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Open Access – rörelsen som har spritt sig över 
världen och som utmanar förlag och informa-
tionsleverantörer – har nått även InfoTrend. 
Som informationsspecialister känner vi i SFIS 
starkt för att vetenskaplig information ska 
flöda fritt för att komma till användning där 
den bäst behövs. Ett bra flöde av information 
är också en av grundpelarna för en stark och 
oberoende forskning och för att resultaten ska 
kunna nå ut även utanför universitetsvärlden. 
Men så kompliceras bilden av den andra sidan 
av myntet; information är ju inte gratis att 
producera. Som förläggare av InfoTrend sitter 
vi plötsligt på den andra stolen och behöver 
intäkter för att åtminstone täcka kostnaderna 
för att ge ut tidskriften. Vi har löst dilemmat 
på följande sätt:

SFIS har beslutat att lägga ut InfoTrend 
fritt på den nya webbsajten,  (www.sfis.nu) , 
ett halvår efter publiceringen. 

SFIS har också undertecknat ”Berlin De-
claration on Open Access to Knowledge in 
the Sciences and Humanities”. Berlindeklara-
tionen uppmuntrar forskare att publicera sina 
resultat öppet på Internet och utvecklar sätt 
att utvärdera online-tidskrifter för att säker-
ställa kvalitet och vetenskaplig höjd. 

SFIS stöder Open Access

Vidare har SFIS undertecknat Open Ac-
cesspetitionen till EU som stöd för de rekom-
mendationer som lades fram i ”Study on the 
Economic and Technical Evolution of the Sci-
entific Publication Markets of Europe” för att 
garantera öppen tillgång till offentligt finan-
sierade forskningsresultat.

Vi är optimister och kommer att fortsät-
ta att ge ut InfoTrend i tryckt form och hop-
pas på att prenumeranterna och annonsörer-
na står oss bi och helst blir flera. De positiva 
kommentarer vi får om tidskriften övertygar 
oss om att den fyller ett behov för biblioteka-
rier och andra informationsspecialister. Vi är 
många som kämpar med att effektivisera och 
lära ut informationssökning, informations-
hantering och publicering. Du som läser Info-
Trend – hjälp gärna till att marknadsföra den!

En medlem har sagt mig: ”Jag går alltid 
omkring med ett nummer av InfoTrend i väs-
kan.” Gissa vilket nummer? Jo, nr 2/2006 som 
bl a handlar just om Open Access!

Margareta Nelke
Ordförande SFIS
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