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1 Inledning 

Uppsatsen ni har framför er handlar om företags informationsbehov och om vilka tjäns-
ter biblioteket skulle kunna erbjuda näringslivet. I dag finns redan olika former av före-
tagsservice på folkbibliotek runt om i Sverige, men verksamheten är inte alls lika ut-
bredd som till exempel i vårt grannland Danmark. 

1.1 Bakgrund 
Tanken om företagsservice på folkbibliotek har funnits hos mig länge. När jag presente-
rade idén för några kurskamrater för över ett år sedan tyckte de att jag var nytänkande. 
Jag kände heller inte till tidigare försök med företagsservice, men efterhand har jag upp-
täckt att företagsservice redan finns på vissa folkbibliotek här i Sverige. Ett exempel är 
Malmö Stadsbibliotek. Där har behovet visat sig stort och företagen utnyttjar deras 
tjänster. Jag ville göra en undersökning på en liten ort där denna tjänst ännu inte finns. 
Behovet av information finns hos företagen, men resurserna är många gånger knappa 
och tiden räcker kanske inte till i den utsträckning det skulle behövas. Därför undrar jag 
hur företagen skulle kunna utnyttja det lokala folkbiblioteket i sina verksamheter. 
 
Många gånger känner jag att biblioteket med dess personal är en outnyttjad resurs i det 
lokala näringslivet. Dessutom är det min tro att biblioteken måste ta sig an företagen 
och verkligen ge dem ett professionellt stöd. I och med det kan kommunpolitikerna 
komma att få upp ögonen för biblioteket och dess resurser. Lyckas biblioteket bidra till 
småföretagens framgång kommer politikerna, tror jag, automatiskt att bli intresserade 
eftersom företagen är mycket viktiga med tanke på arbetstillfällen. Det låter kanske 
drastiskt, men jag tror att om biblioteket kan vara en partner på näringslivets arena kan 
det i längden vara en garanti för att kommunen ska avsätta resurser till biblioteksverk-
samheten. Kanske tycker några att det ligger en konflikt i folkbibliotek och företagsser-
vice? Jag tycker inte det. Utifall biblioteken kan hjälpa småföretagen på orten att ut-
vecklas positivt skulle en sådan tjänst i slutänden gynna kommuninvånarna, det vill säga 
folket. 
 
Med dagens teknik borde vem som helst kunna bli sin egen informationsspecialist och 
med lite hjälp kan nog de flesta bli det. Men det handlar inte bara om söktekniker utan 
kunskap om var man ska söka och hur man ska kunna urskilja något vettigt i allt som 
finns att hitta. Att starta och driva ett företag verkar idag vara komplicerat. Det är 
många regler, lagar och förordningar som måste följas. Svenskt Näringsliv (Hedström 
2005) menar att det idag är snåriga regler och det nuvarande skattesystemet som be-
gränsar företagandet och inte marknaden. 
 
Jag arbetade under en tid med ett projekt som resulterade i en bidragsguide för företag i 
Västernorrland. Då insåg jag vilken snårskog utbudet kan utgöra. Förutom att veta var 
företaget kunde söka bidrag gällde det att veta om företaget var kvalificerat för att söka, 
hur ansökan skulle se ut och vilka resultat som krävdes när företaget väl fått pengarna. 
 
En företagsinriktad service från folkbiblioteket skulle kunna stödja företagarna med 
olika informationsinriktade tjänster och på det viset gynna det lokala näringslivet. 
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2 Problemformulering 

På en liten ort där utflyttningen är större än inflyttningen är arbetstillfällena väsentliga 
för att människor ska kunna bo kvar på orten. I dag skapas nya arbetstillfällen främst i 
småföretag (Fler och växande småföretag: för jobb och utveckling: om regeringens poli-
tik för småföretagande 1997, s.6). Samtidigt är det idag krångligt att driva ett eget före-
tag. Det har även visat sig att i regioner där attityden till företagande bland allmänheten 
är positivt är nyföretagandet högre än i andra regioner. Därför borde det ligga i kommu-
nens intresse att inte bara stödja företagare utan även informera allmänheten om vad 
företagande innebär. Folkbiblioteket skulle kunna utgöra en viktig samarbetspartner i 
båda fallen. 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka informationsbehov företagen på 
orten har och med vilka tjänster folkbiblioteket skulle kunna tillmötesgå dem. 
 
Mina frågeställningar som ska leda fram till uppsatsens syfte är: 
 
q Hur kommer informationsbehovet till uttryck på företagen? 
q På vilket sätt söker företagen sin information? 
q Vilka eventuella tjänster inom biblioteket skulle företagen kunna vara hjälpta av? 

2.2 Avgränsningar 
Jag har valt att studera företag i Övertorneå kommun och resultaten i denna uppsats är 
alltså enbart giltiga i det sammanhanget. Företagen som ingår i den här studien finns 
med i en lokal företagsdatabas som kallas Framtid Övertorneå (se vidare 3.2.1). I stud i-
en ingår privata företag så som; enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag och komman-
ditbolag samt ekonomiska föreningar. I studien finns följaktligen inte kommunala- eller 
statliga bolag med. Ideella föreningar ingår inte heller i studien. 
 
Uppsatsen behandlar den för företagen externa informationen och således inte det för 
företaget interna informationsflödet. 
 
Uppsatsen kommer att ha ett företagsperspektiv och därför kommer tyngdpunkten att 
ligga på företagen och inte på biblioteket. Uppsatsen tar inte hänsyn till ifall Övertorne-
ås kommunbibliotek har de resurser som krävs för att erbjuda företagen sina tjänster 
eller inte. 
 
Meningen med det här arbetet har inte varit att utgöra ett inlägg i den kvalitetsdiskus-
sion som återfinns i debatten om huruvida biblioteken ska ta betalt eller inte för sina 
tjänster. Däremot kommer ämnet att beröras i den utsträckning det är relevant inom 
uppsatsens ramar. 
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2.3 Disposition 
Detta avsnitt presenterar kortfattat innehållet i uppsatsens respektive kapitel. 
 
I det första kapitlet ges en bakgrund till uppsatsens uppkomst. Kapitel två presenterar 
det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Här finns även be-
greppsdefinitioner och de valda avgränsningarna presenteras. Det tredje kapitlet ger den 
teoretiska ramen för uppsatsen och här presenteras även den metod som valts för att 
genomföra undersökningen. Urvalskriterierna presenteras samt den databas som använts 
som adresskälla till enkätutskicken. I detta kapitel finns även en metodisk reflektion. En 
utblick på tidigare forskning, som anknyter till ämnet, görs i kapitel fyra. I kapitel fem 
återfinns en kortfattad sammanställning av befintliga serviceinriktade verksamheter på 
svenska och utländska bibliotek. Kapitel sex ger en korfattad beskrivning av Övertorneå 
kommun och dess biblioteksverksamhet. I kapitel sju presenteras enkätfrågorna och 
svaren till dessa. Kapitel åtta består av en analys av svaren med förslag på tjänster som 
biblioteket kan tillhandahålla. Kapitel nio är det avslutande kapitlet och det kapitel där 
resultatet diskuteras och framtidsutsikter presenteras. 
 

2.4 Definitioner 
Uppsatsens stomme bygger på begreppet företagsservice. Med företagsservice menar 
jag en service bestående av olika tjänster från folkbiblioteket riktade till företag. Det kan 
till exempel röra sig om informationssökning, litteraturinköp, användarutbildning, men 
även att biblioteket erbjuder tillfällen för olika företagare att mötas. På Malmö Stadsbib-
liotek kallas den här verksamheten just för Företagsservice medan till exempel Stock-
holms Stadsbibliotek valt att kalla den för Företagarinfo. 
 
Med information menas i den här uppsatsen, om inte annat nämns, den för företaget 
externa informationen. Information ses, i enlighet med Choo (2002, s.xiii), som en stra-
tegisk resurs för företaget. 
 
Informationssökning är enligt Nationalencyklopedien (2005) ”rationell sökning efter 
speciell upplysning bland en större mängd fakta ofta i datalagrad faktamängd”. 
 
Enmark (1990) talar även han om att information kan ge upplysning och detta är enligt 
honom en enkel process, det kan till exempel gälla att läsa en tidtabell. Däremot menar 
han att när det handlar om information, som ses som potentiell information, nämligen 
sådan information som skulle kunna leda till kunskap, kan det vara desto mer komplice-
rat.  

When it stands for ’potential information’ it is necessary that the receiver manages 
difficult interpretative procedures if the information is actually to be able to be 
transformed into ”knowledge. (ibid., s.42) 

I den här uppsatsen kommer informationssökningen inte att vara begränsad till ”datalag-
rad faktamängd”. Informationssökning kan handla om sökningar i databaser eller på 
Internet, men kan även handla om att läsa tidningar, tidskrifter, lagtexter, rapporter och 
böcker, det kan vara ett samtal med en leverantör, en kund, en släkting, vän eller till 
exempel en myndighetsperson. 
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Informella informationskällor innebär här personliga kontakter, medan formella infor-
mationskällor är information hämtad från tryckta källor eller till exempel databaser. 
 
Begreppet småföretag kan innebära företag med max 50 anställda, men en del definitio-
ner sträcker sig så långt som till en maxgräns på 1000 anställda. Inget av företagen i min 
undersökning har fler än 40 anställda. Majoriteten av företagen har mellan 1-9 stycken 
anställda. Från och med den 1 januari 2005 har EU-kommissionen antagit en ny defini-
tion av småföretag och mikroföretag. Där sägs små företag ha mindre än 50 anställda 
och mikroföretagen sysselsätter färre än 10 personer (Näringsdepartementet 2005). Un-
gefär hälften av företagen i undersökningen är vad Hult (1996, s.14 ff.) kallar ensamfö-
retagare (dvs. företag som utgörs av en enda person). Hult anser att det framförallt är 
dessa ensamföretagare som tillhör kategorin småföretag. I den här uppsatsen ingår en-
samföretagare samt EU’s definitioner av mikro- och småföretag i ett enda begrepp, 
nämligen småföretag. 
 
När det gäller företagens ålder skiljer jag på ”företagets ålder” och ”företagande” där 
”företagets ålder” syftar till hur länge själva företaget funnits och ”företagande” är hur 
länge den nuvarande ägaren drivit företaget. 
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3 Teori och metod 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska ram, metodval och vilket urval som 
gällt för undersökningen i fråga. Kapitlet avslutas med en metodisk reflektion. 
 

3.1 Kunskap för ett strategiskt handlande 
Hur använder företagen information? Den här uppsatsen handlar förvisso om den för 
företaget externa informationen, men för att förstå varför den externa informationen är 
viktig för företaget måste vi se till helheten. 

Without a clear understanding of the organizational and human processes through 
which information becomes transformed into insight, knowledge and action, an 
organization is unable to tap into the real value of its information resources and 
information technologies. (Choo 1998, s.1) 

I det följande avsnittet kommer fokus att ligga på hur företagen använder informationen 
och hur informationen bidrar till att företaget utvecklas och kan svara på förändringar i 
en alltid föränderlig omvärld. Choo (ibid., s.3) menar att det finns tre huvudområden 
som företagen använder information inom. Företagen använder nämligen information 
för att; göra omvärlden begriplig (sense making), generera kunskap (knowledge crea-
tion) och fatta beslut (decision making). Choo menar vidare att dessa huvudområden 
ofta ses som separata delar, men enligt honom är de nära sammanlänkade såtillvida att 
den ena processen krävs för att den andra ska fungera. I det följande ska vi se hur de 
hänger ihop med varandra. 
 

3.1.1 En begriplig omvärld 
Choo (ibid., s.5), som stödjer sig på Karl Weicks teorier, säger att personer inom företag 
hela tiden försöker förstå vad som händer i omvärlden. För att kunna göra detta måste 
företaget först göra händelser i omvärlden begripliga (sense making). Det här sker retro-
spektivt eftersom vi inte kan förstå en händelse som ännu inte har inträffat. Aktuella 
händelser jämförs med tidigare företeelser för att skapa en meningsfull bild av vad som 
sker. Enligt Choo (ibid., s.5 ff.) skapar företagen förståelse för omvärlden genom fyra 
sammankopplade processer: ecological change, enactment, selection och retention.  
 
När någonting rubbar företagets syn på omvärlden (ecological change) reagerar perso-
nalen genom att söka mer information om fenomenet för att försöka bestämma hur pass 
viktig förändringen är för företaget. Resultatet av denna fas (enactment) blir en mängd 
insamlad rådata om olika tänkbara möjligheter som kan ligga till grund för vidare åtgär-
der. Om företaget väljer att ta förändringen på allvar avgörs under nästa fas, selection. 
Personalen försöker nu tolka informationen med hjälp av tidigare erfarenheter. De utby-
ter och omvärderar åsikter för att komma fram till en gemensam förståelse för händel-
sen. Om företaget lyckas bevaras resultatet (retention) för framtida behov. 
 
Även om denna process leder till att företaget gör omvärlden mer begriplig, menar Choo 
(ibid., s.6) att det är viktigt att en viss osäkerhet ändå kvarstår så att företaget behåller 
en viss flexibilitet inför kommande förändringar. 
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3.1.2 Kunskapsgenerering 
Abell och Oxbrow (2001, s.4) menar att i dagens samhälle beror företagets framgång på 
hur väl de kan verka i en snabbt föränderlig och global marknad. Choo (2002, s.xiii) är 
inne på samma linje och menar att konkurrensen mellan företagen idag skapas av att 
företagen har olika tillgång till information och olika förutsättningar att tillgodogöra sig 
informationen. 

Competition has turned into an information race of discovery and learning. (Choo 
2002, s.xiii) 

Choo (ibid., s.xiv), menar vidare att den mesta av informationen som når företaget en-
bart är nyanser och antydningar. Det som Enmark (1990) kallar för potentiell informa-
tion. Choo (2002, s.xiv), som stödjer sig på Nonka och Takeuchis teorier, menar att fö-
retaget måste förvandla informationen till kunskap för att kunna handla strategiskt. Det 
handlar om en process där många komponenter ingår: hur man skaffar sig, skapar, orga-
niserar, distribuerar och använder sig av information. I den här processen är självklart 
tekniken viktig, men för att förstå hur de olika komponenterna vävs samman måste vi ha 
klart för oss att det handlar om mänskliga förmågor. 

We need to recognize that information, knowledge, and insight are forged in the 
hearts and minds of human beings, and that knowledge creation and use are social 
experiences in which multiple actors participate and exercise their different intel-
lects and interests. (Choo 2002, s.xiv) 

Choo (1998, s.8 ff.) menar att kunskap skapas i en process (knowledge creation) där 
kunskapen förvandlas på fyra olika sätt. Från tacit till tacit (socialization), från tacit till 
explicit (externalization), från explicit till explicit (combination) och från explicit till 
tacit (internalization). 
 
Tacit knowledge är underförstådd (tyst) kunskap. Det kan handla om kunskap som en 
människa byggt upp under lång tid inom ett område, men det kan också handla om intu-
ition, en känsla och tro för vad som är rätt. Den här kunskapen är knuten till personen 
och är svår att förmedla. Explicit knowledge är formell och systematisk kunskap och 
uttrycks ofta i termer, siffror eller formler. Den är lätt att förmedla mellan människor. 
(Choo 1998, s.8) 
 
Socialization innebär att människor delar med sig av sin erfarenhet, till exempel genom 
ett lärlingssystem (ibid., s. 8 f.). Lärlingen imiterar mästaren och successivt kommer 
även lärlingen att ha byggt upp samma tysta kunskap.  
 
Externalization innebär, enligt Choo (ibid., s.10), en förvandling av den tysta (tacit) 
kunskapen till något som går att kommunicera, till formell och systematisk information 
(explicit). Ofta sker det här genom diskussioner och utbyten mellan människor och är 
den mest väsentliga kunskapsförvandlingen. Det är i den här processen som, bland an-
nat, nya idéer skapas.  
 
Combination innebär att formell och systematisk information (explicit) förvandlas till 
ny formell och systematisk information (ibid., s.10). Här är tekniken viktig eftersom det 
ofta handlar om att söka och sammanställa information ur till exempel olika databaser. 
Men det handlar även om att underlätta för människor att utbyta erfarenheter, till exem-
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pel via telefon, e-post och intranät (Abell & Oxbrow 2001, s.47). Informationen sorteras 
och kategoriseras för att skapa ny systematisk kunskap. Det kan tillexempel innebära att 
man sammanställer siffror om vem som handlar vad var.  
 
Internalization handlar slutligen om att förvandla den systematiska (explicit) kunskapen 
till ny tyst (tacit) kunskap (Choo 1998, s.10). Här görs erfarenheter tillgängliga för 
andra så att var och en kan inlemma dem i sina egna erfarenheter. Choo ger som ett ex-
empel, ett företag som samlat alla inkommande klagomål och frågor i en databas. Den 
här databasen kan sedan användas av personer, som till exempel utvecklar nya produk-
ter, för att återuppleva vad personerna på kundtjänsten upplevt. 
 

3.1.3 Beslutsprocess 
När företaget har gjort sin omvärld begriplig och har den kunskap det behöver för att 
agera måste företaget välja bland alla möjligheter och förutsättningar som finns och 
bestämma sig för vilken strategi det ska hålla sig till. 

Organizations seek rational behavior in terms of actions that contribute to its goals 
and objectives. Unfortunately, the behavior of individual members is constrained 
by there cognitive capacity, information and values. A way to bridge the gap be-
tween organizational rationality and the individual’s bounded rationality is to de-
sign decision premises and decision routined that guide or direct individual deci-
sion behavior. (Choo 1998, s.13) 

Choo (ibid., s.11) utgår här från Simons teorier och menar att beslutsfattandet i företaget 
följer en styrd rationalitet på grund utav att individen är begränsad av sin egen begåv-
ning, vanor och impulser; av hur stor kunskap individen har och vilken information som 
finns tillgänglig; och av sina värderingar och uppfattningar. Begränsningarna kan ändras 
genom att skapa eller förändra miljön där besluten tas. Företaget kan alltså påverka be-
slutsfattandet genom att påverka förutsättningarna för att ta ett beslut snarare än att på-
verka själva besluten i sig.  
 
Konsekvenserna av denna styrda rationalitet blir att den som ska fatta ett beslut handlar 
på två karakteristiska sätt när hon/han ska fatta ett beslut. För det första söker hon/han 
inte efter den perfekta lösningen utan en lösning som är tillräckligt bra. För det andra 
försöker hon/han förenkla beslutsprocessen genom rutiner, regler och genom att pröva 
sig fram. Allt för att minska osäkerheten och för att klara av komplexa situationer. 
 
Även om individerna i ett företag agerar efter en styrd rationalitet är organisationen ra-
tionell till sin natur (ibid., s.13). Företagets mål och syften är bestämda i förväg och när 
företagets medlemmar stöter på problem längs vägen söker de efter information om al-
ternativ och dess konsekvenser. Därefter görs en utvärdering av alternativen för att se 
vilket eller vilka som passar bäst med hänsyn till företagets målsättning.  
 

3.1.4 ”The Knowing Cycle” 
Ett medvetet företag är, enligt Choo (ibid., s.18), ett företag som länkar samman de tre 
strategiska informationsprocesserna, sense making, knowledge creation och decision 
making i ett fortlöpande kretslopp där företaget ständigt lär och anpassar sig efter det 
nya. 
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New Knowledge, 
   Capabilities 

 
Choo (ibid., s.18) har konstruerat en modell (se figur 3.1.4.1) som förklarar hur detta 
går till. Om vi startar från toppen av figuren försöker företaget göra händelser i sin om-
värld begripliga. Företaget försöker beskriva fenomenet i välbekanta ord och formule-
ringar för att så småningom komma fram till en gemensam tolkning (shared meaning) 
av omvärlden. Den här gemensamma tolkningen, hjälper sedan företaget att planera och 
fatta beslut. En gemensam tolkning av omvärlden är också till hjälp för att definiera 
företagets avsikter när det gäller vilken ny kunskap eller förutsättningar företaget behö-
ver utveckla. 
 
Om det efter denna fas, sense making, visar sig att situationen inte alls är ny för företa-
get utan någon tidigare erfarenhet går att applicera på problemet kan företaget fatta ett 
beslut utifrån befintliga rutiner och regler. Men om det visar sig att fenomenet inte se-
dan tidigare är bekant för företaget och att befintliga rutiner och regler inte går att appli-
cera på problemet måste företaget utveckla nya beslutsrutiner och förfarande. 
 
Om det däremot visar sig att företaget saknar en viss kunskap eller vissa förutsättningar 
som gör att företaget inte kan reagera riktigt på situationen måste ny kunskap genereras. 
Resultatet av kunskapsgenerering är innovationer, nya produkter och nya förutsättningar 
för företaget. Som en följd av detta kan det hända att de nya produkterna svarar på en 
efterfrågan på en tidigare okänd marknad. Det leder i sin tur till att företaget återigen 
måste hämta in ny information från omvärlden för att kunna agera utifrån den nya situa-
tionen.  
 
När företaget har utvecklat både förståelse för och genererat den kunskap som krävs för 
fenomenet i fråga kan företaget agera. Nu måste företaget bestämma sig för vilken kurs 
de ska välja (decision making). Resultatet blir att företaget har tagit ett steg närmare sitt 
mål, men det är också ett försök att anpassa sig efter en föränderlig omvärld som regi-
strerades i figurens topp. 
 

Streams of Experience 
 
 
 
 

       SENSE MAKING 
 
 
 
 
 
 
 

 
         KNOWLEDGE CREATING        DECISION MAKING 
 
 
 
Figur 3.1.4.1 Fritt efter Choo (1998, s.18) 

Shared Meanings 

    Goal-Directed, 
Adaptive Behavior 
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3.2 Metodval 
Eftersom det idag inte finns någon speciell företagsservice på folkbiblioteket i Övertor-
neå är jag intresserad av att veta vilka slags tjänster företagen kan vara intresserade 
utav. För det ändamålet valde jag att göra en enkätstudie under mars-april 2005 där 
målgruppen är företag i Övertorneå. Att valet fallit på enkäten som metod grundas på 
min bedömning av att det är det enklaste sättet att nå ut till företag. Det rör sig om över 
100 företag och en personlig kontakt med dessa är tidsmässigt uteslutet. Just när det 
gäller tidsaspekten menar Ejlertsson (1996) att en enkät kan vara att föredra framför en 
intervjuundersökning. 
 

3.3 Urvalskriterier 
Jag ville nå företagare i Övertorneå. Till en början tänktes urvalet göras utifrån företa-
gens ålder eftersom det ha r visat sig att det framför allt är nystartade företag eller före-
tag som befinner sig i startskedet som utnyttjar dessa tjänster. Men eftersom underlaget 
för enkäten skulle bli väl litet gjordes ingen hänsyn till ålder. Dessutom kan en ålders-
begränsning utesluta företagare som precis tagit över ett gammalt företag eller äldre 
företag som bytt inriktning på sin verksamhet. Undersökningen har därmed blivit en 
totalundersökning av Övertorneås företag. I mitt urval har jag fokuserat på privata före-
tag, dvs. enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Dessutom 
finns det två ekonomiska föreningar med. Kommunala och statliga bolag finns inte med 
i undersökningen, inte heller stiftelser och ideella föreningar.  
 
Adresserna till företagen är till största del hämtade ur databasen Framtid Övertorneå (se 
nedan). En del nystartade företag har ännu inte blivit inlagda i databasen. Därför vände 
jag mig till Trevia1 (2005) för att även få med nystartade företag i området. Trevia är, 
för att använda deras egna ord, ”en gemensam satsning för att stärka ny och befintlig 
företagsamhet i Överkalix, Övertorneå och Pajala kommuner” (ibid.). Totalt sett har 
enkäten gått ut till 114 företag i kommunen. Till 8 stycken av dessa företag är adresser-
na hämtade från Trevia. Enkäterna adresserades till företagens ägare eller platschefer. 
 

3.3.1 Framtid Övertorneå 
Framtid Övertorneå (Övertorneå Utveckling AB 2005b) är en databas som är utvecklad 
av Övertorneå Utveckling AB2 (2005a). Uppgifterna i databasen bygger på en enkät 
som skickats ut till företag i Övertorneå. För den här enkäten hämtades adresser ur Bo-
lagsregistret. Övertorneå Utveckling gjorde en första grovsållning av företag som inte 
längre existerade på grund av flytt eller dödsfall. Därefter gick en enkät ut till resterande 
företag och ett av resultaten som enkäten förde med sig var att inaktiva företag avregi-
strerade sig. Idag finns 159 poster med aktiva företag i databasen. Alla är inte privata 
företag utan där finns även offentliga bolag, stiftelser och ideella föreningar. Ett tiotal 
företag valde att svara på enkäten, men avstod från delaktighet i databasen. Dessutom 
saknas de enskilda firmor som enbart registrerat sig hos Skatteverket och inte i Bolags-
registret. (Juntti-Berggren 2005) 

                                                 
1 Trevia är en samverkan mellan Pajala, Övertorneå och Överkalix. 
2 Övertorneå Utveckling AB arbetar med näringslivsfrågor och utveckling i kommunen och ägs av företa-
garna i kommunen samt av Övertorneå kommun. 
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3.4 Metodisk reflektion 
Jag valde att göra en enkätundersökning för att kunna nå ut till ett större antal företag än 
vad jag hade hunnit med ifall jag hade valt att göra en intervjustudie. Dessutom var jag 
intresserad av att veta hur många företagare som var intresserade av olika informations-
tjänster just i Övertorneå kommun. Varför företag använder sig av information i sin 
verksamhet finns det tidigare forskning om. Jag har i delen med tidigare forskning och i 
teoriavsnittet med hjälp av tidigare forskares resultat redogjort varför företag söker in-
formation, hur de gör det och vad de sedan använder informationen till. 
 
Bortfallet i den här undersökningen ligger på ungefär 43 %. När det gäller bortfallet 
skriver Ejlertsson (1996, s.11) att enkätundersökningar i regel ger större bortfall än vad 
intervjuundersökningar gör. Det är möjligt att bortfallet skulle ha sett annorlunda ut om 
jag istället gjort en intervjuundersökning. Samtidigt skulle mitt urval troligtvis ha sett 
annorlunda ut. Till exempel skulle jag aldrig ha valt att intervjua jordbrukare, åkare, 
snickare eller handlare. Jag skulle faktiskt ha missat att det finns ett intresse av en före-
tagsinriktad verksamhet på biblioteket i dessa grupper. På grund utav att tidigare forsk-
ning visar att det är inom tjänste- och servicesektorn som det största intresset finns för 
dessa tjänster skulle jag sannolikt, i en intervjuundersökning, ha vänt mig till företag 
inom den sektorn. Ejlertsson (ibid., s.11) menar även att man får en större kontroll över 
varför någon valt att inte svara i en intervjuundersökning. I min undersökning framgår 
dock att det framförallt är av tidsbrist eller ointresse företagarna valt att inte svara. 
 
Intervjuundersökningar har även den fördelen att respondenterna kan ställa frågor direkt 
till intervjuaren ifall det är någon fråga de inte förstår. Ejlertsson (ibid., s.12) menar att 
det enda som kan kompensera detta i en enkätundersökning är tydliga och väl genomar-
betade frågor och svarsalternativ. Min undersökning föregicks av en mindre pilotstudie. 
Ifall jag hade möjlighet att göra om enkäten skulle jag ha genomfört en större pilotstu-
die där jag skulle ha haft personlig kontakt med respondenterna för att få direkt feed-
back på frågorna. I och för sig fick jag skriftliga kommentarer i min pilotstudie som jag 
tog till mig och gjorde ändringar utifrån. Trots detta verkar det förekomma tveksamhe-
ter i en del svar. Framförallt tror jag att jag och respondenterna inte alltid har menat 
samma sak med begreppet informationssökning. 
 
Ejlertsson (ibid., s.12) nämner även att personer som ha r svårt att läsa eller uttrycka sig i 
skrift ofta hamnar i bortfallsgruppen. Jag erbjöd alla som jag kom i kontakt med under 
andra påminnelsen att genomföra den via telefon. Totalt var det fyra personer som valde 
att svara på enkäten på detta sätt. Det behöver ju inte betyda att dessa personer hör till 
ovan nämnda grupp, men chansen att genomföra enkäten på ett alternativt sätt har fun-
nits för dem som velat. 
 
Jag tycker att enkäten som metod väl svarat upp till mina syften med undersökningen. 
Dessutom föredrar jag själv att svara på skriftliga frågeformulär eftersom de ger tid för 
eftertanke på ett annat sätt än vid en intervjusituation. Självklart skulle frågorna ha kun-
nat modifieras ytterligare, men utifrån mina förutsättningar och tidigare erfarenheter av 
enkätundersökningar tycker jag att metoden har tjänat sitt syfte. 
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4 Tidigare Forskning 

Under den här rubriken presenteras tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat i två under-
rubriker där företagsservicen och biblioteket behandlas först och därefter följer företa-
gens informationsbehov och informationskällor. 

4.1 Företagsservice på folkbibliotek 
Den fråga man kanske först ställer sig är om folkbiblioteken verkligen har någonting att 
göra på näringslivets arena. Själv slås jag av hur många olika servicefunktioner för före-
tag det faktiskt finns. NUTEK (2000) presenterar i sin rapport inte mindre än 30 styck-
en. De har i sin undersökning inkluderat både offentliga och privata organisationer som 
sysslar med att stödja småföretag3 på ett eller annat vis. Organisationerna finns på alla 
nivåer, dvs. vi hittar dem på central, regional och lokal nivå. Det kan röra sig om till 
exempel Exportrådet, universitet, och kommunala utvecklingsbolag. Biblioteken nämns 
överhuvudtaget inte i undersökningen, inte ens på lokal nivå och det tycker jag ger en 
fingervisning om hur man ser på bibliotekens roll i det hela. 
 
Hustad (2000, s.111) ställer sig just denna fråga: ”Skal biblioteket utvikle spesielle 
tjenster till naeringslivet?” Hon pekar på att tjänsten kostar mycket både i tid och i 
pengar. Tjänsterna måste marknadsföras, företagens informationsbehov måste fastställas 
och kontakterna måste underhållas. Därtill kommer utbildning och vidareutbildning av 
personalen, som blir dyr om kundunderlaget är litet. Trots detta menar hon att det i 
många fall kan vara en god investering både för biblioteket och för regionen. 
 
Nelson (2003) är inne på samma linje. Hon menar att biblioteken visst kan vara delakti-
ga i den ekonomiska utvecklingen. Biblioteken kan bidra inte bara med sin dokument-
samling och sin expertis utan biblioteken kan vara värdefulla för företagare bland annat 
för att bibliotekets personal har god lokal kännedom och för att de är effektiva. Nelson 
ser det dock som en utmaning för biblioteken att erbjuda företagen speciella tjänster. 
Det finns mycket att fundera över innan en sådan verksamhet dras igång, menar hon. 
Till exempel kvaliteten på den befintliga dokumentsamlingen, personalens kunskap om 
företagsrelaterade frågor och hur man övertygar företagen om att biblioteket verkligen 
är en resurs för dem. Men hon avslutar med fördelarna: 

[…] your community will benefit, the library credibility will be enhanced and the 
expertise you gain can lay a foundation for other innovative library initiatives. 

 
En annan aktuell fråga är huruvida biblioteken ska ta betalt för sina tjänster eller inte. 
Hustad (2000, s.111) menar att de bibliotek som tror sig gå med vinst genom att ta be-
talt för företagsservice kommer att bli besvikna. I undersökningar som gjorts i Norge sa 
sig företagen vara villiga att betala för tjänsterna, men verkligheten har visat sig vara 
annorlunda. 

Vi har upplevd at betalingsvilligheten er lav og at det er vanskelig å ta betalning 
for alt arbeidet som legges ned i dette. (ibid, s.111) 

Trots detta tycker Hustad, som jag nämnde tidigare, att biblioteken kan serva företagen, 

                                                 
3 Småföretag är i NUTEKs rapport företag med färre än 50 stycken anställda. 
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men att vinsten inte går att räkna i kronor och ören. 
 
Johannsen (2004) uttrycker liknande tankegångar som Hustad. Bakgrunden till hans 
studier ligger i att man i Danmark, i början på 2000-talet, försökt etablera en ny stan-
dard för vad ett bibliotek egentligen ska vara. Regeringen uppmanade biblioteken att 
börja tjäna sina egna pengar. Johannsen har gjort en studie bland danska folkbibliotek 
under tidsperioden 2000-2003. Det han finner är att förtjänsten i kronor och ören inte är 
speciellt stor. Däremot anser han att införandet av avgiftsbelagda tjänster inom folkbib-
lioteket har lett till andra vinster. Personalen på biblioteken uppger till exempel att de 
känner sig mer motiverade i sitt arbete och att en slags entreprenörkänsla infunnit sig på 
de bibliotek som infört avgifter. Respondenterna i undersökningen refererade ofta till att 
avgiftsbelagda tjänster till exempel lett till både personlig- och organisatorisk utveck-
ling samt till ökad kvalitet. Johanssen upptäckte även att de idag viktigaste kundgrup-
perna, när det gäller de inkomstbringande tjänsterna, inte längre är företag utan andra 
bibliotek och offentliga myndigheter och institutioner. 
 
Janice Trapp (1999, s.38) säger att när de flesta hör ordet folkbibliotek tänker de på sa-
gostunder, bästsäljare eller storstilta böcker för de äldre. Även om ingen associerar 
folkbiblioteket till ekonomisk utveckling menar hon att alla bibliotek redan servar före-
tagen i mer eller mindre utsträckning. Till och med det minsta biblioteket tillhandahåller 
handböcker i hur man startar eget och erbjuder fjärrlån för annan information. Hon an-
ser att bibliotek ute på landsorten till och med kan ha en fördel när det gäller att etablera 
en företagsservice. I små kommuner kan det vara lättare att komma in i näringslivet 
eftersom det till exempel finns få andra informationsresurser, som universitet, att tillgå. 
Dessutom kan det vara så att det lokala biblioteket ligger i bräschen när det gäller att 
utnyttja tekniken för att hålla kontakten med omvärlden. Trapp har en stor tro på att 
biblioteket kan bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen och hon säger: 

We must identify the economic development players in our communities, intro-
duce ourselves and astonish them with what’s available in a place they thought 
was just for children and senior citizens. (Trapp, s.44) 

 
Skulle då gratisprincipen kunna ställa hinder i vägen ifall ett bibliotek skulle vilja ta 
betalt för sina tjänster? Kristensen (1996) är en försvarare av gratisprincipen och anser 
att den är en styrka för biblioteket, men han ser ingen konflikt i att biblioteken tar betalt 
för speciella tjänster som till exempel service till företag. I Danmark, säger Johannsen 
(s. 27f.), finns en rädsla för att avgifter ska sprida sig som ett virus och genomsyra hela 
bibliotekets verksamhet, men inga av respondenterna i hans undersökning uttrycker en 
sådan rädsla. Kristensen (s. 11f.) tar även upp kritiken att ett biblioteks företagsservice 
skulle innebära illojal konkurrens mot privata informationsföretag. Den kritiken tillba-
kavisar han. Kristensen menar att en sådan service till lokala företagare enbart är ett 
initiativ bland alla andra som de offentliga myndigheterna tar för företagen. 

4.2 Information, informationsbehov och informationskällor 
Hjalmarsson (s.40 f.) tar i sin avhandling en nationalekonomisk utgångspunkt när han 
betraktar information och företagande. Utifrån två olika ekonomiska teorier visar han att 
information kan ses som både objektiv och subjektiv. Nedan presenteras den subjektiva  
utgångspunkten då fokusen i den här uppsatsen ligger på individen. 
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Enligt Hjalmarsson måste informationen ur det subjektiva perspektivet ses som en soci-
al konstruktion där det inte finns någon objektiv, av subjektet oberoende, information.. I 
det här perspektivet sätts utbytena på marknaden i centrum. Här diskuteras hur resurser 
och möjligheter utvecklas och Hjalmarsson återger teorierna på så vis att entreprenören 
sätts i centrum. Utifrån detta synsätt har aktörerna själva möjlighet att välja väg, det är 
inte en objektiv marknad som styr ett företags agerande.  

Informationen är inte given och lika för alla och det finns inte ett bästa sätt att an-
vända informationen på marknaderna. All användning av information är subjektivt 
rationell och påverkas av aktörernas egna motiv och tolkningar. (ibid., s.64) 

Det handlar om utbyten mellan marknadens aktörer. Företagen är medvetna om var-
andra och kopierar och lär av varandra och på så vis utvecklas marknaden ständigt. 
Framgångsrika entreprenörer tar till vara på tillfällen och den information som finns och 
skapar själva sin marknad. Det finns inga standardlösningar utan allting hänger samman 
i en dynamisk och komplicerad process. 
 
Choo (2002), ser som jag tidigare nämnt informationen som en strategisk resurs som 
binder ihop företagets olika förutsättningar så att det kan agera. Choo (ibid., s.xiii) me-
nar även han att informationen inte är lika för alla och att det är på grund av detta som 
konkurrens uppstår. 
 
Frankelius och Rosén (1993, s.46) poängterar att information nästan alltid är samman-
kopplad med någon form av kostnad. Det kan handla om allt ifrån att införskaffa origi-
nallitteratur till stora utredningar. Vad det än gäller, menar de, stannar nästan aldrig 
kostnaden för informationen enbart vid den ursprungliga insamlingskostnaden. 
 
Vaughan, Tauge-Sutcliffe och Tripp (1996) gjorde en undersökning om företagens an-
vändning av folkbibliotekets tjänster. I deras undersökning visade det sig att företagens 
viktigaste informationskällor var kunder, leverantörer och vänner, släktingar och bekan-
ta. Företagen använder sig alltså främst av informella källor. Internet var i denna under-
sökning en sällan använd informationskälla bland företagen. Vilket de förklarar med att 
Internet inte var speciellt utbrett bland företagen när undersökningen genomfördes.  
 
Choo (2002, s.166) uppmärksammar även han de externa, informella informationskäl-
lorna. Han menar att söka och dela information med andra människor är ett naturligt och 
socialt fenomen. Men Choo (ibid., s.167) säger också att när det gäller omvärldsbevak-
ning har de informella källorna sina begränsningar. Ofta ger de människor man utbyter 
sin information med en ganska begränsad bild av omvärlden. Informella källor måste 
nästan alltid kompletteras med andra källor, till exempel fo rmella sådana. (ibid., s.168) 
 

Hjalmarsson (1998, s.66 f.) tillskriver även entreprenören kvaliteter som inte alla har. 
Han drar paralleller till musiken och idrotten och menar att en musikers musikalitet och 
en idrottares spelsinne kan jämföras med entreprenörens ”näsa för affärer”. Informatio-
nen är här starkt knutet till individen. Det handlar till mångt och mycket om att veta var 
man ska söka efter marknadsinformation, menar han. 

Kanske kan det ibland kännas främmande att prata om globala marknader i en liten 
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kommun i nordöstra Sverige. Frankelius (1998, s.49) visar dock hur den globala om-
världen kan påverka det svenska näringslivet på oförutsedda sätt. Han menar att företag 
måste ha en förmåga att både läsa av förändringarna i omvärlden och att anpassa sin 
organisation efter dessa. 

Stora händelser i andra branscher, i samband med andra teknologier, i människors 
attityder, i form av politiska beslut etc blir viktiga för företagens överlevnad vilket 
direkt innebär att vi måste vidga våra vyer och vara observanta på en större rele-
vant omvärld. (Frankelius 1992, s.62) 

Frankelius (1992, s.51) menar att affärsidén är en bra start när man ska identifiera sitt 
behov av omvärldsinformation och menar vidare att företagets mål inte kan sättas innan 
omvärlden har analyserats (ibid., s.60). 
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5 Beskrivning av befintliga företagstjänster på 
folkbibliotek 

Här följer ett kortfattat urval av företagstjänster som finns på folkbiblioteken idag, fram-
förallt i Sverige, men här ges även några exempel från andra delar av världen. 

5.1 Sverige 
På stadsbiblioteket i Malmö ingår Företagsservice som en del av avdelningen Humanio-
ra/Samhälle (Malmö Stadsbibliotek 2005). Företagsservicen vänder sig till företagare 
och till personer som funderar på att starta ett eget företag. Via biblioteket kan företagen 
få tillgång till bland annat olika databaser. Några av databaserna finns även tillgängliga 
via Internet. Via bibliotekets hemsida kan företagaren nå länkar för: offentlig upphand-
ling, företagsfinansiering, företagsinformation, starta eget, lagstiftning, kvalitetscertifie-
ring, patent och standard. På biblioteket har företagaren möjlighet att få hjälp av en bib-
liotekarie, som hjälper företagaren att hitta rätta sökvägar. Bibliotekets tjänst är gratis, 
men företagaren får aktivt vara med och ta fram den information han/hon är ute efter. 
Det är en så kallad hjälp till självhjälp. Biblioteket gör heller inga analyser av det mate-
rial de hjälper till att ta fram, det får företagaren göra själv. De utför heller inga tjänster 
som till exempel etikettutskrifter av adresser. Biblioteket ingår i det lokala nätverket 
som finns till stöd för företagare i regionen. De anordnar även frukostmöten för företa-
gare där föreläsningar hålls om aktuella teman. De har ingen speciell bibliotekarie för 
företagsservice, men en av bibliotekarierna arbetar mer inom detta ämne än de andra 
(Olsson, Eva 2005). 
 
Folkbiblioteken i Lund (2005) har även de Företagsservice. Precis som i Malmö finns 
inte någon speciell avdelning som kallas Företagsservice utan tjänsten är uppbyggd på 
olika befintliga avdelningar i stadsbiblioteket. Lund erbjuder även de personlig hjälp 
och tillgång till databaser på biblioteket, vissa Internetresurser och vidare länkar från 
hemsidan till olika organisationer eller databaser som kan vara till nytta för företagare. 
Företagare kan självklart både i Malmö och i Lund förutom att besöka biblioteket också 
få kontakt med en bibliotekarie via Internet eller via telefonen. 
 
Stockholm Stadsbibliotek startade i februari i år en tjänst som de kallar Företagarinfo. 
Den riktar sig till nya och redan etablerade företagare eller till personer som funderar på 
att starta eget företag. I Stockholm finns en egen sal för Företagarinfo. Där har de sam-
lat litteratur inom ekonomi, juridik, och marknadsföring. Där finns även tillgång till 
databaser. Personalen hjälper även här till med att söka information. 

5.2 Världen 
I Danmark har erhvervsservice (företagsservice) varit en etablerad del av folkbibliote-
ken under en längre tid än vad det har varit i t. ex. Sverige. Min uppfattning är att de 
tjänster som företagarna kan finna i på svenska bibliotek också finns i Danmark. Skill-
naden ligger, enligt min egen uppfattning, i sättet att möta företagen. I Danmark verkar 
biblioteken föra en mer utåtriktad verksamhet än vad som görs i Sverige. Som ett exem-
pel kan Herning Centralbibliotek ges. Där har biblioteket byggt upp en fristående hem-
sida som riktar sig till företag (www.erhvervsservice.dk). Presentationen av erhvervs-
servicen känns professionell och tillförlitlig. Just en sådan liten detalj som att erhvervs-
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servicen presenteras på en egen (och inte inlemmad i bibliotekets) hemsida gör att jag 
får en känsla av att det rör som om en egen verksamhet i biblioteket. Det tror jag per-
sonligen biblioteket har allt att vinna på. Dessutom finns fotografier på alla medarbetare 
och kortare presentationer över deras respektive specialområde.  
 
Efter en kort titt på några hemsidor på Internet valde jag att även beskriva Torontos fö-
retagsservice eftersom Toronto public library har en helt webbaserad företagsservice, 
SmallbizXpress (Toronto Public Library 2005). SmallbizXpress är en portal till före-
tagsinformation av olika slag. Sidan är uppbyggd så att informationen har samlats i oli-
ka block beroende av i vilket skede företaget befinner sig i. Till exempel finns det en 
guide som vänder sig till personer som funderar på att starta företag, en steg- för- steg 
guide för hur man startar ett företag och en guide till företagsinformation i allmänhet. 
Informationen är även grupperad geografiskt och dessutom är det möjligt att göra äm-
nessökningar. Här finns verkligen mycket information och många länkar samlade på ett 
enda ställe. 
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6 Beskrivning av Övertorneå 

Här följer en kort beskrivning av kommunen och biblioteket för att ge en bakgrund till 
arbetet. 

6.1 Kommunen 
Geografiskt sett ligger Övertorneå i östra norrbotten, i det område som kallas Torneda-
len. Cirka 10 mil norr om samhället ligger Pajala och ungefär 7 mil söderut finns Hapa-
randa. Övertorneå skiljs från sin finska motsvarighet, Ylitornio, genom Torneälven som 
formligen klyver landskapet i två länder. 
 
I kommunen bor ungefär 5300 personer. Kommunen tillhör glesbygden och i likhet med 
många andra liknande små kommuner minskar befolkningsmängden (Övertorneå kom-
mun 2004) 
 
Kommunen har sedan 1994 ett bolag, Övertorneå Utveckling AB (2005a), som ansvarar 
för att organisera det dagliga och långsiktiga näringslivsarbetet. Majoritetsägarna är 
företag och privatpersoner. Kommunen är minoritetsägare och tillskjuter driftstöd till 
bolaget. 
 
I kommunen finns även andra organisationer, så som Trevia och Företagarnas Riksor-
ganisation med verksamheter som syftar till att främja det lokala näringslivet. 
 

6.2 Biblioteket 
Övertorneås kommunbibliotek, Tornedalens bibliotek, är ett integrerat folk- och gymna-
siebibliotek. Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för verksamheten medan barn- & 
utbildningsnämnden årligen bidrar med ekonomisk ersättning. Den totala biblioteksytan 
är på 500 m2 varav 354 m2 är publik yta, resterande är magasin, kontor och personalut-
rymmen (Tornedalens bibliotek 2005). Vid biblioteket finns en chefsbibliotekarie, en 
barnbibliotekarie och tre biblioteksassistenter. 
 
Biblioteket har en fack- och skönlitterär avdelning, både för barn och vuxna. Det finns 
även finskspråkiga och engelskspråkiga avdelningar. Dessutom finns referenslitteratur 
och speciell kurslitteratur riktade till distansstudenter. Biblioteket har även ett stort ut-
bud av tidningar och tidskrifter. Biblioteket erbjuder sina användare gratis Internetupp-
koppling och kopierings- och utskriftsmöjligheter mot en avgift. 
 
Närheten till centralortens grundskola är av stor betydelse, då låg-, mellan- och högsta-
diet befinner sig endast ett stenkast från biblioteket. Övriga grundskoleenheter får mes-
tadels sin biblioteksservice via kommunens bokbuss. (Lejon, Maud 2005) 
 
Tornedalens bibliotek har sedan 1975 även ett bokbussamarbete med Haparanda kom-
mun. Bokbussen, som kör utanför centralorterna, har de senast åren svarat för cirka en 
fjärdedel av den totala utlåningen i Övertorneå. (ibid.) 
 
Antalet lån per kommuninvånare var för år 2004 12.6 lån, vilket är högst i länet. Det 
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genomsnittliga besökantalet per vardag var 200 personer (ibid.) . Många av besökarna är 
gymnasieelever och många av sökfrågorna genereras därmed utifrån deras skolarbete. 
Biblioteket har även finska användare eftersom det dels är geografiskt nära till Finland 
och det dels är många finnar bosatta i Övertorneå. 
 
Bibliotekets målsättning är ”att med tillgänglig informationsteknik utveckla biblioteket 
till ett informationscentrum för hela samhället”. De specifika målen för 2005 är: 

§ Utveckla verksamheten vid Tornedalens bibliotek mot nya målgrupper samt 
fördjupa och utveckla verksamheten mot förskola/skola. 

§ Utveckla verksamheten och servicen i bokbussen och bedriva den i tvåkom-
mun samarbete. 

§ Ge alla barn tillgång till ordet, att väcka läslustan samt stimulera dem att själv 
uttrycka sina tankar och känslor i ord. (Övertorneå Kultur- och fritidsnämnd 
2005) 
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7 Enkätundersökningen 

Avsnittet inleds med en redogörelse för hur enkätfrågorna kommit till. Därefter beskri-
ver jag den pilotundersökning som föregick undersökningen. Här redovisas även det 
externa bortfallet (det vill säga hur många som inte svarat på enkäten) och vilka åtgärder 
som vidtagits för att minimera dessa. Sedan följer en redovisning av enkätfrågorna. Re-
dovisningen av enkäten görs till största delen fråga för fråga. Först presenteras bakgrun-
den till frågan och därefter svaret från företagen. 
  

7.1 Enkätfrågorna 
Syftet med enkäten (se bilaga 2) har varit att få svar på mina frågeställningar och jag har 
därför försökt att få enkätfrågorna att spegla mina funderingar. Eftersom få företag ver-
kar anse att folkbiblioteket skulle kunna vara en resurs för deras verksamhet har jag 
försökt att genom enkäten öppna deras ögon för vad som kan vara möjligt. Jag har häm-
tat inspiration till frågorna från tidigare undersökningar, olika biblioteks hemsidor samt 
litteratur om företags informationsbehov. 
 
Jag har i konstruktionen av enkäten tagit intryck av redan befintliga enkäter, men även 
tagit hjälp av handböcker. Jag har lagt ned mycket tid på frågornas sakliga innehåll, men 
även deras grafiska utformning. Antalet frågor begränsades till 11 för att inte enkäten 
skulle bli för lång. Svarsalternativen i fråga 6, 8 och 9 följer ett liknande mönster som i 
Vaughan, Tague-Sutcliffes och Tripps (1996) studie, det vill säga tre olika svarsalterna-
tiv ges. Detta för att möjliggöra en jämförelse av den här undersökningens svar med 
svaren i den undersökningen. Jag har genomgående i konstruktionen av enkäten försökt 
göra den så enkel att fylla i som möjligt. I missivbrevet (se bilaga 1) som sändes ut till-
sammans med enkäten förklaras bakgrunden kortfattat, vilka enkäten riktas till och vik-
ten av deras deltagande samt vad de själva skulle kunna ha för nytta av sitt deltagande. 
Enkäten har gått ut med e-post till de företag (ca 60) där e-post adresserna fanns till-
gängliga. De övriga har delats ut i pappersform. Tillsammans med enkäten har ett 
svarskuvert bifogats. Svarskuvertet har gått som svarspost och respondenterna behövde 
inte betala portot. 
 

7.2 En liten pilotstudie 
Innan enkäten gick ut till företagen i undersökningen skickades den till sex företag som 
inte ingick i undersökningen. Fem enkäter delades ut i pappersform och en enkät skick-
ades som e-post. Jag valde en kommun som till invånarantalet liknar Övertorneå. Där 
delades enkäten ut i pappersform och jag bad om kommentarer till utformningen gä l-
lande innehållet i frågorna och den grafiska konstruktionen. Det företag som e-
postalternativet gick ut till låg på ytterligare en annan ort. Här var syftet först och främst 
att kontrollera ifall tekniken och dokumentets skrivskydd fungerade. 
 
De kommentarer som kom in rörde i huvudsak antalet alternativ som var givna vid varje 
fråga. Enkäten erbjuder tre svarsalternativ där företagen ska uppskatta eller värdera nå-
got. Två företagare tyckte att det var för få svarsalternativ medan en tyckte att det var 
skönt med en enkät som inte innehöll för många svarsalternativ. Jag ville dessutom, som 
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jag nämnt ovan, kunna jämföra mina svar med en tidigare undersökning.  Det här resul-
terade i att antalet svarsalternativ förblev detsamma, men i tre utav frågorna ändrade jag 
på alternativen. I den ursprungliga enkäten kunde företagen i frågorna 6, 10 och 11 välja 
på följande svarsalternativ: Aldrig, Ganska ofta och Ofta. I enkäten som använts i den 
aktuella undersökningen ser alternativen ut som följer: Aldrig, Ibland och Ofta. 
 
Att alternativet ”Ganska ofta” ursprungligen valdes istället för ”Ibland” hörde ihop med 
enkätfrågornas stringens. ”Ganska ofta” var mer likt de övriga frågornas mittalternativ 
än vad ”Ibland” var. Trost (2001) menar att det är viktigt att frågorna utformas lika. Att 
”Ibland” slutligen valdes som det mittersta svarsalternativet kommer sig av min egen 
bedömning om att det ligger mer i mitten än vad ”Ganska ofta” gör. 
 
Samtidigt flyttade jag fråga 7, som handlar om hur mycket tid företagen lägger ned på 
informationssökning. Tidigare låg frågan före frågan som handlar om hur ofta företagen 
använder sig av olika informationskällor. Någon tyckte att det var svårt att veta vad jag 
menade med informationssökning och som ett förtydligande placerade jag fråga 7 efter 
frågan om informationskällorna. En av företagarna i pilotstudien föreslog även denna 
lösning. 
 

7.3 Externt bortfall 
Det externa bortfallet är de enkäter som inte besvaras (Ejlertsson 1996, s.22). Det kan 
finnas olika anledningar till varför en enkät inte besvaras. Ju högre bortfall desto större 
risk för felaktiga generaliseringar, säger Ejlertsson (ibid., s.23). I den här undersökning-
en ligger svarsfrekvensen på ungefär 57 %, det vill säga, lite över hälften av utskicken 
besvarades. Enligt min egen mening är det en relativt hög svarsfrekvens, men inte till-
räckligt hög för att kunna göra en generalisering för hela gruppen. 
 
Enligt Ejlertsson, är det främsta steget för att minimera bortfallet att skicka ut påminnel-
ser (ibid., s.23). Han rekommenderar två påminnelser och anser att man då håller sig 
inom ramen för vad som är etiskt försvarbart. Enkäten i den här undersökningen har 
dels gått ut som vanlig post och dels som e-post till de företag som uppgett sina e-
postadresser i databasen. Svarshanteringen löstes så att jag öppnade ett tillfälligt svars-
postkonto på det lokala postkontoret och bjöd därmed respondenterna på svarsportot. 
Jag beslutade att inte sända ut några skriftliga påminnelser. En ren ekonomisk fråga då 
pengarna kom från min egen ficka. Jag hanterade påminnelserna något annorlunda be-
roende på om de gått som ordinarie post eller som e-post. 
 
Till de företag som fått enkäten brevledes ringde jag ungefär efter en vecka och påmin-
de dem om enkäten. De företag som fått enkäten via e-post gav jag två veckors respit. 
Att jag valde att påminna den första gruppen tidigare handlade om att fånga upp dem 
innan enkäten hamnat i pappersåtervinningen. Till de jag påminde via e-post sände jag 
helt enkelt ett nytt formulär utifall de skulle ha slängt det första. Efter första påminnel-
sen låg svarsfrekvensen på ungefär 35 %. När det gått en vecka efter att jag sänt ut e-
postpåminnelsen ringde jag upp samtliga företag som inte svarat. Jag erbjöd dem även 
att genomföra enkäten direkt på telefon. (Fyra företagare nappade på det erbjudandet.) 
Efter andra påminnelsen landade svarsfrekvensen på, som jag nämnde ovan, cirka 57 %.  
 



 

21 

När jag genomförde andra påminnelsen frågade jag efter anledningen till att de inte ville 
delta. Redovisningen av anledningarna till bortfallet presenteras i tabell 7.3.1. Jag beslu-
tade mig för att tre uppringningsförsök var rimligt. Jag genomförde uppringningarna på 
olika tider och olika dagar. De som inte svarade under något av dessa försök redovisas 
som ”Inget svar”. Totalt var det 49 företag som inte svarade på enkäten, det vill säga 
ungefär 43 %. 
 

 
Tabell 7.3.1 

7.4 Enkätsvaren 
Jag inleder enkäten med frågor som ger bakgrundsfakta om företagen. Dessa resultat 
kommer att redovisas tillsammans. Därefter kommer svaren att redovisas fråga för fråga 
med start på fråga nummer 6. Procentsatserna som presenteras är genomgående andelen 
av antalet besvarade enkäter. 64 företag utav 113 (57 %) valde att besvara enkäten. 
Trost (1996, s.101) menar att man ska vara försiktig med att återge observationsvärden 
med låg frekvens. Han säger att det inte går att dra någon gräns där relativa tal inte ska 
användas, men menar att om observationsvärdena understiger 50 bör man inte använda 
relativa tal. Ligger värden på över 100 är det, som Trost (s.101) säger, riskfritt att an-
vända sig av relativa tal. I den här undersökningen överstiger värdena i och för sig 50, 
men det är ändå viktigt att vara medveten om att ett företags svar gör en relativ stor in-
verkan på de procentuella talen. 
 
De interna bortfallen, det vill säga de frågor som någon företagare avstått att svara på, 
redovisas vid varje fråga. I fråga 6, 8 och 9 presenteras det interna bortfallet i en egen 
kolumn (svarsfrekvens). Det görs genom att ange den procent av det totala antalet före-
tag som svarat.  
 
Fråga 1-5 
 
Dessa frågor rör företagets ålder, storlek och bransch. För att få en uppfattning om före-
taget bytt ägare får företagen även svara på från och med vilket år de drivit företaget. 
Det kan ju hända att företaget i sig är gammalt medan ägaren är en nyföretagare. 
 
Som mått på företagens storlek har bland annat antalet anställda använts. Där har även 
arbetande delägare räknats som anställd och ensamföretagare har räknats som en an-
ställd. Fördelningen bland de 64 företagen presenteras i tabellen nedan. 
 

Anledning Antal
Har ej tid 19
Inte intresserad 18
Företaget har upphört 2
Inget svar 10
Totalt 49



 

22 

Tabell 7.4.1 
 
Ett annat mått på företagens storlek kan vara den årliga omsättningen. Alla företag sva-
rade inte på den här frågan, 48 valde att svara och 16 stycken ville av någon anledning 
inte uppge företagets omsättning. Procenttalen i följande tabell baseras alltså på de 48 
företagen som valde att svara. 
 

 
Tabell 7.4.2 
 
För att kunna branschbestämma företagen fick de själva kryssa i vilken bransch de an-
såg sig tillhöra. Ett öppet alternativ gavs också. Där hade företagarna möjlighet att skri-
va in ett eget alternativ om inte de redan angivna passade. En av kategorierna på formu-
läret är jordbruk/skogsbruk. Dessa företag har jag fört till producerande företag i min 
sammanställning. Fem företag valde att fylla i ett eget alternativ, dessa har jag fört till 
den av nedanstående branschkategorier som passade bäst in på företagens egen beskriv-
ning av verksamheten. Bland annat kan jag nämna att en företagare som sysslar med 
massage benämnde sin egen bransch som ”frisk- och hälsovård”. Detta företag fördes 
till tjänste- och servicebranschen. 
 

 
Tabell 7.4.3 
 
För att få en uppfattning om åldern på företaget och på företagandet bad jag responden-
terna att fylla i dels när företaget startat (företagets ålder) och dels hur länge de själva 
drivit företaget (företagandet). 62 av företagen uppgav hur gammalt företaget är, medan 
alla besvarade frågan hur länge de drivit företaget. 
 

Antal anställda Företag (st) Företag (%)
1 27 42

2-9 28 44
10- 9 14

Totalt 64 100

Bransch Företag (st) Företag (%)
Tjänste/Service 30 47

Produktion 14 22
Livsmedel/Detaljhandel 12 19

Transport 8 12
Totalt 64 100

Årlig omsättning (milj. SEK) Företag (st) Företag (%)
0-1 14 29

1-10 26 54
10- 8 17

Totalt 48 100
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Tabell 7.4.4 
 
Fråga 6 Hur ofta använder du dig av följande informationskällor i 
din verksamhet? 
 
Här presenteras olika informationskällor och företagen får göra en bedömning hur ofta 
de använder sig av varje källa. Frågan ställs för att få en uppfattning om var eller hos 
vem företagen söker sin information. Att de får göra en bedömning om hur ofta de an-
vänder sig av respektive källa är för att få en uppfattning om vilken/vilka källor som är 
viktigast. 
 
I tabell 7.4.5 är ordningen bland svarsalternativen omkastad i jämförelse med enkätfor-
muläret. För att göra det lättare att jämföra vilka källor som anses viktiga och mindre 
viktiga är svarsalternativen, i tabellen nedan, rangordnade från högsta till lägsta procent-
tal i ”Ofta” kolumnen. 
 

 
Tabell 7.4.5 
 
Fråga 7 Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis ned på infor-
mationssökning varje dag? 
 
Frågan ställs för att få en uppfattning om hur mycket tid företagen lägger ned på att söka 

Svars-
Informationskällor Aldrig (%) Ibland (%) Ofta (%) Totalt (%) frekv. (%)
Internet 7 31 62 100 98
Leverantörer 2 39 59 100 100
Kunder 6 51 43 100 98
Dagstidningar, tidskrifter 8 55 37 100 100
Vänner, bekanta o. släktingar 11 57 32 100 98
Banker o. andra finansbolag 38 52 10 100 95
Handels-, bransch- o. företagsorg. 24 67 9 100 98
Konsulter, advokater 57 38 5 100 95
Övertorneå kommunbibliotek 83 14 3 100 95
Regering, riksdag o. länsstyrelse 51 47 2 100 98
Universitet 84 16 0 100 95

Företagets ålder (år) Företag (st) Företag (%)
0-9 24 39

10-19 22 35
20- 16 26

Totalt 62 100

Företagandet (år) Företag (st) Företag (%)
0-9 34 53

10-19 24 38
20- 6 9

Totalt 64 100
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information. Samtidigt behöver det inte betyda att ett företag som inte ägnar sig åt nå-
gon informationssökning inte är i behov av information. Det kan vara så att den företa-
garen varken vet var eller hur han/hon ska söka information. Kanske har företagaren 
inte alls någon tid att undvara till informationssökning. Kanske kan det även handla om 
områden som företagaren inte vet att hon/han inte vet. 
 

 
Tabell 7.4.6 
 
Fråga 8 Hur viktigt anser du att det är att ha kunskap inom följan-
de områden? 
 
Frågan handlar om inom vilka områden företagen tycker det är viktigt att vara insatta i. 
Frågan motiveras av tidigare studier som visar att bibliotek som drivit olika former av 
företagsservice ofta inte varit insatta i vilken slags information som är viktig för företa-
gen (Petersson 1996). 
 
I tabellen är svarsalternativen rangordnade från högsta till lägsta procenttal i ”Mycket 
viktigt” kolumnen. 
 

 
Tabell 7.4.7 
 
Fråga 9 Om biblioteket kunde erbjuda följande tjänster vilka skul-
le vara intressanta för din verksamhet? 
 
I den här frågan presenterar olika tänkbara tjänster som skulle kunna rymmas inom en 
företagsservice på ett folkbibliotek. Här får företagen uppskatta vilka tjänster som skulle 

Tid Företag (st) Företag (%)
15-30 min 43 67
1 h 12 19
1-2 h 4 6
2h- 1 2
Ingen tid alls 4 6
Totalt 64 100

Inte viktigt Ganska Mycket Totalt Svarsfrekv.
Kunskapsområden alls (%) viktigt (%) viktigt (%) (%) (%)
Marknaden, kunder 1 19 80 100 100
Bokföring 8 32 60 100 97
Leverantörer 5 37 58 100 100
Marknadsföring/Försäljnigstekn. 6 41 53 100 100
Teknik 12 44 44 100 100
Ledarskap 8 54 38 100 98
Finansieringsmöjligheter 19 44 37 100 100
Konkurrenters verksamhet 16 50 34 100 100
Politisk, social o. juridisk info. 20 52 28 100 100
Revision 13 62 25 100 100
Utbildningsutbud 22 59 19 100 98
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kunna vara av intresse för dem. De olika tjänsterna som presenteras är antingen redan 
befintliga tjänster på vissa bibliotek i Sverige och Danmark eller så är de tänkbara tjäns-
ter där inspirationen hämtats bl. a. från litteratur som rör företags omvärldsbevakning. 
Frågan motiveras liksom den tidigare av att få mer kunskap om vad företagen önskar 
sig. 
 
I tabellen är svarsalternativen rangordnade från högsta till lägsta procenttal i ”Stort in-
tresse” kolumnen. 

 
Tabell 7.4.8 
 
Fråga 10 Om Övertorneå kommunbibliotek skulle införa företags-
service, hur ofta tror du att du skulle utnyttja tjänsterna? 
 
Motivet för frågan syns självklart. Frågan ställs för att få en indikation på företagens 
intresse för en sådan service. 
 

 
Tabell 7.4.9 
 
Fråga 11 Hur ofta tror du att du skulle utnyttja tjänsterna om bib-
lioteket erbjöd dessa till ett självkostnadspris? 
 
Den här frågan är intressant ur två synvinklar. Dels har det visat sig att företag har lägre 
förväntningar på tjänster som är gratis (NUTEK 2000). Dels verkar det som om kvalite-
ten inom bibliotekets organisation ökar när de börjar ta betalt för sina tjänster (Johans-
sen 2004, s. 27ff.). Frågan motiveras självklart även av att många företag kanske inte 
anser sig ha råd att betala för informationstjänster. 

Inget Ganska Stort Totalt Svars-
Tjänster intresse (%) stort intr. (%) intr. (%) (%) frekv. (%)
Finna nyckelakt. i olika bransch. 38 39 23 100 100
Uppskatta prisnivåer 50 27 23 100 100
Hitta finansieringsmöjligheter 41 39 20 100 100
Tillgång till olika databaser 36 45 19 100 100
Sökhjälp i databaser o. bibl.kat. 39 42 19 100 100
Uppskatta marknadspotentialer 39 42 19 100 100
Tillgång till företagslitteratur 34 48 18 100 100
Utskrifts- och kopieringsmöjlig. 58 30 12 100 100
Seminarer, föreläsningar 42 47 11 100 100
Definiera företagets info.behov 52 37 11 100 100
Bevakning av affärsnyheter 39 52 9 100 100
Uthyrning av utrustning 53 41 6 100 100
Frukostmöten 63 35 2 100 98

Företag (st) Företag (%)
Aldrig 14 22
Ibland 44 70
Ofta 5 8
Totalt 63 100
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Tabell 7.4.10 
 
Kommentarer om enkäten och dess utformning. 
Som avslutning på enkäten lämnade jag en möjlighet för företagarna att komma med 
egna kommentarer. Det var precis som Trost (1996, s.95) säger om öppna frågor, endast 
några få som valde att lämna kommentarer. Det var total fem företagare som valde att 
lämna kommentarer. 
 
Två av dessa var kritiska till att kommunbiblioteket skulle tillhandahålla liknande tjäns-
ter som föreslogs i enkäten då de såg det som en konkurrens mot sina egen verksamhet. 
De tyckte inte att kommunen skulle erbjuda skattesubventionerade tjänster utan såg 
hellre att ett privat företag erbjöd dessa tjänster. 
 
Ett företag önskade större flexibilitet från bibliotekets sida när det gäller besökstider. 
Företagaren önskade att det gick att boka tid på biblioteket även utanför de ordinarie 
öppettiderna. 
 
Ett företag förespråkade en avgiftsfri företagsservice på biblioteket eftersom företagaren 
menade att små företag har ”kniven på strupen” och att en avgiftsbelagd service skulle 
få denne att avstå från att utnyttja servicen. 
 
Ett företag uttryckte en uppskattning över att undersökningen riktade sig till små företag 
och menade att företagare behöver uppmärksammas mer. 

Företag (st) Företag (%)
Aldrig 15 24
Ibland 42 68
Ofta 5 8
Totalt 62 100
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8 Analys av resultatet 

I detta avsnitt görs en sammanställning av resultaten och tänkbara tolkningar av mate-
rialet presenteras. Förslag till olika företagsinriktade tjänster lämnas löpande i texten. 

8.1 Företagens fördelning; bransch, storlek och ålder 
Enligt tabell 7.4.3 ser vi att nästan hälften (30 av 64) av företagen tillhör Tjänste/Service 
branschen. Anledningen till den fördelningen kan ligga i att de är företag i just den 
branschen som har det största intresset för dessa frågor och därför har varit mer benäg-
na, än företag ur andra branscher, att svara på enkäten. Det skulle även kunna vara så att 
det helt enkelt är fler företag inom den branschen registrerade i databasen Framtid Över-
torneå. 
 
När det gäller företagens storlek, sett till antalet anställda, kan vi i tabell 7.4.1 se att 27 
företag är ensamföretagare, 28 företag har fler än 2, men mindre än 10 anställda. Det 
vill säga 86 % av företagen är vad EU definierar som mikroföretag. 
 
Företagen, sett till företagandet, är relativt unga. Detta kan också vara en följd av att det 
är yngre företag som i större utsträckning, än äldre, är i behov av de tjänster jag presen-
terat i enkäten. Nyblivna företagare har inte hunnit bygga upp olika nätverk eller skaffat 
sig tillförlitliga informationskanaler. Äldre företag känner kanske inget behov av före-
tagsservice och har kanske av den anledningen inte svarat på enkäten. Eller så är det helt 
enkelt så att majoriteten av företagen i databasen FramtidÖvertorneå är unga. 
 

8.2 På vilket sätt söker företagen sin information? 
Här koncentrerar sig resonemangen utifrån enkätens fråga 6, ”Hur ofta använder du dig 
av följande informationskällor i din verksamhet?”. 
 

8.2.1 Internet 
Som vi kan se i Tabell 7.4.5 är det i den här undersökningen Internet som är den domi-
nerande informationskällan bland företagen. Hela 62 % uppger sig använda Internet ofta 
när de söker information. 63 av totalt 64 företag hade svarat på den här frågan. Av dessa 
63 företag var det 4 företag som uppgav att de inte använder Internet för att söka infor-
mation. Det ger att cirka 94 % (59 st.) företag faktiskt använder sig av Internet för att 
söka information. Dessa siffror förvånar nog ingen idag. I Vaughan, Tague-Sutcliffes 
och Tripps (1996, s.265) undersökning var Internet den källa som företagarna använde 
sig minst utav. De tycker själva att det är konstigt att Internet inte visar sig utnyttjas mer 
än vad det gör i deras undersökning. De tror dock att det kan röra sig om att Internet (då 
deras undersökning genomfördes) kunde betraktas som en ny informationskälla och att 
många företagare ännu inte kände till, eller hade tillgång till Internet. 
 
När det gäller informationssökning på Internet är det sällan vi möts av några svårigheter 
att hitta information. Det är snarare tvärtom svårt att göra sig en uppfattning om vilken 
information som är relevant för sökningen i fråga. Frankelius (1998, s.48) poängterar att 
det är viktigt för företag att skilja på högkvalitetskällor och på det han kalla andra käl-
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lor.  

I dagens läge är det mycket viktigt att skilja mellan bra och dåliga källor och för 
att klara det krävs stor kunskap, djup praktisk erfarenhet, rätt sammansatt person-
ligt nätverk och ständig bevakning av informationsmarknadens utbudssida. (Fran-
kelius, s.48) 

Biblioteket skulle mycket väl kunna vara den expertis som Frankelius menar behövs för 
att bedöma källors trovärdighet och relevans för företagens verksamheter. Dessutom 
skulle även biblioteket kunna tillhandahålla nyhetsbevakning på Internet inom överens-
komna områden. Biblioteket skulle även kunna utforma sin hemsida så att företagare 
lätt kunde hitta länkar till olika organisationer, databaser eller andra hjälpmedel som 
finns tillgängliga via Internet. 
 

8.2.2 Informella informationskällor 
Efter Internet är det de informella informationskällorna: kunder, leverantörer och vän-
ner, bekanta och släktingar, som är viktigast för företagarna. Det här är inte heller någon 
nyhet. I Vaughan, Tague-Sutcliffe och Tripps (1996, s.265) undersökning kommer 
”Kunder” på första plats, ”Leverantörer” på andra plats och ”Vänner, bekanta och släk-
tingar” på tredje plats. Ifall vi bortser från Internet (för att kunna göra en jämförelse 
mellan undersökningarna) kommer, i den här undersökningen, ”Leverantörer” på första 
plats och ”Kunder” på den andra och ”Vänner, bekanta och släktingar” först på fjärde 
plats efter ”Dagstidningar och tidskrifter”. Att ”Vänner, bekanta och släktingar” värde-
rades mindre än dagstidningar och tidskrifter kan bero på att en del respondenter kanske 
inte riktigt förstod frågan. När jag genomförde enkäterna via telefon var det en företaga-
re som just undrade vad jag menade med ”Vänner, bekanta och släktingar”. När jag för-
klarade att det handlade om att till exempel fråga om råd eller tips svarade företagaren 
att det gjorde denne ofta. I vilket fall som helst tyder även den här undersökningen på 
att företagarna värderar informella informationskällor högt. 
 
För bibliotekets del kan det innebära att de agerar som förmedlare av kontakter, eller 
skapar möjligheter för företagare att träffa till exempel andra företagare, representanter 
för företagsorganisationer. Det kan vara en mässa, som Vaughan, Sutcliffe och Tripp 
(s.265) ger exempel på. Det vill säga ett årligt återkommande evenemang där företagare 
har möjlighet att träffas tillsammans med kommunala representanter samt lokala och 
kanske regionala näringslivsorganisationer. 
 
Dessutom, menar Vaughan, Sutcliffe och Tripp (s.265) att det innebär det en möjlighet 
för biblioteket att försöka komma ifrån uppfattningar som att biblioteket är en slags för-
rådsbod för information. De föreslår att bibliotekspersonalen aktivt borde marknadsföra 
sig själva som kontaktförmedlare mellan företagare och till exempel nätverk, organisa-
tioner eller andra företagare. Och varför inte som Trapp (1999, s.39) föreslår, förmedla 
potentiella köpare (genom exempelvis databaser) eller att hjälpa någon att bygga upp sin 
kompetens inom ett visst område (genom att till exempel hitta lämpliga kurser). Trapp 
(ibid., s.38) föreslår även återkommande frukostmöten där olika teman behandlas. 
 

8.2.3 Formella informationskällor 
När det gäller de formella informationskällorna är det ”Dagstidningar och tidskrifter” 
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som värderas högst. 37 % av företagen uppger att de använder tidningar och tidskrifter 
ofta när de söker information. Enligt min mening borde företagen använda sig av den 
här sortens informationskälla oftare. Det är ett enkelt sätt att ta del av vad som händer i 
omvärlden. Men att läsa tidningar tar tid, tid som företagarna verkar ha ont om. NUTEK 
(2005, s.17) visar att 60 % av småföretagarna anser att brist på egen tid är ett tillväxt-
hinder. Dessutom är det dyrt att prenumerera på olika tidningar och tidskrifter. Tillgång 
till kapital är även det, enligt NUTEK (ibid., s.17), en faktor som småföretagarna upp-
ger som tillväxthinder. 
 
Bibliotekets bidrag kan vara att tillhandahålla prenumerationer på vissa dagstidningar 
och tidskrifter som kan vara av värde för företagare. Övertorneås kommunbibliotek er-
bjuder redan idag både lokala och rikstäckande dagstidningar för både Sverige och Fin-
land. Dessutom erbjuder biblioteket gratis Internetuppkopplingar till sina användare och 
på det viset går det att nå tidningar över hela världen. 
 
Även här kan en nyhetsbevakningstjänst vara aktuell för att ge de företagare som inte 
anser sig ha tid att läsa olika tidningar en chans att ändå hänga med i det som händer i 
omvärlden. 
 

8.2.4 Övriga informationskällor 
När det gäller de övriga informationskällorna i undersökningen (som inte nämnts i klar-
text ovan) tror jag biblioteket skulle kunna underlätta för företagarna genom att göra 
mer information lättillgänglig. Genom att via hemsidan samla länkar gruppvis efter 
ämne, som till exempel Malmö Stadsbibliotek har gjort eller varför inte även geogra-
fiskt, som biblioteket i Toronto. Men jag tror också att biblioteket borde informera om 
vad olika informationskällor kan ha för betydelse för företagen. Att till exempel 84 % 
av företagen inte utnyttjar universitet som informationskälla skulle kunna bero dels på 
det geografiska avståndet4 och dels på att det kan vara svårt att hitta de vetenskapliga 
rapporterna. Biblioteket skulle då dels kunna bevaka utgivningen av vetenskapliga rap-
porter, dels via hemsidan länka till olika universitet/högskolor. Samtidigt kunde biblio-
tekspersonalen även erbjuda sökhjälp i olika databaser och kataloger. 
 

8.2.5 Övertorneå kommunbibliotek 
Den stora uppgiften blir, tror jag, att först och främst övertyga företagen om att biblio-
teket kan vara en resurs för dem. 83 % av företagen vänder sig enligt undersökningen 
inte till biblioteket för att söka information. 

When most people here ‘public library,’ they think of story times, bestsellers (and 
how long you have to wait to get them), homework, and large print books for sen-
ior citizens. (Trapp 1999, s.38) 

En av företagarna som jag var i kontakt med i samband med undersökningen uppgav 
förläget att han inte varit inne i den nya biblioteksbyggnaden. Biblioteket bytte lokaler 
1997! Tyvärr är nog det här inget onormalt beteende och inget att skämmas för heller. 
Om föreställningen om biblioteket är som citatet ovan påstår finns det ju faktiskt ingen 
anledning för företagare att söka sig dit heller. 
                                                 
4 Till Luleå tekniska universitet är det ca 16 mil och till Umeå universitet är det ca 40 mil. 
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8.3 Hur kommer företagens informationsbehov till uttryck? 
Tre av frågorna relaterar direkt till företagens informationsbehov, nämligen fråga 7, 8 
och 9. Här under förs resonemanget om informationsbehovet fråga för fråga. 
 

8.3.1 Tid för informationssökning 
I tabell 7.4.6 ser vi att majoriteten av företagen lägger ned mellan 15 och 30 minuter per 
dag på informationssökning. Skulle det här då kunna vara ett uttryck för att företagen 
inte har något speciellt stort behov av information? Jag tror inte det. Det skulle kunna 
vara ett uttryck för att företagen inte har tid till att söka information. Som jag tidigare 
nämnt är tid en bristvara hos små företag. Det skulle kunna vara en penningfråga då 
Frankelius och Rosén (1992, s.46) menar att informationssökning nästan alltid medför 
en kostnad för företaget. 
 
Givetvis skulle det också kunna vara så att inte alla företag har förstått frågan. Placer-
ingen av fråga 6 är ett försök till att leda in företagen på vad jag menar med informa-
tionssökning, men vissa enkätsvar har gett mig indikationer på att de inte förstått inne-
börden av informationssökning. De kan till exempel i fråga 6 ha uppgett att de använder 
vissa informationskällor ofta för att i fråga 7 påstå att de inte ägnar någon tid alls till 
informationssökning. 
 
Jag tror mig ändå kunna dra slutsatsen att det handlar om tidsbrist från företagens sida. 
Vid min rundringning, när jag påminde företagen om att fylla i enkäten fick jag många 
kommentarer om just tidsbrist. 
 

8.3.2 Viktiga områden att ha kunskap om 
Om vi studerar tabell 7.4.7, ser vi att; ”Marknaden, kunder”, ”Bokföring” och ”Leveran-
törer” är det tre områden som företagen anser vara viktigast. 
 
När det gäller bokföring kan biblioteket hjälpa till praktiskt genom att tillhandahålla 
litteratur inom bokföringsteknik. (Vilket jag tror att de flesta kommunbibliotek redan 
gör.) Dessutom kan biblioteket hjälpa till med att förmedla kontakter mellan företagarna 
och bokföringsbyråer. 
 
Sett till marknaden och kunderna kan biblioteket med hjälp av databaser kartlägga 
marknader och efterfrågan. Frankelius och Rosén (1993) ger exempel på hur ett blivan-
de företag vände sig till biblioteket (i det här fallet ett universitetsbibliotek) för att hitta 
nya, för företaget okända, användningsområden för linolja. Det resulterade i att företa-
get fick tips på ca. 30 olika, för dem okända, sätt att använda linolja på. Därmed kunde 
de även expandera på marknader som de inte från början kände till. 
 
När det gäller leverantörer skulle biblioteket även här via databaser eller tryckta register 
kunna förmedla kontakter mellan företag och leverantörer.  
 
Områden som inte anses speciellt viktiga för företagen i den här undersökningen är 
”Revision” och ”Utbildningsutbud”. Trots att revision som kunskapsområde inte anses 
viktigt, tror jag inte att företagen tycker att revision är oviktigt. Det kan helt enkelt 
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hänga ihop med att många företagare har externa revisorer och inte själva, praktiskt, 
behöver lösa den uppgiften. NUTEK (2000, s.41), menar att just revision är den tjänst 
företagen mest köper in. 
 
Överlag, när det gäller kunskapsområdena i fråga 8, skulle biblioteket här både kunna 
erbjuda databaser via biblioteket eller genomföra sökningar för företagens räkningar i 
(för biblioteket) externa databaser. Dessutom skulle de kunna fungera som förmedlare 
mellan företagen och kontakter inom de olika områdena. Detta skulle enklast kunna 
göras via länkar på hemsidan. 
 

8.3.3 Vilka tjänster är företagen intresserade av? 
Studerar vi tabell 7.4.8 ser vi att intresset för olika tjänster i bibliotekets regi är ganska 
svalt. Många anser att tjänsterna är ganska viktiga, men få tycker att de är mycket vikti-
ga. Eftersom intresset är relativt svalt blir det en aning missvisande att rangordna del-
frågorna efter svarsalternativet ”Stort intresse”. Om vi till exempel ser på en av de del-
frågor som flest företagare anser vara av stort intresse (uppskatta prisnivåer), säger sig 
23 % av företagen ha ett stort intresse för den tjänsten, men samtidigt säger sig 50 % av 
företagen inte ha något som helst intresse för den frågan. 
 
Tittar vi däremot på mittenkategorin, ”Ganska stort intresse”, ser vi att 52 % är intresse-
rade av nyhetsbevakning. Seminarier och tillgång till databaser hamnar också högt upp 
om vi ser till ett ganska stort intresse. Företagen har även ett ganska stort intresse för 
tillgång till företagslitteratur. Om vi studerar alla tre svarsalternativen tillsammans ser vi 
att även ”Finna nyckelaktörer i olika branscher” är en tjänst som företagen anser viktig. 
 

8.4 Finns ett intresse för företagsservice i bibliotekets regi? 
Ser vi till tabell 7.4.9 och 7.4.10 verkar det som om företagen tycker att det finns ett 
behov av en företagsinriktad verksamhet på biblioteket. Få företag tror sig komma att 
utnyttja servicen ofta, men 44 av 64 företag tror sig komma att utnyttja den ibland. 
 
Enligt tabell 7.4.10 är det ingen större skillnad i intresse ifall biblioteket skulle ta ut en 
avgift för servicen. 42 företag visar fortfarande ett ganska stort intresse för företagsser-
vice på folkbiblioteket. 
 
Utifrån dessa resultat kan biblioteket förvänta sig användare även om det rör sig om 
avgiftsbelagda tjänster. I NUTEKs (2000, s.) rapport visade det sig också att företag har 
lägre förväntningar på avgiftsfria tjänster. Är förväntningarna låga från företagarnas 
sida kommer de nog heller inte att utnyttja tjänsterna. Dessutom verkar det med hänvis-
ning till aktuella studier på området (se exempelvis Johannsen 2004) vara så att biblio-
teken vinner på att införa avgifter för dessa tjänster. Förtjänsten kan dock inte räknas i 
kronor och ören utan tillför andra värden till verksamhe ten så som personlig- och orga-
nisatorisk utveckling. 
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9  Avslutning 

I det här avsnittet förs en avslutande diskussion följd av möjliga framtidsutsikter för en 
företagsinriktad verksamhet på Tornedalens bibliotek. 

9.1 Diskussion 
Om småföretagen kan antas vara subjektivt rationella måste företagsservicen vara an-
passad efter vad företagaren vill uppnå och vad som är bäst för henne/honom (Hjal-
marsson 1998, s.68). Sett ur det här perspektivet bör företagsservicen bygga på indirekta 
åtgärder som att stimulera och initiera entreprenörskap och att förmedla kontakter och 
fungera som bollplank (ibid., s.73). Det gäller med andra ord att vara mycket lyhörd för 
företagens önskningar vid upprättandet av en företagsbaserad service. Samtidigt gäller 
det att från bibliotekets sida vara tydlig med vad som ingår i en dylik tjänst. Ser vi till 
bibliotekets målsättning (se 6.2), tycker jag att en företagsservice ryms inom den målbe-
skrivningen. Men om biblioteket tänker ta betalt för sina tjänster har företagarna rätt att 
ställa vissa krav på tjänsterna. Då gäller det att syftet med den företagsbaserade verk-
samheten är inskriven i bibliotekets måldokument så att det inte uppkommer några 
tveksamheter om vad dessa tjänster innefattar. 
 
Om vi utgår från förra kapitlets analys och ser till informationssökningen verkar det 
vettigt att erbjuda företagen service, inte enbart på plats i biblioteket, utan även via en 
hemsida på Internet eftersom det är via den källan de flesta företagen söker sin informa-
tion. Samtidigt borde biblioteket även erbjuda kurser i informationssökning på Internet, 
men även i andra databaser och bibliotekskataloger. 
 
De informella informationskällorna värderas också högt bland företagen. Eftersom 
många av företagen är ensamföretagare skulle biblioteket kunna anordna seminarier 
eller frukostmöten som ger dem tillfälle att mötas och utbyta information. Dessa träffar 
skulle även kunna vara en möjlighet för blivande företagare att knyta kontakter. Om vi 
studerar tabell 7.4.8 ser vi att intresset för liknande tjänster inte är speciellt högt. Men 
jag tror inte biblioteket ska låta sig avskräckas från sådana arrangemang utan att först 
pröva i alla fall. I Malmö är frukostmötena väl besökta och de behöver inte ta längre tid 
än en timme. Tittar vi på Choo’s ”Knowing Cycle”(se avsnitt 3.1) finner vi också att i 
alla delmoment av den processen är mänskliga möten viktiga. 
 
Choo (2002, s.168) menar dock att informella källor måste kompletteras med formella 
källor för att omvärldsbevakningen ska bli mer balanserad. Här finns en rad alternativ 
att välja mellan. Företagen visar intressen för databaser, företagslitteratur och tidningar 
och tidskrifter. 
 
När det gäller sådant företagaren inte tidigare tänkt på tror jag att biblioteket skulle kun-
na vara till stor hjälp, i alla fall vid val av källor. Det gäller, enligt Frankelius & Rosén 
(1993, s.12), att välja rätt källor och inte enbart ta de som är lättillgängliga. Vidare me-
nar de att för att skaffa kunskaper om omvärlden handlar det om att vara kreativ i sina 
val av källor och metoder. Problemet, menar de, är att det endast går att vara kreativ 
med de informationskällor företagen redan känner till (ibid., s.67). 
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Bibliotekarierna skulle här kunna ge företagen tips om olika källor, som företagaren 
kanske inte känner till sedan tidigare. Källor som inte tillhör de breda, allmänna databa-
serna. Hamrefors (2002, s.118) menar att omvärldsbevakare alltmer överger de allmän-
na databaserna till förmån för mer specialiserade som inte finns tillgängliga via Internet. 
Nyhetsbevakning är en av tjänsterna som företagarna visat stort intresse för. En sådan 
tjänst skulle kunna spara tid till företagarna. Det gäller bara att bevakningsområdet är 
väl definierat från företagets sida. 

9.2 Framtidsutsikter 
Jag tror mycket väl att folkbiblioteken kan vara en resurs för näringslivet. Enligt NU-
TEK (2000, s.41) är företag med färre än 50 anställda verksamma i sin geografiska när-
het i större utsträckning än större företag. Därmed är det också viktigt att företagsservi-
cen finns geografiskt nära de företag de ska tjäna (ibid., s.107). Det borde, enligt Vaug-
han, Tague-Sutcliffe och Tripp (1996, s.262), falla sig naturligt för folkbiblioteken vars 
uppgift är att tillhandahålla information i ett begränsat geografisk område att serva dessa 
företag. Men det krävs, enligt mig, en aktiv och utåtriktad verksamhet från bibliotekets 
sida. Det går inte att sitta och vänta på att företagarna självmant ska uppsöka biblioteket. 
När det gäller informationssökning, i vilken form det må vara, borde företagarna se bib-
liotekarierna som en resurs fö r företagen. 
 
Jag tror att ett tillvägagångssätt skulle kunna vara en lokal kampanj initierad från biblio-
tekets sida. Kampanjen skulle gå ut på att bygga upp positiva attityder till företagande 
genom att informera allmänheten om vad företagande innebär och hur företagandet ser 
ut i kommunen. Enligt Svenskt Näringslivs (2005) ranking av kommuners företagskli-
mat5 ligger Övertorneå på plats 249 av 290 möjliga. Det verkar finnas olika uppfatt-
ningar om hur företagsklimatet ska mätas, men jag tycker ändå att siffrorna kan ge en 
fingervisning om hur läget ser ut. Övertorneå kommun har visserligen klättrat 30 platser 
uppåt på rankingskalan sedan 2004, men om man enbart ser till allmänhetens attityder 
till företagande ligger kommunen idag på plats 281. NUTEK (2005, s.26) säger sig ock-
så finna ett samband mellan attityder till företagande och faktiska etableringar av nya 
företag. 

I lokala arbetsmarknadsregioner där en stor andel av befolkningen är positiv till 
företagande tenderar också etableringsgraden vara hög […]. (ibid., s.26) 

Kampanjen bör genomsyras av de positiva effekter som företagandet medför för kom-
munens medborgare. Detta arbete bör ske i samarbete med andra aktörer som finns till 
stöd för företagande i kommunen och företagen själva. Förutom att främja positiva atti-
tyder skulle biblioteket få företagarnas uppmärksamhet och kanske även förtroende för 
fortsatt samarbete. Därefter kan biblioteket successivt bygga upp sin egen kompetens 
inom området och införa företagsinriktade tjänster. Många rena informationssöknings-
tjänster, men utöver detta, och det här tror jag är viktigt med hänvisning till Choos teo-
rier, bör biblioteket möjliggöra för företagarna att mötas. Detta kan ske genom direkt 
kontaktförmedling, men även via till exempel seminarier av olika slag eller via frukost-
möten med föreläsningar. 

                                                 
5 Företagsklimatet är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som 
finns i företagarens närmiljö (Svenskt Näringsliv). 
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För att servicen ska fungera är det även viktigt för biblioteket att upprätta ett samarbete 
med de lokala organisationerna och verksamheterna som finns för att stötta företagare. I 
Vaughan, Tague-Sutcliffe och Trapps (1996, s.266) studie visade det sig att personer 
som använde sig av det lokala småföretagscentrumet även utnyttjade bibliotekets tjäns-
ter. Det är också mycket viktigt, menar de, att de olika verksamheterna rekommenderar 
varandras tjänster. 
 
Kanske skulle det så småningom även vara möjligt att låna ut bibliotekarier till olika 
projekt i kommunen? Frankelius (1992) talar om så kallade ”grindvakters” betydelse för 
företags idéutveckling. Grindvakterna är enligt Frankelius: 

[…] personer som förser projektet med relevant extern information samt för in ex-
terna impulser om teknik och marknad i organisationen. (Frankelius 1992, s.106) 

Om vi ser i ett längre framtidsperspektiv skulle bibliotekspersonalen kanske kunna hjäl-
pa dessa grindvakter genom att på något vis delta i projekten, men frågan är då vad som 
skulle krävas av bibliotekarierna? 
 
Eftersom utbyte med Finland, genom finska användare, redan sker skulle en vidare ex-
pansion i de finska geografiskt närbelägna områdena inte vara otänkbart. Åtminstone 
skulle Tornedalens bibliotek, ifall de startar en företagsserviceverksamhet, i framtiden 
kunna agera konsulter till finska bibliotek i regionen som funderar på att erbjuda tjänster 
till lokala företag. Att bibliotek agerar som konsulter till andra bibliotek eller andra of-
fentliga organisationer är i alla fall enligt Johannsen (2004) den senaste utvecklingen 
inom den danska biblioteksvärlden. 
 
Ovanstående resonemang bygger naturligtvis på att biblioteket får de resurser som krävs 
i tid, personal och pengar för att utveckla en företagsinriktad verksamhet. Men det krävs 
även mycket av personalen rent kompetensmässigt och därför tror jag att det kan finnas 
en vits med att börja verksamheten i begränsad omfattning för att därefter successivt 
upparbeta kompetens genom till exempel: studiebesök på bibliotek som bedriver lik-
nande service, genom att upprätta samarbete med befintliga företagsorganisationer på 
orten, men även på läns- och riksnivå, genom inköp av ny litteratur och databaser, ge-
nom vidareutbildning av personal och självklart genom att lära känna företagarna och 
deras verksamhet. 
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10 Sammanfattning 

Idag finns det många företagsinriktade informationstjänster på riks-, läns- och lokal 
nivå. Få känner till att även folkbiblioteken kan erbjuda företag service. Jag har för att 
uppmärksamma detta gjort en enkätundersökning bland företag i Övertorneå kommun 
under våren 2005. Resultatet visade att företagen är positiva till en företagsinriktad 
verksamhet på det lokala folkbiblioteket. 
 
Mitt syfte har varit att ta reda på vilka informationsbehov företagen på orten har och 
med vilka tjänster folkbiblioteket skulle kunna tillmötesgå dem 
 
För att uppnå syftet har jag specificerat mig med följande frågeställningar: 
q Hur kommer informationsbehovet till uttryck på företagen? 
q På vilket sätt söker företagen sin information? 
q Vilka eventuella tjänster inom biblioteket skulle företagen kunna vara hjälpta av? 
 
Tidigare forskning om företagsservice på folkbibliotek visar att det mycket väl går att 
bedriva företagsinriktad verksamhet på folkbibliotek. På små orter har biblioteket bland 
annat den fördelen att personalen har god lokalkännedom. Dessutom finns få tillgångar 
till andra informationsresurser, som till exempel universitet. 
 
Tidigare forskning angående företags informationsbehov och deras informationssökning 
visar att företag till största delen använder sig av vänner och bekanta när de söker in-
formation. Dessa informationskällor kan dock vara något ensidiga och behöver därför 
kompletteras med tryckta källor. Den tidigare forskningen visar även att händelser i en 
global omvärld kan få konsekvenser för företag på små orter och att det lönar sig att 
bevaka sin omvärld. 
 
Av 113 tillfrågade företag var det 64 stycken som svarade på enkäten. Företagen i denna 
undersökning skiljer sig inte från vad tidigare forskning redan klarlagt. Internet är ett 
viktigt inslag i informationssökningen, men företagen i Övertorneå kommun använder 
sig också i stor utsträckning av personliga kontakter när de söker information. Bibliote-
ket skulle kunna tillhanda hålla rena informationssökningstjänster för att till exempel 
frigöra tid för företagarna, men det skulle även kunna arrangera möten mellan företaga-
re då möten mellan människor är viktiga för företagens utveckling. 
 
Det finns ett samband mellan nyetableringar av företag och allmänhetens attityder till 
företagande. På orter där attityderna är positiva till företagande är nyetableringarna hög-
re än på orter med en mer negativ syn på företagande. I Övertorneå kommun har all-
mänheten inte någon positiv attityd mot företagande. Därför föreslår jag att Övertorneås 
politiker tar hjälp utav kommunens bibliotek för att stärka allmänhetens attityder gent-
emot företagande. 
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Bilagor 

Företagsservice på folkbibliotek 
 
Majoriteten av folkbiblioteken är idag inte några aktiva aktörer inom svenskt näringsliv, 
men skulle i större utsträckning kunna vara en viktig resurs för småföretag. Mitt syfte 
med den här undersökningen är att ta reda på vilket intresse som finns bland Övertorne-
ås företag för en sådan verksamhet på biblioteket. Jag arbetar inte på uppdrag av kom-
munen eller biblioteket utan den här undersökningen är stommen i min kandidatuppsats 
i biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Undersökning-
en vänder sig till de flesta av företagen i Övertorneå. 
 
Företagsservice går ut på att biblioteket erbjuder småföretag olika tjänster, till exempel 
tillgång till olika databaser, information om; företagsstart, personalfrågor, marknadsfö-
ring, Internet. Mycket av servicen går ut på så kallad hjälp till självhjälp. Bibliotekarier-
na visar företagen var de kan söka information, men lär även ut söktekniker så att den 
information de hittar verkligen är relevant. Tjänsten kan även skräddarsys för att tillmö-
tesgå olika företags behov. Biblioteket kan ha ett nära samarbete med till exempel 
ALMI och ortens näringslivsbolag och ingår då på så vis i det lokala nätverket som 
finns till för att stötta företagen. 
 
Ert deltagande är mycket viktigt för att få en verklig uppfattning om företagens informa-
tionsbehov i Övertorneå. Skulle en sådan verksamhet bli aktuell i framtiden har ni även 
här chansen att ge uttryck för just era intressen. Undersökningen är konfidentiell i den 
mening att resultaten inte på något vis kommer att förknippas med ett enskilt företag. 
Inget företag kommer heller att nämnas vid namn i rapporten. Det löpnummer som ni 
hittar längst upp i det högra hörnet på frågeformuläret är till för att jag ska kunna pricka 
av de företag som svarat och inte behöva besvära dessa med en påminnelse. När ert svar 
är avprickat klipps löpnumret bort från formuläret och deltagandet blir på det viset ano-
nymt. 
 
Nu när ni kommit så här långt hoppas jag att ni fyller i den bifogade enkäten, det hand-
lar bara om 11 frågor och tar högst 10 minuter i anspråk. 
 
Tack på förhand / Anna-Karin Luttu, studerande vi BHS i Borås 
 
 
Om ni har frågor angående enkäten är ni välkomna att ringa eller maila mig: 
 
Telefonnummer: 0927-520 11 (dag- och kvällstid) 
E-postadress:  luttu31@spray.se (dygnet runt) 
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Enkätfrågor
Löpnummer: 

1. Hur många anställda finns i företaget?
(Inklusive arbetande delägare. Ensamföretagare räknas som 1 anställd.)

2. Ungefär hur mycket omsätter företaget per år?

3. Vilken bransch tillhör företaget?

Tjänste/Service

Produktion
Livsmedel/Detaljhandel

Transport
Skogbruk/Jordbruk

Annat, det vill säga: _____________________________

4. Vilket år startade företaget?

5. Från vilket år har du/ni drivit företaget?

6. Hur ofta använder du dig av följande Aldrig Ibland Ofta
informationskällor i din verksamhet?

Kunder ……………………………………………………..
Leverantörer………………………………………………..
Vänner, bekanta och släktingar …………………………
Dagstidningar, tidskrifter …………………………………
Konsulter, advokater ……………………………………..
Handels-, bransch- och företagsorganisationer ……….
Banker och andra finanseringsbolag ……………………
Övertorneå kommunbibliotek …………………………….
Regering, riksdag och länsstyrelse ……………………..
Internet ……………………………………………………..
Universitet ………………………………………………….

7. Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis ned på informationssökning varje dag?

15-30 minuter
1 timme
1-2 timmar
Mer än 2 timmar
Ingen tid alls
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8. Hur viktigt anser du att det är att ha kunskap inom Inte Ganska Mycket
följande områden? viktigt alls viktigt viktigt

Marknaden, kunder ……………………………………….
Teknik ………………………………………………………
Politisk, social och juridisk information ………………..
Revision …………………………………………………….
Utbildningsutbud …………………………………………..
Marknadsföring/Försäljningsteknik………………………
Konkurrenters verksamhet ……………………………….
Leverentörer ………………………………………………..
Finansieringsmöjligheter ………………………………….
Ledarskap ………………………………………………….
Bokföring …………………………………………………..

9. Om biblioteket kunde erbjuda följande tjänster Inget Ganska Stort
vilka skulle vara intressanta för din verksamhet? intresse stort intresse

intresse

Tillgång till företagslitteratur ……………………………..
Hjälp med att definiera företagets informationsbehov …
Hjälp med att finna nyckelaktörer i olika branscher …..
Hjälp med att uppskatta prisnivåer …………………….
Hjälp med att uppskatta potentiella marknadsvolymer
Hjälp med att hitta finansieringsmöjligheter ……………
Tillgång till olika databaser ………………………………
Sökhjälp i databaser och bibliotekskataloger ………….
Seminarer, föreläsningar ………………………………….
Frukostmöten ……………………………………………..
Bevakning av affärsnyheter ……………………………….
Uthyrning av utrustning ex. digitalkamera ………………
Utskrifts- och kopieringsmöjligheter …………………….

Aldrig Ibland Ofta
10. Om Övertorneå kommunbibliotek skulle införa

företagsservice, hur ofta tror du att du skulle
utnyttja tjänsterna? ……………………………………….

11. Hur ofta tror du att du skulle utnyttja tjänsterna
om biblioteket erbjöd dessa till ett självkostnadspris?

Har du ytterligare synpunkter på den här undersökningen och dess frågor
så skriv dem gärna på baksidan av detta ark.

Nu är du klar! / Tack för hjälpen!


