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I år fyller Svensk förening för informations-

specialister, som vi numera heter, sjuttio år. 

Den 15 januari 1936 bildades föreningen under 

namnet Tekniska Litteratursällskapet. Sjuttio 

år är en lång tid, nästan ett helt människo-

liv, och det är inte förvånande att föreningens 

historia är både innehållsrik och spännande. 

Trots det tänkte jag inte uppehålla mig för 

mycket vid längesen förfl uten tid. Detta dels 

p.g.a. att vår yrkesverksamhet i sig känne-

tecknas av ständiga förändringar och stän-

digt framåtblickande, och dels för att vår tidi-

gare historia fi nns så väl dokumenterad. Jag 

rekommenderar varmt skriften ”Vad hände 

under de 50 första åren?”, sammanställd av 

Arne Sundelin till 50-årsjubileet, för den som 

vill lära känna denna historia och samtidigt 

få en bild av utvecklingen på informations-

försörjningens område under 1900-talet.

TLS 60 årsjubileum fi rades bl.a. med en konfe-
rens dokumenterad i ett jubileumsnummer av 
”Tidskrift för Dokumentation”, nr 1997:1/2. 
I artikeln ”Från litteraturtjänst med referat-
kort till hemsidor på webben – en förnybar 
60-åring fi rar jubileum i tiden” ger Björn Tell 
både en tillbakablick och en framåtblick. In-
ternet hade då gjort sitt intåg på våra arbets-
platser, och Björn Tell refl ekterar över Inter-
nets betydelse för informationsförsörjning och 
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bibliotek. Han refererar en artikel ur tidskrif-bibliotek. Han refererar en artikel ur tidskrif-
ten Science om det digitala biblioteket. ”Där 
gör forskare semantiska sökningar på begrepp 
i ordnade samlingar i ett distributivt nätverk” 
något som av författaren till artikeln i Science 
beräknas vara i funktion 2010.

Eftersom föreningens första sextio år såle-
des fi nns väl dokumenterade, vill jag i stället 
ge några glimtar av utvecklingen under de se-
naste tio åren

Internet var den stora nyheten
Internets intåg i TLS verksamhet började 
faktiskt för mer än ett decennium sedan. Jag 
minns att första gången jag fi ck se en demon-
stration av Internet med Gopher och WAIS, 
var på konferensen Nord I&D 1992 i Hel-
singborg. På Per Olsson initiativ började för-
eningen ge grundkurser i användningen av 
Internet ett par år senare. Dessa kurser fyll-
de ett stort behov och blev snabbt populära. 
Under åren 1995-1998 gav TLS inte mindre 
än tretton Internetkurser! 1996 var det pre-
miär för TLS första webbplats med Lars-Olof 
Myhrman som webbmaster, och kansliet bör-
jade använda e-post. Det verkar idag märkligt, 
att det bara är tio år sedan! Hur klarade vi oss 
innan dess?

I ständigt lärande
Föreningen har alltid varit i framkant med si-
na kurser för att snabbt kunna ge oss med-
lemmar kunskap om nya fenomen och för 
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att över huvud taget ge oss stöd i vår kom-
petensutveckling. De grundläggande Inter-
netkurserna, som bl.a. lärde oss att göra fi na 
webbsidor med HTML-kod, följdes av kurser 
om Intranät och mer avancerad webbpublice-
ring. Seminarieserien ”Cybertools – verktyg 
för webben” fyller ett löpande behov av webb-
kunskap med teman som webbstatistik, osyn-
liga webben, textmining, bloggar, söktjänster 
m.m. och senast Web 2.0 och Bibliotek 2.0. 

Med Internet fi ck informationsspecialis-
tens pedagogiska uppgifter en mer framträ-
dande roll, och TLS- kursen ”Pedagogik på 
bibliotek”, som startade redan 1994, blev en 
långkörare. Flera kurser om ”information lite-
racy” har sedan följt. 

Upphovsrätt, projektledning, marknads-
föring och bibliotekslokaler är andra åter-
kommande kursteman liksom kurser om in-
formationssökning inom olika områden, som 
teknik, samhällsinformation, patent och EU-
information. 

Kansliet som en klippa
Föreningens kurser är alltid välplanerade, och 
både som kursledare och kursdeltagare kan 
man känna sig trygg med all service från kans-
liet. Föreningen har mycket att tacka Katarina 
Wahl och Marita Andersson för. Men ibland 
kan det ändå bli dramatik vid en kursstart. En 
kurs i EU-information, som jag var kursle-
dare för, startade med att huvudläraren ring-
de hemifrån magsjuk. Kursen räddades av en 
kollega som snabbt ryckte ut, samtidigt som 
kursmaterialet anlände med taxi. En halvtim-
me försenad kunde kursen starta för alla vän-
tande deltagare och ännu en lyckad TLS-kurs 
genomföras.

Föreningens konferenser är också ett vik-
tigt forum för att hålla sig à jour med utveck-
lingen inom vårt och näraliggande områden 
och för att knyta nya kontakter. Samtidigt är 
det också härligt att på konferenserna återse 
gamla kollegor och vänner. På alla konferenser 

jag deltagit i har konferenskommittéerna lyck-
ats bjuda på en fi n blandning i programmet 
med internationella ”gurus” som Greg Notess, 
Reva Basch, Mary Ellen Bates och Christina 
Wodtke, goda inhemska föreläsare från andra 
världar än informationsspecialisternas som 
Bodil Jönsson, Per Frankelius, Jan Rollof och 
Gillis Herlitz, och så förstås en lång rad av vå-
ra egna kompetenta medlemmar. Gemensamt 
för dem är att de haft förmåga att lyfta både 
blicken och tanken hos oss åhörare. 

Lyft i anden blir man också av de förnämli-
ga underhållningsinslag som konferensmidda-
garna har. Jag minns alldeles speciellt ”Tapp-
ra Mödrars Kapell”, som underhöll oss på en 
höstkonferens i Göteborg. Hejdlöst roligt och 
helt obetalbart!

Bloggar och vikingafest
Konferenserna ”Nord I&D”, som våra nor-
diska systerföreningar turas om att ordna 
vart tredje år, har en särställning med sina ut-
märkta tillfällen till nordiskt erfarenhetsutby-
te. Att de också ger möjlighet att besöka ett 
annat nordiskt land gör inte saken sämre. Jag 
har haft förmånen att få delta i fl era av dessa 
konferenser. Senast var det 2004 i Ålborg, en 
konferens som präglades av stort danskt ge-
myt, men också av en bra blandning av er-
farenheter från forskningsvärlden med många 
föreläsare från Danmarks biblioteksskola och 
från fältet. 

Gången dessförinnan, 2001, hölls Nord 
I&D på Island för första gången. Det var ett 
proff sigt konferensprogram med många in-
ternationella inslag (jag själv hörde för första 
gången talas om bloggar på denna konferens) 
som parades med upplevelser från en konfe-
rensmiddag i form av en vikingafest. Till de 
minnesvärda upplevelserna hörde också heta 
geotermiska bad, sprutande gejsrar och fan-
tasieggande vyer över det trädlösa isländska 
landskapet.

Den senaste Nord I&D i vår regi ägde rum 
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i Helsingborg 1992. Nästa år är det åter SFIS 
tur att arrangera Nord I&D i Stockholm, den 
här gången är temat ”Th e Human Side of IT”. 
Ett gott råd till alla medlemmar är att hålla 
utkik efter programmet och vika tid i alma-
nackan den 18-19 juni 2007.

Vår egen publicering
Föreningen har en lång och stolt tradition 
som utgivare av publikationer. TLS gav t.ex. 
ut den svenska UDK-utgåvan under många 
år. Efter genomgången utbildning befi nner 
sig många av våra kollegor på arbetsplatser där 
de är ganska ensamma inom sin profession. 
En rad publikationer från TLS har underlät-
tat dessa informationsspecialisters arbete, bl.a. 
handböckerna i praktiskt biblioteksarbete, da-
torbaserad informationssökning och intranät-
utveckling och sammanställningar som ”Bib-
liotek i Sverige” och ” Akronymer och förkort-
ningar - internationella och svenska”. Vår nya 
ordförande Margareta Nelkes ”Knowledge 
Management in Swedish Corporations. Th e 
Value of Information and Information Servi-
ces” uppmärksammades även internationellt.

Utvecklingen från tryckt till elektronisk 
publicering har gått snabbt, så även i vår 
förening. Den sista utgåvan av ”Bibliotek i 
Sverige” kom ut 2000, och då både i tryckt 
form och som CD-ROM. 

Webbplatsens roll som den samlande in-
formationsplatsen om föreningen både för 
medlemmar och andra har successivt ökat och 
ersatt tryckt information. Medlemsmatrikeln, 
en viktig informationskälla för nätverk, ut-
vecklades till en sökbar databas 2002, i sam-
band med att ny version av webbplatsen togs i 
bruk. Medlemsbladet ”TLS Information” ha-
de premiär på webben några år tidigare, för att 
så småningom ersättas helt av information via 
webbplatsen. 

Inga George gjorde en mycket aktiv insats 
i publicerings- och webbarbetet under denna 
utvecklingsperiod.

Tidskriften- vårt ansikte utåt
För föreningens tidskrift skulle det dröja till 
2005 innan den började publiceras som e-tid-
skrift på webbplatsen med fri tillgång för alla 
medlemmar. Den tryckta versionen är fortfa-
rande den mest lästa och den enda som når 
prenumeranterna bland institutioner i Sverige 
och utomlands. 

Samma år, tidskriftens 60:e, bytte Tid-
skrift för Dokumentation namn till Info Trend 
– nordisk tidskrift för informationsspecialis-
ter. Namnbytet markerar att tidskriften på 
olika sätt speglar utveckling och nya trender 
inom informationsförsörjning i vid bemär-
kelse. Den har kvar sin ambition att vara en 
kanal för såväl forskningsresultat som erfaren-
heter från fältet, både från den off entliga sek-
torn och från näringslivet. Inriktningen har 
blivit bredare med artiklar även om t.ex. folk-
bibliotekens roll för informationsförsörjning. 
Längre artiklar varvas med kortare och med 
intervjuer med aktuella personer inom I&D-
området. Med det nya namnet fi ck InfoTrend 
också en ny layout och en egen webbplats 
(www.infotrend.se).

Också på redaktörssidan skedde föränd-
ringar. Från nr 1, 2004 tog Lena Löfgren Bjer-
ner vid som redaktör efter Birgitta Levin, som 
på ett förnämligt sätt arbetat med Tidskrift 
för Dokumentation sedan 1970-talet, först 
som redaktionssekreterare och sedan som re-
daktör.

Online- och webbnyheter 
SOLUG (Swedish Online User Group) gick 
i graven 1999, efter att i mer än tjugo år spe-
lat en viktig roll för kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning inom onlineområdet med 
kurser, SOLUG-dagar och intressegrupper. 
Det var genom SOLUG:s försorg, med Lise-
Lotte Lindskog som en av eldsjälarna, vi fi ck 
möta många av onlinevärldens storheter. Med 
en utveckling som gjorde oss alla till använda-
re av onlinedatabaser och Internet blev online 
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och Internet integrerade delar i hela förening-
ens verksamhet och behövde inte ett speciellt 
forum. 

För vår omvärldsbevakning fi ck vi samma 
år en utmärkt ersättning i nyhetsbrevet ”On-
line- och webbnyheter” med Lars Klasén som 
redaktör. Första numret var en rapport från 
Onlinekonferensen i London 1999, och det 
blev sedan ett stående temanummer efter varje 
Londonkonferens. För många med mig blev 
det ett utmärkt substitut för att själv delta. 
Många har vittnat om att nyhetsbrevet varit 
så täckande i sin omvärldsbevakning och hål-
lit så hög klass, att nyhetsbrevet i sig var skäl 
nog för medlemskap i föreningen. Efter näs-
tan sju år på posten, lämnar Lars nu över re-
daktörskapet till Jakob Harnesk.

Utblickar med lokal förankring
Under mina år som medlem har jag hunnit 
vara med i tre lokalavdelningar: i Väst, Stock-
holm och Norr. Lokalavdelningarna har väl-
digt olika geografi ska och ekonomiska förut-
sättningar, men alla arbetar hårt för att ge si-
na medlemmar en bra verksamhet på hemma-
plan. Den lokala verksamheten blir ofta in-
körsporten till ett medlemskap och fyller en 
viktig funktion både för kompetensutveckling 
och för nätverksbygge. Så var det för mig!

Lokalavdelningen i Norr har både geografi  
och ekonomi emot sig, men lyckas ändå varje 
höst ge en kurs med högaktuellt tema, detta 
med hjälp av sina egna kompetenta medlem-
mar som lärare. Det var på en kurs i Norr som 
jag första gången provade på att läsa e-böcker 
i handdatorer och fi ck en grundlig introduk-
tion till open-access begreppet, som spelar en 
stor roll för informationsförsörjningen.

Föreningen som remissinstans
Föreningen har under årens lopp varit aktiv 
som remissinstans till olika statliga utred-
ningar. Redan 1953 svarade TLS på remissen 
”Den rättsliga bedömningen av fotokopie-

ring” från Auktorrättskommittén. En av mina 
första uppgifter som nyvald ordförande var att 
läsa in mig på utredningen ”Upphovsrätten i 
informationssamhället – genomförande av di-
rektiv 2001/29/EG, m.m.” Jag hade semester i 
Finland den sommaren och satt och läste upp-
hovsrättsförslaget med Orivesis vatten kluck-
ande vid mina fötter. Med hjälp av bl.a. Ros-
Mari Kristiansson från AstraZeneca, skrev 
före ningen sedan ett remissvar som framför 
allt framförde synpunkter på konsekvenser i 
den föreslagna upphovsrättslagstiftningen för 
biblioteks- och informationsverksamhet utan-
för de off entliga biblioteken.

I bok- och biblioteksvimlet
För en förening som vår är det viktigt att fi n-
nas med i debatt och på arenor där biblioteks- 
och informationsfolk träff as. Ett sådant tillfäl-
le är den årliga Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg. Med I&K-nämnden, under många 
år med Harriet Kvist i spetsen, och lokalav-
delningen i Västsverige som drivkrafter, har 
föreningen medverkat med debatter och före-
läsningar med hög aktualitet. 1996 var temat 
”Aktörer på kunskapsmarknaden – vem har 
makten över kunskapen – universiteten och/
eller marknaden?” och 2006 ”Nya nyhetsva-
nor på nätet”. Däremellan fanns ämnen som 
”Bibliotek som lärande miljö”, ”Informations-
stress” och ”Att kommunicera utanför bokhyl-
lan! Design som socialt verktyg”.

Hur går vi vidare?
Den ständiga och snabba utvecklingen på de 
områden där föreningen verkar medför att 
före ningen själv ständigt måste ompröva och 
anpassa sin verksamhet för att ge nytta åt med-
lemmarna. Sådana översyner av verksamheten 
fi nns det många exempel på under åren. 

På tröskeln till det nya millenniet tog 
en framtidsgrupp fram en idéskiss till för-
ändringar ”Tankar om TLS framtid”. Ett av 
förslagen var att TLS skulle byta namn till 
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”Svensk förening för informationsspecialister” 
för att bättre svara mot den verksamhet före-
ningen utvecklats mot sedan starten 1936, då 
det verkligen var litteraturförsörjning inom 
teknik som var kärnverksamheten. Det nya 
namnförslaget innebar en stadgeändring och 
behandlades därför på två årsmöten med po-
sitivt röstresultat och från 2002 gäller namnet 
”Svensk förening för informationsspecialis-
ter”. Förkortningen TLS var djupt rotad och 
förknippad med så mycket goodwill att ett 
byte till ny akronym dröjde ytterligare tre år. 
2005 fullföljde styrelsen ändringen och TLS 
blev SFIS. Samtidigt togs en ny grafi sk profi l 
fram både för föreningen och för InfoTrend av 
I&K-nämnden.

I år var det dags för ett framåtblickande 
arbete igen. Under två dagar samlades styrel-

sen och representanter för nämnder och lokal-
avdelningar för att med den s.k. LOTS- me-
toden ta fram en vision och strategiplan för 
de närmaste tre åren. Visionen är: SFIS skapar 
framtidens informationssamhälle. Strategipla-
nens tyngdpunkt ligger på aktiviteter för att 
rekrytera nya medlemmar men också, väl så 
viktigt, att vårda och lyssna på de medlemmar 
som SFIS har. 

För naturligtvis är medlemmarna före-
ningens styrka. Det professionella, personliga 
nätverk som föreningens medlemmar formar 
är en ovärderlig tillgång och, tillsammans med 
SFIS höga kvalitet på sin verksamhet, det som 
gör föreningen till en ytterst vital sjuttioåring. 
En sjuttioåring som inte bara har tyngd och 
trovärdighet utan också idérikedom och fram-
åtblick.
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