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Det är med både glädje och respekt som jag 
tar emot stafettpinnen från Jakob Harnesk 
som nu har dragit sig tillbaka från posten som 
ansvarig utgivare för InfoTrend. Inför bytet av 
ansvarig utgivare beslöt SFIS styrelse att sit-
tande ordförande också ska vara ansvarig ut-
givare, och därmed föll uppgiften på min lott 
som nyvald ordförande. 

Först av allt vill jag tacka Jakob å SFIS och 
hela läsekretsens vägnar för hans insatser som 
ansvarig utgivare och för alla intressanta ledare 
som kommit ur hans penna/dator under hans 
sex år på posten. Vi har dock glädjen att se 
Jakob i en annan SFIS-roll – han har antagit 
utmaningen att ersätta Lars Klasén som SFIS 
omvärldsanalytiker och redaktör för nyhets-
brevet Online- och webbnyheter. Lycka till, 
Jakob, i din nya roll!

Honnörsord i dagens samhälle är tillväxt, 
samverkan, hållbar utveckling och innovation. 
En god informationsförsörjning och en eff ek-
tiv informationshantering hör till samhällets 
grundpelare och är en av förutsättningarna för 
att honnörsorden inte bara är tomma ord utan 
verkligen får substans. Det är en av förutsätt-
ningarna för att samhället ska utvecklas och 
att beslutsfattare på alla nivåer och inom alla 
sektorer ska kunna ta välunderbyggda beslut. 
Det är också en av förutsättningarna för att 
företag och organisationer ska kunna hävda företag och organisationer ska kunna hävda företag och organisationer ska kunna hävda 

sig i den internationella konkurrensen och i 
kampen om forskningspengarna. 

På olika håll i Sverige tar bibliotek, infor-
mationscentra och informationsspecialister 
initiativ till och deltar i projekt som främjar 
tillväxt, samverkan, hållbar utveckling och 
innovation: Det kan gälla att samverka med 
sin huvudman i omvärldsbevakning, välja ut 
och inköpsförhandla om informationsresurser 
och informationsverktyg, utbilda användare 
och lärare i ökad informationskompetens, bi-
dra med kvalifi cerad information till innova-
tiva utvecklingsprojekt och säkerställa en ef-
fektiv kunskapsdelning genom att organisera 
information på intranät, mm. En hel del av 
detta redovisas redan i InfoTrend, men vi be-
höver mer bidrag och fl er exempel från fältet 
-  från företag, organisationer, bibliotek, myn-
digheter -  fl er redovisningar av studier och 
forskningsrön, fl er goda exempel på eff ektiv 
informationsförsörjning och -hantering. Låt 
oss dela med oss av våra kunskaper och erfa-
renheter, inspirera till nya initiativ och forsk-
ningsstudier och bidra till att öka omvärldens 
medvetenhet om informationsförsörjningsfrå-
gor och informationskompetens och dess be-
tydelse för samhällets utveckling!
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Stafettpinnen mottagen!




