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SAMMANFATTNING 
Svensk samhällsinformation har sedan slutet av 60-talet utvecklats från i 
huvudsak enkelriktad kommunikation mot att bli alltmer kundorienterad och 
dialoginriktad. I och med utvecklingen av modern informationsteknik har nya 
kanaler uppstått för spridningen av information. Detta har fått stort genomslag på 
statlig nivå där ett antal nämnder, delegationer och myndigheter har medverkat i 
utvecklingen av en reformvision om 24-timmarsservice. Visionen innebär bland 
annat att såväl medborgare som företag ska kunna hämta information dygnet runt 
och beredas möjligheter till elektronisk självbetjäning i flera ärenden. I 
Linköpings kommun har ett flertal medborgarorienterade e-tjänster utvecklats och 
för närvarande förbereder man implementeringen av en informationsportal för 
näringslivet. Denna studie syftar till att undersöka informationsbehovet hos en 
avgränsad del av målgruppen för denna portal, nämligen nyföretagare.  
 
Studien tog sin utgångspunkt i huvudfrågeställningen ”Vilket informationsbehov 
har nyföretagare?” som delades in i tre delfrågeställningar; ”Vilken information 
behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och därigenom skapa 
förutsättningar för det dagliga arbetet?”, ”Hur upplever nyföretagare sitt 
informationsbehov så som det kommer till uttryck i situationer där nödvändig 
kunskap saknas för att lösa problem?” och ”Hur hanterar nyföretagare sitt 
informationsbehov i relation till tillgängliga informationskanaler?”. En kvalitativ 
fallstudiemetod med utgångspunkt i fenomenografi och grundad teori fick utgöra 
ramverk för datainsamling, bearbetning och analys. Under datainsamlingen 
genomfördes nio öppna intervjuer med elva informanter. I analysfasen studerades 
resultatet i relation till studiens delfrågeställningar och till Wilsons, Choos och 
Belkins begreppsmodeller.  
 
Studien indikerar att nyföretagare i målgruppen för Linköpings kommuns 
informationsportal hyser ett mångfacetterat informationsbehov. Detta uppstår när 
nyföretagaren antar olika roller som en naturlig del av verksamheten, exempelvis 
kan nyföretagaren agera hantverkare, försäljare eller arbetsgivare för att hantera 
olika situationer. Vid branschspecifika händelser kan nyföretagaren till exempel 
behöva information om hur man söker särskilda tillstånd och vid standard-
händelser kan han eller hon liksom egenföretagare i andra branscher behöva 
information om bolagsregistrering eller skattedeklaration. Informationsbehovet 
styrs dock inte enbart av vilken information som behövs för att lösa problem utan 
även av hur informationen presenteras, över vilka kanaler den förmedlas och 
genom vilka frågeställningar den blir tillgänglig. Av betydelse kan också vara hur 
nyföretagaren uppfattar sitt informationsbehov i relation till kunskap om 
informationssökningsstrategier, mod att formulera frågor inom ett främmande 
område och kommunikationsroller mellan sändare och mottagare. Vissa i 
målgruppen verkar föredra verkliga möten och telefonkontakt framför elektronisk 
kommunikation. Detta kan bero på att det verkliga mötet möjliggör en annan typ 
av kommunikation än det virtuella genom att det tillåter överföring av implicit 
kunskap och kan underlätta frågeformulering. Studien har resulterat i en 
konceptskiss över en informationstjänst som tar utgångspunkt i resonemanget om 
roller, branschspecifika händelser och standardhändelser. 
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1 INLEDNING 

1.1 Svensk samhällsinformation under utveckling 
I betänkandet ”Vidgad samhällsinformation” (SOU 1969:48) presenterar 
Informationsutredningen en ny samhällssituation som innebär att den ökande 
tillväxten av välfärdsinrättningar nödvändiggör en förändring av rådande 
samhällsinformationsstrategier. I en inledande diskussion om svenska 
medborgares rättigheter och skyldigheter ger man exempel på samhällsförmåner 
som medborgaren kan gå miste om på grund av otillräcklig information. Man tar 
även upp samhällets möjligheter till förebyggande åtgärder som en funktion av 
samhällsinformation och konstaterar att: 
 

De här nämnda exemplen antyder, att samhällsinformationens uppgifter inte 
inskränker sig till att förmedla >>neutrala>> kunskaper. Syftet måste bli att 
genom kunskapsförmedling förändra eller förstärka medborgarnas egna 
värderingar och beteenden. (SOU 1969:48, s.8) 

 
Utredningens inledande diskussion behandlar även frågan om samhälls-
informationens betydelse för medborgarens demokratiska inflytande och 
möjligheter till påverkan av samhällsutvecklingen. 
 
Informationsutredningen såg möjligheter till förbättrad informationsspridning 
genom de ökade sändningsmöjligheter för radio och TV som var aktuella vid 
tidpunkten. Härigenom skulle man effektivt förmedla information till medborgare 
på ett sätt som kunde minska behovet av mer kostsam personlig kontakt mellan 
myndighetsanställda och medborgare. Utredningen poängterade dock att underlag 
saknades för ”bedömning av massmedias kvalitativa egenskaper” (SOU 1969:48, 
s.89). Därför föreslog man att varje större informationsinsats borde följas 
noggrant genom formativ utvärdering. 
 
I sitt betänkande konstaterar utredningen emellertid att den expertis som behövs 
för att effektivisera kontaktverksamheten i massmedia och andra media saknas i 
stor utsträckning. Inom dessa områden menar man att staten som tidigare skall 
köpa konsulttjänster men föreslår samtidigt en ny form för hur detta bör gå till. Ett 
statligt konsultbolag ska hjälpa myndigheter med den rådgivning som behövs vid 
upphandling av informationsrelaterade lösningar.(SOU 1969:48) 
 

Statsmakterna slog i början av 1970-talet fast [...] att samhällsinformationen 
har två huvuduppgifter: 
� att göra medborgarna medvetna om deras rättigheter och skyldigheter 
och 
� att göra det möjligt för dem att hävda sina idéer och intressen i den 
demokratiska processen (SOU 1984:68, s.13) 

 
 Nämnden för samhällsinformation (NSI) inrättades 1971 och fick till uppgift att 
underlätta samordningen av offentliga organs informationsbehov och effektivisera 
utnyttjandet av samhällets resurser. På dessa punkter bidrog nämnden genom att 
delta i olika samordningsprojekt som bland annat omfattade utformning av ett 
invandrarpaket. Man utredde även myndigheters presentation i telefonkatalogen 
och skapade instrument för utvärdering av informationskampanjer, som bland 
annat resulterade i framtagandet av en erfarenhetsbank som skulle underlätta 
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utformningen av kommande kampanjer. NSI hade även ansvar för frågor som 
gällde dagspressannonsering och information till invandrare. Nämndens 
verksamhet avvecklades i slutet av 70-talet och vissa av dess funktioner 
fördelades till andra nämnder. Riksdagen hade funnit att en effektivare 
samordning av samhällsinformation behövde utvecklas. (SOU 1984:68) 
 
Informationsdelegationen skriver i sitt betänkande ”Samordnad samhälls-
information stat – landsting – kommun” (SOU 1984:68, s.87) om hur en 
förändring i synsättet på offentlig sektor har skett ”såsom en övergång från en 
myndighetskultur till en servicekultur”. Man har därför uppfattningen att 
kommande åtgärder härefter ska bedömas med utgångspunkt i medborgarnas 
behov och önskemål. För att verka för en sådan utveckling ställer delegationen 
upp ett antal kriterier för god samhällsinformation. Dessa gäller bland annat lokal 
anpassning av information, överskådlighet och begriplighet.  
 
Vidare understryker delegationen hur information från flera myndigheter kan bli 
svåröverskådlig och hur detta kan leda till ett mer kostsamt informationsarbete, 
bland annat då myndigheterna riskerar dubbelarbete. För att motverka detta 
föreslår man tillkomsten av ett särskilt samordnande organ – Informationsrådet. 
 
Informationsrådet skulle få till uppgift att samordna myndigheternas information 
till medborgarna på ett sådant sätt att de tidigare nämnda kriterierna tillgodosågs. 
Detta skulle ske genom samråd med informationsansvariga hos myndigheterna 
och genom formulerandet av förslag till nya samordningsformer. Rådet skulle 
även säkerställa tillvaratagandet av samhällsinformationens intressen inom 
områden som har betydelse för samhällskommunikationen, till exempel vid 
introduktionen av nya medier eller förändringar i mediepolitiken. Verksamheten 
skulle dessutom omfatta rådgivning till myndigheter inom organisatoriska frågor 
och informationsplanering samt till viss del utformning av större 
informationsprojekt som exempelvis Samhällsguiden. (SOU 1984:68) 
 
Samhällsguiden var en handbok som under 80-talet och början av 90-talet utgavs i 
tryckt form. Syftet var att förse medborgare och tjänstemän med ett överblickbart 
referensverk över myndigheternas verksamhet, service och information. 
Samhällsguiden har sedan dess övergått till digital form och fått en egen 
webbplats. Sedermera har denna ersatts av informationsportalen Sverige.se som 
framtagits med utgångspunkt i statens visioner om 24-timmarsservice (Perfect, 
2005). 

1.2 Sveriges satsning på 24-timmarsservice 
I ett regeringsbeslut 1994 tecknas en vision om hur det offentliga Sverige ska dra 
nytta av teknikutvecklingen för att stimulera näringsliv och förbättrad service 
gentemot medborgare och företag (IT-kommissionen, 1998). IT-kommissionen 
bildas samma år som rådgivande organ i IT-frågor för att utreda hur 
informationsteknik påverkar samhället i stort samt vilka problem och möjligheter 
som utvecklingen medför. I rapporten ”Breddtjänster - ett nytt skede i IT-
politiken” (SOU 2002:51) skriver kommissionen att en ny kommission bör 
tillsättas för att driva på utvecklingen av medborgarnyttiga e-tjänster. År 2003 
upphör IT-kommissionens uppdrag och i sitt slutbetänkande ”Digitala tjänster – 
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Hur då?” (SOU 2003:55) framhåller man vikten av att fokusera på en 
resultatorienterad och nyttoinriktad  IT-politik. 
 
Den IT-politiska strategigruppen bildas sommaren 2003 och får till uppgift att 
samordna och vara rådgivare till regeringen inom IT-politiska frågor. Bland annat 
ska gruppen föreslå hur IT-politiken bör utvecklas i framtiden, hur tilliten till IT 
ska ökas från statligt håll och bedöma vilka sociala och kulturella effekter som 
framväxten av informationssamhället kan ha.  Parallellt i tiden beslutar regeringen 
också att en särskild delegation för e-tjänster ska tillsättas, 24-
timmarsdelegationen. (IT-politiska strategigruppen, 2004) 
 
24-timmarsdelegationen bildas juni 2003 enligt IT-kommissionens tidigare 
rekommendation. Delegationen får till uppgift att på en övergripande nivå 
befrämja utvecklingen inom digitalisering av offentliga tjänster. Det innebär att 
den bland annat ska identifiera nyttoområden, leda vägen för ökad samverkan 
mellan olika samhällsnivåer och bedöma behovet av särskilda stödinsatser för 
utveckling av e-service1. Delegationen har under sin verksamhetstid deltagit i en 
mängd utvecklingsprojekt och har bland annat fastställt en metod för säker 
identifiering av användare av e-tjänster (24-timmarsdelegationen, 2005a).2 (24-
timmarsdelegationen, 2005b) 
 
Nämnden för elektronisk förvaltning, även kallad e-nämnden, bildades 2004 och 
fick till främsta uppgift att utveckla och tillgängliggöra standardiserade metoder 
för implementation av IKT-tjänster inom den offentliga sektorn. Den skulle även 
verka för att informationsteknikmarknaden erbjöd den typ av tjänster och 
produkter som behövdes för att möjliggöra elektronisk förvaltning.  Nämnden 
hade kanslistöd från Statskontoret i Stockholm och lydde under regeringen. Enligt 
förordningen (SFS 2003:769) hade nämnden beslutanderätt i frågor som gäller 
formkrav för det elektroniska informationsutbytet mellan myndigheter under 
regeringen. (e-nämnden, 2004) 
 
Verket för förvaltningsutveckling (Verva) bildades som stabsmyndighet i januari 
2006 för att bistå offentlig förvaltning med kompetensstöd och riktlinjer för 
utveckling av såväl övergripande styrning som IT-strategier. Verket ska även ta 
fram modeller för upphandling av IT-tjänster och samordna förfarandet vid 
införandet av nya IT-relaterade produkter och tjänster inom den offentliga sektorn  
(Verva, 2006a). ”Vägledningen 24-timmarswebben” (Verva, 2006b) och 
”Vägledning för brukardialog” (Verva, 2006c) är exempel på publikationer som 
ska bidra till utvecklingen av offentlig e-service och fortskridande mot visionen 
om 24-timmarsmyndigheten3. 

                                                
1 E-service Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets IT-enhet definierar e-service 
som ”offentlig elektronisk service”. Innebörden av e-service är enligt IT-enheten ”att medborgarna 
ges möjlighet att nå tjänster och service över elektroniska kanaler, i första hand Internet”. (Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundets IT-enhet, 2002) 
 
2  Christina Kvarnström, Huvudsekreterare 24-timmarsdelegationen, möte den 22 februari 2005 
 
3 24-timmarsmyndighet Enligt Statskontoret (Statskontoret, 2000) kan begreppet 24-timmars-
myndighet beskrivas som: ”en kombination av åtgärder som alla syftar till att skapa myndigheter i 
medborgarnas tjänst. Myndigheten skall härvid medvetet implementera e-tjänster i sin dynamiskt 
framväxande förändring mot nätverksmyndighet”. 
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Linköpings kommuns satsning på 24-timmarsservice 
Linköpings kommun har sedan 1995 arbetat inom ramen för ett e-program vars 
främsta syfte är att skapa en kunskapsbaserad stad i enlighet med Sveriges och 
EU:s mål inom IT-utveckling. I kommunens E-program skriver man om det 
kunskapsbaserade samhället: 

 
Inriktningen mot ett kunskapsbaserat samhälle möter fyra stora utmaningar. 
Den första är att överbrygga barriärer - som kunskap, tillgänglighet, 
kapacitet. Den andra är att tillförsäkra rättigheter för medborgare. Den tredje 
är att stimulera kunskapsbaserad industri. Den fjärde är att stimulera 
modernisering av offentlig service och utveckling mot eGovernment. 
(Sjölund, 2004, s.1) 

 
Linköpings kommun har kommit förhållandevis långt vad gäller utveckling av 
medborgarnyttiga e-tjänster. Exempel på sådana tjänster som nås via kommunens 
hemsida är regional ansökan till gymnasieskolor, interaktiv karta över kommunen 
och utlåning av e-böcker från stadsbiblioteket. (Linköpings kommun, 2005) Det 
kommunala bolaget Tekniska Verken rapporterar störningar i elnätet via SMS och 
elkunder kan lämna mätarställningar via bolagets hemsida (Tekniska Verken, 
u.å.). Hittills har medborgarorienterade e-tjänster stått i fokus för e-programmet 
men från och med 2005 kommer man att göra en satsning på företagsorienterad 
24-timmarsservice.4  
 
Under 2005 utreder kommunen möjligheterna att skapa en informationsportal5 för 
näringslivet (Nydén, 2005, s.1): 
 

Syftet med projektet är att tillsammans med näringslivet i Linköping utforma 
en informationsportal för näringslivsfrågor. Portalen skall vara en 
samlingspunkt för information och dialog mellan näringsliv och näringsliv 
samt mellan näringsliv och kommun. Här skall finnas den information som 
dels näringslivet vill ha, dels den information som kommunen vill förmedla. 
Här finns också möjlighet att skapa och delta i diskussionsforum. Enkelt 
uttryck [sic] skall portalen fungera som en samlingspunkt för det virtuella 
mötet mellan kommun och näringsliv. 

 
”Frågan är - vad vill näringslivet ha? Om detta vet vi mycket lite. [...] Och därför 
bör ett första steg i byggandet av en portal vara en ordentlig kundundersökning.” 
skriver Nydén (2005, ss.2-3) vidare i projektets beskrivning. Denna uppsats är 
tänkt att bidra i liten skala till detta projekt med fokus på en avgränsad del av 
portalen som ska samla material för nyföretagare från NUTEK, ALMI, 
Nyföretagarcentrum och Mjärdevi Business Incubator inom samma webplats. 

1.3 Nyföretagarens situation 
Vid uppstarten av ett företag finns det en rad olika moment som måste 
genomföras innan verksamheten kan börja. Bland dessa moment ingår till 
exempel registrering av bolagsnamn vid Bolagsverket och i de flesta fall ansökan 

                                                
4 Michael Johansson Frode, Näringslivssekreterare Linköpings kommun & Michael Nydén 
Utredningsledare, Linköpings kommun, möte den 8 mars 2005 
 
5 Informationsportal Med informationsportal åsyftas här en www-baserad informationstjänst 
med information från flera samhällsaktörer samlad inom en webbplats. 
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om F-skatt. De två föregående hör till de mest grundläggande formaliteterna i en 
ganska omfattande mängd frågor som entreprenören kan tvingas ta hänsyn till. 
Fler exempel kan nämnas: 
 
- Affärsplan med marknadsundersökning 
- Bolagsstadgar, avtalsdokument 
- Marknadsföringsprofil med logotyp, företagets värderingar, typ av exponering 
- Investeringskapital, eventuellt genom lån 
- Bokföring med tillhörande revisionstjänster 
- Lokaler och materiel 
- Särskilda tillstånd för vissa produkter eller tjänster 
 
Alla ovanstående punkter omfattas av formella regler eller anvisningar och 
hanteras med hjälp av olika föreskrifter, myndigheter eller företag. Att starta 
affärsverksamhet kräver alltså att man som entreprenör är väl insatt i ett flertal 
områden för att ha ett tillräckligt stort beslutsunderlag. Wells (2003) skriver i sin 
bok om informationstillgångar i företag (”Maximizing the Enterprise Information 
Assets”) att information och dess användning är grundläggande element i 
företagsstruktur och affärsplanering. I en vanlig modell av affärsverksamhet där 
produktivitet, kostnader och avkastning balanseras mot varandra menar Wells 
(2003) att informationshantering är avgörande för resultaten inom alla tre 
områdena. 

Fyra organisationer för nyföretagare 
Till nyföretagares hjälp finns det i Linköping fyra organisationer som 
tillhandahåller information och rådgivning. NUTEK, ALMI företagspartner, 
Nyföretagarcentrum och Mjärdevi Business Incubator hjälper entreprenörer6 i 
frågor som rör allt från investeringslån till företagslokaler. 
 
NUTEK, verket för näringslivsutveckling, har till uppgift att stimulera svenskt 
näringsliv och verka för en hållbar tillväxt i hela landet.  Detta sker huvudsakligen 
genom finansiering, information och rådgivning i samband med program och 
stödåtgärder på regionalpolitisk nivå. Målet för verksamheten är att skapa fler 
starka regioner och växande företag. NUTEK och ALMI (se nedan) samverkar 
genom att tillhandahålla tillväxtorienterat finansierings- och informationsstöd till 
små och medelstora företag där tonvikten läggs vid innovationer. Den här typen 
av stödinsatser ska även ge små företag bättre tillgång till marknadens samlade 
kapitalutbud. (NUTEK, u.å.) 
 
NUTEK (1999) skriver i sin rapport ”Förbättra för nyföretagaren – NUTEKs 
erfarenheter från Startlinjen” att information och service till nyföretagare bör 
förbättras på bland annat följande punkter: 
 

                                                
6 Entreprenör Enligt Nationalencyklopedins (1989-1996) definition är entreprenör en ”[...] 
företagsam person som skapar nytt användarvärde. En entreprenör kan agera inom affärsvärlden 
med att skapa nya varor och/eller tjänster, t.ex. nya råvarukällor, nya distributionsvägar eller en ny 
organisation av affärsverksamheten. Entreprenören kan även agera inom den offentliga sektorn 
med att bl.a. förnya skola, sjukvård eller politik. Slutligen kan en sådan person skapa nya ideella 
verksamheter som inte primärt styrs av marknadsregler eller offentliga krav.”. 
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- Den mångfald som representeras inom målgruppen ställer krav på en 
särskild kompetens hos rådgivare vid nyföretagarorganisationer – 
information måste kunna anpassas till nyföretagare med olika bakgrund.  

- Nyföretagarorganisationer bör stimulera till framväxten av nyföretagar-
nätverk. 

- Myndigheter bör vara insatta i vad det innebär att vara nyföretagare och 
ska kunna anpassa sin informationsverksamhet därefter. 

- Offentliga aktörer och myndigheter bör arbeta för att införa en gemensam 
terminologi för att underlätta kommunikationen med målgruppen. 

 
ALMI är en statlig koncern som med ett moderbolag och ett antal länsvis 
arbetande dotterbolag stöder utveckling i företag genom fördelaktiga lån. Främst 
inriktar man sig på innovatörer och nya företag. Organisationen har ett nära 
samarbete med bland andra NUTEK, Nyföretagarcentrum och kommunernas olika 
näringslivsenheter samt andra satsningar på företagsutveckling. I Östergötlands 
län är ALMI lokaliserat till Linköping och har ett trettiotal medarbetare. Totalt 
omfattar den lokala verksamheten ca 700 låntagare, coaching hos ca 200 företag 
och kortare rådgivning till 1.500 företag.7 (ALMI, u.å.) 
 
Nyföretagarcentrum är en organisation som samordnas av stiftelsen Svenska Jobs 
and Society och som finansieras av ett antal intressenter från näringslivet. Syftet 
är att hjälpa nyföretagare med inledningsfasen av verksamheten genom att bistå 
med rådgivning inom ett flertal områden som omfattar bland annat affärs-
planering, finansiering, revision och marknadsföring. Genom samverkan med 
lokala aktörer har organisationen tillgång till ett nätverk av experter. I 
Östergötlands län finns det sju rådgivare som representerar organisationen. 8 
 (Nyföretagarcentrum, u.å.) 
 
Mjärdevi Business Incubator ägs och drivs av Teknikbrostiftelsen, Mjärdevi 
Science Park AB och Linköpings Universitetsholding AB. Syftet med 
verksamheten är att hjälpa i första hand nya företag med IT-relaterade, 
produktorienterade och teknikbaserade affärsidéer att få tillgång till lokaler, 
rådgivning och finansiering. Genom att tillhandahålla lokaler inom en och samma 
byggnad vill man stimulera ett kreativt utbyte mellan inkubatorföretagen. I 
dagsläget ingår ett tiotal nystartade företag i organisationen. (Mjärdevi Business 
Incubator, u.å.) 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att genom kvalitativ fallstudiemetodik undersöka 
nyföretagares informationsbehov. För att erhålla en mångsidig bild av fenomenet 
används en metodtriangulerande analysmodell som ska lyfta fram olika aspekter 
av behovet och ge möjligheter till naturalistisk generalisering. Studien ska på så 
vis leda till en utförlig fallbeskrivning som i liten skala kan bidra till utvecklingen 
av en internetbaserad kommunal informationsportal.  
 
 

                                                
7 Anders Ferntoft, Affärsutveckling ALMI Företagspartner, möte den 2 maj 2005 
8 Birgitta Carlsson, VD Nyföretagarcentrum Östergötland, möte den 21 april 2005 
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För att uppnå ovanstående syfte har jag valt att utgå från den centrala 
frågeställningen ”Vilket informationsbehov har nyföretagare?”. Denna fråga  bryts 
ned i följande tre delfrågor: 
 

- Vilken information behöver nyföretagare för att etablera verksamhets-
rutiner och därigenom skapa förutsättningar för det dagliga arbetet? 
 

- Hur uppfattar nyföretagare fenomenet informationsbehov så som det 
kommer till uttryck i situationer där nödvändig kunskap saknas för att lösa 
problem? 
 

- Hur hanterar nyföretagare sitt informationsbehov i relation till tillgängliga 
informationskanaler? 

 
Målgrupper för studien är anställda vid Linköpings kommun och läsare som har 
ett särskilt intresse för informationsbehovsanalys. 

1.5 Om källmaterialet 
I inledningsskedet genomfördes studiebesök vid 24-timmarsdelegationens kontor i 
Stockholm och ett möte med anställda vid Linköpings kommun i syfte att hitta ett 
lämpligt undersökningsområde. När nyföretagares informationsbehov fastställdes 
som ämne för uppsatsen blev det intressant att träffa rådgivare vid nyföretagar-
organisationerna Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum. Dessa möten har 
tagits upp som muntliga källor i den löpande texten. 
 
Det inledande kapitlet är i huvudsak baserat på statliga publikationer i form av 
utredningar i SOU-serien och hemsidor vid olika myndigheter, verk och 
nyföretagarorganisationer. De www-baserade källor som har använts har bedömts 
som tillförlitliga genom att de ligger inom trovärdiga domäner som exempelvis 
regeringens webplats eller Linköpings kommuns hemsida. Några av dessa källor 
saknar såväl författarens namn som årtal men har ändå inkluderats då innehållet 
har hög relevans för uppsatsen.  
 
De källor som har använts i den teoretiska referensramen är delvis litteratur som 
har rekommenderats av Institutionen för datavetenskap som kurslitteratur inom de 
fristående kurserna i Informations- och medievetenskap, men även vetenskapliga 
artiklar från databasen Emerald och e-böcker från Ebrary har använts. Allen 
(1996) är en bok som på ett genomgående tvärvetenskapligt sätt behandlar 
användarcentrerade perspektiv på informationssystem med hjälp av teorier inom 
informationsvetenskap, kognitiv psykologi, sociologi och ekonomi. Tillsammans  
med Wilson (1999) och Wilson & Walsh (1996) med flera ger den ett översiktligt 
perspektiv på de fenomen som behandlas.  
 
Figurer som presenteras utan referens är författarens eget material. Övriga figurer 
som förekommer i uppsatsen används med tillstånd från respektive upphovsman.  
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2 INFORMATIONSVETENSKAPLIGA TEORIER 
Information är en nödvändighet för att vi ska förstå det som händer i vår 
omgivning och för att vi ska kunna anpassa oss till och bete oss rätt i olika 
situationer. Till vår hjälp i samhället finns en mångfald informationstjänster som 
har till uppgift att hjälpa oss fatta beslut och lösa problem. För att uppfylla denna 
uppgift krävs särskild eftertanke vid utformningen av tjänster. Detta kapitel ger en 
översikt över några teorier som har betydelse för forskningsområdet informations-
design. 

2.1 Informationsdesign 
Design av informationstjänster är sannolikt beroende av medvetna eller 
omedvetna grundantaganden om begreppet information. Allen (1996) menar att 
den tämligen vanliga synen på information som en samling lagrade meddelanden 
är otillräcklig. Han talar istället om information i termer av information-as-
process och information-as-knowledge. Det första begreppet framställer 
information som en process som utspelar sig längs en tidsaxel. Ingwersen (1992 
se Allen, 1996) beskriver denna process som ett skeende där en informants 
kunskap omvandlas genom kommunikation, perception, utvärdering, tolkning och 
lärande till kunskap hos en informationssökare. Det andra begreppet representerar 
en mer statisk syn på information som en form av socialt konstruerad kollektiv 
erfarenhet av informationsprocessen. 
 

There is no goal more important to designing information architecture than to 
satisfy user’s needs. (Rosenfeld & Morville, 2002, s. 28) 

 
Vid design av elektroniska informationstjänster talar man om tre områden som har 
betydelse för systems effektivitet. Inom informationsarkitektur (IA) fokuserar man 
på informationens lagringsstruktur, medan man inom ’information retrieval’ (IR) 
koncentrerar sig på hur informationen hämtas från systemet. HCI (Human 
Computer Interaction) handlar om hur man presenterar tjänsten för att användaren 
ska förstå och interagera med den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – Samverkande områden vid design av informationstjänster.  

Informationssystem 
För att nå en djupare förståelse för design av informationstjänster kan det vara 
värdefullt att diskutera begreppet informationssystem. Det finns flera definitioner 
av begreppets innebörd; en vanlig betydelse är exempelvis ”datorbaserad tjänst” 
eller annan teknikbunden lösning (Allen, 1996). Ett systemperspektiv tillåter oss 

IA IR 

HCI 
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emellertid att betrakta det ur en mer abstrakt synvinkel som kan underlätta 
förståelsen för vilka faktorer som samspelar under informationsprocesser. 
Systemperspektivet för oss bort från det reduktionistiska antagandet att världen 
kan studeras genom observation av enskilda isolerade företeelser. Istället utgår 
man genom detta förhållningssätt från principen att helheten är mer än summan av 
sina delar. Genom att studera hur delar av en helhet samverkar kan man uppnå en 
ökad förståelse för helheten. (Mora et al., 2002) 
 
Ett informationssystem kan ur ett systemperspektiv enligt Allen (1996, s.5) 
beskrivas som: 
 

[…] a linked and related system of entities (including one or more 
information devices) that provides access to one or more bodies of 
knowledge and acts as a mechanism through which individuals can inform 
other people or become informed. 

 
Det är alltså fråga om ett system där de ingående komponenterna samverkar för att 
möjliggöra en informationsprocess genom att tillgängliggöra lagrad kunskap. För 
att kunna förstå ett sådant system måste användaren vara bekant med hur kunskap 
representeras och kodas inom systemet. Utöver detta behöver användaren även 
förstå hur information plockas fram ur systemet och vilket informationsbehov som 
behöver uppfyllas (jfr. figur 2). (Allen, 1996) 
 

 
Figur 2 – En användare och ett enkelt informationssystem ur ett systemperspektiv 

 
Allen (1996) menar vidare att informationssystem bör betraktas med hänsyn till 
olika individuella och sociala variabler som påverkar de mänskliga deltagarnas 
informationsbeteende. Informationssystemets komplexitet ökar med antalet 
individer som är inblandade beroende på exempelvis institutionell kontext eller 
sociala och demografiska variabler. 
 
En mängd litteratur inom informationsdesign antyder att de flesta allmängiltiga 
informationsinhämtningssystem har designats ur en datacentrerad infallsvinkel där 
upphovsmannen har fokuserat på en informationsstruktur snarare än det 
varierande behov som systemets användare hyser (Allen, 1996). Allen menar att 
man, med hjälp av en förståelse för de bakomliggande incitament som motiverar 
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informationssökningen, kan anpassa systemet efter användarnas behov. I sitt 
vidare resonemang ställer han även upp ett antal designprinciper (1996, ss.108-
125) som tillsammans syftar till att sätta användaren med dennes behov i fokus – 
ett användarcentrerat perspektiv på design av en informationstjänst. I det 
perspektivet riktas data, de strukturer som datan organiseras i och de mekanismer 
som används för att hitta information mot att lösa användarnas specifika problem.     

2.2 Informationsbehov 
Användarcentrerad utveckling av informationssystem med utgångspunkt i mål-
gruppens behov förutsätter en förståelse för vad som konstituerar detta behov. 
Ständigt hanterar människan information från sin omgivning och bearbetar den 
genom återkoppling till tidigare kunskap. I nya situationer behöver hon 
information för att förstå hur hon ska förhålla sig till verkligheten - ett 
informationsbehov uppstår. I den här typen av situationer söker hon information 
för att uppnå ett mål; det kan exempelvis handla om att lösa en ny typ av 
arbetsuppgift. (Allen, 1996) 
 

Information needs happen to individuals who are embedded in social 
situations. (Allen, 1996, s. 88) 

 
Enligt Allen (1996) uppstår informationsbehov när individens kunskap i en 
situation är otillräcklig. Detta liknar i mångt och mycket Dervins (1983) sense-
making teorier och Belkin, Oddy & Brooks (1982) resonemang kring ASK 
(Anomalous State of Knowledge) i IR-system. Inom sense-making tittar man på 
situationen då informationsbehovet uppstår och det kognitiva gap som sträcker sig 
mellan den kunskap man redan besitter och den som behövs för att förstå 
situationen man befinner sig i. Man försöker även förstå vilken användning 
individen fick för informationen. ASK bygger på grundantagandet att 
informationssökning börjar i ett anomaliskt tillstånd där man vet att man behöver 
mer information men har svårt att hitta den eftersom man inte vet vad man 
behöver. I båda synsätten är det alltså viktigt att försöka identifiera vad som ger 
upphov till själva behovet. 
  
I Wilsons modell av ’information-seeking behaviour’ från 1981 (se fig. 3) 
åskådliggörs faktorer som påverkar informationsbehovet och även hur dessa styr 
individens beteende i fråga om att tillfredställa behovet. Modellen visar 
situationen där informationsbehovet uppstår. Där finns även de hinder som 
begränsar personen i sitt sökande efter information och slutligen informations-
sökningsbeteende (’information-seeking behaviour’). (Wilson & Walsh, 1996) 
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Figur 3 – Wilsons modell av ’information-seeking behaviour’ kompletterad med 
sökbeteende från Ellis (Wilson, 1999, s.252) 

Personlig kontext och primära behov 
I situationen där informationsbehovet uppstår ligger fokus på individen som 
agerar inom en miljö. I centrum återfinns individens primära fysiologiska, 
känslomässiga och kognitiva behov. Fysiologiska behov rör det mest 
grundläggande som hunger och törst. De känslomässiga behoven kan kopplas 
ihop med ’gratification-theory’ där information kan spela en roll i att tillfredställa 
olika känslor. De kognitiva behoven handlar om individens behov av att kunna se 
eller skapa mening i tillvaron, vilket kan yttra sig i exempelvis nyfikenhet. 
(Wilson & Walsh, 1996) 
 
Med dessa primära behov i grunden menar Wilson att informationsbehovet är ett 
sekundärt behov, som är resultatet av individens fysiologiska, känslomässiga och 
kognitiva tillstånd samt påverkan av den kontext där individen befinner sig. 
Modellen tar, förutom den personliga kontexten upp individens sociala roll 
(’Social role’) och en ännu mer övergripande samhällskontext (’Environment’). 
(Wilson, 1999) 

Social roll och samhällskontext 
Den sociala kontexten menar Wilson (1999) innefattar exempelvis de krav som 
ställs på individen i dennes yrkesroll och privatliv. Allen (1996) pekar också på 
grupper eller organisationers inflytande på informationsbehovet. Ur ett 
problemlösningsperspektiv resonerar han kring hur tillhörigheten i en grupp och 
gruppens tillhörighet i en organisation kan påverka individernas uppfattningar och 
syn på möjliga lösningar av problem, vilket formar informationsbehovet. Detta får 
genomslag i bland annat teorier om beslutsfattande, där informationssökning är ett 
återkommande centralt tema. Den större kontexten som Wilson (1999) visar i 
modellen är samhällskontexten. Med detta avser han exempelvis politiska, 
ekonomiska eller teknologiska faktorer som på en samhällsnivå kan påverka 
individens informationsbehov.  
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Uttryck av informationsbehov 
Barriärerna som skissas upp i Wilsons modell illustrerar också hur kontexten 
formar ramar som begränsar individens informationssökningsbeteende. Det vill 
säga att samma kontext som påverkar informationsbehovets karaktär avspeglas i 
individens beteende när hon söker tillfredsställa informationsbehovet. (Wilson, 
1999) 
 
Genom detta resonemang ser vi hur informationsbehovet och individens 
sökbeteende är tätt förknippade med varandra. Wilson & Walsh (1996) menar att 
informationsbehov till sin natur är ett subjektivt psykologiskt koncept som endast 
kan studeras genom observation av beteende hos eller egna utsagor från den 
person som upplever behovet. Individen upplever ett behov som liksom andra 
behov har sitt ursprung i ett mentalt tillstånd som bara existerar i det egna 
medvetandet. Allen (1996) är av liknande åsikt och säger att förståelse av 
individers informationsbehov bygger på att man studerar det eller de problem som 
framkallar behovet samt de beteenden som problemet ger upphov till. 

2.3 Informationsprocesser i organisationskontext 
Nyföretagare kan vara verksamma inom olika organisationskontexter, till exempel 
i det egna företaget tillsammans med eventuella medarbetare eller inom ramen för 
kontaktnätverk i nyföretagarorganisationer. Choo (2006) menar att besluts-
fattande inom organisationer är beroende av hur väl medlemmarna uppfattar 
situationer och anpassar sig efter dem. Detta ställer han i relation till sense-making 
(jfr. Dervin, 1983) som bygger på en rad grundantaganden om individens försök 
att skapa mening i tillvaron. Choo (1996) understryker den roll som en gemensam 
förståelse hos de anställda inför organisationen spelar. Människor i organisationer 
försöker ständigt förstå vad som händer runt omkring dem, men det betyder inte 
nödvändigtvis att de följer några rationella mönster vid informationsbearbetning. 
Istället för att söka en existerande verklighet, skapar man sin egen subjektiva 
verklighet.  
 
Människor bildar organisationer för att kunna förstå och agera rationellt i  
situationer som annars skulle kräva för mycket av den enskilde (Simon 1957 se  
Choo 2006, ss.11-12). I en övergripande modell över informationshantering inom 
organisationer beskriver Choo (2006) hur tre samverkande processer gör att en 
gemensam grund för förståelse och handling kan skapas. Den första processen, 
sense-making, fokuserar på organisationens strävande efter att uppnå en 
sammanhängande bild av den kontext som verksamheten utspelar sig i. Genom att 
samla in och sortera intryck kan organisationens medlemmar bilda sig en 
uppfattning om vad som pågår i omvärlden. Mångtydiga fakta ställs i förhållande 
till tidigare kunskap och tilldelas en betydelse som sedan blir vägledande för 
tolkning av framtida situationer. Knowledge managament-processen beskriver ett 
cykliskt förlopp där implicit kunskap hos de anställda omvandlas till explicit 
kunskap. Genom socialisering där medarbetare följer varandras arbete sprids 
erfarenhetsbaserad kunskap. Denna kunskap omvandlas sedan till explicit kunskap 
då den uttrycks i till exempel ord och siffror vid möten. I kombination med 
tidigare erfarenheter inom organisationen får denna kunskap en ny betydelse som 
internaliseras hos de anställda i form av ny implicit kunskap.  Den tredje 
processen, decision making, bygger på teorier om beslutsfattande. Till grund för 
sina beslut har organisationens chefer olika premisser, värderingar och rutiner. 
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Rutiner utvecklas för att motverka den personliga, irrationella, faktorn i 
beslutsfattandeprocessen. På så vis kan beslutsfattandet styras i en riktning som 
ligger i linje med organisationens värderingar.  

2.4 Informationsbarriärer i små och medelstora företag 
Lantz (1999) beskriver hur chefer i små och medelstora företag9 kan uppleva en 
komplex situation som innebär många barriärer (jfr. fig.3, s.13) för 
informationssökning. Avhandlingen visar bland annat att informationsanvändning 
inom företag vid samhällskontextnivå påverkas av den övergripande ekonomiska 
situationen, konkurrens och marknadsläge. Ett begränsat handlingsutrymme för 
organisationer som var resultatet av rådande samhällsmål under 80- och 90-talet 
hade negativ inverkan på motivationen i organisationer, vilket fick återverkan i 
såväl industriell aktivitet som informationsanvändning, utveckling och förändring 
hos de observerade företagen. På den organisationskontextuella nivån beskriver 
Lantz (1999) en motsättning mellan kort- och långsiktiga mål; tidsbrist uppstår 
när småföretagaren med begränsade ekonomiska resurser måste axla flera roller. 
Detta hämmar företagarens handlingsfrihet och möjligheter att tillfredställa 
organisationens informationsbehov. Inom ramen för individkontexten uppmärk-
sammar Lantz (1999) flera barriärer som försvårar eller förhindrar företagarens 
informationsanvändning. Bland annat nämner hon begränsad medvetenhet om 
tillgängliga informationsresurser och otillräckliga kunskaper om strategier för 
informationssökning som exempel på bristande informationskompetens hos 
studiens deltagare. Utöver detta saknades även tillräcklig teknisk förmåga och 
kommunikationsförmåga, vilket tillsammans med övriga faktorer gjorde att 
cheferna upplevde det svårt att utveckla organisationerna i takt med omgivningen. 
 
Lantz (1999, s.177) påpekar att det krävs en holistisk intervention för att minimera 
effekterna av de mest avgörande barriärerna på samtliga kontextnivåer: 
 

It is not only a question of changing or training individuals to behave 
according to situational forces, it is also a question of modifying situational 
forces in conformity with the ability and needs of people; in other words to 
change individual users as well as their information settings. Consequently, 
for a successful solution of the information barrier problems there is need for 
an intervention based on a holistic perspective seeking to eliminate or 
minimize barriers at all contextual levels. 
 

Den informationsportal som ska utvecklas av Linköpings kommun kan med ett 
försiktigt antagande vara en del av en holistisk intervention enligt ovan (till 
exempel i form av en helhetsstrategi för kommuninformation). Därför bör 
underlaget för tjänsten utformas med en holistisk infallsvinkel och genom detta ta 
hänsyn till det större sammanhang som tjänsten ska verka inom. En lyckosam 
intervention förutsätter enligt Lantz (1999) även träning av informationssöknings-
förmåga hos målgruppen. 
                                                

9 Små och medelstora företag (SMF) definieras i EU-lagstiftningen (Europa.eu, 2003) 
enligt följande: ”Ett medelstort företag har färre än 250 anställda. Företaget ska ha en årlig 
omsättning som understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 27 
miljoner euro. […] De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig 
omsättning som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 
miljoner euro.” 
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3 METOD 
En mängd epistemologiska spörsmål aktualiseras när verkligheten ska undersökas 
och beskrivas – en central frågeställning gäller innebörden av sanning. Alvesson 
och Sköldberg (1994) beskriver hur vetenskaplig teori kan förhålla sig till 
sanningsbegreppet på olika sätt genom att fokusera på underliggande mening i 
form av logisk abstraktion, korrespondens i syfte att beskriva verkligheten, eller 
användning i fråga om praktisk tillämpbarhet av teoretiska modeller. Teorier kan 
fokusera olika mycket på dessa strategier men ett uteslutande av någon delstrategi 
är, enligt författarna, ogynnsamt för forskningsprocessen. Avsikten med strategin 
för denna studie är att ge möjlighet till såväl abstraktion som beskrivning av det 
observerade fenomenet i relation till urvalsgruppen och till tidigare forskning. 
Studiens tillämpbarhet behandlas i det avslutande kapitlet (s.52). 
 
För att analysera ett så pass mångfacetterat fenomen som informationsbehov krävs 
antingen en mycket snäv avgränsning av begreppet eller ett mer holistiskt 
förhållningssätt som möjliggör observation ur flera infallsvinklar. I ena fallet 
riskerar forskaren att missa viktiga aspekter av informationsbehovet som kan ha 
betydelse för den isolerade delmängden. I det andra fallet riskerar forskaren att 
hamna i en svåröverskådlig och i värsta fall alltför ytlig analys. Det holistiska 
förhållningssättet kan emellertid utmynna i en rik förståelse för målgruppens 
behovsbild där flera samverkande faktorer åskådliggörs. Detta ligger i god linje 
med studiens syfte då ett av delmålen är att förse Linköpings kommun med en 
utförlig fallbeskrivning. 

3.1 Kvalitativ ansats 
Starrin (et.al., 1997) argumenterar för ett förhållningssätt där kvalitativ och 
kvantitativ metodik kompletterar varandra. Forskningsfrågan bör avgöra valet av 
metod; kvalitativa metoder har sin styrka vid upptäckt och teorigenerering medan 
kvantitativa metoder ger möjlighet att mäta utbredning av på förhand kända 
variabler och generera en statistiskt representativ datamängd: 
 

The basis for quantitative methods are [sic] the following: reliability, 
representativeness, reproducibility, cumulative distribution, verifiability, and, 
not least, definite rules for methodology. The essentials for qualitative 
methods are: understanding, intersubjectivity, theory generation, soundness, 
corroboration, discovery, variation, and maybe, more than anything else – 
curiousness. (Starrin et. Al., 1997, s.11) 

 
Avgörande för forskningsstrategin måste alltså vara om forskaren eftersträvar 
upptäckt eller verifiering av kunskap. Eftersom informationsbehov framstår som 
ett föränderligt fenomen som har starka kontextuella kopplingar (jfr. 
”Informationsbehov”, ss. 12-14) kan det vara lämpligt att utgå från ett explorativt 
förhållningssätt där det finns möjlighet att upptäcka ny kunskap – nyföretagares 
informationsbehov varierar sannolikt över tid varför verifiering av tidigare 
kunskap utan utrymme för nyupptäckt ter sig ointressant i relation till studiens 
syfte. 
 
Creswell (1998) föreslår att man låter forskningsarbetet i kvalitativa studier utgå 
från en övergripande central frågeställning som sedan bryts ned i mindre 
delfrågor. Detta kan till exempel ske genom en uppdelning i issue questions och 
topical questions där den förstnämnda kategorin omfattar frågor som rör centrala 
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problemställningar och den sistnämnda kategorin avser frågor som förväntas ge 
svar till eller beskrivningar av dessa problem (Stake, 1995). I den här studien har 
en central frågeställning delats upp i tre delfrågor som motsvarar issue questions i 
Stakes (1995) modell. Dessa omsätts sedan i topical questions i intervjuguiden 
(bilaga 1).  

3.2 Fallstudiemetodik 
Fallstudiemetoden är ett sätt att metodiskt närma sig problem eller situationer i 
syfte att skapa en rik beskrivning av det undersökta fenomenet. Det som 
eftersträvas är en helhetsförståelse för hur viktiga faktorer som kännetecknar 
företeelsen eller situationen samspelar. (Merriam, 1994) 
 

Fokus ligger på process snarare än på resultat, på kontext snarare än på 
specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa. (Merriam, 
1994, s.9) 

 
Det finns ingen enighet om de exakta formerna för metodens genomförande, till 
exempel anser vissa att fallstudier i sig inte bör ha någon fastlagd metod utan att 
fall bör betraktas som forskningsobjekt som kan observeras med hjälp av olika 
vedertagna metoder från studie till studie. Målet är enligt Merriam (1994) att 
fallstudien ska vara: 
 

− Partikularistisk, genom att det som undersöks är väl avgränsat. 
 
− Deskriptiv, genom att forskningsobjektet beskrivs mycket utförligt. 

 
− Heuristisk, genom att studien leder till nya insikter hos läsaren. 

 
− Induktiv, genom att generaliseringar och begrepp bildas med utgångs-

punkt i insamlade data. 

Urval 
Merriam (1994) behandlar flera olika strategier vid utformning av urvalsgrupp. 
Bland dessa nämns målinriktat urval som den vanligaste urvalsmetoden inom 
kvalitativ fallstudieforskning. Ett målinriktat urval anpassas för att ge möjligheten 
att lära sig så mycket som möjligt om det aktuella fallet. För att uppnå det kan 
forskaren exempelvis eftersträva så stor variation som möjligt inom urvals-
gruppen. I den här studien har denna strategi kombinerats med ett kriteriebaserat 
urval baserat på personlig kännedom, vilket innebär att informanter väljs med 
hjälp av rekommendationer från personer som är särskilt insatta i undersöknings-
området. 
 
För att studera nyföretagares informationsbehov gjordes ett urval med hjälp av 
kontakter från rådgivare vid Nyföretagarcentrum och ALMI Företagspartner. På 
så vis kunde företagare som har varit aktiva under max tre års tid och som 
bedriver verksamhet inom flera olika branscher hittas. Sammanlagt erhölls 
kontaktinformation för tolv företagare. Dessa kontaktades per telefon och initialt 
kunde elva ställa upp som intervjupersoner. Ett bortfall om tre personer uppstod 
då en av de kontaktade företagarna hade semester, en avbokade intervjun på grund 
av sjukdom och en uteblev från bokad intervju på grund av dubbelbokning. Två 
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personer bad att få intervjuas tillsammans med en medarbetare och det fanns 
ingen uppenbar anledning att neka dem detta. Urvalsgruppen består således av 
elva informanter från nio företag. Följande branscher representeras i 
undersökningen: 
 

Tabell 1– Representerade branscher i urvalsgruppen 

Tjänstesektor Detaljhandel 
Reklam/medieproduktion Smink/hudvård 
Ledarskapsutveckling Antikvariat 
Juridisk rådgivning  
IT-drift  
Audio-/video-pedagogik  
Elektronikdesign  
Asiatisk restaurang  

 
Av de elva informanterna är åtta män och tre kvinnor. Åldrarna varierar enligt 
följande: 
 

Tabell 2 – Åldersvariation i urvalsgruppen 

Ålder Antal informanter 
20-30 1 
30-40 6 
40-50 3 
50-60 1 

 
Med nyföretagare avses i denna studie företagare med företag som varit aktiva 
under upp till tre års tid. Sex informanter är företagare för första gången medan 
fem informanter har drivit företag tidigare. Företagens totala verksamhetstid 
varierar mellan ett år och tre år: 
 

Tabell 3 – Registreringsår för deltagande företag 

Registreringsår Antal företag 
2002 2 
2003 2 
2004 4 
2005 1 

 
Ett av företagen har sitt säte i Norrköping men bedömdes ändå vara intressant för 
undersökningen eftersom verksamheten sträcker sig till Linköping och eftersom 
man sökt rådgivning hos ALMI Företagspartner i Linköping.  

Öppen forskningsintervju 
Den öppna intervjuformen är en datainsamlingsprincip som kan tillämpas inom 
flera kvalitativa forskningsmetoder. Denna insamlingsmetod har fördelen att det 
är informanten som begränsar samtalsområdet för det undersökta fenomenet. På så 
vis ökar reliabiliteten hos metoden genom att det som förmedlas verkligen är 
informantens bild av fenomenet. Larsson (1986) förespråkar en intervjumetod 
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som tillåter omformulering av frågor under intervjusituationens förlopp eftersom 
frågeställningar kan tolkas på olika sätt: 
 

Intervjun är det medel vi använder för att samla material, men även i denna 
förekommer tolkningar. Detta innebär att när någon svarar på en fråga, svarar 
hon inte nödvändigtvis på det som intervjuaren avsett med sin fråga, utan på 
sin egen tolkning av frågan. (Larsson, 1986, s.27) 

 
För att intervjun ska ha en utgångspunkt har en intervjuguide med fyra 
frågeområden framtagits (bilaga 1). Vid utformningen av guiden har olika 
kvalitetsmål formulerats (bilaga 2) för att säkerställa frågornas relevans för 
studiens syfte och övergripande forskningsfråga. I denna bilaga citeras studiens 
syfte i en äldre ordalydelse, därför bör det klargöras att syftet har utvecklats och 
förändrats under arbetets gång. Nydéns (2005) projektbeskrivning (jfr. s.6) 
innehåller en enkel skiss över en tänkbar struktur för den kommande 
informationstjänsten (bilaga 3). Detta dokument har försetts med en förtydligande 
rubriknivåformatering och använts som reflektionsunderlag under intervjuerna. 

Genomförande 
I början av projektet var tanken att datainsamlingen skulle utmynna i underlag till 
två uppsatser inom samma ämnesområde. Därför är vi två personer som 
tillsammans har utformat intervjun för att uppfylla var sitt syfte. Intervjuerna ägde 
rum under de första två veckorna i juni 2005 och genomfördes på plats vid 
informanternas företagslokaler. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 
portabel bandspelare och transkriberades sedan i sex fall direkt efter intervjuerna 
och i tre fall några dagar senare på grund av tidsbrist. Intervjuerna var mellan 45 
och 75 minuter långa med en genomsnittlig längd på cirka 60 minuter. Under 
intervjuerna försökte vi hålla oss öppna, nyfikna och intresserade av 
informanternas berättelser. Den öppna formen tillät oss att ställa följdfrågor när 
något verkade särskilt intressant och i vissa fall utesluta frågor som bedömdes 
vara besvarade i tidigare utsagor.  
 
I två fall kunde endast en intervjuare närvara vid intervjusituationen och i ett fall 
tvingades vi avbryta en intervju och återuppta den några dagar senare på grund av 
kundtillströmning i en av butikerna. Andra yttre faktorer som eventuellt påverkade 
intervjusituationen var påringningar som fick avbryta pågående intervjuer. I några 
ljudupptagningar förekom störningar i form av buller från förbipasserande trafik 
och oväsen från vinande fläktsystem. 

Forskningsetisk grund 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer informerades 
deltagarna om deras rätt att när som helst avbryta pågående intervju utan negativa 
påföljder. De informerades även om rätten till anonymitet och konfidentiell 
databehandling. För att skydda informanternas integritet transkriberades 
intervjuerna på så vis att endast förnamnens initialer framgår av transkripten. 
Maskering av namn förekom i enstaka fall där utomstående personer nämndes i 
sammanhang som kunde röja informantens identitet. I rapportens resultatavsnitt 
tilldelades informanterna olika bokstavsbeteckningar som inte har någon personlig 
anknytning. Samtliga deltagare informerades om studiens ändamål och om deras 
rätt att ta del av slutresultatet. 
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3.3 Bearbetning och analys 
Studiens fokus riktar sig mot analysenheten nyföretagare. En analyshet beskrivs 
av Merriam (1994) som ett slags avgränsare för fallstudiens undersöknings-
område. Analysenheten anger vad fallstudien ska fokusera på – i denna studie 
betraktas hela urvalsgruppen som ett fall som ska studeras snarare än en mängd 
olika fall. I det aktuella fallet avgränsas analysenheten ytterligare genom att inga 
data samlas in från egenföretagare som bedrivit verksamhet längre än tre år (jfr. 
”Urval”, s.17).  

 
En fördel med fallstudiemetodik är att den tillåter forskaren att tillämpa flera 
analysmetoder inom ett och samma ramverk. Studiens olika infallsvinklar gör det 
intressant att tillämpa en sammansatt analysmodell vid granskning och 
bearbetning av insamlade data (se fig.4). ”Vilken information...” är en fråga av 
deskriptiv art medan ”Hur uppfattar...” är en explorativ och typiskt 
fenomenografisk frågeställning. ”Hur hanterar...” är explorativ och syftar till att 
utröna ett processförlopp, för vilket grounded theory-metodik lämpar sig väl (jfr. 
Hartman, 2001, pp.51-53). Den öppna forskningsintervjun är en insamlingsmetod 
som kan tillämpas inom samtliga dessa traditioner (jfr. Merriam, 1994, pp.87-89, 
Alexandersson, 1994, pp.123-125, Hartman, 2001, pp.63-65). Avsikten är att 
utröna olika kategorier av behov, uppfattningar och strategier som härrör ur 
deltagarnas informationsbehov. 
 

 

Figur 4 – Fallstudie med triangulerande analysmodell 
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I denna studie bearbetas intervjutranskripten i två omgångar med olika utgångs-
punkter (jfr. fig. 4). Detta sker i likhet med de principer som Robert Stake (1995) 
föreslår: 
 

Two strategic ways that researchers reach new meanings about cases are 
through direct interpretation of the individual instance and through 
aggregation of instances until something can be said about them as a class. 
Case study relies on both of these methods. (Stake, 1995, s.74) 

 
Den första bearbetningen är ett textanalysmoment som ska fungera som filter för 
urval av citat och därigenom ge ett underlag för en kategoriserad deskriptiv analys 
samt en axialanalys. Den andra bearbetningen är en fenomenografisk 
tolkningsprocess där citat undersöks i sitt sammanhang för att utröna vilka 
uppfattningar som kan dölja sig bakom utsagorna. Därför sker den 
fenomenografiska analysen oberoende av den citatmängd som framkommer i 
textanalysen. Nedan följer en genomgång av de bearbetningsmoment som ingår i 
studiens metodologiska ramverk.  

Textanalys och kategorisering 
Den första bearbetningen av intervjutranskript tar sin utgångspunkt i 
frågeställningen ”vad kan kopplas till informationsbehov?”. Denna fråga har 
använts vid genomläsning av intervjutranskript och har genererat en rådatamängd 
som omfattar 121 intervjucitat. I en studie som bygger på öppna intervjuer kan det 
vara vanskligt att redovisa insamlade data utifrån den frågeordning som återfinns i 
intervjuguiden (bilaga 1). Eftersom intervjufrågorna är öppet formulerade kan 
utsagor som överlappar flera frågeområden påträffas när som helst under 
intervjuerna. Det kan då bli problematiskt att i kronologisk ordning beskriva 
datamängden på ett sammanhängande och lättbegripligt sätt. För att göra 
resultatredovisningen tydligare och mer meningsbärande har citat ordnats i 
kategorier som bygger på mönster som har observerats i citatmängden. Merriam 
(1994) skriver att vissa forskare anser att en deskriptiv återgivning av det 
insamlade materialet kan vara fullt tillräcklig. Merriam (1994, s.143) själv verkar 
emellertid vara av uppfattningen att den insamlade informationen inte kan komma 
till sin fulla rätt om forskaren inte dessutom söker djupare samband eller mönster i 
sina data – ”för att komma längre än ’det rent deskriptiva’”. De mönster som 
påträffats i det aktuella kategoriseringsmomentet utgörs huvudsakligen av 
inbördes likheter i den kontext som återges i informanternas utsagor. Denna 
kontextuella sammankoppling har fått styras av frågeställningen ”Vilken 
information behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och 
därigenom skapa förutsättningar för det dagliga arbetet?”.  Vissa längre utsagor 
från citatmängden har kortats ned vid kategoriseringen då olika meningar bedömts 
vara relevanta för olika kategorier.  

Om grundad teori 
Grundad teori (Grounded Theory) har sin uppkomst i Barney Glasers och Anselm 
Strauss forskning på 1960-talet. Metoden tog form då de dåvarande metod-
traditionerna upplevdes som otillräckliga för undersökningsområdet (Hartman, 
2001). Glaser och Strauss nöjde sig inte med uppdelningen kvantitativ/kvalitativ 
respektive induktiv/deduktiv metodik. Istället utvecklade de en iterativ metod som 
implementerar de olika förhållningssätten vid olika skeden i forskningsprocessen. 
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Grundad teori bygger på ett strikt regelverk som syftar till att generera 
vetenskapliga teorier med solid grund i data – när teoribildande hypoteser 
formuleras måste detta ske med utgångspunkt i insamlade data. Forsknings-
processen består i ett upprepande förlopp där insamlade data utgör grund för urval 
av informanter och intervju- eller enkätfrågor vid uppföljande datainsamling. 
Mellan datainsamlingstillfällena söker forskaren kategorier av fenomen och 
formulerar hypoteser som prövas kontinuerligt under fältbesöken. Efter ett antal 
upprepningar kan forskaren skönja en begreppslig mättnad hos upptäckta 
kategorier – inget nytt kan sägas om kategorierna. När detta sker och inte heller 
några nya samband mellan kategorierna kan observeras har förutsättningarna för 
en grundad teori uppstått. (Hartman, 2001) I denna studie tillämpas ett av de 
analysmoment som har sitt ursprung i grounded theory-traditionen; axialanalys. 

Axialanalys 

Axialanalys är en delmängd av den forskningsstrategi som ligger till grund för 
grounded theory enligt Strauss modell (Hartman, 2001). Under axialanalysfasen 
söker forskaren samband mellan olika kategorier av fenomen som framkommit 
under genomläsningen av intervjutranskript. Som stöd för denna analys har 
Strauss tagit fram den så kallade paradigmmodellen där ett flöde av 
kausalitetssamband ger en logiskt sammanhängande överblick på det undersökta 
fenomenet (se fig. 5). (Creswell, 1998)  
 
 

 

Figur 5 – Paradigmmodell, schematisk översikt 

 
Kausala villkor är orsaksvillkor till förekomsten av ett eller flera fenomen som 
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utanför subjektets kontroll. Strategierna påverkas även av inre faktorer som 
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de strategier som tillämpas av subjektet vid hanteringen av upplevt fenomen. 
(Creswell, 1998) 
 
I denna studie får paradigmmodellen funktionen av ett slags översiktlig 
sammanfattning av viktiga faktorer och samband som förväntas framkomma 
under intervjuerna. Några anspråk vad gäller begreppslig mättnad hos funna 
kategorier kommer inte att göras i denna studie. I en renodlad grounded theory-
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studie skulle denna analys eventuellt kunna utgöra grunden för en inledande 
teoriformulering med uppföljande datainsamling. Genom detta förfarande skulle 
forskaren få möjlighet att vetenskapligt pröva de förmodade sambanden och 
öppna upp för nya observationer med hjälp av ett empiriskt grundat 
mätinstrument. I den här studien är det snarare fråga om att så överskådligt som 
möjligt presentera iakttagna kausalitetssamband i anslutning till informanternas 
hantering av informationsbehov. Huruvida dessa samband är giltiga eller inte kan 
bli en fråga för framtida forskning. 

Om fenomenografi 
I det tidigare avsnittet om informationsbehov (s.12) har olika aspekter av 
fenomenet belysts. Vi har sett att behovet kan beskrivas som ett subjektivt 
psykologiskt koncept som präglas av olika kontextuella faktorer och att ett 
lämpligt sätt att studera det kan vara att intervjua människor om deras 
uppfattningar. Ett verktyg för att studera människors uppfattningar finns i den 
fenomenografiska forskningsansatsen: 
 

För att förstå och kunna hantera en komplex värld utvecklar människan 
kunskap om världen bitvis och stegvis. Fenomenografins forskningsintresse 
riktas mot vad denna kunskap innehåller. Detta sker genom att 
fenomenografin uppmärksammar hur människan uppfattar avgränsade delar 
av sin omvärld. (Alexandersson, 1994, s.117) 

 
Fenomenografin har som första uppgift att beskriva den variation i uppfattningar 
av verkligheten som kan förekomma inom en population. Det är alltså inte i första 
hand en generaliserbarhet vad gäller utbredningen av vissa uppfattningar som 
eftersöks, utan snarare en bredd av uppfattningar som kan observeras i olika 
individers erfarenheter av verkligheten. Målet är att hitta kvalitativt skilda 
uppfattningar som kan motsvara en större del av variationen i uppfattningar inom 
en population. (Alexandersson, 1994) 
 
Den filosofiska utgångspunkten är att verkligheten visserligen existerar utanför 
individen, men att den konstitueras av den mening som människan ger den – ett 
synsätt som kan beskrivas som ett andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). 
Denna mening, eller uppfattning, har sin grund i erfarenheter av interaktion med 
verkligheten (Olsson & Sörensen, 2001): 
 

Detta betyder att fenomenografisk metod utgår från att ett objekts mening 
inte är givet på förhand utan konstitueras av objektets mening genom 
människans tolkning. (Olsson & Sörensen, 2001, s.108) 
 

Inom den fenomenografiska forskningsriktningen är den öppna intervjuformen 
den vanligaste insamlingsmetoden. Det finns inga rätta eller felaktiga svar ur 
forskarens synvinkel – istället är det informanten som genom sina berättelser 
avgränsar området och på så vis förmedlar en bild av sin upplevelse 
(Alexandersson, 1994). Sedan är det forskarens uppgift att bedöma vilka utsagor 
som är relevanta för forskningsfrågan, analysera dessa i förhållande till kontext 
och slutligen jämföra meningsinnehållet i citaten. (Olsson & Sörensen, 2001) 
  
Resultatet formas genom att forskaren sammanställer relevanta citat i så kallade 
beskrivningskategorier. Kännetecknande för denna kategorisering är att citaten 
har en inbördes relation till varandra och beskriver en delmängd av det undersökta 
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fenomenet. Beskrivningskategorierna jämförs sedan med varandra i ett 
gemensamt utfallsrum där den underliggande strukturen i kategorisystemet 
undersöks. (Alexandersson, 1994) 

Fenomenografisk analys 

I den här studien används ett fenomenografiskt förhållningssätt för att undersöka 
hur informanterna upplever sitt informationsbehov. Den typ av uppfattningar som 
eftersöks är i första hand kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet snarare än 
uppfattningar om fenomenet. Den förstnämnda typen av uppfattningar kan 
nämligen genom sin objektivt beskrivande natur ha meningsbärande relevans 
oberoende av vem det är som tar del av uppfattningarna: 
 

[…] det är varken värderingar och åsikter eller inre representationer, 
undermedvetna psykologiska processer och existentiella upplevelser som 
utgör fenomenografins intresse. Fenomenografin syftar nämligen inte till att 
beskriva psykiska faktorer. När sökljuset däremot riktas mot den innebörd 
och mot den underförstådda mening människan tillskriver något i sin 
omgivning, blir tolkningen av uppfattningen logisk och relationen till 
omvärlden blir av kognitiv karaktär. (Alexandersson, 1994) 

 
Marton (professor inom pedagogik vid Göteborgs universitet) som grundlade den 
fenomenografiska forskningsmetodiken definierar uppfattning på följande vis: 

 
Uppfattning står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas 
eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De 
utgör den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, 
på vilken vi bygger våra resonemang. (Marton & Svensson 1978 se Larsson 
1986, s.31) 

 
Det som eftersöks blir följaktligen underliggande teman i informanternas utsagor. 
För att hitta denna typ av uppfattningar gör forskaren upprepade genomläsningar 
av intervjutranskript och söker ”det som står mellan raderna”. Vid 
fenomenografisk analys av ett abstrakt begrepp som informationsbehov kan det 
vara svårt att finna konkreta utsagor som uppfyller kriterierna för 
fenomenografisk forskning. Att som forskare använda intervjufrågan ”Hur 
uppfattar du fenomenet informationsbehov?” vore vanskligt eftersom begreppet 
till sin natur är så pass brett att informanten kan bli osäker och eftertänksam. Ett 
sätt att kringgå detta problem kan vara att noggrant definiera vilka aspekter som är 
centrala för fenomenet för att sedan omsätta dessa definitioner i mer precisa 
frågeställningar i det mätinstrument som används. Liksom tidigare har nämnts 
(”Metod”, s.16) är då risken att forskaren går miste om en del av den explorativa 
aspekten av undersökningen. Den fenomenografiska analysen baseras därför på 
tolkningar av utsagor som kan antas representera en uppfattning av fenomenet 
informationsbehov.  
 
De beskrivningskategorier som framkommer under analysen jämförs i ett 
gemensamt utfallsrum – ett kategorisystem där uppfattningarnas relationer till 
varandra blir synliga. Alexandersson (1994) beskriver två huvudsakliga 
principiella skillnader mellan olika typer av kategorisystem (Alexandersson, 
1994): 
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- Kategorier av uppfattningar rangordnas inte sinsemellan utan relativt ett 
yttre kriterium som till exempel en läroplan. 

 
- Kategorier av uppfattningar rangordnas relativt ett inre kriterium där 

ordningen avser logiska relationer mellan uppfattningar eller förändring i 
uppfattningar över tid. 

 
I den här studien används inget yttre kriterium för att rangordna de 
beskrivningskategorier som uppstår. Däremot undersöks eventuella logiska 
relationer mellan kategorierna för att få insikt i hur uppfattningar kan samverka i 
informationsbehovsprocesser. 

3.4 Trovärdighet och kvalitetsmått 
Kvalitetssäkring av kvalitativ forskningsmetodik bygger på andra grundprinciper 
än kvantitativa metoder – Merriam (1994, s.176) resonerar enligt följande: 
 

Om förståelse är den viktigaste grunden för en undersökning, kommer 
kriterierna för att man ska kunna lita på undersökningsresultaten att vara helt 
annorlunda än om syftet är att upptäcka en lag eller pröva en hypotes. 
(Merriam, 1994, s.176) 

 
Till hjälp vid bedömningen av kvalitativa studier beskriver Merriam (1994) tre 
kvalitetsmått; inre validitet, extern validitet och reliabilitet. Nedan följer en 
översikt över innebörden av dessa begrepp i fallstudiesammanhang och en 
genomgång av deras betydelse för denna studie. 

Inre validitet  
Vid bedömning av inre validitet aktualiseras frågan om det som undersöks 
verkligen är det som forskaren har för avsikt att undersöka eller om det finns 
starka påverkande faktorer som står utanför forskarens kontroll. I kvalitativa 
studier handskas forskaren med andras konstruktioner av verkligheten relativt sin 
egen verklighetskonstruktion. Därför är det mycket viktigt att forskarens 
rekonstruktion (i form av exempelvis tolkningar och resultat) har hög trovärdighet 
för den som skapat de ursprungliga konstruktionerna (Merriam, 1994): 
 

Den kvalitative forskaren är intresserad av perspektiv snarare än av sanningen 
i sig. Det är forskarens skyldighet att presentera en mer eller mindre ärlig 
återgivning av det sätt varpå informanter upplever sig själva och sina 
upplevelser (Taylor & Bogdan, 1984). (Merriam, 1994, s.178) 

 
Merriam (1994, ss.179-180) beskriver ett antal grundläggande strategier för 
säkerställande av den inre validiteten i fallstudier. Bland dessa används i denna 
studie metodtriangulering genom att flera metoder används för att ge mening åt 
resultaten, kritisk granskning av tredjepart på så vis att andra har fått kommentera 
de framväxande resultaten under arbetets gång och redogörelse för förförståelse 
som påverkar forskarens förhållnings- och tillvägagångssätt under studiens 
genomförande. 

 
Extern validitet  
Extern validitet handlar om hur generaliserbart en studies resultat är, det vill säga i 
vilken omfattning det kan appliceras i andra situationer som påminner om den 
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undersökta. Ur positivistisk synvinkel kan det vara svårt att skapa en 
generaliserbar fallstudie då metoden ofta vilar på ett ändamålsenligt urval snarare 
än ett slumpmässigt urval. Men eftersom metodens huvudsyfte är att djupgående 
studera och dra lärdomar av ett enskilt fall är det inte säkert att denna typ av 
generaliserbarhet är relevant. Merriam (1994) beskriver istället naturalistisk 
generalisering som ett alternativ till traditionell positivistisk generaliserbarhet. 
Konceptet naturalistisk generalisering bygger på att människan lär sig av 
situationer och kan upptäcka likheter i andra situationer: 
 

Människor letar efter mönster som kan förklara så väl deras erfarenheter som 
den verklighet som omger dem. Omfattande och noggrann kunskap om det 
specifika gör det möjligt att uppfatta likheter i nya och obekanta 
sammanhang. (Merriam, 1994, s.187) 

 
Denna typ av lärdom möjliggör inte nödvändigtvis någon förutsägbarhet men kan 
fungera som vägledning i nya situationer (Merriam, 1994). En av målsättningarna 
med den här studien är att skapa ett underlag för naturalistisk generalisering 
genom att återge flera perspektiv på det fall som undersöks och på så vis skapa en 
så heltäckande bild av fenomenet som möjligt. Den täta beskrivningen ökar 
sannolikt möjligheten att se likheter i framtida situationer. 

Reliabilitet 
Reliabilitetsbegreppet betecknar, inom den kvantitativa forskningstraditionen, 
graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument – får 
forskaren samma resultat varje gång han eller hon mäter? Inom kvalitativ 
samhällsforskning är denna definition av reliabilitet problematisk menar Merriam 
(1994, s.181): 

 
Eftersom det finns många olika tolkningar av vad som sker, finns det inte 
heller några fasta referenspunkter vi kan utgå från för att upprepade gånger 
mäta en företeelse och på så sätt skapa en i traditionell bemärkelse reliabel 
mätning.  

 
För att ändå möjliggöra ett reliabilitetskriterium bör forskaren utgå från begreppen 
grad av beroende och sammanhang vid bedömning av sina resultat: 

 
Det innebär att vi i stället för att kräva av utomstående att de ska få samma 
resultat som vi (om de gjorde på liknande sätt), ska vi sträva efter att 
resultaten har någon mening, att de är konsistenta och beroende. (Merriam, 
1994, ss.182-183) 
 

Med utgångspunkt i detta resonemang beskriver Merriam (1994) tre olika sätt att 
stärka reliabiliteten i fallstudier. Forskaren bör noggrant redogöra för sin position 
i relation till undersökningen och dess deltagare – hur har han eller hon resonerat 
vid urval av teoriunderlag, analysenhet och deltagande informanter? Vilka 
bakomliggande antaganden finns? Ett annat sätt att förstärka reliabiliteten är att 
använda triangulerande insamlings- och analysmodeller som bygger på 
tillämpning av flera olika metoder. Detta arbetssätt förstärker även studiens inre 
validitet. Det tredje sättet att uppnå en starkare reliabilitet ligger i att så noggrant 
som möjligt beskriva den tillämpade forskningsmetoden och på så vis säkerställa 
studiens reproducerbarhet.  
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I den här studien eftersträvas ett klargörande av forskarens position genom 
inkluderandet av ett avsnitt som beskriver källmaterialet, genom redogörelser för 
urval av så väl analysenhet som informanter och genom en beskrivning av 
forskarens förförståelse. Metodtriangulering används vid analys av insamlade data 
(men tillämpas däremot inte vid datainsamling). För att studien ska närma sig 
reproducerbarhetskriteriet eftersträvas utförliga beskrivningar av de olika 
analysmetoderna; inte enbart i termer av praktiskt tillvägagångssätt utan även 
genom beskrivningar av de kunskapsfilosofiska grunder och ställningstaganden 
som har präglat genomförandet. 

3.5 Förförståelse 
Vid genomförande och granskning av kvalitativ forskning är det särskilt viktigt att 
forskaren förhåller sig kritiskt till sin förförståelse (jfr. ”3.4 Trovärdighet och 
kvalitetsmått”, s.25). Författaren av denna uppsats har själv varit nyföretagare 
under perioden 2000 - 2002 och har därigenom erfarenheter och uppfattningar 
som kan påverka frågeställningar, citaturval och tolkningar. Den mest påtagliga 
uppfattningen efter denna period är att egenföretagande ställer stora krav på aktiv 
kunskapsinhämtning inom ett väldigt brett område. Som studerande inom 
informationsvetenskap har författaren även en föreställningsvärld där nästan allt 
som människor gör kan omsättas i termer av informationsprocesser och där 
befintliga informationssystem ofta är otillräckligt anpassade efter människans 
förutsättningar. En uppfattning som grundas i denna förförståelse är att det väldigt 
sällan är användarens fel att innehållet i ett informationssystem kanske inte når 
fram. 
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4 RESULTAT 

4.1 Deskriptiv resultatredovisning 
Den deskriptiva resultatredovisningen (jfr. ”Textanalys och kategorisering”, s.21) 
återger fem kategorier av informationsbehov som har framkommit under 
bearbetningen av rådata. Dessa kategorier beskrivs översiktligt nedan med 
sammanfattningar och citatlistor som innehåller hakparentesreferenser till de 
informanter som gjort respektive utsaga. Citaten har även försetts med numrering 
för att möjliggöra absoluta referenser i analysavsnittet (s.45). Kursivstil som 
förekommer inom citat markerar att informanten i sin utsaga citerar kommunens 
projektskiss (bilaga 3). Klammerparentesmarkering i början av citat representerar 
ett förlopp där intervjufrågan har utvecklats genom dialog, se nedanstående 
exempel: 
 

Vad har ni fått för hjälp av Almi? [Intervjuare] 
 
Det är... har fått mycket hjälp i... framförallt bollplank och olika idéer; hur 
går vi vidare strategiskt? Vad ska vi satsa på nu? [...] [F] 

 
Frågan och svaret har i detta och liknande fall omformulerats till ett påstående:  
 

{Av Almi har vi fått mycket hjälp} framförallt bollplank och olika idéer; hur 
går vi vidare strategiskt? Vad ska vi satsa på nu? [...] [F] 

Att starta eget företag (K1) 
Denna kategori inrymmer citat som beskriver nyföretagarens situation vid 
företagsbildningen och driften under den inledande verksamhetsperioden. Några 
informanter berättar om en allmän brist på överblick över arbetsuppgifter, 
formella krav och bolagsformer. Ett annat område som kan upplevas viktigt att 
känna till är vilka kommunala målsättningar och lokala bestämmelser som gäller 
på orten. Vissa informanter har upplevt det som svårt att hitta lediga lokaler för 
verksamheten. I en del fall har informanterna dessutom behövt skaffa sig en 
överblick över hantverkartjänster eller undersöka hur man utför renoverings-
åtgärder på egen hand. För att få hjälp vid uppstarten har informanterna sökt sig 
till nyföretagarorganisationer och Skattemyndigheten. Några informanter önskar 
sig webbaserade informationstjänster som underlättar överblicken genom att 
erbjuda färdiga företagslösningar, punktlistor för vad som behöver göras eller en 
processkarta med länkar till relevant information för olika faser i företags-
utvecklingen. 

Brist på överblick 

Vissa nyföretagare upplever en brist på överblick vad gäller art, omfattning och 
innebörd av arbetsuppgifter i samband med uppstarten: 
 

1.) Man förstår ju inte hur mycket det är liksom, att starta ett företag. [A] 
 

2.) När man öppnar själv så är det klart att det inte bara [är] själva de 
arbetsuppgifterna […] det är väl ofantliga uppgifter som man inte har 
förutsett i förväg. [J] 

 
3.) Det är klart att det är väldigt viktigt i början för dem som ska starta 
företag i förberedelsefasen, det vore jättebra om man får sådan där 
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information som har med allt… som har med företaget att göra. Det kan vara 
alla de här problemen… allt ifrån finansiering, råd och tips […] hur man ska 
lösa […] möjligtvis söka någon hantverkare om man ska göra något eller en 
leverantör, man ska kunna få bidrag på olika sätt, hur man går till väga och 
fylla i olika blanketter. [J] 

Formella krav 

Denna brist på överblick kan även gälla vilka formella krav som ställs på 
verksamheten från myndighetshåll. Uppfyllandet av vissa krav kan vara 
avgörande för företagsbildningens fortskridande: 
 

4.) Det som var svårt däremot, det var allt det här förbannade strulet med 
skattemyndigheter och registreringsgrejer och allt som överhuvudtaget har 
med administration [att göra]. [K] 

 
5.) […] sedan är det ju mycket, många andra saker [som handlar om] vad 
man får och inte får göra och skylta ut. [A] 

 
6.) Annars så tycker ju jag att det har varit krångligt när vi har startat tidigare, 
patent- och registreringsverket: kan du inte få in ett bolagsnamn så är det ju 
jättesvårt att gå vidare. Då får du inget organisationsnummer heller. Då kan 
du inte få något bankkonto, det liksom hänger samman hela tiden då. Så det 
tyckte jag var en svår grej. [I] 

Innebörd av bolagsformer 

Ett annat område som kan upplevas svåröverblickbart är innebörden av olika 
bolagsformer som till exempel handelsbolag, aktiebolag eller franchising: 
 

7.) Om man är enskild företagare så är det ju vissa regler, är det handelsbolag 
är det andra, och är det aktiebolag är det trehundra nya regler, och de 
[reglerna] tror jag, eftersom det var dem jag sökte på Företagsrådgivarna, fast 
[jag] fick betala för det – det är väl sådan information som jag kan gissa att 
många behöver. [B] 
 
8.) Det som var svårt däremot, det var allt det här förbannade strulet med 
skattemyndigheter och registreringsgrejer […] Särskilt handelsbolag är den 
mest vansinniga företagsform som finns att driva ett företag i… om man 
jämför med ett aktiebolag då. [K] 

 
9.) Franchising […] Det visste man ju inte då: hur gör man då? Hur ska det se 
ut? […] Och skriva avtal tillsammans och hur ska det avtalet se ut. […] Om 
man inte visste då, så fort man skriver på någonting, så sitter man fast där då. 
Är det normalt […] är det rimligt liksom? [C] 

Kommunala målsättningar och lokala bestämmelser 

Det kan ha viss betydelse att vara insatt i vilka kommunala målsättningar och 
lokala bestämmelser som finns i orten där verksamheten bedrivs. Detta kan 
omfatta såväl övergripande näringslivspolitiska visioner som konkreta 
förordningar: 

 
10.) Sedan också litet grand eftersom det är diffust: vad vill kommunen göra? 
Vad har de för mål med näringslivet i Linköping? Vad tänker man göra för att 
uppnå de målen? […] Nu vet ju inte jag vad kommunen dels har för mål, och 
dels vad man vill göra för att uppnå de målen: vad är vägen till dessa mål? [F] 
 
11.) Om man har visionen: ’vi ska bli den absolut, renaste, miljömässigt 
renaste kommunen i landet’ så kan det vara lämpligt att tala om det så ingen 
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försöker lägga någon form av kvicksilverutsläppande anläggning eller något 
liknande här. [F] 
 
12.) Det kan också vara en bra idé att tala om vilka typer av verksamheter 
som behöver tillstånd från oss [kommunen]. [F] 

Tidskrävande att hitta lokal 

Somliga beskriver det som svårt och tidskrävande att hitta lediga lokaler:  
 

13.) […] sedan så gav jag nästan upp för det fanns inga lokaler, det var 
jättesvårt att hitta något. […] [Det] tog ju nästan två och ett halvt år innan 
[…] vi hittade lokal. [A] 
 
14.) […] i början när jag hittade den här lokalen [hade jag] faktiskt gått till 
många ställen i många städer i Sverige och man går in och frågar varenda 
butik alltså. Man frågar, alltid frågar trots att man inte har hört någonting så 
säger man att ”jag har hört att ni skulle sälja den här verksamheten”. [J] 

Hantverkare eller gör-det-själv 

Den som väl har hittat en ledig plats för verksamheten kan behöva information om 
hur man anlitar hantverkare eller renoverar sina lokaler själv: 
 

15.) Det här med hantverkare och sådant, det behöver man ju oftast och det 
kan jag känna att då får man leta litet mer [A] 

 
16.) Så att det är mycket som inom bygg och inom renovering – det har jag 
inte en aning om hur man ska göra. Och då säger jag spackla en vägg eller 
hålla på med snickeri […] eller att måla […] eller om man ska höja golvet. 
Sätta klinker, kakel, dra ventilation… [J] 

Överblick över tillgängliga tjänster 

En del moment förutsätter konsultation med extern expertis och när sådan ska 
anlitas kan det vara svårt att skaffa sig en överblick över tillgängliga tjänster med 
tillhörande priser: 
 

17.) […] just det här med tillgänglighet och priser, det skiljer ju jättemycket 
på hantverkare och hantverkare […] Air condition till exempel, det är värsta 
härvan att rota… [A] 

Nyföretagarorganisationer och Skattemyndigheten 

Inledningsvis har studiens deltagare sökt sig till nyföretagarorganisationer och 
Skattemyndigheten för att få svar på sina frågor eller för att ta del av kurser som 
behandlar grunderna i egenföretagande: 
 

18.) Det var ju Almi och Nyföretagarcentrum som jag hade jättebra kontakt 
med [A] 
 
19.) Nyföretagarcentrum hjälpte mig så att jag fick kontakt med Almi. [B] 
 
20.) När man startade upp precis från början så var det viktigaste då […] det 
här med Skattemyndigheten och hur fungerar det. Så då gick jag på 
skatteinformation som de hade, ett seminarium eller föredrag så. Sedan har 
jag träffat Nyföretagarcentrum och pratat med dem. [C] 
 
21.) När jag väl hade idéen så var det ju bara att gå in på nätet och titta och 
söka. Jag skrev kanske in i google: ’starta företag Linköping’ och då kommer 
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man ju förr eller senare fram till Almi och Nyföretagarcentrum – sådana 
organisationer som finns då. [D] 

 
22.) Den mest övergripande informationen fick jag genom att jag tog kontakt 
med Nyföretagarcentrum och gick en så kallad kvällskurs: ett möte där de 
presenterade de viktigaste stolparna [D] 

Färdig lösning, punktlista och processbeskrivning 

Behovet av allmän överblick uttrycks i önskemål om bland annat en färdig lösning 
för ett litet nytt företag, en punktlista över vad man ska tänka på som nyföretagare 
och en interaktiv processkarta där allt som händer från idé till aktivt bolag är 
markerat i en process med olika steg: 
 

23.) {Om det hade funnits en sådan tjänst när vi startade så skulle vi ha 
vunnit} tid! Tid och kanske att någon redan hade ett sammanhang med en 
lösning för ett litet nytt företag där allting var okomplicerat, alltså. Att man 
hade försökt att snabba upp liksom så att sådana beslutsvägar och hantering 
skulle kunna krympa här då kanske. [H] 

 
24.) Om jag visste att det fanns en [informationsportal] alltså, så skulle jag ju 
säkert titta på den eh absolut, om det liksom är enkelt utfört och punkt för 
punkt om hur man ska gå till väga eller tips om hur man ska gå till väga […] 
just det här att veta när man ska börja om [man] ska ha en lokal, för sedan när 
allt väl är färdigt så går det ju på tre sekunder. ”Har du tänkt på det här och 
tänkt på det här om hur man söker lån?” så absolut, det skulle vara jättebra 
[A] 

 
25.) Man skulle bara kunna ta och titta på vad man behöver göra när man 
startar ett nytt företag – det finns ju liksom en regelbok. Man skulle behöva 
kunna följa ett spår egentligen: du ska ha F-skattesedel, du ska bli 
momsregistrerad, du ska ha ett kapital, du ska ha ett namn, du ska ha ett 
organisationsnummer... Alltså det finns ju, det är ju ett flöde med allt det här. 
Så egentligen om man skulle tänka företagsmässigt så är det ju en process – 
att starta ett eget företag är en process. Man skulle kunna rita på en portal en 
processkarta egentligen, där allting ingår i de här stegen. Från det att man får 
en idé till dess att man har ett bolag uppe egentligen. […] Så klickar man på 
där man är och så följer man de där stegen. Det kan vara alltifrån att göra 
praktiska saker som att få stöd med alltså kapitaltänk och planer och få 
utbildningen och […] skaffa lokaler… [H] 

Finansiering och ekonomisk planering (K2) 
Denna kategori innehåller citat som har en koppling till finansiering och 
ekonomisk planering i ett nystartat företag.  Det kan ta tid att förbereda underlag 
för lån och att hitta finansiärer men vissa får tidigt hjälp av ALMI med dessa 
ärenden. En informant säger att en översikt över tillgängliga bidragsformer för 
nyföretagare skulle vara till hjälp. Några informanter har sökt hjälp hos en revisor 
för att lösa den ekonomiska administrationen medan andra har tvingats fundera 
över vad de kan utföra på egen hand. En informant berättar om hur bristen på 
finansiering har lett till att han har fått utföra renoveringsarbeten själv.  

Tidskritisk finansiering 

En av grundförutsättningarna för verksamheten – finansiering – är en fråga som 
kan ta tid att reda ut. I vissa fall tvingas företagaren att fatta beslut utan finansiell 
trygghet för att exempelvis hinna underteckna hyreskontrakt innan någon annan 
hinner före: 
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26.) Det tog ju sin tid det med […] det här med bank och allting. [A] 
 
27.) Så hela vägen fram dit var ju att få lån, pengar, från privatpersoner och 
köpa material och göra jobbet, ägna tiden åt att fylla i affärsplan […] resonera 
fram i varje delfråga och […] fundera mycket på vad hela konceptet bygger 
på och man gör många typer av analys. Allt ifrån marknadsanalys, 
kundanalys och konkurrensanalys. [J] 
 
28.) Om jag skulle ge ett råd till en kompis idag som snackar om att starta 
eget, så skulle jag säga: ”se till att ha finansieringen klar först”. [B] 
 
29.) […] i mitt fall var [det] ju att jag hade en idé men att jag tog risken att 
genom att skriva på kontrakt och allting innan jag ens har fått klartecken med 
finansiering. […] Och har jag väntat tills jag har klartecken från alla håll, 
total säkerhet till hundra procent, så många gånger så [går] affären till någon 
annan för det finns alltid någon annan som är snabbare. [J] 

Grunden för startkapital 

Företagaren kan behöva hitta information om hur man söker banklån eller komma 
i kontakt med investeringsbenägna privatpersoner för att bygga upp startkapitalet. 
Somliga frågar sig vilken organisation som kan hjälpa dem med ”det ekonomiska 
och administration” och söker sig sedan till exempelvis Almi. Där kan de få hjälp 
med startkapitalet och rådgivning i samband med ekonomisk planering som kan 
innebära allt från marknadsstrategier till budgetering: 
 

30.) Alltså hur man söker ett lån, det skulle jag nog tycka var… vi fick ju lära 
oss den hårda vägen, det tror jag skulle vara bra. [A] 

 
31.) Vi hade säkert […] försökt att hitta någon som skulle få råd när det gäller 
kapitalet [H] 
 
32.) […] vilken organisation skulle kunna hjälpa till med just det; 
ekonomiska och administration eller […] till exempel som 
Nyföretagarcentrum eller Almi. [D] 
 
33.) Det jag känner att man skulle ha nytta av som liten företagare möjligtvis, 
det är ett sätt att se var och om man kan få pengar i tidiga startfasen. Eller få 
stöd – pengar ska jag inte säga att man behöver men man behöver stöd för att 
komma igång och få ihop en organisation. [K] 

 
34.) Så Almi […] gav mig bara pengar i början. Ingen information direkt 
första året, det kom ju med Anders [rådgivare vid Almi] sedan. [B] 
 
35.) Almi är jättebra […] dom har också varit jättehjälpsamma och så där, det 
här med kalkyler och vad som är realistiskt och så där. [A] 
 
36.) {Av Almi har vi fått mycket hjälp} framförallt bollplank och olika idéer; 
hur går vi vidare strategiskt? Vad ska vi satsa på nu? Ungefär, och sedan lite: 
hur väljer vi marknad, hur väljer vi produkt? Sedan har vi naturligtvis fått 
hjälp från Almi med finansiering och då fick vi vässa affärsidén för att […] 
när vi ansökte om finansieringen och… slutligen så har han hjälpt oss litet 
grand på säljsidan. […] Han har gett oss tips hur man lägger upp saker och 
ting för att det ska flyta smidigt. [F] 
 
37.) Vi besökte Almi – det var det första vi gjorde… för att diskutera 
affärsplan, och budget och startkapital och innan dess hade vi förberett oss 
genom att skriva en marknadsplan, räkna ut en budget och vi gjorde rätt 
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mycket, men det gjorde vi på grund av att vi fick råd, då utav en man som 
hade eget bolag själv. Och sedan hade vi hjälp av Almi när vi väl kom dit. 
[H] 

Bidrag 

En översikt över bidrag som kan sökas av nyföretagare framstår som önskvärd: 
 

38.) {Om Linköpings kommun hade satt upp en portal för nyföretagare} 
skulle jag nog ändå ta mig dit och det första jag skulle leta efter och förvänta 
mig att det fanns där, det var en klar översikt över… vilket jag tycker hittills 
då att jag inte har fått någon bra information om… den ekonomiska biten i 
vad det faktiskt finns för bidrag att få. Var finns de? [D] 

Hjälp från revisor 

I vissa fall vänder man sig till en revisor som kan hjälpa till med ”det 
administrativa”. De som inte anlitar en revisor kan själva tvingas hålla reda på 
kritiska datum för inlämning av särskilda dokument eller betalning av skatter och 
avgifter: 
 

39.) Det administrativa, del så är det inte så […] där jättesvårt egentligen nu, 
men det var ju faktiskt din revisor [E:s revisor] som fixade allt – ”skriv upp 
det här” [F] 

 
40.) Har man inte någon revisor som man har kontakt med hela tiden, det 
kostar ju ganska mycket pengar […] Det är ju sådana där datum som [gäller] 
när ska saker vara inlämnade, när ska saker vara betalda och sådana där 
saker… [A] 

Vad kan utföras på egen hand? 

Vid den här typen av kapitalinvestering måste företagaren bedöma om det finns 
moment som kan utföras på egen hand och hur lång tid det i så fall tar att lära sig 
dem: 
 

41.) Så att driva en sådan typ av koncept, då måste man överväga: om hur 
länge kan jag få tillbaka min investering? Hur mycket var man tvungen att 
göra själv? […] ”jag kan inte göra det här men […] jag måste ju skaffa till 
mig kunskap för att göra det” [J] 

Nyföretagaren som fackman 

I lägen där kapital saknas för att anlita andra tvingas nyföretagaren ibland ikläda 
sig rollen som fackman för att lösa problem vid till exempel ombyggnationer: 
 

42.) Det var väldigt svårt o den situationen då att man inte har den 
finansieringen som man behöver för att anlita folk. Då var jag tvungen att åka 
iväg och fråga: ”vad ska jag köpa för typ av material för att det ska vara 
korrekt?” [J] 

Kontakter och branschöversikt (K3) 
Denna kategori omfattar citat som har att göra med kontakter och 
kontaktmöjligheter. Flera informanter beskriver skapande och upprätthållande av 
nätverk som en viktig del av verksamheten. Vissa informanter föredrar att träffas i 
verkligheten medan andra kan tänka sig att sköta kontakten över internet. 
Internetbaserade näringslivsregister kan vara ett bra sätt att hitta kunder och skaffa 
sig en branschöversikt. Några informanter använder www-baserade tjänster 
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framförallt för att få tag i kontaktinformation så att de kan ta personlig kontakt per 
telefon. 

Kontaktnät – kunder, samarbetspartners, arbetstagare 

Om man känner andra egenföretagare kan det vara naturligt att söka hjälp hos 
dem. En viktig del av nyföretagarens vardag är att bygga kontaktnät där man kan 
få hjälp med uppstarten och hitta kunder eller samarbetspartners. Kontaktnätet kan 
även vara en trygg väg vid rekrytering av personal: 
 

43.) Ja, fanns det pengar så tror jag att det enda som egentligen, som jag vet 
fungerar jättebra, och som har fungerat för mig, och det har inget med 
kommuner [att göra], utan det är… personliga handledare och mentorer… 
alltså sådana som själva är företagare som kan sitta bredvid [och] säga ’gör så 
här, det blir bra’. Och då menar jag typ kompisar. Det har varit mitt stöd, 
sådana som är entreprenörer och företagare och kompisar, det är ju de som 
hjälper en att starta företag. [B] 
 
44.) […] Och när man startar eget så oftast så tittar man på någon som man 
känner som driver någonting och frågar den personen. [J] 
 
45.) […] det som jag ser som det absolut viktigaste på så vis; det är när man 
kör med tjänstebitar, det är att man har ett nätverk. Så det gäller, i princip så 
gäller det att alltid och i alla lägen odla nätverk. [G] 
 
46.) Det är ju vissa begrepp här som är jätteviktiga: det är nätverk. Ska man 
kunna göra någonting i det här samhället och ska lyckas med det [krävs det 
ju] en väldig bredd och relation till alla möjliga yrkesfolk. Alltifrån kunder, 
bekantskaper, alla möjliga typer av vänner, gymnasievänner, förskola, alltså 
vänner och till lärare, revisor, bankmän och kommunfolk ifrån andra 
företagare […] Totalt får man väldigt mycket synergi genom att prata med 
flera och de, även om de hänvisar vidare, så är det jättebra att ha en relation. 
[J] 
 
47.) {Instinktivt känner jag att det borde finnas information om:} vad finns 
det för lokala företagarföreningar, vad finns det för nätverk som man… 
informella nätverk som… man skulle kanske ha behov av att vara med i. [F] 
 
48.) […] vi behöver inte något lokalt nätverk för att hitta kunder […] det är 
mer för att hitta samarbetspartners och liknande. [F] 
 
49.) Också fått hjälp med litet kundkontakter, litet nätverksbyggande, genom 
Nyföretagarcentrum och det var jättebra. Det vet jag inte om det är så alltid 
men litet tips och idéer om vart man kan vända sig när det gäller sälj då. [C] 
 
50.) En fördel som jag hade, det var ju att hamna i det här kontorshotellet för 
vi var ju i så många olika branscher och […] då fick man ju tips och hjälp av 
varandra, det fanns redovisningskonsulter, det fanns reklamfolk, det fanns 
liksom [människor] som man fick kontakter med [C] 
 
51.) Det är väldigt sällan som små bolag söker folk utanför sin egen 
kontaktkrets. […] För i ett fåmansbolag är det så mycket mer än bara meriter 
som gäller. Man måste ju se att det finns ett driv hos personen på ett helt 
annat sätt. [K] 

Olika kontaktkanaler 

Några informanter kan tänka sig att utbyta idéer med andra egenföretagare via 
diskussionsgrupper på nätet medan andra föredrar att träffas öga mot öga: 
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52.) […] nätverk ser jag inte här… [intervjuaren pekar på rubriken Nätverk] 
Där! Det är ju högst upp, vad bra! [F] 
 
53.) I och med att man har […] nätverk och diskussionsgrupper till exempel. 
Då kan man prata om varandras idéer och så där. Bolla fram och ge varandra 
nya vinklar och perspektiv, så att det är jättebra tycker jag. [J] 

 
54.) Alltså det svåra att hitta när man startar… det är att få upp ett kontaktnät 
och det finns ju diverse olika sätt att skapa kontaktnät men det är bara ett sätt 
som gäller och det är ju att träffa folk och sedan lära känna sig och sedan att 
folk rekommenderar de här som kommer in i systemet. Men det vet jag inte 
om jag skulle kunna skapa via internet. Det tror jag handlar mer om fysisk 
kontakt, liksom. [K] 
 
55.) Okej, en sådan grej [elektroniskt diskussionsforum] skulle jag aldrig gå 
in på! Diskussionsgrupper […] alltså varför ska jag prata, varför ska jag 
diskutera med någon, så tänker jag, fast det är säkert jättebra med en 
diskussionsgrupp; men rent instinktivt så bara: ”nej, men jag kan väl ringa till 
Gunilla eller Birgitta istället på Almi” eller ja, men du vet: om jag vill bolla 
med någon så gör jag det med folk i min närhet liksom [A] 
 
56.) just det här [med] nätverk och diskussionsgrupper […] på nätet kan vara 
bra i och för sig, men jag tror också att mera fysiska nätverk där personer 
träffas och pratar är starkare [F] 

Att hitta kunder 

Att hitta kunder kan vara svårt – ibland söker man i telefonkatalogen, ibland letar 
man efter kommunala näringslivsregister online vilket kan vara ett effektivt sätt 
att skaffa sig en överblick. Vissa nyföretagare som söker kunder intresserar sig 
inte enbart för kontaktinformation utan även antal anställda och i några fall 
omsättning: 
 

57.) Egentligen, svårt är ju […] hur man får tag i kunderna. Att veta hur man 
får tag i kunderna, det är ju svårt. Det finns ju olika teorier om hur man får 
tag i kunder. [G] 

 
58.) Sedan det här med att hitta kunder då, då har jag använt internet 
jättemycket och hittat, letat i kommuner… Företagsfakta har jag inte varit 
inne på så mycket faktiskt, men Företagsfakta katalogen [i katalogform] har 
jag tittat mycket i, men inte på internet. Gula Sidorna i vanliga 
telefonkatalogen och de rosa sidorna fungerar ju jättebra. [C] 

 
59.) {vid ett större företag} hade jag bokat kundbesök men jag visste inte hur 
jag skulle dit, men det tänkte jag: det borde jag ju kunna hitta på, det är ett 
stort företag i Norrköping. Då borde jag kunna gå in på internet, kommunens 
hemsida och hitta, men det gjorde jag inte och då tycker man: det borde vara 
självklart att de har något företags… de tjugo största företagen eller företag i 
bokstavsordning så att man kunde gå in och klicka som i katalogen, typ. Så 
kan man klicka på deras hemsida så det kommer upp en karta. [C] 

 
60.) Sedan kollade jag i Boxholm dit jag [också skulle] på ett besök och då 
tänkte jag ’när jag ändå åker så långt, kan jag besöka fler företag’ och då 
tänkte jag ’vad finns det för företag där?’ eh, så då gick jag in på hemsidan 
och då hade de ’näringsliv’ och då hade de [ohörbart] deras företag, och då 
stod, det kanske var tvåhundra företag i bokstavsordning och de som hade 
hemsida var markerade så att man kunde gå in och läsa. Och så hade de också 
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[ordnat] så det kom upp en liten informationsruta om varje företag man ville, 
där det stod kontaktperson, antal anställda, jag tror till och med det stod 
omsättning och eh, telefonnummer och kontaktuppgifter. Mycket bra! 
Väldigt, väldigt bra hemsida! [C] 

Näringslivsregister 

En informant beskriver hut företagarens behov av olika tjänster som exempelvis 
försäkringar, banktjänster, hemsidor och trycksaker växer med tiden: 
 

61.) Banker, försäkring, det kommer man ju på liksom efter ett år –  ’ja 
herregud, det kanske man behöver: en försäkring, det har jag inte tänkt på.’ 
[…] Javisst: försäkring och banker, hemsidor, reklam, logotype, visitkort, var 
hittar man, vem ska jag vända mig till, vad kostar det? [C] 

 
Näringslivsregister kan vara ett sätt att orientera sig i hur tjänsteutbudet eller 
konkurrenssituationen ser ut på orten. Det kan även vara intressant att veta vilken 
specialkompetens som finns att tillgå vid närliggande universitet och var det finns 
arbetstagare: 
 

62.) Jag skulle […] vilja ha om inte alla, så i alla fall dom femtio största 
företagen eller tvåhundra eller vad vet jag, i Linköpings kommun med 
bransch och företagsnamn så att man också kan hitta kontakter för att när 
man, oavsett vad man startar för företag, så måste man ju få kontakt med 
andra företag. För det handlar om att göra affärer och få kontakt med kunder 
eller få kontakt med reklambyrå, någon som kan hjälpa mig göra en logga, 
och hitta kanske så branschvis: jag kanske behöver hjälp med att göra en 
hemsida, vart vänder jag mig, vem ska jag ta? Hur hittar jag det? Eller jag vill 
sälja en produkt, jag vill få kontakt inom skola kanske eller vad det nu kan 
vara… Jag tror att den på den bokstavsordningen också branschvis, jag 
behöver en revisor eller någon som hjälper mig, eller vem? Vem hjälper mig? 
Jag känner ingen, hur gör jag? [C] 
 
63.) […] kanske antal anställda och var man finns någonstans så man också 
eventuellt kan klicka sig in på deras hemsida om man vill veta mer om 
företaget, det skulle jag vilja ha. [C] 

 
64.) {I en portal som Linköpings kommun upprättar för nyföretagare skulle 
jag vilja att det finns} den information man behöver för att starta upp 
allting… dels så man lätt får en överblick över vad som finns, vilka företag 
som finns i det område som man har. Vilken typ av, om det finns olika 
former av nätverk alltså, vilka kontaktpersoner… saker som man kan få 
inkörsportar till… vilka möjligheter som finns […] det är viktigt att det finns 
någonstans och var någonstans här i Linköping man kan få tag i den 
informationen. Alltså mer konkret via personer. [G] 

 
65.) Och även Näringslivsstatistik också, det var litet grand av det som jag 
var inne på förut. Man vill veta vilka företag som finns då och gärna litet 
uppdelade. [G] 
 
66.) [det] verkar som att det är svårt att gallra ut sin egen verksamhet och 
jämföra den med någon annan verksamhet, någon liknande verksamhet och 
säga: min företagsidé, vad kan man jämföra den med och vilken organisation 
skulle kunna hjälpa till med just det; ekonomiska och administration eller 
[…] till exempel som Nyföretagarcentrum eller Almi. [D] 
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67.) Näringslivsstatistik och företagsregister och man kan alltid gå in på vad 
för typ av… ”har det funnits den här typen av koncept tidigare eller ska jag 
kunna förnya eller göra på annat sätt istället?” [J] 
 
68.) Omvärldsbevakning skulle vara jättebra om det fanns bra sätt att göra det 
på […] Men om det är som jag tolkar det, så är det just: ’jag håller på med 
audio, vilka i Linköping…’ Men visst sådana grejer skulle vara vettigt alltså: 
om man kunde länka ihop oss med andra i Linköping som håller på med 
liknande teknik eller liksom så att man på något sätt kan se vilka företag som 
håller på med vad. Eller bara företagsbeteckning och litet kort vad de pysslar 
med skulle vara väldigt trevligt. […] Men skulle man kunna söka på litet 
olika kategorier och inte i alfabetsordning på företagsnamn för det säger 
väldigt litet. [K] 

 
69.) Studier och utredningar, ja ja, det vill säga någon länk till universitetet 
då va? Alltså att man har någon koppling, vilka möjligheter finns, vad kan 
universitetet erbjuda och inte erbjuda? Jag menar där sitter ju ändå en 
fruktansvärd kompetens alltså som skulle kunna utnyttjas åt båda håll. [G] 

 
70.) Den här gången kan jag säga precis vad som har varit svårt och det har 
varit att få bra information om sätt att hitta folk att anställa […] Vi hade ett 
jättebehov av att hitta människor och vi ville ju ha stöd för det. [H] 
 
71.) Lediga jobb – varför ska man ha det? Lediga arbetstagare skulle vara 
bättre […] Stryk lediga jobb! Om det finns lediga arbetstagare, ”de här 
människorna finns”, det skulle vara en vettigare idé. [F] 

Personlig kontakt 

Några nyföretagare använder www-tjänster i första hand för att söka 
telefonnummer så att de kan ta personlig kontakt. En fördel med personlig kontakt 
är att man kan få ”den ytligaste och bästa informationen”: 
 

72.) {Jag har inte använt informationstjänster på nätet så mycket}, man har 
kollat upp telefonnummer och så där. Jag gillar att prata med personer. [A] 
 
73.) Jag är telefonmänniska, jag har jättesvårt för… alltså just det här [med 
att] man skall söka saker, och jag kan skicka efter blanketter och sådant där, 
men jag har inte använt det på… jag läser kanske om Nyföretagarcentrum, 
om man skall gå in på deras hemsida och läser informationen där. Sedan 
ringer jag till Birgitta eller alltså jag vill prata med någon. [A] 
 
74.) Och sedan så är ju inte jag som jag sade då förra gången [första 
intervjutillfället] att jag är inte personen som surfar runt och läser, utan jag tar 
reda på telefonnumret så fort som möjligt till ett sådant här ställe och sedan så 
ringer jag och sedan låter jag mig guidas av den personalen som finns liksom, 
för att så småningom komma fram till rätt människa som kan ge mig den 
ytligaste och bästa informationen. [D] 

Informationskompetens och informationens tillgänglighet (K4) 
Denna kategori inrymmer några av informanternas reflektioner kring 
informationssökning och tankar om hur informationsmaterial bör presenteras för 
att uppfattas som lättillgängligt. Nio av informanterna beskriver sin erfarenhet av 
informationstjänster på nätet som god medan två informanter bedömer sin 
erfarenhet som mindre god. En informant använder internetbaserade tjänster 
uteslutande privat medan fem informanter framhåller internet som en nödvändig 
informationskanal för verksamheten. Övriga fem informanter använder 
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internetbaserade tjänster mer sporadiskt. Att sovra bland information är inte alltid 
lätt och därför önskar sig några informanter en aktiv webbredaktör vid tjänster 
som de ska använda. Kostnader för informationstjänster är också en aspekt som 
påverkar informationens tillgänglighet – vissa informanter skulle uppleva det som 
positivt att slippa betala för tjänster som exempelvis blankettservice och 
branschregister. 

Informationskompetens 

En fråga som kan dyka upp när nyföretagaren söker information är ”vem har 
informationen?” och när det problemet är löst gäller det att ställa rätt fråga i rätt 
kanal och vid rätt tidpunkt:  
 

75.) Det som är svårt är att veta vart man ska vända sig: vem som har 
informationen,  […] hur fungerar det och vem, ja var tar man reda på det? 
[Det är svårt att veta vem som ansvarar för vad] men eftersom jag hade en bra 
kontakt på Nyföretagarcentrum sedan tidigare så visste ju jag att jag kunde 
vända mig dit. [C] 

 
76.) Ställer man rätt fråga så får man rätt svar och det är bättre att ställa fler 
frågor även om de är ju onödiga istället för att inte fråga alls. Till slut så får 
man information. [J] 

 
77.) Sedan får man ju leta information och hur sjutton jag fick tag i den 
informationen, det kommer jag inte ihåg. Det är ju mycket nätet, sedan ringer 
man ju runt och sedan får man höra ’nä, vi är inte rätt person att prata med’, 
då får man ju testa här istället. [K] 

 
78.) Det finns så många olika aktörer […] Vem gör vad och hitta på något 
sätt: när ska jag ta kontakt med Almi? När är det viktigt? I vilket 
sammanhang behöver jag hjälp externt ifrån? Det kan ju också vara intressant 
att veta. Nyföretagarcentrum, vad kan de hjälpa till med? [C] 

 
Detta kan upplevas som lättare om man har en akademisk bakgrund och 
därigenom en grundmetod för informationssökning: 
 

79.) Alla är inte utbildade som inom akademiken och har den här 
grundmetoden att gå till väga för hur man ska söka information. Det är många 
som inte vet. [J] 

Internet som informationskanal 

Några nyföretagare ser internet som en självklar och viktig informationskanal men 
utbudet av entreprenörsinriktade hemsidor kan upplevas som mättat: 
 

80.) Utan internet skulle inte någonting fungera idag. Det är sjukt alltså, det 
är en stor kanal för oss. [B] 
 
81.) {Mitt eget informationsinhämtande sker via} nätet, i stort sett. Det går ju 
fortast och lättast. [B] 
 
82.) Det finns ju bra information på nätet, tveklöst. [B] 
 
83.) Jag hämtar ju information, e-mailar och överhuvudtaget så är det mycket 
man gör på nätet. Det är en del av det dagliga arbetet. [G] 
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84.) Det finns så himla många sidor på nätet som hjälper dig att starta upp, 
det är liksom bara att söka ”starta företag” så har du ett par tusen svenska 
träffar och det är bara att börja bläddra där så jag vet inte riktigt, det blir ju 
ytterligare en portal. [K] 

 

Tid 

Tid verkar vara kritiskt för nyföretagaren, dels att saker inträffar vid rätt tidpunkt 
men även att tidsåtgången kan minimeras för olika typer av arbetsuppgifter; inte 
minst informationssökning: 
 

85.) Det var viktigt att göra allting, förarbetet innan så. Så att man inte får 
lokalen och sedan börjar greja va, utan vi hade allting klart. [A] 
 
86.) Det är bara renoveringsjobb att prata om och man åker iväg kanske till 
den här byggfirman kanske minst fem gånger per dag för att dels köpa 
extramaterial, dels byta material för man har ingen erfarenhet. Man har inte 
samma erfarenhet att kunna planera hur man ska gå till väga för att spara en 
massa tid. [J] 
 
87.) {Om det hade funnits en sådan tjänst när vi startade så skulle vi ha 
vunnit} tid! Tid och kanske att någon redan hade ett sammanhang med en 
lösning för ett litet nytt företag där allting var okomplicerat, alltså. Att man 
hade försökt att snabba upp liksom så att sådana beslutsvägar och hantering 
skulle kunna krympa här då kanske. [H] 

 
88.) {Om det fanns en sådan här portal då när vi började så hade vi} sparat tid 
om inte annat, det har gått åt mycket tid [till att] leta information i och för sig. 
[E] 

Kostsamma informationstjänster 

Vissa informationstjänster, exempelvis blankettservice och företagsregister, kostar 
pengar och ses av vissa som en utgift man helst skulle slippa: 
 

89.) {Om en sådan här informationstjänst hade funnits redan när jag startade 
företaget}, då hade jag inte behövt betala Företagsrådgivarna pengar för att få 
informationen som jag sade nyss. [B] 
 
90.) Företagsregister, Näringslivsstatistik, om man kan komma åt 
information där som man behöver gå in i affärsdatabaser annars och leta så 
är det naturligtvis jättebra. [F] 
 
91.) Företagsregister finns ju massor idag redan, men visst om de fixar upp 
en gratislänk så vore det ju smidigt. [K] 

Vad är viktigt? 

Det kan vara svårt för besökare vid webbtjänster att sovra bland information och 
veta vad som är viktigt: 
 

92.) Svårigheten är ju egentligen […] att sovra – att veta: vad är viktig 
information och inte viktig. [G] 

Webbredaktör som kvalitetsfilter 

Detta kan motivera närvaron av en aktiv webbredaktör som fungerar som 
kvalitetsfilter:  
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93.) Om portalen ska lyckas så skulle man samla upp all information själv 
och hitta en bra redigerare helt enkelt, som förstår vad som är bra information 
och vad som är dålig information och inte heller nödvändig information [D] 
 
94.) Jag reagerar på en sak då redan […] det är att man hela tiden förlitar sig 
på att det man länkar vidare till nödvändigtvis har den kvalitet som eftersöks. 
[D] 
 
95.) Men att bara skapa en portal med länkar precis som Spray eller någon 
annan portal, vad leder det till om man bara klickar vidare till… det blir bara 
tjafs och jag tror att, nu måst jag tala för mig själv: jag är utled på att bara 
länkas vidare, utan vad jag vill ha när jag trycker på en länk, det är 
information direkt och inte andrahandsinformation [D] 
 
96.) Någon måste ju vara ansvarig för sidan så det måste ju finnas en 
redaktör. Sedan om man använder sig av färdiga sidor för att få fördjupad 
information så man inte uppfinner hjulet igen, därför att det finns redan […] 
någon som har ett sådant tänk som man kan utnyttja – det är ju inte fel, tycker 
jag. Då har ju de en redaktör. [H] 

Informationsinnehållets tillgänglighet 

Det verkar vara viktigt att informationsinnehållet presenteras på ett lättillgängligt 
sätt som inte avskräcker – näringslivsstatistik är ett exempel på information som 
kan upplevas som långsökt för vissa:  
 

97.) Näringslivsstatistik, det förstår en på tusen. [B] 
 
98.) Arbetsmarknadsstatistik, det är samma sak igen: vem läser statistik och 
tycker att det är kul eller ens orkar bry sig om det? [B] 
 
99.) Kommunalt, bara namnet gör att folk skiter i att klicka. [B] 
 
100.) Upphandlingar är intressant men det är samma sak där […], det här är 
någonting som tar lång tid att sätta sig in i; det här är svårt, upphandlingar, 
[…] det här krävs ju nästan utbildning för att fatta. [B] 
 
101.) Kommunala beslut med näringslivsbetydelse… ja, med det här 
underlaget tror jag att den här näringslivsportalen blir, vågar jag säga, [en] 
flopp? […] Jag känner många som är duktiga entreprenörer som har 
drömmar, som är duktiga på det de gör, men jag känner alltså flera som har 
skitit i att göra någonting för att […] i stort sett den där överskriften alltså. 
För folk blir rädda liksom, de börjar läsa, och det kommer upp statistik och 
massa sådana där saker, de dribblas bort i början, och man ser hur deras 
entreprenöranda… och dom hade en glimt i ögat och den bara försvinner. 
…Låter det poetiskt, eller? [skratt] Ja, de sitter begravda… de har ringt ett 
samtal och de har fått hem tre pärmar med papper! [B] 

 
102.) Näringslivsstatistik, det blir så lätt… opraktiskt, det blir så lätt 
flummigt, det blir så teoretiskt. Som företagare vill man ju ha fakta, jag vill 
veta hur, inte bara statistik, det kan väl vara bra i och för sig: hur mycket 
människor bor det här? – Om man ska etablera mig, men om man redan finns 
här eller om man har ett litet företag så är det kanske inte så intressant. [C] 

 
Navigeringsstrukturen vid webbplatser bör kännas naturlig och får inte vara en 
lista med rubriker: 
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103.) Alltså, det är ju rubriker. Det är ju vad det är. Och så finns det 
underrubriker. Men det finns ju inget flöde direkt. [H] 
 
104.) Det måste finnas ett grundflöde för att det ska bli ett bra stöd. […] 
Absolut inte lösryckta rubriker! För om du är nyföretagare så vet du inte ens 
vilka rubriker du kanske behöver. [H] 

Utveckling av entreprenörskapet (K5) 
Denna kategori handlar om informanternas behov av formell vägledning vid 
etablering av verksamhetsrutiner som till exempel ekonomisk redovisning och 
deklaration. Vissa informanter har i sådana ärenden vänt sig till Skatte-
myndigheten med blandad framgång. En informant berättar om hur entreprenör-
skapet inte bara handlar om att tillgodogöra sig rutinuppgifter utan även om att 
utveckla sitt mod och sin handlingskraft som människa. Därför är det enligt 
informanten viktigt att få ta del av andras framgångshistorier och erfarenheter som 
kan ge ett realistiskt perspektiv på egenföretagande. 

Vägledning för rutiner och blanketter 

Som nybliven egenföretagare kan man behöva lära sig hantera många formella 
dokument och införa vissa standardiserade rutiner som till exempel styrelsemöten. 
Utförliga guider för hur man genomför exempelvis årsbokslut eller bolagstämma 
och vägledning vid ifyllning av blanketter kan vara till stor hjälp för 
nyföretagaren. Skattefrågor är ett annat område där nyföretagaren kan behöva 
vägledning – det kan bland annat gälla deklarationen: 
 

105.) {När det gäller frågan om tjänster som är specifikt inriktade för 
företagare anslöt jag mig till Företagsrådgivarna som jag hade något år} Det 
enda jag använde mig av som jag tyckte var riktigt bra var att man kunde få 
hem mallar då, vilken mall som helst, hyreskontrakt, andrahandskontrakt, hur 
en bolagsstämma skulle se ut, när och varför man gör årsbokslut eller alltså 
möte då med sådana som sitter i styrelsen. Det är ju inte så många som har ett 
nytt företag som fattar att man måste ha styrelsemöte och där kunde man få 
hem sådana ”så här ska du göra” och ”så här ska det gå till för att det ska vara 
rätt”. Det är något att tänka på, det är riktigt bra. [B] 
 
106.) {Om det finns en portal på kommunens hemsida med en ingång för 
nyföretagare tycker jag att det ska finnas} hjälp för de som precis har startat, 
just det här med mallar och… punktlinjer, alltså punkterna för vad som ska 
hända under ett år för ett företag. [B] 

 
107.) Blanketter är bra, typ sådana som jag ville ha förut då. Underlag: ’vill 
du skriva ut särskilt andrahandskontrakt’ eller ’så här ser en faktura ut’ för 
alla kanske inte har råd att köpa ett faktureringsprogram, så man kan fråga 
hur ett andrahandskontrakt ser ut, eller kvitto… [B] 
 
108.) Blanketter, de flesta blanketter finns ju redan på nätet som det är idag 
[…] det är oftast inte blanketterna som är det stora kruxet utan det är vad som 
man ska skriva i blanketterna. [K] 
 
109.) {Något som hade varit till hjälp för mig när jag startade verksamheten 
hade varit} en FAQ över hur man deklarerar, kanske [J] 

Skatteverkets informationstjänster 

Några av Skatteverkets informationstjänster är automatiserade och hemsidan 
upplevs av vissa som överskådlig medan telefonservicens kvalitet kan variera:  
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110.) Och […] särskilt lätt: Skattemyndigheten var bra för dit måste man ju 
gå och registrera sig och då när man gör det får man automatiskt ett papper: 
’de här datumen och tiderna har vi information’ … tydligt och bra och växeln 
är bra: ringer man dit får man bra svar. På deras hemsida tycker jag också 
man lätt kan hitta saker, det är väldigt så här strukturerat och enkelt uppsatt 
hur man ska ha blanketter och så. [C] 
 
111.) Men om jag ringer för att deklarera bara en sådan grej eller för att kolla 
hur man ska redovisa moms om man tjänar mer än vad det nu är, 
fyrahundratusen. Så får man något kryptiskt svar, eller i bästa fall får man 
något kryptiskt svar, annars säger de:  
’- vi är ingen upplysningscentral, vi ska bara kolla att du har gjort rätt’ 
’- jaha, men hur fan får jag tag i vad jag ska… hur vet jag… ni måste ju 
tillhandahålla information.’  
’- det står i lagtexten’  
’ – ja, men det inser du också att det inte går att läsa sig till hur man ska driva 
ett företag i lagtexten’ 
’ – ja ja, men lite svårt ska det vara!’ 
…om man får det svaret från Skattemyndigheten tycker jag det är 
förbannat… [K] 

Personlig utveckling 

Att växa som företagare verkar inte bara handla om förmågan att ta till sig 
information om rent praktiska angelägenheter och ordna med finansiering av 
verksamheten – det kan även handla om att utvecklas som människa; bygga upp 
ett mod och en handlingskraft:  
 

112.) Man tror först att det viktigaste är […] i att starta företag, erfarenheter 
och finansiering för att kunna göra det. Men sedan så när man går litet 
djupare i det här planet: entreprenörskap för mig är att utvecklas och bli av 
med rädsla. [J] 
 
113.) Så de är hela tiden: har man gjort, lyckats med någonting, löst 
någonting så får man mer självkänsla för att [kunna uppnå] någonting 
ytterligare och hela tiden bygga på det sättet. Bli av med rädsla i sig själv och 
det är det som jag ser som en utvecklingsprocess i varje människa. Det är för 
mig vad entreprenörskap handlar om. [J] 
 
114.) Det är ju handlingskraft: att man sätter igång själv och ska göra de 
saker som man har planerat och dela upp i handlingsplan. [J] 
 

Egenföretagarens verklighet kan bli hårdare än man föreställt sig:  
 

115.) Det har man i början, målat upp ett scenario hur det ska vara och 
förverkligar sig själv och har en idé att gå efter. Men senare så, när man 
kommer in i verkligheten så [är det ju] en verklighet där man måste jobba 
hårt, man måste även jobba med de saker som man inte ens tycker om. [J] 

 
För att mogna som entreprenör kan det därför vara viktigt att ha förebilder 
(success stories, fallbeskrivningar) och en medvetenhet om de för- och nackdelar 
som det kan innebära att driva eget företag: 
 

116.) Jag har ju aldrig fått det här innan men jag tycker det är en intressant 
idé i och med att om man ska… först och främst när man ska starta 
någonting, ska kunna gå in där och dels få läsa om olika saker om kanske 
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olika berättelser till och med: om vissa företagare som har gjort [det] innan 
och hur man går till väga… och artiklar […] Jag saknar just det här med 
förebilder och att någon ska göra på det sättet och någon ska följa efter då. [J] 

 
117.) Det är klart att det finns en förenkling av hur man går till väga för att 
skaffa information, men samtidigt så finns det även en verklighetsbeskrivning 
av hur egenföretagande är. Så att man pratar om båda delarna, om nackdelar 
och fördelar att vara ett företag så att man inte går in och förväntar sig att allt 
är rosa utan det finns mycket som är grå som många egenföretag inte ser. [J] 

4.2 Beskrivningskategorier 
Den fenomenografiska bearbetningen (jfr. ”Fenomenografisk analys”, s.24) av 
intervjutranskripten utgår från frågeställningen ”Hur uppfattar nyföretagare 
fenomenet informationsbehov så som det kommer till uttryck i situationer där 
nödvändig kunskap saknas för att lösa problem?” och har utmynnat i fem olika 
beskrivningskategorier. Dessa kategorier presenteras nedan med sammanfattande 
rubriker och beskrivningar av de uppfattningar som informanternas utsagor antas 
representera. 
 
Informationsbehovet som incitament att knyta kontakter 
För att kunna navigera bland och hantera den mångfald av ärenden som uppstår 
när man startar företag behöver man ta kontakt med andra för att få hjälp: 

 
[…] oavsett vad man startar för företag, så måste man ju få kontakt med 
andra företag. För det handlar om att göra affärer och få kontakt med kunder 
eller få kontakt med reklambyrå, någon som kan hjälpa mig göra en logga, 
och hitta kanske så branschvis: jag kanske behöver hjälp med att göra en 
hemsida, vart vänder jag mig, vem ska jag ta? Hur hittar jag det? Eller jag vill 
sälja en produkt, jag vill få kontakt inom skola kanske eller vad det nu kan 
vara… Jag tror att den på den bokstavsordningen också branschvis, jag 
behöver en revisor eller någon som hjälper mig, eller vem? Vem hjälper mig? 
Jag känner ingen, hur gör jag? [C] 
 

Informationsbehovet som föremål för aktiv sändare 

Den som behöver information ska informeras av en aktiv sändare som visar 
vägen: 
 

Det är nog bland det viktigaste och det är ju för dem som då inte har startat 
som sitter i ”jag vill, jag vill starta företag”-tankar, där är väl största 
problemet att de ska hitta till den sidan alltså […] Vem som helst kan göra en 
tuff hemsida och sälja produkter men sedan måste man ju få folk att hitta dit 
också och det kostar ju pengar hur du än gör. [B] 
 
[...] det ska kunna stå litet informerande överallt så att folk lätt får tag på det. 
[J] 
 

Informationsbehovet som något som kan kräva ett visst mod att formulera 

Ett oreflekterat informationsbehov inom ett nytt intresseområde kan kräva ett visst 
mod att omsätta i konkreta frågeställningar som andra kan ta del av: 
 

Och så sitter jag och tänker ”oh, jag vill ha ett, jag vill starta företag, vad kul 
det skulle vara!” också vill jag gå in här och då skulle jag hitta de här flikarna 
då, jag klickar på nätverk; ”ja, diskussionsgrupper – det kanske kan vara 
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intressant att se vad andra har frågat och vilka svar de har fått” för jag vågar 
nog inte ställa någon fråga direkt så här, för vad ska jag ställa för fråga då? 
[B] 

 

Informationsbehovet som något som kan kräva viss kunskap att formulera 

Strategier för informationssökning baseras på vissa grundkunskaper som man kan 
tillägna sig i den akademiska världen: 
 

Alla är inte utbildade som inom akademiken och har den här grundmetoden 
att gå till väga för hur man ska söka information. Det är många som inte vet. 
[J] 
 

Informationsbehovet som anledning att inte starta företag 

Den omfattande kunskapsmängd som egenföretagare förväntas besitta inom en 
bredd av områden kan vara en anledning att inte starta företag: 
 

[…] Sedan har du hur du ska hantera revisorn, bokföring och den biten. 
Sedan har vi investeringar i utrustning. Vad behöver du för att klara din 
verksamhet? Vem kan råda dig där? Telefoni… IT-stöd, informationsstöd 
med bredband och ADSL och alla de här bitarna. Alltså den här listan…[H] 
…den kan bli hur lång som helst! När de läser den så säger de så här: ”Ska vi 
starta företag egentligen?” [I] 
 
Kommunala beslut med näringslivsbetydelse… ja, med det här underlaget tror 
jag att den här näringslivsportalen blir, vågar jag säga, [en] flopp? […] Jag 
känner många som är duktiga entreprenörer som har drömmar, som är 
duktiga på det de gör, men jag känner alltså flera som har skitit i att göra 
någonting för att […] i stort sett den där överskriften alltså. För folk blir 
rädda liksom, de börjar läsa, och det kommer upp statistik och [en] massa 
sådana där saker, de dribblas bort i början, och man ser hur deras 
entreprenöranda… och dom hade en glimt i ögat och den bara försvinner. 
…Låter det poetiskt, eller? [skratt] Ja, de sitter begravda… de har ringt ett 
samtal och de har fått hem tre pärmar med papper! [B] 
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5 ANALYS 

5.1 Vilket informationsbehov har nyföretagare? 
Studien tog sin utgångspunkt i den centrala frågeställningen ”Vilket informations-
behov har nyföretagare”. Denna fråga delades in i tre delfrågeställningar som 
besvaras nedan. 

Vilken information behöver nyföretagare? 
Vilken information behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och 
därigenom skapa förutsättningar för det dagliga arbetet? Denna fråga besvaras 
huvudsakligen i resultatavsnittet (s.28). Nedan följer dock en indexering över 
informationsbehov som informanterna explicit eller implicit ger uttryck för i sina 
utsagor. Nyckelorden har försetts med hakparentesreferenser till relevanta citat i 
resultatavsnittet. 
 

Tabell 4 – Nyckelord och citatindexering, informanternas informationsbehov 

1. Affärsidé, utveckling av [36] 
2. Affärsplan, utveckling av [37] 
3. Arbetstagare, förteckning över [70, 71] 
4. Avtal, tecknande av [9] 
5. Banker, kontaktinformation för [61] 
6. Banker, prisöversikt för tjänster hos [61] 
7. Banklån, ansökan om [24, 30] 
8. Bidrag, förteckning över [38] 
9. Bidrag, tillvägagång för erhållande av [3] 
10. Blanketter, ifyllning av [3, 108] 
11. Bolagsformer, innebörd av [7, 8] 
12. Bolagsregistrering, administration av [4] 
13. Bolagsregistrering, innebörd av [6] 
14. Bolagsstämma, vägledning för [105] 
15. Bransch, vägledning till kontakter inom samma [68] 
16. Branscher, fördelning av företag inom olika [65, 66, 67, 68] 
17. Budget, planering av [37] 
18. Datum, för inlämning av dokument kritiska [40] 
19. Egenföretagande, förebilder inom [116] 
20. Egenföretagande, verklighetsbeskrivning av [117] 
21. Egenföretagare, berättelser från andra [116] 
22. Franchising, innebörd av [9] 
23. Företag, bokstavs- eller storlekssorterad förteckning över [59] 
24. Företag, branschsorterad förteckning över [62] 
25. Företag, kostnadsfritt register över [91] 
26. Företag, webbadresser till [63] 
27. Företag, överblick över på orten representerade [64] 
28. Företagarföreningar, förteckning över [47]  
29. Företagsbildning, checklista för [25] 
30. Företagsbildning, färdig lösning för [24] 
31. Företagsbildning, personlig handledare/mentor för [43] 
32. Företagsbildning, processkarta med fasöverblick för [26] 
33. Förstahandskälla, information från [95] 
34. Försäkringar, kontaktinformation för bolag som erbjuder [61] 
35. Försäkringar, prisöversikt för [61] 
36. Hantverkare, prisöversikt för olika [17] 
37. Hantverkare, vägledning till kontakt med [3] 
38. Hantverkare, översikt över tillgängliga [15] 
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39. Hemsidor, prisöversikt för framtagning av [61] 
40. Hemsidor, översikt över företag som erbjuder [61] 
41. Informationsinnehåll, lättillgängligt [97-102] 
42. Informationssökning, utbildning inom [79] 
43. Kalkyler, bedömning av [35] 
44. Kontrakt, mallar för olika typer av [105] 
45. Kunder, antal anställda hos potentiella [60 
46. Kunder, kontaktperson hos potentiella [60] 
47. Kunder, kontaktuppgifter för potentiella [58] 
48. Kunder, omsättning hos potentiella [60] 
49. Kunder, vägbeskrivning till [59] 
50. Kundkontaker, vägledning till [49] 
51. Lediga lokaler, översikt över [13] 
52. Leverantörer, vägledning till kontakt med [3] 
53. Logotype, prisöversikt för framtagning av [61] 
54. Logotype, översikt över företag som erbjuder [61] 
55. Lokalrenovering, byggmaterial för [42] 
56. Lokalrenovering, genomförande av [16] 
57. Marknadsstrategi, utveckling av [36] 
58. Miljöpolicy, innebörd av kommunal [11] 
59. Målsättningar, översikt över kommunala [10] 
60. Navigeringsstruktur, grundflöde i [104] 
61. Nyföretagarorganisationer, kontaktuppgifter för [73] 
62. Nyföretagarorganisationer, översikt över tjänster hos [78] 
63. Nätverk, kontaktinformation för [64] 
64. Nätverk, uppbyggande av [45, 46, 49] 
65. Nätverk, verkliga möten i [54, 56] 
66. Organisation, stöd vid bildande av [33] 
67. Produktstrategi, utveckling av [36] 
68. Redaktör, informationsportal med aktiv [93, 96] 
69. Reklam, prisöversikt för tjänster inom [61] 
70. Reklam, översikt över tillgängliga tjänster inom [61] 
71. Rådgivare, telefonkontakt med [55] 
72. Skattedeklaration, FAQ över [109] 
73. Skatter, administration av [4] 
74. Skyltning, regler för [5] 
75. Styrelsemöte, vägledning för [105] 
76. Tillstånd, översikt över särskilda kommunala [12] 
77. Universitet, studie- och utredninsmöjligheter hos [69] 
78. Visioner, innebörd av kommunala [11] 
79. Visitkort, prisöversikt för framtagning av [61] 
80. Visitkort, översikt över företag som erbjuder [61] 
81. Årsbokslut, innebörd av [105] 

 
Ovanstående tabell innehåller nyckelord som kan kopplas till såväl administrativa 
och praktiska frågor som önskemål om informationens karaktär. Den information 
som informanterna efterfrågar kan på en övergripande nivå indelas i tre 
huvudkategorier. Exempelvis kan nyckelord 55-56, 45-50 och 3 betraktas som 
informationsbehov förknippade med roller som företagaren kan behöva anta i 
olika situationer: hantverkare, försäljare och arbetsgivare. Regler för skyltning 
(74) och översikt över särskilda kommunala tillstånd (76) är områden som är 
intressanta vid branschspecifika händelser – till exempel när en restaurantägare 
vill ställa ut en meny utanför entrén eller söka utskänkningstillstånd. Vissa 
standardhändelser är gemensamma för alla företagare, exempelvis administration 
av skatter (72-73) och bolagsregistrering (11-13). 
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Hur uppfattar nyföretagare fenomenet informationsbehov? 
Hur uppfattar nyföretagare fenomenet informationsbehov så som det kommer till 
uttryck i situationer där nödvändig kunskap saknas för att lösa problem? De 
beskrivningskategorier som framkommit i den fenomenografiska analysen 
jämförs nedan i två gemensamma utfallsrum (jfr. ”Om fenomenografi”, s.23).  
 
Strukturen i det första kategorisystemet baseras på nominalrelationer mellan 
kategorierna. Det betyder att ingen rangordning kan tillämpas på grund av 
grundläggande olikheter vad gäller kategoriernas innebörd. Beskrivnings-
kategorierna har delats in i tre klasser som åskådliggörs nedan (fig.6). De tre 
klasserna av uppfattningar antas ha en ömsesidig och likvärdig inverkan på 
varandra. 

 
Figur 6 – Uppfattningar av informationsbehov i ett fenomenografiskt utfallsrum 

 
Nyföretagaren kan alltså uppfatta att det behövs mod och kunskap för att 
formulera sitt informationsbehov. Dessa egenskaper kan påverka och påverkas av 
hur nyföretagaren uppfattar samspelet mellan deltagare i kommunikationen av 
information. I det här fallet uppfattas producenten av information som någon som 
ska vägleda nyföretagaren fram till materialet. Ovannämnda uppfattningar kan i 
sin tur ha en viss inverkan då nyföretagaren knyter kontakter och de kan dessutom 
ha haft betydelse för beslutet att starta företag. På samma sätt kan uppfattningar av 
kontaktnät och företagsbildning påverka hur nyföretagaren uppfattar sitt mod och 
sin kunskap. De kan även påverka hur han eller hon uppfattar sin egen och andras 
kommunikationsroller. 
 
Vid undersökning av beskrivningskategorierna framkom även ett tänkbart 
alternativt utfallsrum (fig.7) – en förmodad prioritetsordning som inte kan grundas 
i data. Strukturen i kategorisystemet baseras på ordinalrelationer mellan 
kategorierna – det vill säga att kategorierna kan rangordnas men att skalstegens 
storlek är okänd eller saknar relevans. Rangordningskriterium för systemet är 
förmodad riktning för påverkan – ”vilka uppfattningar väger tyngre relativt de 
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andra?”. Systemets inre kategorinivå, mod och kunskap, kan antas ha en viss 
inverkan på den mellanliggande nivån; uppfattningen av informationsbehovets 
relation till externa faktorer. På den yttre nivån ligger incitament och anledningar 
som betingas genom informationsbehovet. Denna nivå kan sannolikt vara 
beroende av uppfattningar i de inre nivåerna. Resonemanget kan exemplifieras 
enligt följande: Om man som medborgare uppfattar att det krävs ett alltför stort 
mod och alltför omfattande kunskap för att formulera sitt informationsbehov är 
man troligen mer benägen att se sig själv som passiv mottagare av information 
och i det läget blir incitamentet att knyta kontakter svagare medan anledningen att 
inte starta företag blir starkare. 

 
Figur 7 – Fenomenografiskt utfallsrum med rangordning 

Hur hanterar nyföretagare sitt informationsbehov? 
Hur hanterar nyföretagare sitt informationsbehov i relation till tillgängliga 
informationskanaler? Med ledning av denna fråga har axialanalysmomentet 
genererat en paradigmmodell (fig.8). Samtliga begrepp som finns representerade i 
modellen är grundade i intervjudata. I den följande texten presenteras modellen 
med parenteshänvisningar till relevanta kategorier i den deskriptiva 
resultatredovisningen (s.28). 
 
Nyföretagaren kan som vi har sett uppleva en brist på överblick (K1) och ett 
tillstånd av ineffektivitet (K4). Detta kan ses som ett indirekt resultat av inre och 
yttre krav som ställs på organisationen i form av resursbehov (K2) eller lagar och 
regler (K1). I sin strävan att lära sig hantera nya situationer som uppstår söker 
företagaren vägledning i sitt kontaktnät (K3) eller vänder sig självständigt till 
informationstjänster hos myndigheter, nyföretagarorganisationer eller fackmän 
(K1). Denna process är beroende av påverkbara faktorer – företagets finansiella 
tillgångar (K2), medarbetare (K2), kontaktnät (K3), informationskompetens (K4) 
och geografisk placering (K3). Processen begränsas dock av faktorer som ligger 
utanför nyföretagarens kontroll som till exempel utbud och prissättning av 
tillgängliga informationstjänster (K4), tillgängliga överföringskanaler (K4), 
service vid myndigheter (K4) och hur informationen presenteras (K4). Vid 
framgångsrik informationssökning hittar nyföretagaren lokaler, kunder, 
finansiärer, arbetstagare eller samarbetspartners (K3). En lyckad sökning kan även 
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leda till klarhet i formella krav (K1) och effektivisering av verksamheten (K4). 
När inga svar framkommer upprepas informationssökningen i en annan kanal 
(K4).  
 

Figur 8 – Paradigmmodell, strategier för hantering av informationsbehov 

 

Nyföretagarens kontext 
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informationsbehovet. På nästa kontextuella nivå har individen en social roll som 
nyföretagare där till exempel medarbetare och kontaktnät har betydelse (jfr. 
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”kontext”, fig.8). I den större samhällskontexten har lagar, regler och formella 
krav (jfr. ”kausala villkor”, fig.8) inverkan på informationsbehovet. Dessa 
kontextnivåer inrymmer även barriärer (jfr. ”kontext” och ”intervenerande 
villkor”, fig.8)  som nyföretagaren begränsas av i sin strävan att inhämta 
information. Med ledning av detta resonemang kan Wilsons modell tillämpas på 
följande sätt (fig.9): 
 

 
Figur 9 – Nyföretagares informationssökningsbeteende i relation till kontext och barriärer 

 
Till skillnad från paradigmmodellen (fig.8) ger denna modell ett särskilt utrymme 
för en personlig kontext med tillhörande barriärer. Här infogas därför även 
begrepp från studiens fenomenografiska utfallsrum (s.47) – ”Uppfattningar av 
kommunikationsroller” är en generalisering av beskrivningskategorin 
”informationsbehovet som föremål för aktiv sändare”. 
 
Innebörden av kontaktnät 
Flera informanter nämner skapande och upprätthållande av kontaktnät som en 
viktig del av nyföretagarens tillvaro. Choos modell (2006, jfr. 
”Informationsprocesser i organisationskontext”, s.14) över informationsprocesser 
i organisationer kan eventuellt ge ledtrådar om varför. Nystartade företag drivs 
ofta av en eller ett fåtal personer och har inga stora resurser till 
omvärldsbevakning. I det sammanhanget kan nätverket ge viktiga möjligheter till 
förståelse av den kontext som företaget agerar inom. När egenföretagare träffar 
varandra i till exempel nyföretagarorganisationer kan de bidra till varandras 
organisationsutveckling genom att dela erfarenheter och kunskap med varandra. 
Detta förlopp presenteras nedan (fig. 10) i en alternativ bearbetning av Choos 
(2006) ramverk. 
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Figur 10 – Gemensam kunskapscykel i mötet mellan två företag 

 
De tre processerna sense-making, knowledge management och decision making 
pågår kontinuerligt och har ömsesidig inverkan på varandra. Företag A och 
företag B utvecklar var sin egen förståelse för kontexten de agerar inom. I mötet 
mellan anställda i företagen omvandlas implicit kunskap till explicit kunskap som 
sedan medvetet kan kombineras med tidigare erfarenhet och internaliseras till ny 
implicit kunskap. Under socialiseringsprocessen följer nyföretagaren sin kollegas 
arbete med till exempel försäljning, hantering av branschkontakter eller 
administration. I den följande externaliseringen av kunskap diskuterar ny-
företagarna varandras erfarenheter som sedan under kombineringsprocessen kan 
jämföras med egna situationer som uppstår i företagen. Genom tillämpning av den 
nya kunskapen får nyföretagaren nya erfarenheter som internaliseras i form av 
implicit kunskap. Den nya kunskap som företag A och B tillägnar sig får 
återverkan i hur organisationerna uppfattar sin kontext och i hur beslut fattas inom 
företagen. 
 
Några informanter kommenterar nätverksaktiviteter med att det är något som 
troligen fungerar bäst i form av fysiska möten. Om ovanstående modell (fig.10) 
tillämpas på mötet mellan företag kan socialiseringsprocessen vara en anledning 
till detta ställningstagande – den förutsätter nämligen att överföringskanalen 
tillåter kommunikation av implicit kunskap. Lägg till detta att Belkins ASK-teori 
implicerar att det kan vara svårt att formulera frågor inom ett främmande område. 
Det fysiska mötet möjliggör här en realtidsdialog mellan parterna som kan 
underlätta frågeformuleringen. Ett vanligt asynkront diskussionsforum kan i ljuset 
av detta resonemang inte ersätta det verkliga mötet. Visserligen kan användaren få 
hjälp med att formulera sina frågor men det kan bli tidskrävande och processen 
kan endast förmedla kunskap som överhuvudtaget kan omsättas i ord. 
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6 DISKUSSION & SLUTSATSER 

6.1 Sammanfattning  
Studien utgick från huvudfrågeställningen ”Vilket informationsbehov har 
nyföretagare?” som delades in i tre delfrågeställningar; ”Vilken information 
behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och därigenom skapa 
förutsättningar för det dagliga arbetet?”, ”Hur upplever nyföretagare sitt 
informationsbehov så som det kommer till uttryck i situationer där nödvändig 
kunskap saknas för att lösa problem?” och ”Hur hanterar nyföretagare sitt 
informationsbehov i relation till tillgängliga informationskanaler?”. En kvalitativ 
fallstudiemetod med utgångspunkt i fenomenografi och grundad teori fick utgöra 
ramverk för datainsamling, bearbetning och analys. Under datainsamlingen 
genomfördes nio öppna intervjuer med elva informanter. Bandupptagningar från 
intervjuerna transkriberades och insamlade data bearbetades sedan i två 
omgångar; den första genomgången genererade en citatmängd som fick utgöra 
underlag för en deskriptiv resultatredovisning och en axialanalys, den andra 
genomgången resulterade i fem fenomenografiska beskrivningskategorier. Under 
analysfasen studerades resultatet i relation till studiens delfrågeställningar och till 
Wilsons, Choos och Belkins begreppsmodeller.  
 
Frågeställningarna besvarades på följande vis: 
 

− Med hjälp av en lista över nyckelord som sammanfattar vilken information 
studiens deltagare efterfrågar (s.45) och tre övergripande behovskategorier 
– roller, branschspecifika händelser och standardhändelser. 

 
− I form av två fenomenografiska utfallsrum (ss.47-48) som beskriver dels 

hur olika uppfattningar av informationsbevhov kan förhålla sig till 
varandra, dels hur vissa av uppfattningarna kan tänkas väga tyngre än 
andra. 

 
− I form av en paradigmmodell (s.49) som ger en översikt över vilka 

faktorer som ser ut att påverka nyföretagarens strategier för informations-
sökning. 

 
Studien indikerar att målgruppen för Linköpings kommuns informationsportal 
hyser ett mångfacetterat informationsbehov. Detta uppstår när nyföretagaren antar 
olika roller som en naturlig del av verksamheten, exempelvis kan nyföretagaren 
agera hantverkare, försäljare eller arbetsgivare för att hantera olika situationer. 
Vid branschspecifika händelser kan nyföretagaren behöva information om hur 
man söker särskilda tillstånd och vid standardhändelser kan han eller hon liksom 
alla andra egenföretagare behöva information om bolagsregistrering eller skatte-
deklaration. Informationsbehovet styrs dock inte enbart av vilken information som 
behövs för att lösa problem utan även av genom vilka kanaler informationen 
förmedlas. Vissa nyföretagare vill exempelvis hellre prata med någon än att hämta 
information via en www-tjänst. En förklaring till det kan vara att det verkliga 
mötet möjliggör en annan typ av kommunikation än det virtuella genom att det 
tillåter överföring av implicit kunskap och kan underlätta frågeformulering. En 
viktig fråga är följaktligen också genom vilka frågeställningar informationen blir 
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tillgänglig. Av betydelse för detta kan vara hur målgruppen uppfattar sitt 
informationsbehov i relation till kunskap om informationssökningsstrategier. 
Utöver detta kan modet som krävs för att formulera frågor inom ett främmande 
område spela in – vågar man till exempel gå in i ett diskussionforum med 
”experter” och ställa en nybörjarfråga? Några nyföretagare antyder att den som 
tillhandahåller information även ska vägleda målgruppen fram till informationen. 
Slutligen är det också viktigt hur informationen presenteras, till exempel gäller 
detta navigeringsstruktur vid www-tjänster och språkets utformning. Navigerings-
instrument bör utformas med tanke på att besökaren kanske inte vet vilken 
information han eller hon behöver. Språket i informationsportaler måste därför 
vara vägledande, lättillgängligt och intresseväckande.  

6.2 Metoddiskussion 
Ett centralt problem vid utformningen av studien har varit att avgränsa det 
undersökta fenomenet. Hur observerar man ett så pass abstrakt fenomen med ett 
explorativt förhållningssätt? En viktig del av avgränsningen uppstår genom 
studiens frågeställningar som man kan jämföra med titthål på fenomenet i fråga. 
För att kunna skapa dessa infallsvinklar måste man göra antaganden om delar av 
fenomenet och därigenom definiera det. Ett misstag som gjordes i denna studie 
var att inga delfrågeställningar formulerades innan intervjuinstrumentet 
utformades. Intervjumetoden utvecklades enkom från den centrala 
frågeställningen ”Vilket informationsbehov har nyföretagare?”. Eftersom 
tidspressen var stor i begynnande semestertider – intervjuerna måste genomföras 
innan informanterna skulle resa bort – fanns det inte mycket tid till att utvärdera 
insamlingsmetoden innan genomförandet. I analysskedet upptäcktes problemet att 
undersökningsområdet inte var tillräckligt väldefinierat. För att åtgärda detta 
formulerades tre delfrågor som skulle användas som verktyg vid analysen. En 
metodtriangulerande analysmodell utvecklades sedan i syfte att inhämta så 
mycket kunskap som möjligt från de något i överkant öppna intervjuerna. Med ett 
bättre avgränsat undersökningsområde hade intervjumetoden kunnat hålla högre 
precision och hade troligen resulterat i fler relevanta utsagor. En fördel med de 
öppna frågorna är likväl att ämnesområdet har avgränsats av informanterna själva, 
vilket kan ha viss betydelse när det är ett subjektivt fenomen som undersöks. 

Förförståelse 
Vid kvalitativa undersökningar är det extra viktigt att forskaren håller sig 
medveten om sin förförståelse i möjligaste mån för att på så vis försöka närma sig 
det undersökta fenomenet förutsättningslöst. För intervjuarna kan detta ha 
inneburit vissa problem då vi båda har drivit egna företag tidigare. Vi har försökt 
att hålla oss medvetna om detta och tyvärr kan det i en del fall innebära att vi har 
varit överförsiktiga under intervjuerna och eventuellt missat viktiga möjligheter 
till följdfrågor. Stundtals har informanternas svar varit långa och precis på gränsen 
till irrelevanta för studien. I några fall har vi därför tvingats avbryta informanten 
med en ny fråga från intervjuguiden. Ett validitetsproblem är att det kan vara svårt 
att veta hur man ska styra en öppen intervju utan att bli för ledande. Under den 
fenomenografiska intervjubearbetningen uppstod en särskild kategori för ledande 
frågor: 
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Informationsbehovet som ofrånkomligt fenomen vid uppstart 

Som nyföretagare behöver man ofrånkomligen mycket kunskap eller information 
för att etablera sin verksamhet: 
 

Nej, jag tror Hasse [undertecknad] mest tänker på det här med att när man ska 
starta något då måste man ju veta en massa saker, det är Skattemyndigheten 
och det är finansiering… [Anna till B] 
 
Okej, när man startar upp ett företag så är det ju ganska mycket som man 
måste tänka på och liksom känna till. Så hur och var hittade du den typen av 
information? [HG till D] 
 
Det är ju ganska många saker man ska hålla reda på så där när man startar 
eget företag. Var fick ni bra och dålig information, höll jag på att säga, eller 
var fick ni bra information om hur det går till? [HG till E och F] 

 
Genom den här typen av frågeställningar finns det en viss risk att forskaren 
påverkar informantens upplevelse, attityd och svar. Det som är självklart för 
intervjuaren kanske inte är det för informanten – eventuellt har personen aldrig 
upplevt att ”det är ganska många saker man ska hålla reda på” eller att ”det är 
ganska mycket man måste tänka på”. En mer erfaren intervjuare skulle troligen ha 
undvikit absoluta beskrivningar som dessa vid formuleringen av sina frågor. Den 
öppna intervjuformen bär dock alltid med sig en risk för att den här typen av 
problem uppstår eftersom forskaren är fri i frågeformuleringen. Därför kan det 
vara nyttigt att inte enbart analysera informanternas utsagor utan även göra en 
kritisk granskning av intervjuarens frågeställningar. På så vis kan viktiga ledtrådar 
framkomma om vilka uttryck forskarens förförståelse tar sig under intervju-
situationen. 

6.3 Framtida forskning 
En tänkbar tillämpning av studien är att använda den som underlag för en 
uppföljande kvantitativ mätning. Variabler till en sådan mätning kan förslagsvis 
hämtas från den lista över nyckelord som presenteras i tabell 4 (s.45) och från 
kompletterande intervjuer med rådgivare vid nyföretagarorganisationer. Med hjälp 
av exempelvis en enkät kan då utbredningen av de behov som framkommit i 
studien undersökas. Något som kan vara intressant att undersöka i sammanhanget 
är vilka överföringskanaler målgruppen föredrar att använda och vilken 
aktivitetsnivå medlemmarna förväntar sig av sändaren; i vilken utsträckning vill 
den tänkta publiken aktivt hämta information från www och vilka är 
incitamenten? Måste tjänsten lanseras med omfattande marknadsföringskampanjer 
eller kommer användaren att hitta fram till tjänsten på egen hand? 
 
Mot bakgrund av diskussionen om implicit och explicit kunskap (s.51) kan det 
vara intressant att undersöka i vilken utsträckning nyföretagarnätverk kan drivas i 
form av ’web communities’. Att förstå innebörden av implicit kunskap blir allt 
viktigare i ett samhälle där allt mer utrymme ges åt den explicita kunskapen – den 
som kan formuleras i ord. Vad kan förmedlas i det verkliga mötet som går förlorat 
i det virtuella? Kan det virtuella mötet anpassas för att tillåta överföring av 
implicit kunskap? Sist men inte minst; står de potentiella fördelar som det 
virtuella mötet för med sig i proportion till de nya arbetsmoment som tekniken 
medför? 
 



Nyföretagarens väg till relevant information 

55 

Ett projekt som inleddes av Verva (2006d) i juni 2006 syftar till att utveckla 
kommunal e-service gentemot företag. Projektet pågår i två kommuner – Orust 
och Upplands-Väsby. En viktig målsättning är att implementeringen ska 
dokumenteras så pass noggrant att andra kommuner kan använda modellen vid 
motsvarande serviceutveckling. En tänkbar uppföljningsstudie i anslutning till 
denna uppsats skulle kunna syfta till att jämföra resultatet med de behovsanalyser 
som genomförs i Vervas projekt. 

6.4 Praktiska implikationer 
Kommunen vill erbjuda nyföretagare ett andra ordningens informationssystem 
(jfr. fig.2, s.11 och fig.11 nedan) där informationsurvalet har förädlats i två led. I 
det första ledet samlar nyföretagarorganisationer (jfr. ”System 1” och ”System 2” 
i fig.11) in information som är relevant för nyföretagare och i det andra ledet 
sätter Näringslivskontoret sin lokala prägel på informationen. På så vis kan man 
förmoda att den nya informationstjänsten håller en högre grad av målgrupps-
anpassning eftersom man nu även tar hänsyn till den geografiska och 
näringslivspolitiska kontexten vid urvalet av information. Resultatet blir ett 
informationssystem som integrerar flera informationssystem (i form av 
nyföretagarorganisationernas gemensamma resurser) i ett. För nyföretagarna kan 
den nya paketeringen innebära att informationen blir mer lättillgänglig.  
 
I föregående kapitel diskuteras frågeformulering som ett tänkbart problem i det 
virtuella mötet mellan nyföretagare och informationstjänst. Frågeformulering vid 
elektroniska informationstjänster kan underlättas med hjälp av så kallade 
intelligenta agenter. En intelligent agent är i enkla termer ett informations-
sökningsprogram som tillåter inmatning av naturliga frågor och besvarar dessa 
med hjälp av en kunskapsdatabas. Agenten kan hänvisa användaren av tjänsten till 
olika dokument inom exempelvis en www-plats eller föreslå alternativa fråge-
ställningar. Den här typen av tjänst kräver sannolikt nya arbetsrutiner i form av ett 
aktivt underhåll där obesvarade frågor övervakas och där kunskapsdatabasen 
utvidgas kontinuerligt (se gärna Perfect, 2005 för en intressant genomgång av 
Enköpings kommuns erfarenheter inom området). 
 
Möjligheter till kommunikation av implicit kunskap och frågeformulering genom 
synkron dialog har diskuterats som skäl till varför några informanter föredrar 
fysiska möten respektive telefonkontakt framför elektroniska motsvarigheter. En 
tänkbar alternativ förklaring till några av de deltagande informanternas inställning 
till användning av IT kan vara ovana vid den nya tekniken för presentation och 
kommunikation. I en nära framtid kan man tänka sig att många fler nyföretagare 
har omfattande erfarenhet av www, sms, mms och i vissa fall blogging och rss. 
Detta kan göra att man både förväntar sig och ställer krav på information via dessa 
kanaler. En annan möjlig förklaring kan vara att man inte tillräckligt i samband 
med introduktioner för nyföretagare informerat om och praktiskt tränat mål-
gruppen i användningen av dessa tjänster.  
 
I bilaga 4 presenteras en skiss över en tänkbar informationstjänst som tar 
utgångspunkt i resonemanget om roller, branschspecifika händelser och standard-
händelser. Konceptet bygger på en datalagrings- eller gränssnittsstruktur där 
bransch antas vara avgörande för vilka roller och händelser som är relevanta för 
olika typer av företag. Betydelsen av specifika roller och händelser kan också 
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variera beroende på tidpunkt, varför utvecklingsfas placeras på nästa hierarkiska 
nivå. De olika rollerna och händelserna betingar olika typer av informationsbehov 
som kan tillgodoses med olika typer av informationsinnehåll. Exempelvis kan det 
ske i form av en vägledning för vad man bör tänka på om man ska renovera sin 
restaurantlokal eller en översikt över vem i kommunen som kan utföra jobbet. Vid 
formella ärenden som till exempel ansökan om tillstånd (branschspecifik 
händelse) eller skattedeklaration (standardhändelse) kan det vara till hjälp med en 
översiktlig punktlista för vilka moment som ingår i ärendet och länkar till 
motsvarande fördjupande myndighetsinformation.  
 
 
 

 
Figur 11 – Ett andra ordningens informationssystem 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

INTERVJUSTÖD MED FRÅGEOMRÅDEN 
Följande ska betraktas som ett underlag och stöd för intervju. Då vi använder oss 
av en halvstrukuterad intervju, är detta dokument snarare  en vägledning för 
tanken än ett absolut intervjuformulär. 

Bakgrund och intresse 
Vad gör du i ditt företag? 
 
Hur länge har företaget varit aktivt? 
 
Är det första gången som du driver eget företag? 
 
Vad har du för intresse för / erfarenhet av informationstjänster på nätet? 

Upplevelser av informationssökning 
Berätta om hur det gick till när du startade verksamheten. 
 
Hur och var fick du information? 
 
Vad var bra? Vad var lätt och vad var svårt? 
 
Var fick du bra hjälp? 

Nytta 
 
Ponera att det finns en portal på Linköpings kommuns hemsida med information 
till nyföretagare. 
 
Vad vill du ska finnas där? 
 
Vad kan man vinna genom den här typen av informationstjänst? 

Om intervjun 
Vad tycker du om vårt sätt att intervjua? 
 
Har vi genom våra frågor påverkat dina ställningstaganden?



Bilaga 2 – Kvalitetssäkring av intervjuguide 

 

KVALITETSSÄKRING AV INTERVJUFRÅGOR 
Det här dokumentet syftar till att definiera ändamålet med våra intervjufrågor. 
Detta för att i största möjliga mån säkerställa tillförlitligheten hos 
undersökningen. Av uppsatsens syfte framgår att målet med projektet är att 
”observera och analysera nyföretagares informationsbehov för att med hjälp av 
insamlade data skapa ett underlag och en prototyp för utveckling av en 
internetbaserad kommunal informationsportal.”. Utifrån detta mål har vi skapat tre 
frågeområden som ska ge en nyanserad bild av informanternas informations-
behov. 

Frågeområden 

Bakgrund och intresse 
Detta frågeområde syftar till att undersöka informanternas bakgrund, intresse och 
erfarenhet av IT-användning samt deras erfarenhet av och kännedom om 
befintliga www-baserade informationstjänster för näringslivet. På så sätt kan vi få 
en uppfattning om informantens relation till ny information på webben. Dessutom 
får vi en uppfattning om hur pass ”färsk” informanten är som företagare. 

Upplevelser av informationssökning 
Här fokuserar vi på informantens personliga upplevelse av informationssökning i 
samband med företagsstarten. Med hjälp av denna information kan vi skapa en 
bild av informantens intryck av interaktionen med olika informationstjänster och 
på så vis observera vilka uttryck som informantens informationsbehov tar sig. 

Nytta 
Frågorna inom detta område behandlar hur en framtida informationsportal kan 
vara till hjälp för användaren. Detta syftar till att dels undersöka informantens 
attityd gentemot en tänkt informationportal och dess innehåll, dels samla in 
konkreta förslag på vilken information som företagaren anser bör finnas där. 

Om intervju 
Slutligen ställs metodrelaterade frågor för att utvärdera intervjuförfarandet. 



Bilaga 3 - Projektskiss 

 

NÄRINGSLIVSPORTAL 

  Näringsliv 

    Nätverk 
      Diskussionsgrupper 

    Företagsregister 

    Näringslivsstatistik 

  Arbetsmarknad 

    Lediga jobb 
      Länk till AF 
      Lediga jobb i kommunen 

    Arbetsmarknadsstatistik 
      Länk till länsstyrelsen 

  Kommunalt 

    Upphandlingar 

    Blanketter 

    Studier/utredningar 

    Lediga tomter 

    Lediga fastigheter 

    Kommunala beslut med näringslivsbetydelse 
      Nämndprotokoll 
      Kommunalt regelverk, t.ex. bygglov, miljöregler 

  Omvärldsbevakning 

    Utredningar
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Sammanfattning 
Svensk samhällsinformation har sedan slutet av 60-talet utvecklats från i huvudsak enkelriktad kommunikation mot att bli 
alltmer kundorienterad och dialoginriktad. I och med utvecklingen av modern informationsteknik har nya kanaler uppstått 
för spridningen av information. Detta har fått stort genomslag på statlig nivå där ett antal nämnder, delegationer och 
myndigheter har medverkat i utvecklingen av en reformvision om 24-timmarsservice. Visionen innebär bland annat att såväl 
medborgare som företag ska kunna hämta information dygnet runt och beredas möjligheter till elektronisk självbetjäning i 
flera ärenden. I Linköpings kommun har ett flertal medborgarorienterade e-tjänster utvecklats och för närvarande förbereder 
man implementeringen av en informationsportal för näringslivet. Denna studie syftar till att undersöka informationsbehovet 
hos en avgränsad del av målgruppen för denna portal, nämligen nyföretagare.  

Studien tog sin utgångspunkt i huvudfrågeställningen ”Vilket informationsbehov har nyföretagare?” som delades in i tre 
delfrågeställningar; ”Vilken information behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och därigenom skapa 
förutsättningar för det dagliga arbetet?”, ”Hur upplever nyföretagare sitt informationsbehov så som det kommer till uttryck i 
situationer där nödvändig kunskap saknas för att lösa problem?” och ”Hur hanterar nyföretagare sitt informationsbehov i 
relation till tillgängliga informationskanaler?”. En kvalitativ fallstudiemetod med utgångspunkt i fenomenografi och grundad 
teori fick utgöra ramverk för datainsamling, bearbetning och analys. Under datainsamlingen genomfördes nio öppna 
intervjuer med elva informanter. I analysfasen studerades resultatet i relation till studiens delfrågeställningar och till 
Wilsons, Choos och Belkins begreppsmodeller.  

Studien indikerar att nyföretagare i målgruppen för Linköpings kommuns informationsportal hyser ett mångfacetterat 
informationsbehov. Detta uppstår när nyföretagaren antar olika roller som en naturlig del av verksamheten, exempelvis kan 
nyföretagaren agera hantverkare, försäljare eller arbetsgivare för att hantera olika situationer. Vid branschspecifika 

händelser kan nyföretagaren till exempel behöva information om hur man söker särskilda tillstånd och vid standard-

händelser kan han eller hon liksom egenföretagare i andra branscher behöva information om bolagsregistrering eller 
skattedeklaration. Informationsbehovet styrs dock inte enbart av vilken information som behövs för att lösa problem utan 
även av hur informationen presenteras, över vilka kanaler den förmedlas och genom vilka frågeställningar den blir 
tillgänglig. Av betydelse kan också vara hur nyföretagaren uppfattar sitt informationsbehov i relation till kunskap om 
informationssökningsstrategier, mod att formulera frågor inom ett främmande område och kommunikationsroller mellan 
sändare och mottagare. Vissa i målgruppen verkar föredra verkliga möten och telefonkontakt framför elektronisk 
kommunikation. Detta kan bero på att det verkliga mötet möjliggör en annan typ av kommunikation än det virtuella genom 
att det tillåter överföring av implicit kunskap och kan underlätta frågeformulering. Studien har resulterat i en konceptskiss 
över en informationstjänst som tar utgångspunkt i resonemanget om roller, branschspecifika händelser och 
standardhändelser. 
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