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Vid SFIS´ årsmöte den tredje juni blev Ann-

Christin Karlén Gramming, aktiv i SFIS Väst 

och till vardags informationsspecialist på advo-

katfirman Vinge, den första som fick förening-

ens nya utmärkelse Årets informationsspecia-

list. En alldeles utomordentlig medlem i infor-

mationsvärlden, hette det i nomineringen. 

Energisk, nyfiken och intresserad av omgiv-

ningen, heter det när hon beskriver sig själv.

Ann-Christin har två karriärer. Eller kanske 
tre. Till vardags är hon informationsspeci-
alist på advokatfirman Vinges Göteborgs-
kontor. Med arbetsgivarens goda minne dri-
ver hon vid sidan om också sitt eget företag 

Årets informationsspecialist 
är bra på att gräva
Peter Almerud

med främst föreläsningar om konsumtion 
och livsstil. Bakgrunden till det är att hon 
för ett par år sedan blev konsumtionsrebell. 
Hon gjorde köpstopp och vägrade under ett 
år att köpa något annat än det livsnödvän-
digaste. Under tiden bloggade hon om det 
och bloggen blev en bok, Köp inte den här 
boken! : mitt år med köpstopp, som i dagboks-
form berättar om hur det är att inte konsume-
ra. Och dessutom är hon mycket aktiv i SFIS 
Väst. Till det kommer att hon är gift och små-
barnsmamma.

Det är hennes verksamhet som informa-
tionsspecialist på advokatfirman Vinge och 
hennes engagemang i SFIS som har renderat 

- Jag är bra på att gräva och sysslar mycket med bredainformationssökningar, 
säger Årets informationsspecialist Ann-Christin Karlén Gramming.
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henne utmärkelsen Årets informationsspecia-
list. Utmärkelsen, som i år delas ut för första 
gången, är ett sätt att uppmärksamma infor-
mationsspecialisternas kompetens och förmå-
ga att tillföra en organisation ett mervärde.

Hur beskriver då Ann-Christin en infor-
mationsspecialist?

- En informationsspecialists arbete och 
kompetens spänner över både bibliotekariens 
klassiska verksamhet och nya uppgifter inom 
informationsförmedlingen, säger hon.

Ann-Christin har läst på BHS, Biblio-
tekshögskolan i Borås, och har arbetat på 
Advokatfirman Vinge sedan 2001. Genom 
åren har hon kompletterat med en hel del 
kurser i juridik. 

- Jag har en arbetsgivare som uppmuntrar 
att man utvecklar sin kompetens.

Innan hon sökte till BHS hade hon läst 
lite olika ämnen på Göteborgs universitet. 
Bland annat började hon på kulturvetar-
programmet, som dock lades ner bara två 
veckor efter det att hon började där. Hon 
sökte och fick då jobb som biblioteksassis-
tent på Astra Zeneca, eller Astra Hässle som 
det hette på den tiden.

- Då upptäckte jag att företagsbiblioteka-
rie nog skulle vara ett kul jobb. Jag lärde också 
känna en massa intressanta personer, som 
fortfarande finns i mitt nätverk.

På Vinges Göteborgskontor är de två bib-
liotekarier. Förutom Göteborgskontoret be-
tjänar de firmans kontor i Kina. Biblioteket 
har ungefär lika mycket böcker som ett litet 
filialbibliotek.

- Jurister är fortfarande i hög grad bundna 
till den fysiska litteraturen, bland annat för att 
studera lagkommentarer, säger Ann-Christin.

Som komplement till litteraturen har man 
tillgång till en rad juridiska databaser och an-
nan digital information. 

Ann-Christin arbetar bland annat med 
hantering av periodica, informationssökning-
ar, intranätet och cirkulation. Hon tycker att 

arbetet är omväxlande och fritt med ganska 
stort ansvar. Den arbetsuppgift som hon tyck-
er är roligast är informationssökningar, där 
hon använder sig av allt från litteratur via da-
tabaser och sociala medier till annat material 
på nätet.

- Jag är bra på att gräva och jag sysslar 
mycket med breda informationssökningar 
som handlar om allt från förberedelser till 
domstolsförhandlingar till information om 
bolag.

När Ann-Christin pratar om informa-
tionssökningarna är det lätt att associera till 
Milleniumtrilogins Lisbeth Salander. Och 
mycket riktigt kallar Ann-Christins kollegor 
ibland informationssökning för ”att salandra”.

När det gäller framtiden tror Ann-Chris-
tin att böckerna och de klassiska bibliotekarie-
uppgifterna kommer att spela en fortsatt stor 
roll i hennes arbete men också att de sociala 
medierna kommer att bli allt viktigare som ar-
betsverktyg.

- Både för omvärldsbevakningen och för 
att hålla kontakt med kollegor, säger hon och 
lägger till att de sociala medier hon tror kom-
mer att utvecklas mest är så kallade lifestream, 
som samlar olika digitala flöden om en per-
son. Sådana är till exempel Bibl Feed och 
FriendFeed.

Ann-Christin är sedan några år aktiv i sty-
relsen för SFIS Väst och har ett starkt engage-
mang i SFIS’ verksamhet. Hon svarar för av-
delningens blogg och webbplats och har också 
haft kurser, bland annat en där hon presente-
rade olika verktyg för att samarbeta på web-
ben och en där hon presenterade Twitter. 

- SFIS är ett fantastiskt forum för kompe-
tensutveckling och ett bra sätt att hålla kon-
takt med kollegor, säger hon. 

- Man har ju olika saker att diskutera bero-
ende på var man arbetar. Genom SFIS kan jag 
hålla kontakt med kollegor som arbetar under 
liknande omständigheter och diskutera frågor 
som har relevans för min vardag. 


