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Företagsservice på Malmö stadsbibliotek 
 
Företagsservice på Malmö stadsbibliotek är en verksamhet som i första hand vänder sig till de 
som vill starta eget och de som är intresserade av företagande och ekonomi i allmänhet. 
Företagsservice står för hjälp till självhjälp. Alla tjänster är kostnadsfria.  
Verksamheten är en av flera riktade satsningar som utvecklats på Malmö stadsbibliotek. Vi 
har arbetat utifrån en viss målgrupp – i det här fallet småföretagare. Ännu mera specifikt de 
som är i startskedet.  
Varför vi snävat in målgruppen så, beror i första hand på att de är i ett kunskapsintensivt 
skede vid själva företagsstarten. Det är då det finns tid och möjlighet att samla information. 
Den som ska starta behöver analysera sin marknad - ta reda på vilket pris som är lämpligt att 
ta ut för sina produkter/tjänster, sjuklöneplacera sig, se hur det går för branschen i stort, vilka 
konkurrenter som finns m m. Dessutom behöver man kunna hitta rätt bland alla myndigheter 
och organisationer man behöver komma i kontakt med. Där har biblioteket en stor funktion att 
fylla. 
 Ofta är den som ska till att starta i ett stort behov av varierande information men har ganska 
små resurser. För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt gäller det att ha ett bra 
beslutsunderlag. Eftersom databaser och litteratur kostar att hålla, så är det viktigt att 
biblioteket tillhandahåller den här typen av information, så att alla har en möjlighet att ta del 
av den. Dock gör vi inte jobbet kostnadsfritt åt dem, utan vi visar de som är intresserade hur 
man tar fram informationen tillsammans, så att de nästa gång de kommer kan göra 
informationssökningarna själva.  
Den pedagogiska delen är viktig – det gäller att få de som kommer hit att känna att de 
behärskar materialet och själva kan ta fram information. Detta innebär ofta att man får ägna 
lång tid åt företagaren vid första besöket på biblioteket. Dels för att visa hur databaserna 
fungerar och vilka Internetresurser som kan vara intressanta, men också för att den som just 
tänker starta ofta har komplexa frågeställningar. Därför har vi en särskild informationsdisk för 
företags – och EU-frågor där tempot är ett annat än i den vanliga informationsdisken. Här 
finns tid för fördjupning, pedagogik och komplexa frågor. 
 Många av de som vi hjälpt kommer ofta tillbaka med nya frågor, eller för att själv söka i våra 
databaser med affärsinformation. 
 Vi på biblioteket hjälper till att ta fram så mycket information som möjligt samt hänvisa till 
rätt instans vid behov – men vi tolkar aldrig! Det får företagaren själv göra. Detta är särskilt 
viktigt då det ofta gäller att fatta ett beslut om man bör starta ett företag eller ej. Ibland är 
kanske det bästa beslutet att avstå.. 
 
Verksamheten har gått ifrån ett rent experimentstadium där vi testade om det kunde vara 
någon som visade intresse för den här typen av informationstjänster, till att bli en integrerad 
del av verksamheten. Något av det första vi gjorde var att efterhand bjuda in representanter 
från olika organisationer och myndigheter som hade företagare som målgrupp och särskild då 
de som hjälpte nystartare. Ett särskilt gott samarbete har vi med Malmö NyföretagarCentrum 
som rekommenderat alla sina nyföretagare att komma till biblioteket för att samla information 
till sin affärsplan.  
Vi samarbetar också med ALMI Företagspartner, Malmö stads Näringslivskontor, Kooperativ 
utveckling, Internationella Företagarföreningen och Internationella Kvinnoföreningen, lokala 
Skattemyndigheten m fl.  
Vi försöker vara en plats man kan navigera sig utifrån och hjälper till med att hänvisa till rätt 
instans. Har man t e x  frågor om ekonomiska föreningar så berättar vi om att Kooperativ 
Utveckling finns och hänvisar dit för experthjälp.  
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På samma vis har vi nytta av det när någon behöver litteratur eller annan fakta, då hänvisar 
våra samarbetspartner till oss på biblioteket.   
Vi försöker också visa oss ute på ett par lokala företagarmässor varje år. Vi har tagit fram nya 
broschyrer för utdelning och enkla roll-ups som lätt kan transporteras. Det brukar vara 
tacksamt att komma från biblioteksvärlden ut på företagarmässor – vi får ofta ganska många 
nyfikna besökare! 
 
Vi har drivit Företagsservice sedan 1997 tack vare projektmedel från Interreg II och III, 
Sparbanksstiftelsen och Svensk biblioteksförening. Numera är det en integrerad del av 
avdelning Humaniora och Samhälle på biblioteket och frågorna om eget företagande blir bara 
fler och fler… 
Vi anordnar också företags frukostar ett par gånger om året på biblioteket. Vi har haft dessa 
frukostar på fredagar mellan 8.30 – 10.00. Då har vi haft som tema något som kan intressera 
företagare – t e x företagande i Öresund, att bedriva handel med Kina eller hur man startar 
eget med utlottning av Starta Eget handböcker.  
 Efterhand som vi har kommit igång ordentligt har vi arbetar mer och mer med att sprida 
kunskaperna om hur man tar fram rätt information åt företagare åt kolleger – på avdelningen, i 
huset och i regionen. Det är viktigt att kompetensen att ta fram den här sortens information 
inte bara finns hos ett fåtal bibliotekarier, utan att man kan få hjälp av alla i vår 
informationsdisk under våra öppettider.  
Tillsammans med danska bibliotek, har vi i vårt senaste projekt inom Interreg III, tagit fram 
ett undervisningsmaterial på webben för bibliotekarier och andra som arbetar med 
information. Besök gärna vår webbplats www.infobusinessoresund.net där vi lagt upp vanliga 
frågor som företagare ställer, med olika lösningsförslag. Där finns både svenska och danska 
frågor att öva på om man vill! 
 
Vårt samarbete med danska bibliotek har betytt väldigt mycket för oss eftersom de har en lång 
tradition att arbeta med företagsinformation på folkbiblioteken där. Vi har ett nätverk för 
samarbete med Helsingör, Köpenhamn och Lund där vi bl a kommer att arrangera 
gemensamma tematräffar för intresserade bibliotekarier och företagare på båda sidor sundet 
om företagsinformation. I höst kommer vi att presentera NUTEKS företagarguide och dess 
danska motsvarighet och lyssna på Gertrud Bohlin inspirerande VD på Ideon.  


