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Det tidskriftshäfte du just nu håller i är unikt. Det är nämligen början 
på en ny epok för den gamla ärevördiga Tidskrift för Dokumentation, 
som inför sin sextionde årgång bytt såväl utseende som namn. 

Inom vår förening är vi medvetna om och lyhörda för förändringar 
inom teknik, samhälle och humaniora. Omvärldsbevakning ingår som 
en väsentlig del i vårt yrke, och eftersom yrkets innehåll och fokus för-
skjuts i takt med tiden och dess ständigt skiftande krav, är Svensk för-
ening för informationsspecialister en intresseförening för dem som har 
en kvalificerad attityd till kunskapssökande och som har ett öppet och 
nyfiket sinne för förändringar.  

För inte så länge sen bytte föreningen namn för att bättre markera vår 
position i den tid vi lever i och spegla den verksamhet vi bedriver. Det 
kändes likadant när det gällde tidskriftens namn. Detta utvecklas av 
vår ansvarige utgivare, Jakob Harnesk, i hans ledare i sista numret av 
Tidskrift för Dokumentation (2004:4).

Det nya namnet på tidskriften, InfoTrend - nordisk tidskrift för infor-
mationsspecialister, har liksom sin föregångare behållit den nordiska 
anknytningen i undertiteln. Det är en viktig markering, som anty-
der att perspektivet är vidare än vårt eget språkområde. Vi har mycket 
gemensamt med våra nordiska grannländer- historiskt, politiskt och 
kulturellt- och när det gäller synen på informationens tillgänglighet 
och betydelse för kunskap och utveckling, har vi mycket att tillföra var-
andra. Därför ser vi gärna artiklar på danska och norska, och av språk-
liga skäl även på engelska, eftersom det är ett fåtal av våra läsare som 
kan läsa isländska eller finska. Vårt nordiska redaktionsråd, som har 
funnits med under många år, är under rekonstruktion, och vårt mål är 
att få med aktiva, kunniga och engagerade personer från varje nordiskt 
land, detta för att ge våra läsare lite vidare utblickar.

Även om layouten av tidskriften har undergått vissa förändringar, och 
en gradvis förskjutning mot något fler och något kortare artiklar har 
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skett, är syftet att behålla det bästa av det gamla och integrera de nya 
inslagen på ett sätt som passar våra läsare. Vi vill även fortsättningsvis 
göra en seriös biblioteks- och informationsvetenskaplig tidskrift som 
det är meriterande att publicera sig i och som ger de yrkesaktiva fördju-
pad kunskap och inspiration för sin verksamhet. Kan vi också göra den 
så läsvänlig och angelägen att den får sin beskärda del av din tid, i en 
allt hårdare konkurrens från andra media och andra sysselsättningar, är 
vi mer än nöjda.  InfoTrend kommer att få en alldeles egen webbplats, 
www.infotrend.se, där tidskriftens artiklar i sin helhet kommer att fin-
nas tillgängliga kostnadsfritt för föreningens medlemmar. Att läsa från 
skärm eller skriva ut enstaka artiklar på papper, är ändå en helt annan 
sak än att ha sitt eget tidskriftshäfte i läsberedskap. Vi vill uppmana alla 
nuvarande läsare att fortsätta prenumerera på tidskriften, och gärna 
sprida den till fler kollegor. 

Trots att vi har ett redaktionsråd, en ansvarig utgivare som också är en 
riktig idéspruta, en redaktör som (nästan) aldrig släpper tankarna på 
tidskriften och ett stort antal kvalificerade skribenter inom vår yrkes-
kår, vill vi uppmana alla föreningsmedlemmar och alla läsare av tid-
skriften att aktivt kontakta oss för uppslag till nya artiklar eller påpe-
kande om brister eller förtjänster. Tidskriften är ert forum. 
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