der, leverantorer m.fl. overskOljer manga fOretag med sa mycket information att manga 
foretagare har svart att ta sig igenom alit material.2 I denna situation dar den for den 
externa informationen ansvarige personen (vilket ide fiesta mindre foretag ar foretags
ledaren sjalv) har svart att sovra i det digra materialet blir fragan om bearbetad och till 
fOretaget anpassad information aktuell. (Frankelius & Rosen 1991) 

1 Hogskoleforordningens (SFS 1977:218) sjatte paragraf, dar det anges att universitet och hOgskolor i bogre grad iin 
tidigare aktivt skulle arbeta for att fora ut forskningsresultaten, kan ses i detta perspektiv. 

2 Denna situation med alltfOr mycket information bar medfort att sjlilva begreppet "information" bar blivit belastat 
bos denna grupp. Detta uppmiirksammades bl.a i det s.k Eskilstunaprojektet (se avsnitt 2.6) For att undvika 
negativa associationer forsokte man dar undvika begreppet i marknadsforing och i de forsta personliga kontaktema. 
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Bristande kunskaper att tolka obearbetad information har ocksa papekats fran foretagens 
sida som ett argument for att ha tillgang till ka.Ilor och kanaler som erbjuder bearbetad 
information. (Regne111984) 

Som visats i kapitel tva, har erfarenheterna fran de olika projekten med informations
service till SMF visat att trots satsningar pa att erbjuda service till foretagen som kan 
framja det langsiktiga arbetet, sa har fOretagen foretradesvis anvant informations
centralerna till att fa hja.Ip med losningen av problem i den lOpande verksamheten och 
fOr beslut som ska fattas pa kort varsel. Det har darmed mestadels handlat om fakta
fragor som berort vad som i litteraturen brukar benamnas produkt- och process
information1. (Paajanen 1987) 

Forutom dessa problem av teknisk natur urskiljs ytterligare en typ av information som 
frekvent efterfragas av foretagen namligen, marknadsinformation. (Hoglund et al. 1983) 
Denna typ av information skiljer sig fran den forra da den har ett annat tidsperspektiv. 
Det ar inte fragan om losningen pa dagsaktuella problem utan har snarare att gora med 
ett foretags eventuella utveckling mot nya marknader. Men i likhet med de tekniska 
fragorna har aven fragorna som berort marknader varit av tamligen enkel natur, som 
oftast har besvarats med utskrivna adresslistor fran databaser. 

Det samlade intrycket fran olika svenska informationscentraler har alltsa varit, att SMF 
framfor alit efterfragar bearbetad och for foretaget anpassad information som direkt kan 
anvandas i verksamheten. Dessa problem av relativ lag komplikationsgrad har kunnat 
losas utan tillgang till vetenskapliga dokument eller direkt forskarkompetens. 

Den generella giltigheten av ovanstaende slutsatser ska dock betraktas .med en stor por
tion skepsis. Vid en narmare studie av vad som styr informationsbehovet hos denna 
grupp, samt vilka faktorer som gor att fOretagen forsoker tillgodose dessa behov genom 
att soka information via externa kanaler, visar pa en hog grad av komplexitet. Studier 
och forskning har forsokt klargora nagra av de faktorer som styr SMFs externa informa
tionsbehov och jag ska har peka pa nagra av dessa faktorer. 2 

Fyra nivaer av paverkande faktorer kan urskiljas. 

Branschniva. 

• Det har uppmarksammats att olika branschorgan och -institut i hogre grad an andra 
tillgodoser tillhorande foretag med olika typer av information. (Regnell 1984, Tyden 
1993) 

• En rad olika branschorgan/institut bedriver eller har bedrivit informationsservice, dar 
tillhorande fdretag kan vanda sig for att fa hjalp. 

• Olika branscher utvecklar aven olika satt att fOrhMla sig till extern information, som i 
hog grad paverkar nar och pa vilket satt extern information inhamtas. (Bjorklof 1986) 

1 Med processinformation avses information som bert!r olika tillverkningsmetoder. 
2 Gemensamt fOr dessa studier har varit att de har varit inriktade pa nagra fa av de faktorer som paverkar ft!retagen. 

Amnesrll.dets komplexitet (eller andra orsaker) har medfort att det saknas forskning som ft!rst!kt ta ett samlat grepp 
over de faktorer som styr ft!retagens extema informationsanskaffande. 
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Lokal niva. 

• Johannisson och Gustavssson (1983) har visat, att naringslivsstrukturen i den kom
mun eller den lokala miljo som fOretagen verkar i, har inverkan pa attityden till och 
utnyttjandet av olika typer av externa informationskallor. 

• Den fysiska tillgangligheten och narheten till externa informationskilllor kan vara 
ytterligare en faktor som okar benagenheten hos foretagen att soka information 
genom externa informationskanaler. 

Foretagsniva. 

• Flera forskare har pekat pa att det finns ett samband mellan forsknings- och 
utvecklingsarbete a ena sidan och behovet av extern information a andra. (Frankelius 
& Rosen 1991) 

• Produkternas (eller tjansternas) foradlingsniva och den tekniska nivan pa produk
tionsmetoderna (Paajanen 1987) samt storleken pa foretaget (Hoglund et al. 1983) ar 
faktorer som ocksa har uppmarksammats. 

• Beroende pa vilken utvecklingsfas som ett fOretag befinner sig i, skiftar behovet av 
extern information. Nyetablering, utveckling av nya produkter samt nar foretag for
soker ta sig in pa nya marknader ar faser da fOretag visar storre benagenhet att soka 
extern information. (Pasanen 1991) 

• A ven faktorer av mindre konkret karaktar sasom makt- och kontrollaspekter in om ett 
foretag kan ha avgorande roll for hur informationsbehoven formuleras och i vilken 
man foretaget inhamtar extern information. (Tyden 1993) 

lndividniva. 

• Slutligen har faktorer pa individniva observerats. Bland annat har det har visats att 
det finns ett samband mellan villighet att anvanda manga externa informationskilllor 
och hog formell utbildning. 

• Intimt forknippad med utbildningens betydelse ar den sjillvklarhet att okad kannedom 
om olika informationskallor skapar forutsattningar for ett okat utnyttjande av 
desamma. (Tyden 1993) 

Dessa exempel pa faktorer, som paverkar foretagens informationsbehov och deras atti
tyd till att inhamta information fran externa killlor, visar med all tydlighet hur komplext 
amnesomradet ar samt vilken heterogenitet SMF i detta avseende uppvisar. Men fOr att 
kunna dra nagra slutsatser av ovan forda resonemang kravs att vi forst studerar vilka 
informationskanaler och killlor som de sma och medelstora fOretagen fOretradesvis an-

vander sig av. 

3.6.7 SMFs informationskiillor 
For att beskriva varifran SMF inhamtar extern information ar det fruktbart att gora en 
atskillnad mellan s.k. formella och informella informationskilllor. 

De formella killlorna bestar framst av tryckt material, som tidskrifter, backer, rapporter 
m.m. men aven databaser och andra informationsbarande media. De informella kallorna 
kan i det narmaste likstilllas med muntliga killlor. Det kan vara personliga kontakter, 
konferenser, massor, foredrag m.m. Det karaktaristiska med dessa ar att mottagaren av 
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informationen moter sandaren direkt. Dessa tva kategorier kan i sin tur uppdelas i indi-:
viduella och kollektiva informationskallor. 

Tillsammans ger detta: 

Tabelll. Exempel pa externa informationskiillor1 

Formella Informella 

Individuella Olika typer av dator- Personliga kontakter, Radgivnings-
baserade tjanster och konsultverksamhet 

Kollektiva Bibliografier, Natverk, Massor, Foredrag 
Tidskrifter, Tidningar 

Ett av de mest utmarkande dragen nar det ga.Iler SMFs informationsforsorjning ar, att 
denna grupp i hogre grad an storre foretag forlitar sig pa just de informella kalloma och 
da framst de direkta personliga kontaktema. Betydelsen av dessa kontakter har genom
gaende observerats i alia de studier som behandlat hur SMF tillgodoser sina informa
tionsbehov. 

Faktorer, som att informationen blir situations-, individ- och problemanpassad samtidigt 
som aktuell information far en mycket snabb spridning, har ofta angivits som skal varfor 
de informella kanaler i sa hog grad dominerar over de formella. (lnformationsforsorj
ningens villkor 1990) Forskare har ocksa lyft fram den muntliga informationsover
fOringens mojlighet till vardering, filtrering och overblick (Cronin 1982 enl. Hoglund & 
Persson 1985a), samt att den skapar och forstarker sociala kontakter. (Bjorklof 1986) 

De personliga kontaktema kan av olika orsaker bli sa aterkommande att de bildar olika 
typer av natverk. Natverken kan ta sig en mangd olika uttryck och variera i graden av 
formalisering. "En del natverk bygger pa i fOrhand uppstallda regler och ordervagar me
dan andra viixt fram spontant som en konsekvens av omsesidiga intressen." (Hoglund & 
Persson 1985a, s.l05) Ett natverk kan med andra ord vara alit ifran ordenssallskap till 
fOretagsklubbar till de personer vars telefonnummer finns pa visitkort och som man 
endast tar kontakt med nar nagot problem dyker upp. Gemensamt for dessa natverk ar 
att de bygger pa frivillighet och omsesidigt fortroende. Natverkens betydelse for SMFs 
informationsforsorjning har ocksa beskrivits i en rad studier. (Johannisson & Gustafsson 
1983, Tyden 1993) 

Dar de personliga kontaktema inte racker till for att lOsa de problem som uppstar i den 
lOpande verksamheten, vander sig foretagen ofta till olika branschorganisationer i de fall 
de finns (Hoglund et al. 1983, Regnell 1984), samt andra formella kontaktorgan (t.ex. 
utvecklingsfonder) till vilka fortroende finns. 

1 Fri bearbetning av en tabell fran Hoglund & Persson (1985b, s. 40) 
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Oavsett om det handlar om personliga kontakter eller mer formella informationsvagar, 
sa ar just det personliga fortroendet fOr informationskallan nagot som genomgaende 
beskrivs som en nyckelfaktor for varifran SMF inhamtar extern information. (Paajanen 
1987) Daremot tycks bibliotek i allmanhet och folkbibliotek i synnerhet vara en kanal 
som utnyttjas i liten grad. Den av Hoglund & Persson (1985a) refererade Shuchman
studien visar att bibliotekarier ar den kanal som amerikanska industrianknutna mest 
sallan vander sig till vid teknisk problemlosning. Regnells studie ( 1984) av 28 sma och 
medelstora foretags informationsbehov och informationsvanor i Vasterviks kommun 
visar aven den pa bibliotekens blygsamma roll nar det galler att tillgodose SMFs extema 
informationsbehov. 

De formella kalloma ar trots de personliga kontaktemas dominans inte oviktiga. Som 
den absolut viktigaste formella informationskallan framstar facktidskrifter. Dessa tid
skrifter utgor tillsammans med massor och leverantorstryck den huvudsakliga kallan da 
det galler att hrula sig orienterad om vad som bander inom foretagets eget verksamhets
omrade. For att sammanfatta huvudpunktema av ovan forda diskussion om SMFs infor
mationsbehov och informationsvanor, kan vita hjalp av figur 1. 
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Figur 1. Askiidliggor huvudpunktema i den forda diskussion om SMFs informationsbehov och informa
tionsvanor. Kalla: Paajanen (1987, s. 52) 

A v figur 1 gar att utlasa, att vad sma och medelstora foretag i forsta hand vill ha ar 
teknisk information fOr att losa problem som uppstatt i den lopande driften (som 
Paajanen benamner vardagsproblem). Denna information erhruls genom informella och 
personliga kontakter och ar till sin form problemanpassad (know-how). Vad figuren 
visar ar ocksa, att det som minst intresserar fOretagen ar att ta kontakt med bibliotek for 
att fa obearbetad information om lagar och bestammelser for framtida planering. En 
iakttagelse ar att den information, de behov och de kallor som ar knutna till det som jag 
benamnde SMFs oartikulerade informationsbehov och som manga projekt har forsokt 
tillgodose, i allmanhet ar lagt prioriterade av foretagen sjalva. 
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3.6.8 Nagra av de faktorer som hindrar ett mer "rationellt" utnyttjande av de 
informationstjanster som bibliotek har att erbjuda. 

En av slutsatsema, av ovan forda diskussion, var SMFs generellt laga utnyttjande av 
bibliotek och de informationstjanster som dar erbjuds. Forklaringarna till detta faktum 
har varit flera och jag ska diirfor bara presentera nagra av de mest aterkommande teo
riema.1 

Den i dessa sammanhang vanligaste forklaringen ar tidsfaktom. Den etablerade uppfatt
ningen ar, att foretagsledaren lider av standig tidsbrist och ar konstant upptagen av den 
lopande driften. 

Det finns diirfor inte tid att planera for framtiden genom att H.i.sa och studera den littera
tur som beror det amne som fOretaget ar verksamt inom. I de fall dar foretagsledaren 
anda tar sig tid att folja med i utvecklingen genom formella informationskaJJor, sa sker 
detta oftast genom att pa fritiden Hi.sa facktidskrifter dar han/hon snabbt och i bearbetad 
form far en overblick av vad som sker inom det aktuella omradet. 

Forutom tidsfaktom papekar flera forskare att det hos denna grupp saknas kompetens 
for att tolka obearbetad information sasom vetenskapliga arbeten (Hoglund et al. 1983) 
och att kunskapen om vilken service som biblioteken har att erbjuda ar bristfallig. 

Andra forskare har patalat att SMF drivs utifran andra varderings- och tankemonster an 
vad som ar fallet med experter och myndighetspersoner. Foretagsledare i SMF skulle · 
diirfor kanna en misstanksamhet och ovilja mot att ta kontakt med personer som repre
senterar andra vardesystem (Gustavsson 1985). En beslaktad fOrklaring framfors av 
Paajanen (1987): 

"Att fraga efter information kan uppfattas som tecken pa svaghet och darav foljer att 
foretaget maste kanna: en stor fortrolighet infor en informationsfOrmedlare innan han 
ar beredd att avsloja sina problem och informationsbehov" (s. 23) 

Utifran den ovan oversiktligt gjorda redogorelsen av SMFs informationsforsorjning ar 
det nu mojligt att fullfOlja den operation, som paborjades i avsnitt 3.5.3, d.v.s. precise
randet av ett antal applicerbara kriterier, i form av fragestallningar, som kan utgora ett 
verktyg for en analys av de tre foretagsserviceprojekten. 

3.7 Hur SMF som kundgrupp medfor speciella krav pa foretagsservicen 

I likhet med de kriterier som identifierades i avsnitt 3.5.3 har jag i valet av faktorer be
gransats av verifikationskravet. 

I avsnitt 3.6.6 beskrevs hur en mangd olika faktorer paverkar foretags behov och atti
tyder till att soka extern information. En slutsats som ar mojlig att dra ar, att de sma och 
medelstora foretagen inte kan betraktas som en homogen grupp nar det galler infor
mationsbehov och informationsvanor. For ett folkbibliotek, som ska agera som informa-

1 Dessa forklaringar utgar alia ifran, att de fonnella kiilloma l!.r fysiskt tillglingliga. 
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tionscentral fOr en begransat1 antal foretag, blir det enligt min mening nodvandigt att i 
nagon form fOrsoka faststa.Ila vilka informationsbehov kommunens foretag bar, dels for 
att uppskatta underlaget for en informationscentral dels for att kunna utforma servicen i 
enlighet fOretagens uttalade behov och krav. 

• Har folkbiblioteket gjort nagon typ av marknadsundersokning och om sa ar fallet, har 
den fungerat som underlag for bur servicen utformades och bedrevs ? · 

• Har mrugruppen delats upp i olika segment, inte bara som ett medel for en effektivare 
marknadsforing, utan for att kunna erbjuda speciella tjanster till vissa specifika 
grupper av fOretag med likartade informationsbehov ?2 

Som en andra huvudpunkt i min redogorelse, framkom att SMF framfor alit soker extern 
information for att losa problem som uppkommit i samband med den lopande verk
samheten. Det foretagen onskar i denna situation ar att den erhrulna informationen ska 
vara situations- och problemanpassad, sa att den snabbt och utan vidare tolkning kan 
anvandas i problemlosningsarbetet. 

For att foretagsservicen ska kunna svara mot dessa onskemru kriivs det for det forsta att 
fOretagsservicen har en personal med tekniska och naturvetenskapliga kunskaper, som 
kan fOrsta foretagens problem, sa att relevant och anpassad information kan levereras.3 

For det andra behovs informationskiillor och kanaler som inte bara formellt svarar pa 
fragorna. Det som i stiillet kommer i centrum ar de informella kiillorna med de direkta 
och muntliga kontakterna som friimsta foretriidare. 

• Har biblioteken, i syfte att biittre svara mot SMFs informationsbehov nar det ga.Iler 
konkret problemlosning, fOrutom de formella informationska.Ilorna haft tillgang till 
ett kontaktniit med personer, vars kunskaper man bar kunnat anvanda sig av for att fa 
fram efterfragad information ?4 

Vi bar tidigare konstaterat, att de sma och medelstora foretagen till stor del forlitar sig 
pa information som erhruls fran s.k. niitverk. Vi kunde ocksa se att de sma foretagen, 
som ofta priiglas av det som vanligtvis beniimns entreprenors- eller smaforetagaranda, 
generellt uppvisar en ovilja och misstiinksamhet mot att soka hjiilp fran personer och 
myndigheter som inte delar samma varderingssystem. 

For att fa dessa foretag att aktiv utnyttja foretagsservicen, kriivs det att biblioteket blir 
accepterat som en part som verkligen bar nagot att tillfOra dessa fOretag. De fortroende
skapande atgarderna blir alltsa avgorande. Jag bar under rubrikerna "Den yrkesmiissiga 
profilen" och "MarknadsfOring av servicen", i avsnitt 3.5.3, pekat pa nagra fOrtroende
skapande atgarder och ska bar endast komplettera med nagra kriterier som kan harledas 
fran ovan forda resonemang. 

1 Begransningen bestar i att servicen vander sig till foretagen inom kommungriinsen. 

2 Ett exempel pa detta skulle kunna vara att gora en uppdelning utifran foretagens branschtillhOrighet 

3 Jag bar tidigare definierat personalens amneskompetens och behovet av att pa olika siitt bearbeta informationen 
som nodvandiga forutsiittningar for att kunna bedriva en informationscentral och behOver diirfor inte aterupprepa 
:fragestiillningen. 

4 Vad jag primiirt syftar pa ar personer med praktisk erfarenhet av de uppkornna problemen. Det ar alltsa inte den 
formella kompetensen som kriivs. 
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• Har ansvarig personal vid biblioteket aktivt marknadsfort och beskrivit fordelarna 
med servicen i sammanhang dar foretagen naturligt traffas ?

1 

• Har man i marknadsfOringen inriktat sig mot att forankra servicen hos de personer i 
kommunen som i sina yrkesmassiga positioner redan atnjuter stort fOrtroende hos 
maJ.gruppen och som utifran dessa positioner kan hanvisa foretagen till foretags-

servicen ?2 

3.8 Sammanfattning av kapitel tre och presentation av analys-
verktyget 

En slutsats av presentationen av ett antal projekt, som arbetat med att forbattra infor
mationsforsorjningen for framfor alit de sma och medelstora fOretagen i kapitel tv!, var 
att dessa projekt haft mycket sv!rt att leva upp till maJ.sattningen att fungera som 
etablerade informationscentraler for denna maJ.grupp. Folkbibliotekens foretagsservice 
har i detta avseende inte utgjort nagot undantag. Det samstammiga resultatet av dessa 
foretagsserviceprojekt indikerar att sv!righetema ar allmangiltiga och att forklaringen 
till det "magra" resultatet gar att finna i gemensamma faktorer. 

For att mojliggora en analys och tolkning av tre folkbiblioteksprojekt har kapitel tre be
handlat vilka forutsattningar som kravs och vilka faktorer som paverkar resultatet av 
denna typ av service. Tva grundantaganden har varit vagledande: 

• Folkbibliotekens foretagsservice med i princip samma medel som aktorer inom 
informationsmaklarbranschen. 

• Foretagsservicen maste anpassas och utformas sa, att den svarar mot de speciella 
krav och behov som SMF uppvisar nar det galler extern informationsanskaffning. 

Utifran dessa tva grundantaganden3 har en rad kriterier fOr hur foretagsservicen ska 
utformas samt hur den praktiska driften bor bedrivas identifierats. Jag har vid identi
fieringen av dessa kriterier tagit hansyn till att de bibliotek som ska undersokas i prak
tiken har upphort med sin service. Verifikationskravet har saJ.unda begriinsat antalet 
kriterier men min fOrhoppning ar att de nedan presenterade applicerbara kriteriema anda 
ska kunna utgora ett effektivt redskap fOr analysen av fOretagsservicen vid Lidkoping, 
Solvesborg och Vastervik. 

De applicerbara kriteriema presenteras under fern huvudrubriker och i frageform. 

1 Det kan vara foretagsklubbar och liknande men liven demonstrationer ute pa sjlilva foretagen. 

2 Det kan vara n!iringslivssekreterare, bankdirektorer, ledare for foretagsfOreningar m.m. 
3 Vad dessa tva antaganden ytterst sager !ir att en aktOrer som !irnnar bedriva informationsservice, for det forsta maste 

ha en produkt som haller en kvalitativ hOg niva, for det andra maste anpassa produkten till kundens behov och 
onskem!l. Nordinforapportens resultat ror sig i detta avseende prim!irt runt den fOrsta delen medan kapitel tres av
slutande del behandlar den andra sida av vad som kr!ivs av ett bibliotek som vill satsa pa foretagsservice. 
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Behovet av strategiskt tiinkande: 

Finansiell kontroll: 

Den yrkesmassiga profilen: 

Metoder, verktyg och manskligt kapital: 

Marknadsforing av servicen: 
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Jag vill papeka att det inte finns underlag att havda, att det finns en automatik1 mellan en 
"misslyckad" foretagsservice och oformagan att agera i enlighet med nagon av de 
applicerbara kriteriema. Det gar inte att utesluta, att olika lokala forutsattningar som 
t.ex. personligt engagemang hos ansvarig personal, kan paverka fOretagsservicen i posi
tiv riktning och darigenom uppvaga andra faktorer. Daremot ar det min overtygelse, att 
kriteriema sammantaget ger en bild av vad som kravs av ett folkbibliotek som vill driva 
en foretagsservice (med SMF som mMgrupp ). Med denna overtygelse i bagaget ar det 
nu mojligt att, med de applicerbara kriteriema som analysverktyg och utgangspunkt, 
narma sig de tre foretagsserviceprojekten. 

1 Det iir diirfor jag har valt att anvlinda begreppet applicerbara kriterier och inte CSFs 
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4. Undersokning av de tre foretagsserviceprojekten 

For att fa en bild av de lokala forutsattningarna och det yttre handelsefOrloppet kommer 
forst en separat presentation av de tre projekten1

• Darigenom skapas en plattform for den 
darpa foljande granskningen utifran de applicerbara kriteriema. 

4.1 Projektet vid Lidkopings stadsbibliotek (1985--) 

4.1.1 Kort om Lidkopings kommun och dess naringslivsstruktur. 

1985 hade Lidkoping ca. 35 000 invanare och var darmed, till antalet invanare, Skara
borg lans nast stOrsta kommun. (SCB 1987) 

Under 80-talet upplevde naringslivet i Lidkopings kommun en negativt trend med 
nedlaggningar av en rad storre foretag. Som svar pa denna utveckling satsade kommu
nen pa att, dels stOdja de foretag som redan fanns i kommunen dels finna former for hur 
nya foretag skulle kunna etableras. Med syfte att skota detta arbete skapades det som 
kom att benamnas Lidkopings kommuns Foretagsservice (LKFV 

4.1.2 Bakgrund och motiv till, samt medverkande aktorer bakom projektets 
paborjande. 

Inspirerade av ett projekt i Halmstad3 paborjades i oktober 1984 en verksamhet med 
datorbaserad informationssokning vid Lidkopings stadsbibliotek. Meningen med detta 
initiativ var, att man vid biblioteket ville fOrbattra referensservicen till allmanheten. En 
terminal inkoptes och abonnemang tecknades for databasema: Artikelsok, Boksok, 

Libris och Bodil. 

Ijanuari 1985 tog kommunens planeringssekreterare kontakt med biblioteket och gjorde 
en forfragan, ifall biblioteket inom ramen fOr LKF kunde utfOra datorbaserade informa-
tionssokningar at kommunens foretag. 

Biblioteksledningen, som i projektet sag en mojlighet att profilera och starka biblio
tekets sta.Ilning i kommunen, bestamde sig for att stalla upp pa denna forfragan. I det 
ettanga avtal som kort darefter tecknades fOrband sig biblioteket att sta for maskin-, 
lokal- och telekostnader medan LKF betalade fOr utbildning, sokkostnader och per-
sonalkostnader, motsvarande fyra timmar/vecka. 

1 I avsnitt 1.3 p§.pekades att materialet till undersokningen bamtats frAn olika kallor ocb med lika metoder. Det bar 
dock funnits tre buvudinformanter som till stor del bar bekriiftat ocb kompletterat det som kommit frAn andra kill
lor. Jag bar darfor i framstallningen inte tagit med referenser vars uppgifter bar bekraftats av informantema, dfu' A 

fu' knuten till Lidkoping, B till Solvesborg ocb C till Vastervik. 

2 Arbetet kom i buvudsak att inriktas mot att ge radgivning, utbildning ocb bjillp till blivande fOretagare. Hjlilp 
kunde ocksa ges till redan etablerade foretag nfu' det gallde fr§.gor rorande t.ex. lokaler ocb export/import etc. 

3 Halmstadsprojektet, under ledning av Lillemor Widgren, var det forsta svenska forsoket dfu' ett folkbibliotek an
vii.nde sig av datorbaserad informationssokning fOr att fOrbattra bibliotekets informations- och referensservice. In
rikttlingen var dock framst inriktad mot den biblioteksbesokande allmii.nbeten ocb inte mot fOretag. (Widgren 

1983) 
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Servicens inneha.Il och inriktning specificerades inte mer an att foretagsservicen skulle 
erbjuda kommunens foretag och uppfinnarskola samt de personer som gick Starta-eget
kurser informationsservice via databaser. 

Som utbildning fick den bibliotekarie, som skulle ansvara fOr det praktiska arbetet, en 
tvadagarskurs i bur man finner marknadsinformation i databaser vid Mekanforbundets 
kursverksamhet1 i Goteborg. Darefter valde ovan namnda bibliotekarie tillsammans med 
planeringssekreteraren ut ytterligare 8 databaser som betraktades som intressanta. 

Efter dessa forberedelser var biblioteket som det sags i den utvardering som gjordes 
efter ett ar: " ... moget att ta sig an uppgiften." (Rapport fran .. .l985, s. 1) 

4.1.3 Projektets fdrlopp tills idag 
For att fa fOretagen medvetna om att servicen existerade utformade planeringssekre
teraren tillsammans med bibliotekarien en folder som skickades ut till kommunens 
samtliga foretag och som kortfattat beskrev de olika databasema, samt utlovade att: "Vi 
svarar snabbt pa fragor om foretag, produkter, stOd, teknik, energi, massor, nyhets
telegram, och mycket annat med hjalp av databaser." (Folder) 

Som ett ytterligare steg i marknadsforingen av den kostnadsfria servicen inbjods foretag, 
kommunrad och forvaltningschefer samt elever vid Lidkopings Uppfinnarskola till 
visningar. Intresset fran naringslivet var dock svalt och till de tva visningama som var 
riktade till fOre tag kom nio representanter fOr fore tag. 2 (Rapport fran ... 1985) 

A ven om det skedde en viss okning av antalet uppdrag da uppfinnarskolan3 hade som 
obligatorisk kurs att soka datorbaserad information sa visade det sig tidigt att kommu
nens fOretag inte utnyttjade servicen i den grad som hade forvantats. 

Vid SFFs arsmote 1986 sammanfattar bibliotekarien det forsta arets erfarenheter: 

"Trots alia utskick och inbjudningar ar det svart att na ut till etablerade foretag. 
Daremot far vi mycket bra gensvar fran nystartade foretag och uppfinnargruppen. 
V arfor ar det sa svart att na etablerade foretag? Om vi hade tagit 300 kronor for varje 
fraga och inte uppgett att vi kom fran biblioteket- hade vi lyckats battre da?" ("Fore
tag och bibliotek" 1986, s.l5) 

I den utvardering av servicen som gjordes efter ett ar konstaterades dessutom, att 
projektet hade pagatt under en fOr kort tid och att som det sags: " ... behovs langre tid for 
att gora en ny. service kand." (Rapport fran ... l986, s. 2) 

Den ringa omfattning som servicen kom att utgora av bibliotekets totala verksamhet 
avspeglas aven i den "loggbok" som fordes under 1985. I genomsnitt arbetade ansvarig 

1 Pa denna kurs traffade bibliotekarien personal som var knutna till projektet i Ornskoldvik (se avsnitt 2.7). Kontakt 
kom att etableras och bibliotekarien fick via denna kontakt tips och rad bur servicen skulle bedrivas. 

2 Nagot symptomatiskt var intresset storre fran fOrvaltningschefer och kommunalcld da visningama har lockade 13 
personer. 

3 Den tidigare narnnda planeringssekreteraren var aven involverad i uppfinnarskolan. 
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personal tva timmar per vecka med servicen.1 De fragor som stalldes var i huvudsak 
tekniska faktafragor kring produkter och processer men aven fragor om adresser till 
kunder och leverantorer tillhorde de mer frekventa typerna av fragesti:illningar. 

For att oka intresset hos fOretagen genomfordes 1986 en ny marknadsfOringskampanj. 
De nya reklamutskicken och inbjudningarna till visningar gav dock i stort sett samma 
resultat som :iret innan. Det svala intresset fran foretagens sida gjorde att biblioteket gav 
upp fOrsoken att aktivt na ut till en bred krets av fOretag och forutom nagra enstaka 
visningar for fOretag efter 1986, sa har den datorbaserade informationssokningen fr.a 
anvants till att ge service till olika typer av utbildningar som har bedrivits i kommunens 
regi. 

De laga kostnaderna fOr databaserna har medfort att biblioteket har valt att beh:illa 
abonnemangen pa de fiesta av databaserna. For att battre mota behovet hos de foretag 
som sporadiskt fortfarande kommer till biblioteket, samt fOr att ge service till den 
exportsi:iljarutbildning, som pag:ir i kommunen sedan 1993, har biblioteket ocksa valt att 
fOrutom sina databaser komplettera med en mindre litteratursamling bestaende av framst 
tekniska handbocker och nagra utlandska facktidskrifter.2 

Forutom att biblioteket har fatt nya kundgrupper menade A att det ni:ira samarbetet med 
kommunens planeringssekreterare (numera naringslivschef i kommunen) formodligen 
har lett till att biblioteket fatt en battre stallning i kommunen: 

"Det ar lattare att fa pengar till sant har och datorisering an fOr traditionellt 
biblioteksarbete. Sa det har di:irfor varit bra att vi har varit med pa ett horn hela tiden. 
Sa om man ser sig omkring sa tror jag att vi ar bland de bibliotek i Janet som har 
klarat oss bast i dessa nedskarningstider." (lnf. A) 

4.2 Projektet vid Solvesborgs stadsbibliotek (1985-1991) 

4.2.1 Kort om Solvesborgs kommun och dess naringslivsstruktur 

1985 var Solvesborgs kommun med sina 15 500 invanare nast efter Olofstrom 
Blekinges minsta kommun (SCB 1987). Naringslivsstrukturen i Solvesborg har under 
lang tid praglats av smaskalighet. I mitten 80-talet hade Solvesborgs kommun ca. 1 500 
registrerade foretag varav en majoritet var ensamforetagare. A v dessa foretag fanns det 
vid denna tid endast ett som kunde betraktas som ett storforetag (d.v.s. > 200 ansti:illda). 
Bland foretagen dominerade de som ingick i olika typer av livsmedelsproduktion, mink
uppfOdning samt fiske och fiskberedning. 

Antalet foretag inom tillverkningsindustrin var i mitten av 80-talet dock betydligt blyg
sammare. Thorild Ljunggren (1987) beri:iknar i sin undersokning av foretags informa
tionsbehov och informationsvanor antalet fOretag inom tillverkningsindustrin till sam
manlagt 81, varav 78 hade mindre an 50 anstallda. (s. 3) 

I 1 denna siffra ingar aven den tid som avsattes i samband med undervisning vid olika utbildningar. 

2 Tidigare hade det funnits handelskalendrar samt ett antal svenska teknik- och ekonomitidsk:rifter. 
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4.2.2 Bakgrund och motiv till, samt medverkande aktorer bakom projektets 
paborjande 

Projektet i Solvesborg kunde starta tack vare att en mangd faktorer sarnrnanfoll vid 
ungefar sarnrna tidpunkt. 

Lansbiblioteket i Karlskrona hade 1984 paborjat en diskussion om en sarnordnad infor
mationspolicy for lanet. Detta resulterade i att representanter fran Hi.nets olika bibliotek 
gjorde ett studiebesok hos databasvarden DataArkiv i Stockholm. 

Sarntidigt med denna diskussion tog SOlvesborgs Hantverkar- och Uppfinnarforening 
(HU) kontakt med DataArkiv i Stockholm i syfte att undersoka om deras databaser 
kunde anvandas fOr att fOrbattra inforrnationsfOrsorjningen fOr frarnst de sma och medel
stora foretagen i kornrnunen. DataArkiv hanvisade da till de planer som lansbiblioteket 
hade med foljd att foretagsforeningen tog kontakt med bibliotekschefen for Solvesborgs 
stadsbibliotek. 

Biblioteket presenterade da vilka mojligheter som fanns med inforrnationsservice med 
databaser och HU stallde sig snart positiv till ett projekt dar biblioteket skulle fungera 
som inforrnationscentral for kornrnunens SMF. 

Lansbiblioteket kontaktades och lanets alla kornrnuner fick ta stallning till ett forslag dar 
lansbiblioteket skulle skOta det adrninistrativa medan abonnemangsavgiften, beraknat 
utifran invanarantal, skulle fordelas mellan kornrnunerna. Aven om langt ifran alia 
kornrnuner stallde sig bakom forslaget som innebar en totalkostnad pa 14 500 kr for det 
forsta aret, sa blev kostnaden fOr Solvesborgs kornrnun inte hogre an 1 450 kr1

• For 
denna summa fick biblioteket obegransad tillgang till DataArkivs svenska databaser.2 

Att kostnaden blev sa lag berodde pa att DataArkiv, genom att subventionera sina 
tjanster, sag en mojlighet att marknadsfOra sina databaser till en ny kategori kunder. 

Blekinge Ian hade som helhet under borjan av 80-talet upplevt en svar tid med en rad 
nedlaggningar av stora industrier. For att klara en omstallning av naringslivsstrukturen 
forrnulerades det pa lokal, regional och nationell niva olika handlingsprogram fOr hur en 
ny naringslivsbas skulle kunna skapas. 

I Solvesborg antog kornrnunen ett overgripande handlingsprograrn3
, som bl.a. fastslog, 

att ansvaret for kommunens naringslivs- och sysselsattningsutvecklingen maste utga 
fran att varje narnnd och fOrvaltning inom sitt delomrade tar ansvar fOr att frarnja 
naringslivet. Det ar darfor inte forvanande att kornrnunens naringslivssekreterare stallde 
sig positiv och anslog medel till det av biblioteksledningen och HU presenterade fOr
slaget rorande inforrnationsservice till kornrnunens SMF. 

1 Denna summa iindrades under Aren som foljde beroende pa dels antalet kommuner som betalade abonne
mangsavgift dels den avgift som DataArkiv tog ut. Kostnaden for Solvesborgs kommun blev under 80-talet dock 
aldrig hOgre an 4 tkr. 

2 I initialskedet var dessa databaser: Mark.nadsbanken, Affarsdok, Esselte info, Foretagsdata, Kompass, TI- nyhets
banken och TI-kalendern 

3 ''Riktlinjer for utredning angaende kommunens framtida nliringslivsorganisation" ( enl. Frommert 1987, s. 24) 
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Dessa faktorer, tillsammans med att hela personalen stallde sig positiv till projektet, 
ledde fram till att biblioteket ansag sig kunna ta sig an uppgiften att starta en foretags
service. 

Bibliotekschef Folke Frommert (1987) beskrev denna uppgift vid ett anforande i Dan
mark: 

"I en kommun med ett naringsliv som baseras pa smAforetag ar det rimligt att 
kommunbiblioteket ansvarar for foretagens informationsforsorjning och vi bedomde 
att biblioteket, med DataArkivs baser, skulle ha mojlighet att erbjuda smAforetagarna 
hjalp vid produkt- och fOretagsutveckling genom att ge dem snabb tillgang till aktuell 
information. Vidare skulle dataservicen kunna stodja nyetablering med information 
om stodatgarder, kartliiggning av branscher och underlag fOr upphandling av verktyg, 
maskiner och ravaror. Dessutom skulle bada grupperna kunna fa hjalp med sin 
marknadsforing."(s. 25) 

Ambitionsnivan var alltsa fran borjan hog och med anslag fran kommunen kunde en 
tvaarig forsoksperiod med avgiftsfri informationsservice ta sin start i borjan av 1985. 

4.2.3 Projektets forlopp och orsakema till verksamhetens upphorande 

For att kunna klara av servicen fick en av bibliotekarierna ga en fyrapoiingskurs i 
datorbaserad informationssokning vid Bibliotekshogskolan i Boras. Denna bibliotekarie 
fick sedan huvudansvaret fOr den praktiska delen av verksamheten. Forutom utbildning 
sa satsades liven pa ny datorutrustning. A ven om maskinvaran i stort motsvarade biblio
tekets krav pa prestanda, uppstod det i initialskedet en rad storningar med bristfallig 
installation och undermalig service fran leverantoren. (Frommert 1987, s. 25-26) De 
tekniska svangheter tillsammans med det faktum, att biblioteket inte hade nagra kon
takter eller samarbete med nagon likartad verksamhet vars erfarenheter man kunde dra 
nytta av, ledde till en medvetet forsiktig marknadsforing. 

Eftersom alia fOrfragningar "bokfordes" under de tva fOrsta aren, finns det uppgifter om 
omfattningen av servicen samt vilka typer av fragor som stalldes till ansvarig biblio
tekarie. Under perioden 85.02.17-86.03.12 var det totala 152 forfragningar fran 62 
fragestallare. A v dessa 62 fragestallare kom 39 fran foretag, medan resten bestod av 
personer som kom fran kommunala forvaltningar, andra myndigheter eller enskilda 
personer. (Frommert 1987, s. 31). 

Som ett medel for att oka foretagens andel och for att biittre forsta de sma och medel
stora fOretagens informationsbehov fick HU i samarbete med biblioteket ans1ag be
viljade fran STU for att kunna utfOra en marknadsundersokning. 1987 utforde diirfor en 
representant fOr HU en marknadsstudie av 50 av kommunens foretag. Slutsatsen i den 
darpa foljande slutrapporten var att det borde ske en satsning i kommunen pa att lara 
foretagarna att sjalva soka information i databaser. Basta siittet fOr att detta skulle lyckas 
var enligt rapportens forfattare att biblioteket dels skulle paborja uppsokande verksam
hd dels ha utbildning i datorbaserad informationssokning. (Ljunggren 1987) 

1 Denna uppsokande verksamhet skulle inte besta av ett enstaka besok utan skulle utforas regelbundet (halvarsvis) 
for att som Ljunggren skriver " ... en metod att pa ett informellt satt fanga upp foretagarnas informationsbehov och 
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Istallet for dessa forslag som aldrig kom att realiseras' satsade biblioteket, med medel 
fran kommunens naringslivskontor, pa att bygga upp ett "minibibliotek" fOr f0retagen.

2 

Men trots detta bibliotek och satsningen pa en mer direkt marknadsforing sa kom om
fattningen av servicen att ligga tamligen konstant genom aren. B uppskattade att ansva
rig bibliotekarie avsatte i genomsnitt 10 timmar/vecka till denna verksamhet. 

Projektet kom under denna tid att rona stor uppmarksamhet och da inte minst bland 
biblioteksfolk. B uppskattade att det genom aren hade gjorts ett 50-tal studiebesok, fore
tdidesvis av personer fran andra folkbibliotek. Nyckeln till detta intresse och den egna 
framgangen var, enligt B, att satsningen utgick fran demokratitanken. "Det galler att till
godose en grupp som pa egen hand inte bar stora mojligheter." (lnf. B) 

1990 kom fOrutsattningarna for verksamheten att radikalt forandras. De kommuner som 
tillsarnmans med Solvesborgs kommun hade betalat for abonnemanget pa DataArkivs 
databaser drog sig ur samarbetet med fOljd att Solvesborgs kommun ensamt fick sta for 
kostnaderna. I denna situation, dar det endast fanns en kommun kvar, ansag DataArkiv 
det inte langre vart att subventionera sina tjanster. Nar inte heller foretagsforeningen i 
SOlvesborg eller kommunen var beredda att ansla medel, hade biblioteket inget annat 
val an att ta ut full kostnadstackning fOr sin datorbaserade service. 

Trots att bibliotekschefen i olika sammanhang uttalat att man pa sikt stravade mot att 
kunna ta ut avgifter for servicen (Frommert 1987), visade det sig snart att foretagen inte 
var villiga att betala. Efterfragan sjonk snabbt och efter en kort tid ansags det inte langre 
forsvarbart att avsatta resurser for en service som inte langre efterfragades. Det bela 
slutade med att den tjanst som var kopplad till fOretagsservicen atergick till traditionellt 
biblioteksarbete, samtidigt som mojligheterna till sokning i externa databaser upphorde. 

K var av foretagsservicen blev minibiblioteket, dar foretagare an idag bar mojlighet att 
sjalva soka efter relevant information. I man av tid fOrsoker personalen avenge person
lig service till de fOretag som sporadiskt kommer till biblioteket med forfragningar. 
Eftersom biblioteket i nulaget inte bar nagra mojligheter att gora storre informations
sokningar, slutar dessa forfragningar ofta med att foretagen blir hanvisade till Soft
centeil i Ronneby. 

Trots att informationsservicen i stort bar upphort menade B att projektet bar medfort att 
biblioteket blivit en naturlig och accepterad part for bade den politiska ledningen i kom
munen och fOr Solvesborgs foretagsrepresentanter. 

att darefter via den formella informationsftirsotjningens alia kanaler taga fram basta tlinkbara svar ... " (Ljunggren 
1987, s. 15) 

1 Det enda konkreta resulatat av studiens slutsatser var att biblioteket erhOll medel for inkop av en portabel dator 
med modem som foretagen fick lAna. lnf. B menade att denna utrustning var popular hos foretagen. Daremot 
trodde inte B att det var mfutga om ens nagot ftiretag som efter IAnet hade skaffat sig nOdvandig teknisk utrustning 
fOr att sjii.lva soka efter information i databaser. 

2 Detta minibibliotek var egentligen inte mer an en egen hyllsektion i biblioteket. 

3 Softcenter ar en s.k. teknikby dar utvecklingsforetag ar lokaliserade och teknisk hOgskoleutbildning bedrivs. I 
Softcenter finns liven ett hOgskolebibliotek (Infocenter) med speciell inriktning mot att ge just foretag 
informationsservice. 
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4.3 Vasterviksprojektet 

4.3.1 Kort om Vasterviks kommun och dess naringslivsstruktur 

1985 hade Vasterviks kommun ca. 30 000 invanare (SCB 1987) och var darmed Kalmar 
Uins nast storsta kommun. Den geografiska placeringen, i norra delama av lanet, be
skrivs i flera projektplaner genomgaende som en nackdel for kommunen. (Regnell & 
Zryd 1983? s.l9-20) 

Till skillnad fran Solvesborgs kommun sa hade Vasterviks ett betydligt mer differen
tierat naringsliv. Bade i avseende pa storlek och branschtillhorighet var tillverknings
industrin relativt val fordelad mellan olika branscher i Vasterviks centralort. Kommunen 
som helhet karaktariserades daremot av en mer ensidig struktur beroende pa att orter 
utanfor centralorten i manga fall dominerades av ett enda storre foretag. A v kommunens 
totalt ca. 6 000 industrianstallda sa tillhorde ca. 3 200 denio fOretag som hade mer an 
100 anstallda. (Regnell1984, s. 2) 

Utvecklingen under den tidsperiod som foregick planeringen av projektet liknade dare
mot utvecklingen i Lidkoping och Solvesborg i sa motto, att det lokala naringslivet var 
inne i en negativ trend. Fram till starten av foretagsservicen kom ocksa en rad storre 
industrier att antingen laggas ned eller genomfora stora arbetskraftsnedskamingar1

• Med 
bakgrund av dessa problem inom <let lokala naringslivet kom kommunledningen i mit
ten av 80-talet, i likhet med vad som hande i Lidkoping och Solvesborg, att ta initiativ 
till en satsning pa att framja framst nyetablering av foretag. 

4.3.2 Bakgrund och motiv till, samt medverkande aktorer bakom projektets 
paborjande 

I januari 1983 paborjades i Vastervik ett projekt kallat "Datorbaserad samordning av 
kommunens mediaresurser". Vasterviks stadsbibliotek skulle i detta projekt ha roll en 
som informationscentral for kommunens forvaltningar. I planerna ingick att media
bestandet vid de olika fOrvaltningarna skulle integreras i bibliotekets datorbaserade sys
tem. Handlaggare och andra kommunala tjansteman skulle aven erbjudas datorbaserade 
informationssokningar. 

Erfarenheterna av den forsta tidens fOrsoksverksamhet till de kommunala forvalt
ningama ansags sag sa goda2 att projektet tidigt kom att utokas med fler malgrupper: 

"Huvudsyftet ar att fortsatta vara undersokningar av ett medelstort folkbiblioteks 
mojligheter att fungera som en sammanhMlande lank i informationsforsoriningen. Vi 
vill sarskilt prioritera grupper med svag position i "informationssamhallet" samt 
grupper som ar viktiga for lokalsamhallets utveckling och for den kommunala demo
kratin." (Regnell & Zryd 1983?, s.17) 

1 Att situationen i Vastervik kommun var klirv med en negativ trend inom en rad omrMen indikeras inte minst av att 
kommunen hade den storsta nettoutflyttningen i landet under 1985. (SCB 1987) 

2 Nligon statistik eller direkt uppfoljning gjordes dock aldrig. Av doma av rapportema sli var det t.ex. vlildigt fli som 
utnyttjade mojligheten till online-sokningar (se Regnell 1983, s. 70). Vad jag forstlir, sli menas med de "goda er
farenhetema" att en stor rnajoritet av de kommunala tjlinstemlinnen hade stlillt sig positiva till projektet, samt att 
det fanns en brett politisk stOd for en fortsiittning av projektet. (Regnell & Zryd 1983?, s. 16) 

58 



De mrugrupper, som kom att kvalificera sig for att inga i proj~ktets ~ortsattni~g.sfas, var 
forutom studiecirkeldeltagare/vuxenstuderande, kommunala forvaltnmgar, pohttska par
tier och fackforeningar just de sma och medelstora foretagen. A v des sa mrugrupper kom 
SMF snabbt att inta en central position i det projekt som nu kom att ga under namnet 
"Folkbiblioteket som resurs i en samordnad informationsforsorjning - forsoksverksam
het i en medelstor kommun- Vastervik". 

For att kunna erbjuda en for det lokala naringslivet andamalsenlig hjalp med informa
tionsforsorjning utfOrdes en studie1 av bur det faktiska informationsbehovet sag ut och 
vilka informationsvanor kommunens tillverkningsforetag hade. I undersokningen ingick 
aven att undersoka, huruvida det fanns nagot intresse fran fOretagens sida av att se folk
biblioteket som en informationscentral med tillgang till databaser.2 

I rapporten som foljde konstaterade Regnell (1984) att det fanns ett informationsbehov 
hos foretagen som inte tillgodosags av andra aktorer, samt att det fanns ett generellt 
intresse fran foretagens sida av att se folkbiblioteket som en aktiv part i deras informa
tionsfOrsorjning. 

Fran dessa iakttagelse drog Regnell slutsatsen "- Att folkbiblioteket i Vastervik bor satsa 
pa att genomfora det redan omtalade pilotprojektet." (ibid, s. 49) 

Tanken pa en foretagsservice vid stadsbiblioteket fick overges pa grund av att det i bib
lioteket inte fanns plats for en separat service. 3 Planerna levde dock vi dare och nar kom- . 
munen uppmanade samtliga namnder att finna former fOr bur det kommunala narings
livet kunde stimuleras, fattade kulturnamnden i samarbete med skolfOrvaltningen och 
biblioteksledningen ett beslut om ett kombinerat filial-, skol- och naringslivsbibliotek. 

4.3.3 Projektets forlopp och orsakerna till verksamhetens uppborande 
Forst i september 1989, da ett naringslivs- och teknikcenter (Futurumhuset) invigdes i 
Vastervik, kunde planerna pa det kombinerade skol-, filial- och naringslivsbiblioteket 
forverkligas. Det nya biblioteket (Futurumbiblioteket) kom att placeras i det nyoppnade 
Futurumhuset och kom organisatoriskt att fungera som ett filialbibliotek till stads
biblioteket. 

Huvudmruet for biblioteket formulerades till att " ... utgora en resurs for utvecklingen av 
kommunen". (Futurumbiblioteket...1991, s. 2) Futurumbiblioteket hade som delmal att 
fungera som st6d for gymnasiebiblioteket och de hogskolestudier som bedrevs i huset 
samt att fungera som tekniskt och ekonomiskt bibliotek for kommunens forvaltningar 
och invanare. 

1 I undersokningen ingick sammanlagt 28 foretag fran tillverkningsindustrin och byggbranschen, alla med mindre an 
150 anstiillda. 

2 Fransett dessa kommunala intressen hade projektgruppen aven fatt lnformationsdelegationens uppdrag att 
undersoka bur mindre och medelstora foretag skaffar sig samhallsinformation. Ytterligare ett syfte med studien var 
att studera instiillningen hos foretagen att ta emot denna typ av information via dator och da speciellt med med 
folk:bibliotek som mellanhand. (Regnell 1984, s. 1) 

3 Detta i:ir en sanning med modifikation. I samarbete med kommunens uppfinnarforening bedrev biblioteket en viss 
datorbaserad informationsservice till de foretag och personer som var knutna till foreningen. Detta var dock en 
verksamhet som bedrevs i liten skala. 
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Bibliotekets viktigaste uppgift var dock "att ge service till foretag, sarskilt smMoretag, 
som ofta har problem med sin informationsforsorjning ... " samt " ... att ge informations
service till uppfinnare och foretag som ar under tillblivelse." (ibid, s. 3) 

Svarigheter att fa fram teknisk utrustning, relevant litteratur och Hi.mplig personal inne
bar betydande forseningar och biblioteket kunde inte fungera som det var tlinkt fOrrlin 
vid arsskiftet 1990/1991. Biblioteket, dar det praktiska arbetet utfordes av en hel
tidsanstiilld bibliotekarie tillsammans med en halvtidsanstiilld kanslist, satsade stort pa 
modem teknik och biblioteket hade vid denna tid abonnemang pa ca. 300 databaser. 
Darutover kunde biblioteket erbjuda ca. 1 500 boktitlar och ett 70-tal tidskrifter. 

Trots den stora satsningen sa var det fa foretag som kontaktade foretagsservicen. Fran 
arsskiftet 90/91 till augusti 1991 hade enbart ett trettiotal olika foretag fran kommunen i 
nagon form utnyttjat bibliotekets avgiftsfria service. 

Stora kommunala besparingskrav satte biblioteket under press1
• For att mota dessa krav 

presenterade biblioteksledningen en plan for bur Futurumbiblioteket genom avgifter pa 
sikt skulle kunna bli finansiellt sjiilvbarande. (Futurumbiblioteket...1991) Trots des sa 
planer ansag kommunledningen med hansyn till de hoga kostnadema2 och den druiga 
responsen fran foretagen, att det inte fanns motiv till att driva Futurumbiblioteket vidare 
i den form som hitintills hade skett, med foljd att biblioteket lades ned i maj 1992. 

Kommunen trodde linda pa informationscentralen som ide och istiillet for total ned
laggelse fann man en samarbetspartner i Viisterviks Utvecklingscenter (VUC) som 
fr.o.m. maj 1992 gick in i verksamheten som hiilftenfinansiar och ny huvudman for det 
som nu kom att beta Infoteket. Affarsiden for Infoteket formulerades till: 

" ... att pa kommersiella villkor marknadsfOra, siilja, och genomfora databassokningar 
till Viisterviks kommun och regionens foretag. Infoteket analyserar fOretagens behov 
av informationsforsorjning in om marknad, ekonomi och teknik samt saljer dessa upp
gifter med affarsmassiga avtal till kundema." (enl. Andersson 1994, s. 2) 

Futurumbibliotekets littertursamling, utrustning och databasabonnemang kom att over
tas av Infoteket. Bibliotekspersonalen kom daremot att ersattas av en person utan 
bibliotekariekompetens. Samtidigt skars alla formella band av till stadsbiblioteket.3 I de 
kalkyler som uppstiilldes for Infotekets verksamhet beraknades att informationscentralen 
under 1993 skulle sillja databassokningar for 8 timmar/vecka Med hjiilp av uppsokande 
verksamhet och annan marknadsforing beraknades att denna siffra skulle oka till 10 
timmar/vecka under 1994. Ma.Iet var pa sikt att verksamheten skulle bli sjalvfinansierad. 
Det stod snart klart att efterfragan pa servicen hade overskattats. I realiteten srudes det 
inte mer lin fOr i genomsnitt 1/2 timme per vecka.4 

1 Kultumlimnden var satt under ett tjugo-procentigt sparbeting vilket i sin tur sk:ulle inneblira att anslagen till Futu
rumbiblioteket sk:ulle i det nlirmaste halveras, utslaget pa en trearsperiod. 

2 For budgetaret 1991 tilldelades Futurumbiblioteket 841 tkr. 

3 Eftersom Infoteket drevs med ny huvudman och inte kom att ha nagra formella kopplingar till stadsbiblioteket 
ligger, denna verksamhet utanfor denna uppsats egentliga syfte. Det kan iinda vara pa sin plats, att kort redogora for 
Infotekets ode eftersom denna historia ytterligare ar ett belysande exempel pa de svangheter som ar forknippade 
med driften av informationscentraler. 

4 Denna uppgift gilller fOr denio fOrsta manadema av budgetaret 93/93 (Andersson 1994, s. 4) 
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For att utrona orsakema till det druiga resultatet och for att foresHi losningar, tillsattes en 
utredning under sommaren 1994. I utredningen fastslogs att det fr.a. var en forbattrad 
och mer aktiv marknadsforing som kravdes. "Behovet av information finns hos fore
tagen i Vasterviks kommun, det galler bara att visa dem vad Infoteket har att erbjuda, 
och vad foretagen kan vinna pa att skaffa sig information via databaser." (Andersson 
1994, s.13)1 

I avtalet mellan VUC och Vasterviks kommun ingick ocksa att gemensamt se over Info
tekets verksamhet fore 1994-12-31 for att eventuellt teckna ett nytt samarbetsavtal. 
Trots utvarderingens overlag positiva installning till en fortsatt verksamhet och dess 
uppmaning till en kraftfull satsning pa marknadsforing, sa fann ingen av de tva parterna 
det motiverat att finansiera en fortsatt drift av Infoteket och fr.o.m.1995-01-01 upphorde 
verksamheten. 

4.4 Nagra slutsatser av det yttre hiindelseforloppet 

Om de tre fOretagsserviceprojekten placeras in pa en skala som beskriver det forbe
redelse- och planeringsarbete som biblioteken utforde innan de startade med servicen sa 
kommer projektet vid Lidkopings stadsbibliotek att kvalificera sig for den ena ytter
ligheten. Forsoksverksamheten har startade med ett minimum av forberedelsearbete, 
praglat av informella overenskommelser mellan en entusiastisk planeringssekreterare 
och en intresserad bibliotekarie. Den informella karaktaren kom darefter aven att pragla 
den fortsatta verksamheten. 

I andra andan av skalan befinner sig projektet i Vasterviks kommun. Ett flerArigt plane
ringsarbete ledde har fram till en serios satsning med hogt stallda forvantningar. Stora 
resurser satsades pa projektet i syfte att kunna erbjuda en for kundema andamalsenlig 
service. Betecknande for denna ambitiosa satsning var att servicen fran start bedrevs i 
frAn stadsbiblioteket separata lokaler. 

Projektet i SOlvesborg befinner sig i detta avseende mitt emellan de tva ovriga. Verk
samheten har kom mycket att utvecklas under projektets gAng. Den stora uppbackningen 
frAn en rad aktorer gav projektet en narmast unik mojlighet att agera sjalvstandigt, utan 
att servicen tog resurser frAn den traditionella biblioteksverksamheten. 

Trots de stora skillnadema i forberedelsearbete, resurstilldelning och val av metoder for 
driva servicen, sa finns det ocksa mAnga likheter mellan projekten: 

De tre projekten har startats i kommuner som i mAnga avseenden har legat perifiert i 
respektive region2

• Naringslivet ide tre kommunema var vid tiden for projektstartema 
inne i en negativ trend. Det ar tydligt, att kommunledningama i sin mrusattning att skapa 
en ny och bredare naringslivsbas sett biblioteken som en mojlig aktor i detta arbete. 

1 Denna slutsats kan tycks miirklig med tanke pa att en majoritet av de tillfragade foretagen ansag att informationen 
om Infotekets tjanster hade varit utmiirkt eller bra. (Andersson 1994, bil. 2:3) 

2 Med perifiert !age menar jag att dessa kommuner geografiskt befinner sig pa relativt stort avstand ifran befinner de 
kunskaps-, naringslivs- och politiska centra som dominerar respektive region. 
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Lika tydligt ar sambandet mellan de, under 80-talet alit mer vanliga, kommersiella data
basema och starten av projekten. Det var databasema, som blev det verktyg och medel, 
som skulle tillfredstalla de informationsbehov som kundgruppen kunde tankas ha. 

Trots skiftande "framgang" blev inget av de tre projekten speciellt langlivat. I likhet 
med de, i kapitel tva beskrivna, regionala projekten som hade som mai att forbattra 
informationsforsorjningen for SMF, har forklaringen till det magra resultatet1 forklarats 
med termer som; brister i markna:dsforingen, attitydproblem hos m!lgruppen och brist
ande resurser etc. Gemensamt for dessa forklaringar ar att de ytterst hanvisar till faktorer 
som ligger utanfor foretagsservicens ansvar och kontroll. Darigenom fransags ocksa 
mojligheten till sjalvkritik och en djupare analys av orsakema till utgangen. 

Syftet med denna uppsats ar att lyfta fram och explicit klargora de interna ( och gemen
samma) faktorer som paverkat projekten. En undersokning och analys av projekten 
utifran de applicerbara kriteriema blir den metod som mojliggor en sadan operation. 

4.5 Analysverktyget applicerat pa projekten 
For att underlatta en jamforelse av hur projekten har agerat i forh!llande till de identi
fierade kriteriema har jag valt att presentera resultatet fran de olika projekten gemen
samt under de fern huvudrubrikema. 

4.5.1 Behovet av strategiskt tiinkande 

Maldokument och strategibeskrivningar. 

A v vad som tidigare har visats i presentationen av de tre foretagsserviceprojekten sa var 
det endast i Vastervik som klara m!ldokument formulerades och dar partforhorh!llan
den klargjordes. 

Bibliotekschefen i SOlvesborg hade visserligen i olika sammanhang uttalat m!lsatt
ningar for verksamheten. Dessa m!lsattningar kom dock aldrig pa prant i nagra officiella 
mrudokument. B menade att det inte fanns nagot egentligt behov av att genom mai
beskrivningar klargora servicens syfte. Det overgripande mruet var att SMF skulle 
integreras i bibliotekets ovriga verksamhet. Att formulera specifika mru for just denna 
typ av service skulle enligt B bara forsvara detta overgripande mai. 

1 Med "magert resultat" avses att projekten bar fatt liiggas ned oc~ int~ l_yckats eta~lera foreta~ss:rvice~ som en 
sjiilvklar del av bibliotekens service. Det iir ocksa tydligt att samthga b1bboteksledningar hade forvantat s1g, att ett 

betydligt storre antal foretag skulle ha utnyttjat servicen. 
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I Lidkoping kom varken skriftliga eller muntliga mAl att formuleras. Servicen startade 
hiir med den allmanna ma.Isattningen att folkbiblioteket, med hjalp av databaser, skulle 
erbjuda informationsservice till Lidkopings fOretag och niiringsliv. 

Nagot, som har kommit fram vid intervjuema, var att alia startade med foretagsservice i 
tron att detta skulle stiirka bibliotekens status och position i kommunema. I detta av
seende har foretagsservicen setts som ett medel for att forbattra den traditonella verk
samheten. 

Med tanke pa att de brister i hur biblioteken har definierat fOretagsservicen och vad 
ansvariga personer har velat uppna med verksamheten, sa iir det inte fOrvanande att det i 
stort sett aven saknas beskrivningar av vilken strategi och vilka medel som skulle an
vandas. 

I Lidkoping styrdes foretagsservicen till stor del av den i projektet involverade plane
ringssekreteraren. Det var pa hans initiativ olika satsningar gjordes och bibliotekets
personalen ansag det inte motiverat att pa egen hand ta beslut eller formulera riktlinjer 
fOr det strategiska arbetet. 

I planeringsstadiet och i utformningen av Futurumbiblioteket hade ansvarig personal i 
Vastervik forvisso kontakt med dels en rad olika personer med erfarenhet av liknande 
projekt dels med ledande personer i det lokala niiringslivet som kunde kanalisera de sma 
fOretagens behov och onskema.I. Trots detta saknades formulerade beskrivningar och 
strategier fOr hur det praktiska arbetet skulle skotas. Denenda klara strategin var forut
satsen att behovet hos de sma fOretagen skulle styra servicens utbud och arbete. 

Formuleringen att behovet skulle styra servicen, aterkommer ocksa vid projektet i 
Solvesborg. For att klara av detta menade B, att de arbetade "strukturerat" d.v.s. man 
forsokte anpassa service och marknadsfOring till olika branscher inom den stora gruppen 
SMF. Detta "strukturerade" arbetssatt utgick diiremot inte fran nagra direkta riktlinjer 
utan var, som jag fOrstar det, belt situationsanpassat. 

Marknadsundersokningar. 

Som jag har visat ovan var en av de biirande punktema i de tre foretagsserviceprojekten 
att kundens behov skulle styra utbudet och servicen. Att pa nagot satt identifiera ma.I
gruppens behov blir diirmed en primiir uppgift. Ur denna synvinkel iir det forvanande att 
nagra egentliga marknadsundersokningar ej kom att utforas. 

Bade i Vastervik och Solvesborg gjordes det visserligen studier av det lokala niirings
livets informationsbehov. Bada undersokningama finansierades av statliga myndigheter 
och deras primiira syften var inte fokuserat mot respektive f0retagsserviceprojekt. 1 

Dessutom lag dessa studier tidsmassigt fel. Regnell gjorde sin studie 1983-1984 (d.v.s. 
cirka sex ar fore starten av Futurumbiblioteket) medan Ljunggrens undersokning av 
Solvesborgs niiringsliv utfOrdes tva ar efter det att fOretagsservicen dar hade satt igang. 

1 Regnell (1984) hade tatt medel fran Inforrnationsdelegationen vid civildepartementet for att undersoka SMFs 
attityder till att erhMla samhiill.sinforrnation via datorer medan, Ljunggrens primara syfte med sin studie var att for 
STUs riikning undersoka attityder, behov och forutsiittningar hos SMF att pa egen hand soka datorbaserad 
information. 
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Dessa undersokningar kom darfor inte i nagon storre utstriickning att anvandas som 
underlag for utformningen och driften av foretagsservicen. 1 

Gemensamt for de tre projekten iir att de alia haft niira kontakter med representanter for 
det lokala niiringslivet (HU i Solvesborg, VUC i Viistervik) ochleller kommunala tjiin
steman med niiringslivsfragor som uppgift (t.ex. planeringssekreteraren i Lidkoping). 
Det iir uppenbart, att dessa personer haft nyckelroller niir det giiller utformning och 
inriktning av den praktiska driften. Det gar ocksa att formoda, att det var deras upp
fattning och personliga kiinnedom om de kommunala fOretagen, tillsammans med den 
erfarenhet som biblioteket fick fran de fOretag som under arens lopp sokte sig till ser
vicen som formade personalens uppfattning om vilka informationsbehov som existerade 
hos malgruppen. . 

Uppdelning av marknaden 

A ven om de tre projekten forme lit inte riktade sig mot samma grupper av foretag sa 
uppvisar projekten stora likheter niir det giiller vilka kunder servicen i praktiken kom att 
viinda sig till. 

I Lidkoping var servicen oppen for samtliga foretag i kommunen. Trots att SMF inte 
uttryckligen niimndes som en prioriterad ma.Igrupp, blev det de mindre foretagen som 
fOretagsservicen kom att fokusera sin service emot. Detta var en naturlig foljd av kom
munens satsning pa just nyetablering och foretagsutveckling. 

Med den specifika niiringslivsstrukturen i Solvesborg med niistan enbart SMF foil det 
sig naturligt, att det blev just denna grupp, som blev forema.I for servicens uppmiirk
samhet. 

Vasterviksprojektet var den fOretagsservice som tydligast preciserade sin ma.Igrupp. 
Med motiveringen att de minsta foretagen har speciellt svart med informationsfOrsorj
ningen, samt att det i denna grupp kanske finns den stOrsta utvecklingspotentialen viinde 
man sig fran borjan enbart till foretag med mindre an 50 anstallda. 

Trots dessa skiftningar av vilka malgrupper som projekten har viint sig till sa har det inte 
paverkat utformningen av servicen i nagon hogre grad. Inget av projekten gjorde ansat
ser att dela upp den stora matgruppen i syfte att skriiddasy informationstjiinster till olika 
segment av fore tag. 2 

De speciella satsningar som forvisso har gjorts, har varit riktade mot kunder som har 
funnits i huvudgruppens utkanter som informationsservice och utbildning till uppfinnare 
(Lidkoping och Solvesborg) samt informationssokningar for elever vid Starta-eget-
kurser (Lidkoping). 

1 Som vi bar sett i avsnitt 4.2.4 kom de fOrslag som Ljunggren lade fram inte att realiseras. 

2 I Solvesborg gjordes dock vissa ansatser i denna riktningen da abonnnemang tecknades pa nagra branschtidskrifter. 
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4.5.2 Finansiell kontroll 

Budget och kostnadsberakningar 

Som vi tidigare har sett, sa finansierades alia projekten med medel som lag utanfor den 
ordinarie budgeten. A v de tre var det endast for Futurumbiblioteket som det upprattades 
en regelratt budget, dar kostnader for personal, utrustning, hyra m.m. redovisades. 

I Lidkoping fick biblioteket medel for personalkostnader motsvarande fyra timmar/ 
vecka. Alia kostnader i samband med databassokningar och eventuella litteraturinkop 
betalades av kommunens niiringslivskontor.1 

I likhet med projekten i Lidkoping och Vastervik drevs foretagsservicen i Solvesborg 
med kommunala medel. Medel erholls dels for litteraturinkop dels for personalkost
nader. Nagon redovisning eller beriikningar av, vad servicen i praktiken kostade, gjordes 
diiremot inte. B menade att mMet var att integrera servicen med ovrig verksamhet. Det 
fanns diirfi>r inte nagon anledning att siirskilja den fran ovrig biblioteksverksamhet, ge
nom att bokfora de kostnader som var knutna till projektet. 

Gemensamt fOr de intervjuade personema iir att alia noga papekade att. foretagsservicen 
inte nagon gang finansierades med medel fran den ordinarie budgeten. En grundforut
sattning fOr starten av de olika projekten var ocksa att denna service inte pa nagra 
villkor fick inskranka eller ske pa bekostnad av den traditionella verksamheten.2 

4.5.3 Den yrkesmassiga profden 

1 A trodde att kostnadema under de senaste aren inte llingre har betalats av nliringslivskontoret. De laga kostnadema 
bar inneburit att bibliotekets ledning inte har funnit det motiverat att ta betalt for de tjlinster som biblioteket 
eventuellt utfor at kommunens foretag. 

2 De intervjuade personema menade att det hade varit enkelt att forankra satsningen pa foretag hos bibliotekets 
ovriga personal, eftersom just loftet, att servicen inte skulle paverka den traditionella biblioteksverksamheten, hade 
avgivits. 
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Tysnadsplikt och deadlines 

V arken i marknadsforing eller i den direkta kundkontakten kom fOretagsservicen vid 
Lidkopings stadsbibliotek att ge garantier om tystnadsplikt eller utfastelser nar det gaJ.l
de att besvara erhrulna uppdrag inom en viss tidsperiod. 

Inte heller Solvesborgsprojektet kom att erbjuda konfidentiellt skydd i den skriftliga 
marknadsforingen eller i de direkta kundkontaktema. Pa fragan, om det fanns nagon 
deadline, sa Batt det intemt fanns·en mrusattning, att vruje uppdrag skulle vara besvarat 
inom 24 timmar. Om denna mrusattning, via nagon kanal, hade kommit till fOretagens 
kannedom, kunde daremot B ej erinra sig. 

Det till Solvesborg omvanda forhrulandet radde vid Futurumbiblioteket. Tystnadsplikten 
var har nagot som man i marknadsfOring och kundkontaktema tryckte pa. Daremot 
fanns eller utlovades ingen deadline. 

Bearbetning av informationen och om konsten att saga nej 

Med tanke pa vad som ovan konstaterades om bristen pa klara mAl- och strategi
beskrivningar, ar det inte heller forvanande, att biblioteken inte i nagot fall har preciserat 
vilket typ av service de kunde tillhandahalla. 

I avsnitt 3.3.3 betonades vikten av att kunna saga nej till uppdrag som ligger utanfor det 
egna kompetensomradet. Som vi sag sa motiverades detta utifran fortroendeskal. Tvart 
emot detta resonemang, menade samtliga intervjuade personer, att det var av yttersta 
vikt att foretagsservicen forsokte losa alla erhrulna uppdrag. Risken var annars, som 
man menade, att foretagen skulle tappa fortroendet for biblioteket som informations
central. 

Person C kunde inte minnas ett enda tillfalle, da Futurumbibliotekets personal hade 
avsagt sig ett uppdrag eller dar biblioteket hade hanvisat fOretaget vidare till nagon 
annan informationscentral. I Lidkoping och Solvesborg1 hade det vid sallsynta tillfallen 
hant att foretagen blivit hanvisade till kommersiella informationscentraler. Det hade vid 
dessa tillfallen varit fragan om tids- och kostnadskravande marknadsundersokningar. 

Gemensamt fOr projekten var ocksa att ingen typ av bearbetning (redigering, samman
fattning, oversattningar e.tc.) av den framtagna informationen utfordes.2 Den enda "styr
ningen" var att ansvarig bibliotekarie efter basta formaga valde bland referenser i de fall 
da amnes- och litteratursokningar utfordes.3 

1 N§.got motsii.gelsefullt menade B att foretagens problem betraktades som vilka andra biblioteksuppdrag som heist 
och att samma intema "regler" skulle giilla for dem. Detta innebar att ett uppdrag inte tick tamer ii.n 35 minuter att 
losa. Samtidigt sa B att det var av yttersta vikt att behMla fOretagskundema och att man inte tick tacka nej till n§.gra 
uppdrag, aven om dessa kunde ta I§.ng tid. 

2 C var visserligen osliker men trodde inte att sa hade varit fallet. 

3 Urvalskriteriet bestod fr.a. av att viilja sa aktuell information som mojligt. 
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4.5.4 Metoder, verktyg och manskligt kapital 

Tillgimgen till formella informationskiillor 

De tre projekten startade i samband med att de fick tillgang till datorbaserad infor
mation. Entusiasmen over de mojligheter som har oppnades fOr biblioteken nar det gaJJ
de att direkt kunna belagga dokument och via fulltextbaser fa tillgang till omedelbar 
information ar forstaelig. 

I bibliotekschef Folke Frommerts summering av det dryga fOrsta arets erfarenheter 
beraknades att 70 % av det totala antalet uppdrag besvarades med information fran 
enbart databaser. Motsvarande siffra fOr informationskaJJor som litteratur och olika 
typer av personliga kontakter var 10 respektive 6 %.1 (Frommert 1987, s.31) Aven i 
Lidkoping och Vastervik var databasema till en borjan den huvudsakliga informations
kallan. Ernst Zryd, ytterst ansvarig for driften av Futurumbiblioteket, skriver i sin utvar
dering apropa det Iilla bokbestandet i biblioteket: 

"Visst kan man fylla bokhyllor fort, men fragan ar om det ar meningen. Futurum
bibliotekets stora resurs ar tekniken; for att soka och lokalisera olika litteratur i andra 
bibliotek och institutioner." (Futurumbiblioteket ... 1991, s. 5) 

Samtliga av de intervjuade personema menade dock att databasema under projektens 
forlopp alltmer kom att betraktats som ett komplement till andra kallor. Person A ut
tryckte denna "insikt" pa ett ma.Iande satt: 

"Som helhet kan man saga att databaser inte ar aliena saliggorande utan det ar mycket 
andra kontakter, specialbibliotek och folk som man kan luska vidare pa. Nar man 
borjade har sa tankte man att databasema ar fralsaren som hamtar allting men jag tror 
att man maste jobba med vanliga kallor ocksa." (Inf. A) 

De tre foretagsserviceprojekten kom ocksa efterhand att bygga upp egna samlingar av 
relevant litteratur. Uingst i stravan att skapa en stor egen litteratursamling kom Futu
rumbibliotek2 men aven vid foretagsservicen i SOlvesborg kom det att, med oronmarkta 
medel fran kommunen, kopas in litteratur till ett separat "foretagsbibliotek". 

1 Resterande fragor besvarades med med en kombination av olika kii.llor eller liimnades delvis eller belt obesvarade. 

2 Att detta skedde vid Futurumbiblioteket !ir inte f6rvanande eftersom biblioteket aven fungerade som naturveten
skapligt och ekonomiskt fackbibliotek till stadsbilblioteket. 

67 



For att klara sin mrusattning att leverera svar inom 24 timmar sa kom SOlvesborgs
projektet att etablera kontak.t med biblioteken vid KTH och Handelshogskolan i Stock
holm. Des sa bibliotek faxade kostnadsfritt ned artiklar till Solvesborg pa begaran. A ven 
vid Lidkoping och Vastervik hande det vid enstak.a tillfallen att kontak.t togs med olika 
hogskole- och specialbibliotek. Dessa kontak.ter kom daremot inte att etableras till nagot 
direkt samarbete. 

Tillgangen till informella informationskallor 

Trots vikten av de formella informationskallorna sa menade samtliga av de intervjuade 
personerna att de personliga kontak.terna och mojligheten att hanvisa foretagen till 
personer med specialistkompetens blev en allt viktigare ingrediens i foretagsservicens 
arbete. B uppskattade att ca. halften av alla fOretagsfragor under de senare arens verk
samhet lostes genom att foretagsservicen antingen inhamtade information via muntliga 
kanaler, eller att personalen hanvisade foretagen direkt till nagon amnesexpert eller 
myndighet. Enligt B berodde denna forskjutning mot de informella kallorna pa, att per
sonalen fick alltfler externa kontak.ter, samtidigt som foretagens uppdrag blev mer kom
plicerade. 

Futurumbiblioteket hade i detta avseende en fOrdel framfor de andra biblioteken, da 
biblioteket genom sin placering i ett naringslivs- och teknikcentra kunde dra nytta av 
den kompetens som fanns i huset. 

Utbildning och erfarenhet 

Personalen vid Lidkopings foretagsservice och vid Futurumbiblioteket1 var alla huma
nistiskt skolade. A menade att denna brist pa kompetens skapade en osakerhet som ater
verkade negativt pa servicen. Forutom att bibliotekarien i Futurumbiblioteket under en 
kortare period hade arbetat pa ett foretagsbibliotek sa saknades det saval formell utbild
ning i amnen som teknik och foretagsekonomi som direkt erfarenhet av SMF. 

Solvesborg bryter i detta avseende delvis mot de andra biblioteken. Bibliotekschefen 
hade en fOretagsekonomisk utbildning och den for den prak.tiska driften ansvarige bib
liotekarien hade genomgatt teknisk linje pa gymnasiet. A v an storre betydelse for pro
jektets framgang var enligt B att bibliotekarien hade vuxit upp i ett smatoretagarhem. 
Hon hade darigenom tillagnat sig kunskapen om vilka fOrutsattningar och villkor som 
dessa foretag agerar under. B menade, att denna kunskap i mycket var nyckeln till att 
skapa det nodvandiga fOrtroendet hos foretagen. Det gall de att " ... mota foretagen som en 
foretagare" (Inf. B). 

1 Biblioteksledningen ville anstiilla en dokumenterat erfaren person till tj!insten men dMigt anslagna medel for perso
nalkostnader medfOrde, att man tvingades anstii.lla en nyexarninerad bibliotekarie. 
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4.5.5 Marknadsforing av foretagsservicen 

Uppdelning av milgruppen och de direkta kontakterna med kunderna 

Endast Solvesborgsprojektet kom att i nagon man anpassa marknadsforingen till olika 
kundkategorier. Sliljbrev som skickades ut varje halvar till kommunens foretag, formu
lerades olika beroende pa branschtillhorighet (t.ex. minknaring, fiske, tillverknings
industri). Dessa sliljbrev inneholl fakta om vilka tjanster som foretagsservicen kunde 
erbjuda foretag inom respektive bransch.1 

Forutom dessa sliljbrev vande sig fOretagsservicen vid de olika kommunerna till hela 
skalan av foretag i respektive mltlgrupp. De vanligaste metoderna var artiklar och 
annonser i lokalpress, broschyrer samt inbjudningar till visningar av den datorbaserade 
informationssokningen. 

Uppsokande verksamhet, i form av direkta besok ute pa foretagen, kom att bedrivas av 
Futurumsbibliotekets bibliotekarie. C menade, att denna verksamhet, som for honom 
framstod som den enda egentliga vagen for en effektiv marknadsfOring, kom igang 
alldeles for sent och i en alltfor liten skala. 

Lidkopingsprojektets uppsokande verksamhet bestod av nagra enstaka demonstrationer 
vid kommunens Rotaryavdelning. 

Ljunggrens studie (1987), som fOrutom att undersoka de lokala sma och medelstora 
foretagens informationsbehov aven syftade till att marknadsfOra foretagsservicen i SOI
vesborg, kan ocksa ses som en uppsokande verksamhet trots att det var fragan om en 
engangshandelse med ett begransat antal foretag. 

Hanvisningar och uppfoljning 

Trots de olika satsningarna pa direkt marknadsforing, framstar hanvisningar fran per
soner med starka och centrala positioner i kommunen, som det absolut vanligaste sattet 
att fa nya kunder att hitta till servicen. 

Solvesborgsprojektet hade i detta avseende det mest utvecklade systemet. I och med att 
flera personer med centrala positioner i kommunen tidigt var involverade i projektet sa 
fanns det ett starkt intresse, att biblioteket skulle lyckas med sin intention att fungera 

1 Denna anpassning av servicen bestod i abonnemang av ett antal branschspeciftka tidskrifter 
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som en informationscentral fOr det kommunala naringslivet. Som foljd av detta kom 
t.ex. den lokala Sparbanken1

, kommunkansliet och HU konsekvent att hanvisa foretag 
med informationsbehov till fOretagsservicen. 

A ven en stor del av Futurumbibliotekets foretagskunder sokte sig dit, efter det att 
personer hade rekommenderat dem detta. V d:n for VUC och den i Futurumhuset pla
cerade niiringslivssekreteraren var centrala personer i denna process. Till skillnad fran 
Solvesborgsprojektet dar det tycks har varit en .medveten strategi att forankra servicen 
hos personer med centrala positioner, sa skedde detta i Vastervik mer spontant. 

I Lidkoping, dar den egna marknadsforingen var mycket begransad, har foretagsservicen 
varit i stort sett beroende av att kommunens planeringssekreterare hanvisat fOretag till 
foretagsservicen i de fall da han har funnit det motiverat. 

Som sista punkt definierade jag behovet av att pa migot satt fOlja upp, hur fOretagen har 
anvant sig av erhallen information, samt hur de har varderat tjanstema. 

V arken i Lidkoping eller Solvesborg skedde detta. B motiverade detta med, att det inte 
fanns nagot behov av en sadan atgard. Manga foretag atervande till biblioteket och 
under alla de ar som servicen pagick i Solvesborg kunde B inte erinra sig ett enda fall 
dar kunden hade framfort klagomal. C sa att uppfOljning via telefonsamtal hade skett 
nagon gang. Vad detta innebar och i vilken omfattning detta skedde kom inte fram under 
intervjuema. 

4.6 Slutsatser av undersokningen 
Som jag har tidigare har visat i detta kapitel, har de "officiella" orsakema till projektens 
nedlaggningar och svarigheter fokuserats pa nagra fa, ofta extema, faktorer. Undersok
ningen visar daremot, att projekten trots olika metodval och skiftande "yttre" forut
sattningar pa fa punkter overensstammer med de identifierade kriteriema for hur en 
verksarnhet av denna typ bor utformas och bedrivas. 

Aven om det ar av intresse att peka ut ett antal konkreta faktorer dar projekten har gjort 
misstag eller underskattat svarighetema med denna typ av verksarnhet, sa ar denna insikt 
i sig ingen overraskning eller sensation. Utgangen av projekten ar ju kand och aven om 
undersokningen visar att de tre foretagsprojekten pa centrala punkter har agerat 
bristfalligt sa sags egentligen inget om varfor detta har skett. 

Den intressanta fragan ar om det ur undersokningsresultatet, som vid en forsta anblick 
kan tyckas beskriva en mangskiftande och svaroverskadlig bild, ar mojligt att finna fram 
till nagra gemensamma orsakskedjor till varfor projekten inte kom att utforma och 
bedriva servicen i enlighet med de identifierade kriteriema. 

Det avslutande kapitlet ska darfor agnas at att forsoka besvara denna fraga. 

1 Direktoren for Sparbanken var aven ordfi:irande for HU 
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5. TRE PERSPEKTIV 

Som jag ser det, gar det att betrakta och tolka de undersoka projekten utifran tre per

spektiv: 

• Som isolerade projekt. 
Tolkningen utgar har ifran nagra gemensamma foreteelser som radde vid de tre 
biblioteken och som kommer i konflikt med de identifierade kriterierna for hur en 
foretagsservice bor bedrivas och utformas 

• Som delar av en svenska folkbiblioteksmodell. 
Tolkningen tar har fasta pa ett antal komponenter i hur svenska folkbibliotek av tradi
tion definierar och bedriver sin verksamhet. 

• Som konsekvenser av en svensk informationsjOrsorjningspolitik. 
Tolkningen ser de genomfOrda projekten i skenet av en svensk informationsforsorj
ningspolitik. Centrala ideer i denna politik som i hog grad ocksa kom att priigla 
foretagsserviceprojekten vid de tre biblioteken kommer att diskuteras och stiillas i 
relation till de identifierade kriterierna. 

Kapitlet avslutas med en diskussion, som med utgangspunkt fran de tre perspektiven, tar 
upp fragan om forutsattningarna for svenska folkbiblioteken att bedriva fOretagsservice. 

5.1 Det interna perspektivet 

5.1.1 Konsekvenserna av bristen pa klart formulerade mM- och strategi· 
beskrivningar. 

En iaktagelse av de tre projekten ar att samtliga bibliotek startade fOretagsservicen utan 
att klargora vad de ville uppna med verksamheten. Argument som att fOretagsservicen 
skulle leda till forstarkning av bibliotekens position och status i kommunema, samt att 
den skulle skapa biittre fOrutsiittningar att bedriva den traditionella verksamheten, har 
varvats med motiv som att det ar folkbibliotekens skyldighet att hjiilpa de sma och 
medelstora foretagen, samt att biblioteket genom sin foretagsservice kan fungera som 
katalysator for det lokala niiringslivet. 

Det stora problemet var att dessa allmiinna mai for det forsta endast var av kvalitativ 
natur, for det andra inte hade stod i nagra formulerade strategier. Tillspetsat gar det att 
saga att dessa mal, istiillet fOr att fungera som riktmarken for verksamheten, blev tomma 
fraser som anviindes for att riitWirdiga att projekten overhuvudtaget startade. Den viixel
verkan mellan mal och medel som maste till for att kunna driva en verksamhet, gick 
alltsa forlorad med foljd att stora delar av det praktiska arbetet bedrevs ad-hoc. 
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Den kanske allvarligaste konsekvensen av det faktum att ansvarig personal inte haft 
nagot stod i nagra klart formulerade strategi- och mMbeskrivningar, blev att servicens 
innehMI med avseende pa niva och ansvarsomriide inte kom att definieras. Fragor, som 
berorde det egna kompetensomriidet och vilka typer av uppdrag som servicen skulle ata 
s~g. kom darmed aldrig upp till verklig behandling. 

Med detta fOljde att projekten ville tillgodose sa manga som mojligt med sa mycket som 
mojligt i fOrhoppningen att detta skulle starka fortroendet hos foretagen fOr servicen.1 

Denna "taktik" far som vi har sett i avsnitt 3.3.3 snarare en motsatt effekt pa foretagens 
insUillning till informationscentralen som professionell aktOr. 

5.1.2 Konsekvenserna av bibliotekens bristande kunskap om villkoren for mal-
gruppens informationsforsorjning 

En central tanke, som har genomsyrat denna uppsats, har varit kravet pa att servicen 
maste anpassas till malgruppens krav och behov. Fran denna utgangspunkt ar det uppen
bart, att det begicks misstag. Utan grundliga marknadsundersokningar, dar det lokala 
naringslivet och fOrutsattningarna for en foretagsservice studerades, startade biblioteken 
sina projekt utifran mycket vaga och schablonartade forestrulningar om, vilka informa
tionsbehov mMgruppen hade och vilka uttryck dessa behov kunde ta. Konsekvensen 
blev att biblioteken i stort sett endast tillgodosag tillganglighetsaspekten2

• 

Det tydligaste exemplet pa detta ar att servicen vid alia projekten startade med databaser 
som enda egentliga informationskalla. Dessa databaser, som huvudsakligen var av 
bibliografisk art, visade sig tidigt inte kunna tillfredstrula foretagens behov av problem
orienterad information. 

Det ar ocksa tydligt, att biblioteken underskattade personalens betydelse. Istallet for att 
fOra fram personal med kunskaper om och erfarenheter av fOretagsrelaterade amnen, har 
tillsattning av tjanster skett utifran personalens kompetens i datorbaserad informa
tionssokning och deras intresse av att arbeta med denna typ av service. 3 Symptomatiskt 
for denna betoning av just den datorbaserade informationssokning var ocksa, att all 
vidareutbildning av personalen skedde inom detta amne. 

Sett ur detta perspektiv, ar det darfor inte heller forvanande att faktorer som; bearbet
ning av materi:il, loftet om konfidentiellt skydd, systematiskt anvandande av alternativa 
informationskrulor och segmentering av miilgruppen, i de fiesta fallen inte kom att 
beaktas i nagon namnvard grad. 

1 Samtliga projekts uttalade ovilja att avsaga sig nagra uppdrag visar just pa detta. Risken med att inte definiera sitt 
kompetensomrade, infor sig sjalv men frarnfor allt infOr k:unden, beskrivs i Nordinfo-rapporten pa ett mMande s!ltt." 
The number one rule in the information business is to learn to say no. In this business it is very easy to end up in a 
sort of Hard Rock Cafe mentality (love all - serve all). This is hardly the road to success in a fee-based information 
service business." (s. 32) 

2 Begreppet tillgiinglighet kan ha en rad olika betydelser (se Hoglund & Persson 1985a, 86ft) men i detta samman
hang avser jag den rent fysiska tillgangen till informationskallor. 

3 1 viss man sa skiljer sig foretagsservicen i Solvesborgs fran de andra projeketen i detta avseende. Bibliotekarien 
hade, som vi sett i avsnitt 4.5.4, tidigare erfarenheter av SMF och k:unskaper i amnen som kan betraktas som rele-

vanta for mMgmppen. 
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5.2 Det kollektiva perspektivet~ 

For att kunna diskutera i vilken man det existerar m1gra komponenter i bur folkbiblio
teken, av tradition defininierar ocb bedriver sin verksamhet som fOrsvarar eller mot
verkar en effektiv utformning av en foretagsservice, sa finns det tva angreppspunkter. 

Det skulle vara mojligt att diskuterar fragan utifran foreteelser som t.ex. bibliotekens 
oHimpliga placering i stadsbilden ocb bibliotekariernas fackutbildning, dar den buma
nistiska inriktningen dominerar. Denna angreppsvinkel som ror sakforbatlanden skulle 
inte tillfora nagot principiellt nytt till det som redan bar konstaterats i kapitel fyra. 

Diskussionen i detta avsnitt ska darfor ta sin utgangspunkt fran en mer konceptuell niva, 
namligen fran nagra centrala ternan som beskriver bur svenska folkbibliotek definieras. 
Vi ska se att dessa ideer om folkbibliotekens uppgifter ocb ansvar kommer i konflikt 
med de formulerade kriterierna for bur en foretagsservice bor utformas och bedrivas. 

5.2.1 Den svenska "Folkbibliotekstanken" 
En svarigbet som tidigt infinner sig vid en generell diskussion om de svenska folk
biblioteken ar att det saknas nagra bindande forpliktelser nar det galler bibliotekens 
uppgifter ocb ansvar. Kommunerna ar i princip fria att utforma biblioteken pa det satt 
som de finner andamatsenligt. Trots detta, ar det mitt intryck, att det i stort sett rader 
konsensus bland kommun- ocb folkbiblioteksledningar om vilka riktlinjer som folk
biblioteken bor arbeta efter.1 

I overgripande termer gar det att saga, att de svenska folkbiblioteken har bedrivits ocb 
drivs utifran maiet att tillgodose individers bebov av litteratur nar det galler kultur, 
information ocb utbildning. Utmarkande for just bibliotekens informationsuppgift bar 
varit viljan att kostnadsfritt fOrse medborgare med relevant information oavsett media. I 
en av Folkbiblioteksutredningens rapporter, Folkbibliotekens informationsuppgifter 
(1982), beskrivs just denna uppgift: 

"Utmarkande for de fiesta informationsgivare ar att de - i enlighet med sitt syfte eller 
sin inriktning - ger ett urval av den information som finns inom ett omrade, eller att 
de ger en intressebunden eller tendentios information. 
Utmarkande fOr folkbibliotek a andra sidan ar, att de bar till uppgift att som neutrala, 
samhalleliga institutioner formedla upplysningar ocb tankar inom alia omraden till 
alia, att ge tillgang till alia typer av informationskallor." (s. 4) 

Samma resonemang gar igen i utredningens slutbetankande, Folkbibliotek i Sverige fran 
1984: 

"Ett mat for informationsverksamheten skall vara att minska informations- och 
kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhallet. Denna maisattning aterverkar 
inte bara pa organisation och metoder for informationsarbetet. Den betyder aven att 
folkbiblioteket maste valja medier ocb bjalpmedel ocksa for att na sadana grupper 
som inte aktivt soker efter kunskap och information." (s. 44) 

1 Sten Furhammars (1986) studie av ett antal viistsvenska folkbiblioteks mMbeskrivningar visar ocksa pa en stor 
overensstlimmelse mellan ett antal mMdokument. 
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Dessa citat fran tva centrala dokument ar inte pa nagot satt unika i beskrivningen av de 
svenska folkbibliotekens informationsuppgift. I DIK-forbundets "Yrkesetiska riktlinjer 
for bibliotekarier" beskrivs malet for varje folkbibliotekaries arbete. 

"Bibliotekariens framsta uppgift ar att alltid forsvara och framja demokrati, yttrande
frihet och fri kunskapsformedling genom att aktivt verka fOr tillgang till det samlade 
kulturarvet i litteraturen och till information i olika medier." (1993) 

Vad jag vill visa med ovanstaende citat ar att antal ternan aterkommer nar folkbiblio
tekens informationsuppgift beskrivs i olika sammanhang: 

• For det forsta betraktas folkbiblioteken som en institution med demokratiska ideal 
som ska garantera alias ratt till information och som aktivt ska verka for att utjamna 
eventuella olikheter i villkoren for informationsanskaffning. 

• For det andra ska folkbiblioteken verka neutralt. Det ar med andra ord inte biblio
tekens uppgift att sana, beabeta eller pa andra satt styra slutanvandarens val och 
utnyttjande av information. 

Det intressanta for denna uppsats ar, att dessa tva folkbiblioteksideal vid en narmare 
granskning kommer i konflikt med flera, av de kriterier som identifierades i kapitel tre. 
U.t oss darfor fOrst se vari dessa konflikter bestar for darefter belagga dem i de tre fore
tagsserviceprojekten. 

5.2.2 Foretagsservice enligt det demokratiska argumentet. 

I kapitel tre beskrevs SMF som en alit annat an en homogen grupp. For att bedriva en 
service som pa ett andamalsenligt satt skulle kunna tillgodose gruppens informations
behov, identifierades darfor segmentering av mrugruppen som en nodvandighet. 

Dar en informationsmaklare kan profilera sina tjanster till t.ex. olika branscher beroende 
pa sina egna fOrutsattningar och marknadens potential maste folkbiblioteket som moti
verar foretagsservicen utifran demokratiska skal, antingen bygga upp en sadan avan
cerad service att alia grupper kan tillgodoses (vilket i praktiken ar en omojlighet) eller 
bedriva en service som till sin natur blir sa allman att risken, att fa foretag kanner det 
angelaget att anlita den blir uppenbar.1 

I ovan forda resonemang Jigger tva konflikter inbakade: 
• Om det demokratiska idealet ar huvudsyftet med verksamheten racker det inte med 

att ha manga uppdrag. Det maste vara uppdrag fran flera och fran ratt kunder. (i vart 

fall, SMF).2 

• Ju storre mrugrupp desto storre problem att utforma en for mrugruppen andamrusenlig 

service. 

1 En iaktagelse, som f6tfattarna till Nordinfo-rapporten gor av sin undersok:ning, lir att de informationsmiildare som 
just arbetar inom en nisch generellt uppvisar ett battre resultat an de aktorer som vander sig till en bred mMgrupp. 

2 Enligt personer, som hade anknytning till 11F-projektet (se avsnitt 2.7), drabbades :furetagsservicen hlir av ju.st de~a 
problem. Det avgorande fOr att lagga ned projektet var inte, att det fattad~~ .upp~rag. ut~ att dess.a uppdrag 1 ~ltfor 
stor del kom fran kommunens stotforetag. Vad jag f6rstar, blev det omojhgt for btbhoteksledrungen att mottvera 
fortsatt drift utifran det ursprungliga syftet att erbjuda och sii.lja informationstjanster till en bred bas av frarnfor allt 

sma och medelstora f6retag. 
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5.2.3 Det demokratiska argumentet och de tre projekten. 
Som tidigare har visats i avsnitt 4.3, var ett av grundmotiven for starten av Futurum
biblioteket att de sma och medelstora foretagen betraktades som en missgynnad grupp, 
nar det gallde informationsfOrsorjning. Samma tankar aterkommer vid Solvesborgs
projektet. B menade att bibliotekets service till sma fOretag motiverades utifran det fak
tum, att denna grupp av foretag, p.g.a. knappa resurser, inte har mojligheter att kopa 
information fran kommersiella aktorer. "Medelstora och stora fOretag behover daremot 
inte inga i folkbibliotekens service. De bar de resurser som kravs for att sjalva kopa 
information". (lnf. B) 

Vid Lidkoping kom demokratiargumentet inte att artikuleras explicit. Servicens inrikt
ning mot fOretradelsevis SMF, indikerar att verksamheten, medvetet eller omedvetet 
aven har styrdes utifran det somjag benarnnt det demokratiska argumentet. 

A ven om konsekvensema for verksamheten ar svara att direkt belagga, gar det att knyta 
flera av de svarigheter, som projekten hade, till just det demokratiska argumentet: 

Den medvetna satsningen att vanda sig till alla1 foretag inom de stora mrugruppema 
medforde att biblioteken inte hade mojlighet att erbjuda fordjupade och specialiserade 
tji:inster. Kompetenshojning inom nagot fackomrade blev darmed verkningslost och kom 
foljaktligen inte att utf6ras.2 Detsamma galler fOr uppbyggnaden av fackspecifika litte
ratur- och referenssarnlingar. 

Forodande for servicen blev, att inriktningen att erbjuda en bred och generell service till 
en stof3 mrugrupp i stort omojliggjorde en segmenterad och kundanpassad marknads
foring4. Vid mina intervjuer bekraftade informantema, att det kravdes mycket arbete att 
just overtyga fOretagen om att servicen hade tjanster att erbjuda. 

Att demokratiargumentet verkligen upplevdes som ett hinder fOr en effektiv drift av 
foretagsservicen, visar sig vid kommunledningens argumentation fOr Futurumbibliote
kets overgang till det fran folkbiblioteket fristaende Infoteket. Som redogjordes for i 
avsnitt 4.3.4, var malet for Infoteket att pa kommersiella villkor salja informations
tjanster till regionens naringsliv. Som jag fOrstar det, var sjalva kostnadsfragan i detta 
samband av underordnad betydelse.5 Med kommersiella villkor avsags snarare att Info
teket skulle agera fritt utan hansyn till folkbibliotekstypiska argument. Servicen skulle 
marknadsanpassas och inriktas mot att fanga upp kunder i bela regionen och inte lagga 
kraft och resurser pa "ointressanta" foretag. Belysande ar ocksa att kommunen valde att 
inte anstalla en bibliotekarie fOr att skota Infoteket. 

1 Lidkoping och Vastervik valde att inte v!inda sig tilllantbrukare da man ansag att denna grupp redan hade funge
rande infonnationskanaler (tex. LRF). 

2 Dras resonemanget ut till sin ytterlighet skulle fackutbildad personal t.o.m hota servicens grundtanke, da 
anklagelsen att biblioteken prioriterade vissa typer av foretag skulle kunna uppkomma. 

3 Med stor avser jag mitlgruppens intension och inte dess extension. Det iir alltsa fragan om ett begr!insat antal 
foretag med tillhorighet inom en rad olika branscher. 

4 Solvesborgsprojektet gjorde, genom sina f'Orsok med att knyta ihop abonnemangen pa ett antal facktidksrifter till 
branschspecifika sllljbrev, ansatser i ratt riktning. 

5 Ledningen fOr Futurumbiblioteket hade ju sjlllva lagt fram planer pli hur servicen skulle finansieras genom att taut 
avgifter. (se avsnitt 4.3.4) 
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5.2.4 Det tillhandahallande biblioteket 
Ovan karaktariserades de svenska folkbibliotekens informationsuppgift ocksa utifran 
ambitionen att utan styming och bearbetning ge kundema mojlighet att sjalva finna fram 
till for dem intressant information. Hjalp till sjalvhjalp har varit ledstjarnan i detta arbete 
och nyckelordet har varit att tillhandahillla. Bibliotekens uppgift har varit att uppskatta, 
vad kundema kan efterfraga och utifran denna uppskattning tillhandaha.Ila information 
och litteratur genom t.ex. inkop eller inlan. Bibliotekarien ska visa pa vilka altemativ 
och mojligheter kunden har att valja mellan. Daremot ska bibliotekarien inte aktivt 
paverka kundema i deras val. 

Stalls de applicerbara kriteriema emot iden om det tillhandahallande biblioteket upp
tacks, att det pa en rad punkter ar fragan om oforenliga ideal. 

• Det nodvandiga i att pa olika satt beabeta informationen stalls mot det obeabetade 
materialet. 

• Mot de informella informationskalloma stalls de formella informationskalloma. 
• Dar personal med fackkompetens prioriteras i ena fallet sa prioriteras personal med 

specialistutbildning i informationssokning i det andra fallet. 
• Det aktiva och uppsokande biblioteket, som ser som sin uppgift att forbattra och 

paverka fOretagens informationsfOrsorjning, stalls mot det passiva biblioteket, dar 
ansvaret endast ligger i att svara mot foretagens formulerade behov. 

Listan skulle kunna goras langre men det intressanta har ar ifall det, i likhet med av
snittet ovan, ar mojligt att belagga dessa oforenligheter (pa det konceptuella planet) ide 
undersokta verksamhetema. 

Som vi sag i kapitel fyra, utfOrde inget av de tre foretagsserviceprojekten nagon egentlig 
typ av beabetning av framtaget material. Den enda hjalp som fOretagsservicen i Solves
borg kunde erbjuda var oversattnihg av vissa termer. A och C menade, att kompetensen 
att gora nagon typ av beabetning inte fanns. Det enda kriteriet vid stora datorsokningar 
var, att man forsokte finna sa aktuell information som mojligt. For ovrigt erbjods ingen 

hjalp. 

Gemensamt for de intervjuade personema var, att de ansag att denna typ av arbete inte 
var nagot som kunde fOrvantas av foretagsservicen eller som direkt hade efterfragats av 

foretagen. 

Den marknadsfOring, som bedrevs och som nastan enbart kretsade kring foretagsser
vicens mojligheter att utfora datorbaserade informationssokningar, var av framst de
skriptiv art. Artiklar i lokalpress, reklamblad och demonstrationer beskrev databasema 
utifran deras innehc\11 och inte utifran det viirde som informationen skulle kunna ha hos 
det enskilda foretaget. Det ar darfor toga fOrvanande, att fa foretag kande det angelaget 

att soka sig till biblioteken. 

Som vi tidigare ocksa har konstaterat, gick personalens "informationssokningskompe
tens" och de formella informationskanalema fore fackkunskap och de informella infor-

mationskanalema. 
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Ytterligare en indikator pa att det funnits inbyggda konflikter mellan folbiblioteks
typiska metoder och en effektiv drift av en informationscentral ar, att det vid samtliga av 
de i denna uppsats redogjorda foretagsserviceprojekten funnits mer eller mindre full
bordade planer pa att fysiskt frigora foretagsservicen fran resten av biblioteket. 

Uingst kom man i Vastervik med foretagsservicens placering i Futurumhuset. I Om
skoldsvik fanns fardiga planer pa att lata servicen ligga i narliggande men fristaende 
lokaler i det nya bibliotek som skulle byggas. (Rutqvist 1991) Aven i Lidkoping ville 
ansvarig personal, att foretagsservicen skulle fa egna lokaler dit foretagsrepresentanter 
kunde ga, utan att behova passera igenom entren till stadsbiblioteket. (Inf. A) 

Vid Solvesborgsprojektet fanns inga konkreta planer pa att lyfta ut foretagsservicen. Ett 
uttalat miil var ju att integrera och betrakta foretagen som vilken annan kundgrupp som 
heist. Men aven har fick bibliotekarien vid vissa forfragningar ta hand om fOretagen i ett 
avskilt rum. Man hade aven placerat den litteratur som vande sig till foretagen i en 
separat del av biblioteket. 

Denna fysiska frigorelse visar med all tydlighet att fOretagsservicen inte har ansetts som 
en verksamhet som behovde integreras med den ovriga verksamheten for att kunna 
utforas. Tvartom har fOretagsservicen alltsa ansetts ha battre forutsattningar att bli fram
gangsrik, om den kunde separeras fran folkbiblioteket. 

Racker det da att tolka utgangen av de tre projekten utifran det intema och kollektiva 
perspektivet? Detta skulle vara fallet om informationscentraler som inte har varit folk
biblioteksanknutna kunde uppvisa ett resultat som pa avgorande punkter skiljde sig fran 
dessa senare projekt. Sa ar nu inte fallet. 

Futurumbibliotekets omvandling till Infoteket medforde inte en stOrre tillstromning av 
fOretag. Som vi sett i kapitel tva, hade ocksa de statliga och regionala projekten som 
ville forbattra SMFs informationsfOrsorjning, problem att locka till sig fOretag. Det finns 
darfor skal att ga vidare i perspektivforskjutningen och diskutera giltigheten av nagra 
grundantaganden som praglat saval den svenska informationsforsorjningspolitiken som 
de tre foretagsserviceprojekten 

5.3 Det natione/la perspektivet 

5.3.1 Foretagsservicen som en konsekvens av en svensk informationsforsorjnings-
politik 

I kapitel tva visades, att arbetet med att forbattra den svenska informationsfOrsorjningen 
for SMF agerat utifran hypotesen, att denna miilgrupps diiligt nyttjande av extema och 
formella informationskallor har berott pa en rad olika objektiva hinder. Ett av dessa 
hinder var uppfattningen att SMF fysiskt hade sviirt att fa tag pa relevant information. 
Foljaktligen kom en rad aktorer under tidigt 80-tal, med DFI i spetsen, att lagga stor 
energi pa att utveckla system och finna aktorer som skulle oka tillgangligheten av den 
information som tidigare endast hade varit atkomlig for forskare vid universitet/ 
hogskolor samt for storre foretag med egna informationsavdelningar. 
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Decentralisering blev ett nyckelbegrepp. Tanken var att ju mer lokalt en informations
service kunde etableras, desto storre chanser var det att SMF skulle borja anvanda 
extern information som ett medel for planering, expansion och beslutsfattande. 

Den mycket snabba utvecklingen inom telekommunikation och datorteknologi gjorde 
det samtidigt mojligt fOr mer perifiert beHigna platser att fa tillgang till information. Till 
en om inte blygsam sa i alla fall o~erkornlig summa, kunde nu aktorer som tidigare inte 
haft nagra formella kontakter med SMF, borja med informationsservice till foretag. 
Databasema blev med andra ord det medel som behovdes for att forverkliga iden om 
den decentraliserade informationsforsorjningen. 

Tillgangen till kvalificerad information via databaser och den fysiska narheten till de 
lokala foretagen fick en rad folkbibliotek att se nya mojligheter for sin verksamhet. 
Kunde det di:irtill anges skal som att SMF ar en "informationssvag" grupp, kom fOre
tagsservicen att betraktas som en vag att starka bibliotekens roll i kommunema sam
tidigt som den kunde legitimeras utifran "folkbibliotekstypiska" standpunkter.1 

Folkbibliotekens foretagsservice blir ur detta perspektiv slutpunkten pa en process, som 
iscensattes av statliga direktiv och myndigheter, och dar begrepp som tillganglighet och 
decentralisering var ledstji:irnor. 

5.3.2 Tva "axiom" i synen pa SMFs informationsforsorjningen 

Ovan forda resonemang dar folkbibliotekens foretagsservice ses som en naturlig fOljd av 
beslut och policyatgarder fran centrala och statliga organ ar intressant, da den blottlagger 
nagra centrala punkter i den svenska. informationsforsorjningspolitik, som praglade 70-
och storre delen av 80-talet. 

Den svenska informationsforsorjningspolitiken och de projekt som sprang ur denna 
baserade sig, som jag ser det, pa tva grundantaganden: 

1. Information anvands rationellt2 da den finns tillganglig. 
2. Sma och medelstora foretag ar i grunden lika de storre foretagen i avseende pa infor

mationsbehov. Att SMF som helhet, inte utnyttjar extema och formella informations
kanaler/kallor i samma utstrackning som de storre foretagen, beror pa att det existerar 
olika typer av mer eller mindre objektiva hinder och inte att det saknas ett informa
tionsbehov som kan tillfredsstallas av den information som finns tillganglig via for
mella kanaler. 

En djupare diskussion om dessa grundantaganden Jigger utanfor denna uppsats ramar. 
Men for att i nagon man forsta utgangen av de projekt som i sa hog grad bar praglats av 
dessa "axiom" maste jag kort anfOra nagra kritiska roster till dessa antaganden. 

1 Det iir viktigt att ftirsta att fOretagsserviceprojek:ten utsattes for bitvis hiitsk kritik ft1in personer som ansag att folk
biblioteken "sMde ut sin sjiil" till marknaden. (se t.ex LOfdahl 1987, s.119) Att legitimera fOretagsservicen utifran 
folkbibliotekstypiska argument blev diirmed det satt som de berorda folkbiblioteken kunde svara mot denna kritik. 

z Med rationell informationshantering avser jag att relevant information anviinds som underlag for beslutfattande och 

planeringsarbete m.m. 

3 1 avsnitt 3.6.8 bar jag kort redogjort fOr nagra av de hinder som bar angetts som orsaker till SMFs dMigt 

utnyttjande av extern information. 
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5.3.3 Smaforetag och informationsanskaffning 

Grunden till detta tvivel sprang paradoxalt nog till stor del ur den snabba utvecklingen 
av databaser och telekommunikation som gjorde information tillganglig fOr en rad nya 
anvandare. Tidigt visade det sig att dessa databaser inte utnyttjades i den grad som an
sags motiverat1 utifran de behov som anvandarna (fr.a. SMF) "objektivt" antogs ha. 

Upptackten att externa informationskallor var underutnyttjande, var visserligen ingen 
nyupptackt. Det som skedde fran mitten av 80-talet och frarnat var att de skal som tidi
gare hade angetts, som t.ex. bristande kunskap och kannedom hos slutanvandarna samt 
innovationsteoretiska ansatser m.m. inte langre kunde forklara fenomenet pa ett tro
vardigt satt. Darfor kom dessa tearier att kompletterats med forklaringsmodeller, som 
tog sitt avstamp i hur extern information verkligen anvands hos foretagen samt vilken 
social funktion som den externa informationsanskaffningen har. Gemensamt fOr dessa 
studier ar att de har ifragasatt uppfattningen om SMF som en "rationell" informations
konsument. I detta sarnmanhang ar det vart att namna tva svenska arbeten vars metoder 
och slutsatser i mycket innebar ett brott mot 70- och 80-talets tankesatt inom detta 
omrade. 

5.3.4 Tva exempel pa nyansatser nar det galler synen pa SMFs informations· 
forsorjning 

Tyden (1993) refererar i sin avhandling till en rad internationella studier som visar att 
extern information inte inforskaffas som ett medel for battre beslutfattande. Snarare 
fyller den externa informationen funktionen av att legitimera redan fattade beslut. I sa 
motto ar den extema informationshanteringen inte en rationell handling. Enligt Tyden 
galler detta aven for SMF. 

For att patagligt forbattra informationsfOrsotjningen for SMf1 presenterar Tyden sin 
syntespedagogiska metod. Kortfattat innebar denna, att kunskapsoverforingen4 mdste 
utga fran kundens behov och villkor. Forst nar kundens artikulerade informationsbehov 
har identifierats, finns det mojlighet att utifran denna plattform sakta och ma.Imedvetet 
vidareutveckla kundens informationsvanor och behov, sa att aven information som kan 
utgora underlag fOr strategiskt beslutsfattande och langsiktig planering efterfragas av 
kunderna. En forutsattning for att detta ska kunna ske ar, att det finns ett fortroende fran 
kundens sida till kunskapskallan (i Tydens fall ar det arnnesexperter). Fortroendet 
forutsatter att kunden inte kanner sig underHi.gsen i forha.Ilande till dessa arnnesexperter. 
Istallet ska det finnas ett omsesidigt beroende mellan de tva olika partema. Det ar alltsa 
viktigt att kundemas erfarenhet tas till vara och respekteras. 

1 se Tyden (1993, s.lOff) dar ett antal svenska och utlandska databasprojekt presenteras som alla fick laggas ned 
p.g.a det dMiga utnyttjandet. I DFis egen Eftertankar i informationsMdern (DFI-publikationer 1988:1) anfdrs ocksli 
en rad databasprojekt som fick laggas ned p.g.a. sarnma orsak. 

2 Bland andra bar Hoglund & Persson (1985a, s.l49) och Paajanen (1987) ffirklarat det lliga utnyttjandet av 
databaser utifrlin skal som att det tar lling tid att fli en ny innovation (i detta fall mojligheten att soka datorbaserad 
information) att bli accepterad hos SMF. Detta resonemang motsags av det faktum att sma och medelstora foretag 
mycket snabbt har borjat anvanda sig av datorbaserade hjalpmedel inom en rad omraden for att underlatta och 
effektivisera foretagens arbete. 

3 SMF ar bara en av flera mlilgrupper som Tyden intresserar sig fori sin avhandling. Principen ar enligt Tyden giltig 
oavsett mMgrupp. 

4 Tyden viii hellre se att begreppet kunskap anvands istallet for information. 
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Vad den aktOr som har som mrusattning att fOrbattra informationsfOrsorjningen for SMF 
kan gora ar, enligt Tyden, att skapa forutsattningar for moten mellan personer med olika 
kompetensomraden. Med den terminologi som anvants i kapitel tre, blir uppgiften for 
t.ex. en fOretagsservice att skapa formella natverk i kommunema inom vilka kunskaps

overforingen kan ske. 

Natverken och de direkta kontaktemas betydelse for SMFs informationsforsorjning stod 
aven i centrum for Johannissons och Gustavssons (1983) kartlaggning av hur infor
mation sprids bland SMF i tva mindre kommuner. Om Tyden ville skapa kontaktytor 
mellan personer med olika kompetensomraden, sa studerade Johannisson & Gustavsson 
redan existerande natverk. En slutsats, som forfattarna drar i sin rapport, ar att en 
mycket stor del av SMFs extema informationsbevakning sk~r genom att kolleger delger 
varandra information om viktiga handelser och nyheter. Problem, som uppkommer i den 
lopande verksamheten, loses ocksa till stor del genom att fraga personer som finns i ens 

narhet. 

I likhet med Tyden sa konstaterar J ohannisson & Gustavsson att informationsoverforing 
mellan tva parter fOrutsatter ett omsesidigt fOrtroende ( och beroende ). Det ar de direkta 
kontaktema som dominerar och vad som efterfragas ar bearbetad ·och problemorienterad 
information. 

Johannisssons & Gustavssons rekommendation fOr de aktorer, som konkret vill forbattra 
SMFs informationsforsorjning, ar att de maste integreras i de natverk som existerar i 
lokalsamhallet. Detta kan vara olika typer av foretagsforeningar men aven nyckel
personer i samhallets naringsliv med breda kontaktytor. Det viktiga ar att en aktOr som 
vill bli accepterad i dessa natverk inte gar in i rollen som expert eller larare. Fortroendet 
skapas genom att agera utifran de spelregler och normer som praglar natverket. 

5.3.5 " ... a sensitezed dialogue instead of a rationalized monologue" .1 

En gemensam namnare hos de i kapitel tva redovisade projekten, var att de agerade uti
fran en "klassisk" syn pa hur information overfors. Rollfordelningen ar har klar mellan 
sandare, formedlare och mottagare av information. Problemet med denna syn ar, att den 
forutsatter en mottagare, som kan formulera sina informationsbehov och som verkligen 
anvander sig av extern ( och obeabetad) information i sin verksamhet. 

Tydens syntespedagogiska modell och Johannisson & Gustavssons s.k. natverksstrategi 
ser informationsoverforingen ur en helt annan synvinkel. Sandare och mottagare ses inte 
som skilda aktOrer. Snarare ar det fragan om en vaxelverkan, dar information (eller i 
vidare bemarkelse kunskap) overfors i bearbetad och problemanpassad form. Om. en 
"formedlare"2 ska spela nagon betydande roll i denna situation kravs insikter i den loka
la naringslivsstrukturen, samt att den traditionella rollen som delgivande och "under
visande" aktOr overges. Uppgiften blir istallet att skapa plattformar for en foretags
anpassad miljo, dar extern information kan integreras till de natverk, som till sa stor del 
bygger upp foretagens extema kontaktytor. 

1 Gustavsson (1985, s. 30) 
2 Begreppet intermediiir iir med tanke vad som skrevs i avsnitt 1.4.2 en blittre term for denna typ av al~tor. 
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Det ar uppenbart att detta "nya" synsli.tt finner stod i de applicerbara kriterierna. 
Betydelsen av att genom olika medel skapa det nodvandiga fOrtroendet hos kunden kan 
ses i ljuset av detta resonemang. Detsamma gli.ller de faktorer som beror betydelsen av 
de informella informationskanalerna och behovet av att forankra servicen hos personer 
med centrala positioner i det lokala naringslivet. 

5.3.6 V ar star da de tre foretagsserviceprojekten ? 
Att iden om smMoretagaren som en rationell "informationskonsument" som utnyttjar 
information om bara den finns tillgli.nglighet, har prli.glat utformningen och driften av de 
olika projekten, star belt klart. 

Ett belysande exempel pa detta ar Thorild Ljunggrens1 artikel "Vad vill du veta ?": 

"Mrusattningen med projektet har varit att ge smaforetagare och uppfinnare mojlighet 
att bli medvetna om vad det finns for information i databaser fOr att kunna utnyttja 
den i sitt eget arbete. Det har visat sig att fOretagen utnyttjar nya kommunikations
och informationstjli.nster nar de vlil vet om dessas fOrekomst." (1989, s. 380) 

Foreteelser vid de tre projekten som: fokusering kring databaser, personalens kompetens 
som frli.mst handlade om att framgangsrikt soka i dessa databaser, oviljan att pa nagot 
sli.tt bearbeta framtaget material och den breda och generella marknadsforingen visar 
ocksa pa att fOretagsservicen vid de tre kommunerna arbetade utifran den "gamla" synen 
pa SMFs externa informationsfOrsorjning. 

Intressant ar linda att marka en vli.xande insikt hos projektledningarna nar det gli.ller . 
begrli.nsningarna i den traditionella modellen; Betydelsen av de muntliga och informella 
informationskanalerna uppmarksammades ju llingre verksamheterna bedrevs. Ansvarig 
personal kom ocksa fram till att artiklar i lokalpress och reklamutskick inte var en fram
gangsrik vag for att locka fOretagen till fOretagsservicen. Det nodvli.ndiga fortroendet 
kunde endast erhrulas genom en mera aktiv och personlig marknadsfOring. 

Informant B 's klara uppfattning att det var personalens formaga att "fOrsta" och "mOta 
fOretagaren som en foretagare", som var den viktigaste resursen i deras foretagsservice 
visar liven den pa en okad forstaelse av vad som kravs av en aktOr som bar som mru
slittning att fOrbli.ttra SMFs informationsforsorjning. 

Samma resonemang aterkom i intervjun med person C. Den egna personalens bristande 
formaga att "ta" och fOrsta fOretagen ansags vara en starkt bidragande orsak till att 
Futurumbiblioteket inte kunde forverkliga de hogt stli.llda mruen. 

Men som vi sett i kapitel fyra, fick inte dessa ofta senkomna insikter (som fr.a. grundade 
sig pa egna misstag) ett sadant genomslag, att servicen vid de tre biblioteken genom
gripande kom att anpassas till fOretagens behov och villkor. 

1 T. Ljunggren var som vi sett i avsnitt 4.2, nara knuten till Solvesborgsprojektet 
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5.4 Slutsatser av de tre foretagsserviceprojekten 

Analysen av de tre foretagsserviceprojekten har hitintills, via ett antal nivaer, gatt fran 
att studera servicens agerande i forha.J.lande till de applicerbara kriteriema till att se pro
jekten som en fOljd av en svensk informationsforsorjningspolitik. Diskussionen har forts 
fran det konkreta till det alltmer abstrakta. Denna uppHi.ggning kan ge sken av att det 
finns manga, till varandra sjalvsti:indiga, forklaringar till varfor projekten inte har lyckats 
att etablera sig som en naturlig och sjalvklar informationscentral for det lokala narings
livet. Sa ar nu inte fallet. Det ar viktig att inse att de olika forklaringsmodellema inte ar 
oberoende av varandra. Detta inses tydligast if all man vander pa resonemanget: 

Synen pa SMFs som en rationell informationskonsument, vars informationsbehov det 
gick att tillgodose genom att decentralisera de formedlande aktoremas verksamhet, kom 
att overtas och forstarkas av de folkbibliotek som ville satsa pa foretagsservice. Denna 
forestallning passade utmarkt till bibliotekens syn pa sig sjalva som neutrala aktorer, 
vars uppgift ar att tillhandaha.J.la det som efterfragas. Nar dessutom den officiella for
klaringen till SMFs brister i informationsforsorjningen utgick fran, att det existerade ett 
antal objektiva hinder, kunde foretagsservicen legitimeras utifran, vad jag benamnt, det 
demokratiska argumentet. 

Argument som praglade den svenska informationsforsorjningspolitiken, kom alltsa att 
overtas och forstarkas hos folkbiblioteken. FOljden blev att projekten paborjades utan en 
verklig insikt i fOretagsgruppens informationsbehov och informationsvanor. Nar dess
utom dessa foretagsserviceprojekt startade utan nagon annan strategi an att dator
baserade informationssokningar skulle vara metoden som skulle tillfredstalla fOretagens 
informationsbehov ar det inte forvanande, att foretagsserviceprojekten trots de olika ytt
re fOrutsattningama pa fa punkter overensstammer, med vad som i denna uppsats har 
identifierats som centrala kriterier for att lyckas med denna typ av service. 

Med detta viii jag ha sagt, att det inte gar att peka ut n!gon direkt orsak till projektens 
genomgaende magra resultat. Istallet ar det en komplex kedja av mer eller mindre 
felaktiga antaganden, nar det galler hur folkbiblioteken, utifran sina resurser, har ansett 
sig kunna driva denna verksamhet, som i slutandan ledde fram till en service som 
anslagsgivama inte ansag det motivetat att ansla fortsatta medel till. 

Det ar med denna komplexa bild i bagaget som det ar mojligt att avsluta uppsatsen med 
en generell diskussion om forutsattningama for de svenska folkbiblioteken att bedriva 
foretagsservice. 

5.5 Om behovet att omformulera folkbibliotekens mill 

I Vanja Petterssons (1986) rapport om 42 folkbibliotekariers installning till foretags
service, samt deras uppfattning om fOrutsattningama for denna typ av verksamhet fram
kom att endast en minoritet av de tillfragade bibliotekariema ansag att det egna folk
biblioteket var den ratta platsen for denna typ av service. Denna skepsis bottnade inte i 
ifragasattandet av den egna kompetensen, utan berodde pa att det vid biblioteken inte 
fanns de datortekniska hjalpmedel som bibliotekariema ansag behovdes. (s.l9) 
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Pa fOljdfragan ifall de sjalva ansag sig ha den nodvandiga kompetensen svarade en klar 
majoritet att sa var fallet (30 st). De som svarade nej menade, att de saknade den nod
vandiga kunskapen i bur man soker i databaser (ibid, s.19-20). 

Satts dessa uppgifter i relation till att ingen av de tillfragade hade amnesutbildning i 
teknik!naturvetenskap eller ekonomi, visar rapporten pa nagot mycket centralt som ock
sa gar igen i de tre undersokta foretagsserviceprojekten, namligen en bristande insikt om 
vad som kravs av biblioteket och dess personal for att kunna bedriva denna typ av verk
samhet. 

Istallet for att se foretagsservice som en verksamhet som kraver nya ansatser sa har ser
vicen betraktats som en forlangning av en traditionell biblioteksverksamhet, dar det 
enda nya inslaget har varit mojligheten att utfora datorbaserade informationssokningar. 

Denna uppsats har daremot visat att dessa nya ansatser i manga avseenden inte overens
stammer med hur folkbibliotek av tradition drivs och definieras. Den oundvikliga fOljd
fragan blir huruvida det overhuvdtaget gar att fOrena bibliotekens traditionella roll med 
en effektiv och andamatsenlig drift av en foretagsservice . 

Om folkbibliotek avser att fungera som en etablerad och accepterad informationscentral, 
som ska erbjuda kvalificerade informationstjanster till det lokala naringslivet, samtidigt 
som de vill hatla fast vid sina traditionella mat och metoder, maste svaret pa denna fraga 
bli ett nej. 

Vi bar ocksa sett att de identifierade kriteriema fOr hur en informationscentral bor 
utformas och bedrivas pa punkt efter punkt kommer i konflikt med folkbibliotekstypiska 
metoder och mat. · 

Om nu driften av en foretagsservice kommer i konflikt med grundlaggande ideer hos 
folkbiblioteket, finns det da nagra altemativ for de bibliotek, som vill satsa pa denna typ 
av verksamhet? 

Nyckeln till svaret ar, som jag ser det, att folkbiblioteken maste vaga franga nagra av 
sina traditionella och individinriktade mal. En foretagsservice kan inte bedrivas och 
legitimeras utifran demokratiska argument. Biblioteken maste ocksa inse att install
ningen att endast verka tillhandahallande inte gagnar framvaxten av en val fungerande 
och andamalsenlig service till SMF. 

Vad det ytterst handlar om ar vilken roll folkbiblioteken vill spela i det lokala samhallet. 
Biblioteken maste inse att en foretagsservice kraver omprioriteringar och omprovningar 
av den egna verksamheten. Det ar forst nar biblioteken i sina framtida val har vagat 
omformulera sina mat, som grundfOrutsattningama for foretagsservice foreligger. Tills 
detta har skett och sa lange komplexiteten i denna typ av service underskattas maste 
folkbiblioteken och andra ansvariga komma till insikt om att utrymmet for informations
centraler i folkbibliotekens regi ar ytterst begransat. 
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6. Sammanfattning 

Under 80-talet kom ett antal svenska folkbibliotek att bedriva informationsservice (s.k. 
foretagsservice) till det lokala naringslivet. 

Gemensamt for dessa projekt, som fr.a. har vant sig till kommunernas sma och medel
stora foretag, ar att de efter en relativt kort tid har fatt Uiggas ned. Forklaringarna till det 
magra resultatet har oftast harletts fran faktorer som legat utanfor bibliotekens ansvars
omn\den sasom; indragna anslag, svar mrugrupp etc. 

Det likartade odet for dessa fOretagsserviceprojekt, som till det "yttre" uppvisade stora 
skillnader, nar det gal.ler resurstilldelning, kommunal uppbackning och fOrberedelse
arbete, indikerar att dessa projekt pa centrala punkter inte har utformats och bedrivits pa 
ett for ma.J.gruppen ( och for anslagsgivarna) andama.J.senligt satt. 

Syftet rned denna uppsats har varit, att genom en analys av foretagsserviceprojekten i 
Lidkopings, SOlvesborgs och Vasterviks kommun, lyfta fram och klargora de "bakom
liggande" orsakerna till varfor dessa projekt inte har lyckats etablera sig som informa
tionscentraler for det lokala naringslivet. 

For att stodja detta syfte agnas en central och i sidor ornfangsrik del av denna uppsats at 
att fomi.ulera kriterierna for hur denna typ av verksarnhet. Tva huvudantaganden har 
legat till grund for detta arbete. 

1. Folkbiblioteken maste agera i enlighet med vad informationsmaklare anser vara 
"rninimikrav" for driften av en informationscentral. 

2. En foretagsservice maste utformas och bedrivas sa att verksarnheten svarar mot 
kundgruppens explicita behov och krav nar det galler extern informationsanskaff
ning. 

Med utgangspunkt frap dessa antaganden har totalt 16 kriterier fOr hur en andam:llsenlig 
service till sma och medelsora fOretag bor utformas och bedrivas identifierats. Dessa kri
terier (som presenteras under de fern huvudrubrikema, "Behovet av stategiskt tankande" 
"Finansiell kontroll",. "Den yrkesmassiga profilen", "Metoder, verktyg och rnanskligt 
kapital" sarnt "MarknadsfOring av servicen") har darefter fungerat som utgangspunkt for 
undersokningen av de tre fOretagsserviceprojekten_. 

Undersokningen visar att biblioteken, trots vissa individuella skillnader, pa fa punkter 
uppfyller kriteriema for en andarna.Isenlig service. 

For att ge en forklaring till detta undersokningsresultat, som stracker sig langre an just 
konstaterandet att foretagsserviceprojekten uppvisar brister pa ett antal centrala punkter, 
sa kravs att de tre bibliotekens forsoksverksarnheter inte bara ses sorn isolerade handel
ser. Uppsatsens avslutande kapitel later darfor dessa projekt ses i ljuset av dels den 
svenska "folkbibliotekstanken", dels den inforrnationsforsorjningspolitik som kom att 
pragla de nationella och regionala projekt sorn under 80-talet syftade till att forbattra 
villkoren fOr de sma och medelstora fOretagens informationsfOrsorjning. 
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Uppfattningen att sma och medelstora fOretag anvander extern information rationellt, 
kom tillsammans med folkbibliotekstypiska argument (som att det ar folkbibliotekens 
skyldighet att verka neutralt och tillhandahallande) att starkt pragla utformningen av de 
tre foretagsserviceprojekten. Detta fick till fOljd att biblioteken startade sin service utan 
egentlig kunskap om villkoren for malgruppens informationsfOrsorjning. Forlitandet pa 
formella informationska.Ilor, tillsattandet av personal utan fackkunskap i fOretagsrele
vanta amnen, oviljan att bearbeta framtaget material samt den passiva marknads
fOringen, ar alia faktorer som visar att biblioteken utformade och bedrev sina projekt 
utifran mycket vaga fOresta.Ilningar om de sma och medelstora foretagens informations-

behov och informationsvanor. 

Tillsammans med det faktum att projekten bedrevs utan klara mal- och strategi
beskrivningar, dar servicens innehall med avseende pa niva och ansvarsomrade defi
nierades, ledde detta fram till en verksamhet i de tre kommunema som varken kom
munledningar, fOretag eller andra finansiarer fann motiverat att ansla fortsatta medel till. 

Vad denna uppsats darmed har visat ar att informationsservice till fOretag inte ar att 
betrakta som vilken folkbiblioteksverksamhet som heist. En for foretagen andama.Isenlig 
service kraver att de folkbibliotek som vill satsa pa denna typ av verksamhet vagar 
franga nagra av sina traditionella mat och metoder. Om inte detta sker blir slutsatsen att 
folkbiblioteken inte kan betraktas som den ratta aktoren da det ga.Iler att tillgodose de 
sma och medelstora foretagens informationsbehov. 
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