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RIPS: Ett långlivat nätverk  

Elinor Magnusson 

 

När man läser om SFIS’ historia så ser man att en av föreningens styrkor är att skapa 

grupper inom aktuella och relevanta områden. Grupper och nätverk har uppstått och lagts 

ner alltefter behov. RIPS, Round Table for Information Provision Strategies, är ett långlivat 

nätverk, där vi bl. a. diskuterar informationsfrågor, databaser, kompetens-utveckling etc.  

Som informationsspecialist är man ofta ganska ensam i sin roll på arbetsplatsen eller i 

organisationen. Bra kontakter med kunniga kollegor och att delta i externa nätverk är 

därför extra viktigt för oss.  

Främja litteraturtjänster för näringslivet 

SFIS har en lång historia. Den började redan 1936 då föreningen Tekniska 

Litteratursällskapet (TLS) bildades i Stockholm. Syftet var att främja teknisk-vetenskaplig 

och industriell biblioteks- och litteraturtjänst inom främst näringslivet. Det fanns 

företagsbibliotek på de större industrierna och man behövde ett forum för samarbete och 

kollegialt utbyte. Redan då, för snart 80 år sedan, insåg man värdet av samarbete mellan 

olika typer av biblioteksverksamheter.  

Ute i landet började man ta initiativ till lokala föreningar. 1948 sammankallade 

överbibliotekarien på Chalmers i Göteborg, Erik Hemlin, till möte för att bilda en Teknisk 

Litteraturförening (TLF). I Malmö bildades Samarbetsnämnden för teknisk och ekonomisk 

litteratur (STEL). Dessa två föreningar blev under 50-talet lokalavdelningar under TLS, 

”stora TLS” som den nationella föreningen kallades. Ytterligare lokalavdelningar bildades, 

Stockholms lokalavdelning kom till 1957, lokalavdelningen för Mellansverige 1962 och 

Norrlands lokalavdelning bildades 1974. 

Industridepartementet ansåg att TLS var ett viktigt organ för den satsning på teknisk 

forskning och industriell utveckling som departementet genomförde under 60-talet. TLS 

fick ett årligt bidrag till sin verksamhet. Detta bidrag fick man behålla ända in på 2000-

talet, men då kom pengarna från Näringsdepartementet.  
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IRIS bildas 

RIPS hette från början IRIS, Industrins Referensgrupp för Informationsfrågor. Chefer från 

olika företagsbibliotek samlades för att diskutera yrkesmässiga frågeställningar. Det fanns 

ett behov av att ha en mindre grupp som diskuterade informationsförsörjningsfrågor ur 

ett mer övergripande och strategiskt perspektiv. Denna grupp skulle inte vara öppen för 

alla medlemmar och man bestämde att medlemskap skulle ske genom inval. Sedan 2013 

är gruppen öppen för alla och chefsskap krävs inte längre för att ingå i gruppen. 

IRIS blir RIPS  

2008 bytte IRIS namn till Round Table for Information Provision Strategies. Vid vårt 

januarimöte det året talade vi om vikten av att ha en tydlig 

informationsförsörjningsstrategi i företaget/organisationen. Det blev en livlig diskussion 

som mynnade ut i att vi bytte namn. Namnet skulle spegla gruppens inriktning och lyfta 

den strategiska vinklingen. Att enbart ha ett engelskt namn kändes också helt rätt.  

Idag har vi ändrat på reglerna angående deltagande i gruppen. Alla som driver 

informationsfrågor i företaget/inom sin organisation och har OK från sin chef att vara 

mötesvärd, är välkomna som medlemmar. Då RIPS inte har någon budget, måste alla stå 

för sina egna kostnader. Mötesvärden står för måltiderna under sammankomsterna. 

Chokladprovning och medicintekniska 

skönhetsprodukter 

Jag blev invald i gruppen 2004. Mitt första möte hölls på AarhusKarlshamn, ett företag 

som tillverkar vegetabiliska oljor för t ex livsmedelsindustrin. En stående punkt på mötena 

är att någon presenterar företagets verksamhet. Det är alltid spännande att få inblick i 

vad företagen gör och hur de arbetar. På AarhusKarlshamn t.ex. hade de ett 

chokladlaboratorium där vi fick provsmaka choklad! 

Sedan dess har vi fått besöka Vattenfall och höra om hur man levererar el, på Q-Med i 

Uppsala har vi känt på gel av hyaluronsyra (utvecklar och säljer ”fillers” för bl a 

rynkutfyllnad) och på SP Food and Bioscience (forskning inom livsmedel och 

biovetenskap) fick vi göra ett blindtest mellan Pepsi och Coca Cola. 

Mötesteman för RIPS-möte har varit allt från copyright (redan 1993!), outsourcing, 

konsortieupphandling, open access, competitive intelligence etc. Det har alltid funnits 

ämnen att diskutera, och hade man inget förberett ämne för mötet var temat mer 

informellt hållet, under rubriken Erfarenhetsutbyte.  

RIPS välkomnar nya medlemmar och uppmuntrar alla intresserade att delta i våra möten. 

Är du intresserad, hör av dig till Elinor Magnusson, elinor.magnusson@sca.com. 

http://www.sfis.nu/natverk/rips  

mailto:elinor.magnusson@sca.com
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Stor tack till vår arkivarie, Ingrid Alexandersson, som har bidragit med sin historik om 

föreningen.  

Om författaren 

Elinor Magnusson 

Ordförande i RIPS, arbetar som informationsspecialist på SCA 

Hygiene Products AB i Göteborg. 

 

 


