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Infotrends framtid oviss

Infotrends framtid är oviss. I bästa fall fort
sätter Infotrend att komma ut som vanligt.       
I värsta fall är det här numret av Infotrend det 
näst sista. Det sista blir i så fall ett temanum
mer om open access i början av nästa år. 

SFIS och dess föregångare TLS har haft 
ett bidrag från staten sedan DFI lades ner i 
slutet av 1980talet. Det bidraget har varit en 
väsentlig del av föreningens inkomster och 
har gett SFIS en ekonomisk trygghet. Det har 
bland annat inneburit att SFIS har kunnat 
ge ut Infotrend, trots att tidskriften går med 
 förlust. 

De senaste åren har bidraget handlagts av 
NUTEK, men när NUTEK gick upp i Till
växtverket ifrågasattes plötsligt bidraget. Skä
let var att Tillväxtverket tog ett principbe
slut om att inte ge allmänna driftsbidrag till 
 föreningar och organisationer, dvs. man gick 
på tvärs mot den strävan efter ett partnerskap 
mellan staten och det civila samhället som 
finns på många andra områden. Dessutom 
tyckte man inte att SFIS verksamhet ligger i 
linje med Tillväxtverkets högsta prioritet: en
treprenörskap. Alltså beslutade man att dra in 
bidraget till SFIS från och med nästa år. Vi 
fick också veta att beslutet var väl förankrat 
på Näringsdepartementet. Vi försökte få Till
växtverket att ompröva beslutet, men miss
lyckades. Jo visst, man insåg att SFIS verksam
het är viktig för informationsspecialisternas 
profes sionella utveckling och i förlängningen 
därmed också har betydelse för de informa

tionsintensiva näringarnas konkurrenskraft, 
men tyckte inte att det är Tillväxtverkets bord. 
Man kunde inte ens tänka sig att trappa ner 
bidraget stegvis så att vi fick en omställnings
period, eftersom det skulle innebära att man 
skulle ha fortsatt att ge ett driftsbidrag.

Tillväxtverkets beslut innebär att SFIS från 
och med nästa år inte längre har möjlighet att 
täcka Infotrends förluster. Förutsättningen för 
att Infotrend ska kunna fortsätta komma ut 
är därför att den antingen kan bära sina egna 
kostnader eller få bidrag från annat håll.

Vi har därför sökt bidrag från Statens kul
turråds tidskriftsstöd. Hur Kulturrådet ställer 
sig till vår ansökan vet vi inte förrän i slutet av 
januari nästa år. Om vi får stöd kan Infotrend 
fortsätta att komma ut som vanligt. Får vi inte 
stöd återstår att öka intäkterna från annat håll, 
dvs. annons och prenumerationsintäkter.

Om vi inte lyckas med det upphör Info
trend i dess nuvarande form efter första num
ret nästa år. Vi kommer i så fall att försöka 
hitta en annan form för Infotrend, dvs. en an
nan form för att fortsätta publicera den typ 
av artiklar som Infotrend innehåller och som 
faktiskt inte har något annat forum. Vad det 
mer konkret skulle kunna innebära är idag ett 
stort frågetecken, men det bästa vore natur
ligtvis om Infotrend skulle kunna fortsätta att 
komma ut som periodisk tidskrift.  
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