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Det behövs ett svenskt nyhetsbrev för infor-
mationsspecialister! Det ansåg SOLUG (TLS 
nämnd för onlinefrågor) inför sin nedläggning 
1999. Visserligen fanns det ”många, många” 
utländska nyhetsbrev, men man saknade en 
”ämnesövergripande bevakningstjänst i Sve-
rige”.

TLS tog till sig förslaget och efterlyste en 
redaktör. Jag anmälde mitt intresse - och på 
den vägen är det. Det första numret blev en 
rapport från Online Information 1999, vilken 
publicerades tre dagar före millennieskiftet. 

Jag såg numret som ett provnummer. Mot-
tagandet blev dock så positivt att det bara var 
att gå vidare. Fast lite chockad blev jag över att 
somliga, utöver att delge sin uppskattning, an-
tydde att deras egen närvaro i London kanske 
inte skulle bli nödvändig i framtiden. Förutom 
att det lade ett stort ansvar på mig, så ville jag 
verkligen inte medverka till att någon avstod 
från Online! Men det kan nog ha haft den ef-
fekten. Efter varje ny rapport från Online får 
jag nämligen höra samma sak. Jag tröstar mig 
med att den ”reklam” jag gör för evenemanget 
kanske lockar andra.

Nyhetsbrevet fick sitt namn ”Online- och 
webbnyheter” i och med nummer 2000:1. An-
talet nummer per år har sedan dess ökat från 4 
till nuvarande 6-7. Rapporterna från Online 
är populärast, med 1400-1700 nedladdning-
ar. Ett ”normalt” nummer laddas ner 500-800 
gånger. Men innan brevet blev lösenordskyd-
dat 2003 rörde det sig om över 2000 …

Material för nyhetsbrevet samlar jag löpan-
de. Många papper (riktiga och virtuella) blir 

det! Själva skrivjobbet drar jag igång sådär 2-
3 veckor innan publicering. Mycket jobb blir 
det!

Basen är mitt arbete vid Infodata, vilket 
förutom vidareutveckling av onlinetjänsten 
InfoTorg innefattar omvärldsbevakning. Jag 
sitter så att säga mitt i smeten, något som jag 
anser nästan oundgängligt när det gäller att be-
vaka Sverige. En hel del av de svenska nyhe-
terna fångar jag nämligen först upp på jobbet. 
Därefter kollar jag dem via nätet allmänt eller 
mer specifikt via t ex Affärsdata eller Eniro Ny-
hetssök. I övrigt följer jag en bred flora av tid-
ningar och tidskrifter (mest tryckta), nyhets-
brev (elektroniska) mm och konsulterar därtill 
en lång rad webbplatser.

Utlandsbevakningen är något enklare, ef-
tersom jag där till stor del kan förlita mig på ett 
antal nyhetsbrev och nyhetswebbplatser samt 
ett urval aktörers webbplatser. Å andra sidan 
är skrivjobbet betydligt mer arbetskrävande än 
vad gäller Sverige.

Min ambition är att Online- och webbny-
heter ska täcka allt av dignitet vad gäller infor-
mation online. Just täckningsgraden gör att det 
skiljer sig från flertalet andra nyhetsbrev. Jag 
har själv stor nytta av de lagrade nyhetsbreven 
– i dagsläget 33 stycken, med totalt över 5000 
notiser – i deras egenskap av en hyfsat kom-
plett 2000-talets onlinehistorik. Men än större 
nytta skulle de göra om SFIS webbplats försågs 
med det som läsarna efterfrågar allra mest: en 
sökfunktion!
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