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I en tid av snabb, el-
ler snarare rapidartad 
teknisk utveckling där 
traditionella yrkes-
gränser är uppluckra-
de och vi arbetar mer 
och mer i team med 
andra specialister och 
nyttjare av våra tjäns-

ter och ofta också har internationella yrkes-
kontakter, är kunskap, omvärldsintresse, ny-
fikenhet och flexibilitet åtråvärda egenskaper. 
Men det finns fler – social kompetens till ex-
empel, som innebär att man kan samarbeta 
med chefer och kollegor och möta nyttjarna 
på ett jämställt och professionellt plan. Och 
prestigelöshet, som kan betyda att man ser 
hela bilden i ett samarbete och inte bara vad 
man själv har att vinna. Kombinera detta med 
entusiasm, yrkesstolthet och strävan efter att 
bli riktigt skicklig på det man gör och öppen 
för att göra nya saker!

Egenskaper som dessa brukar ibland kallas 
mjuka värden. Men de kunde lika gärna kallas 
mjukvara, för de styr våra arbetsprocesser och 
vad som åstadkoms inom våra uppdrag. Med 
andra ord är de hårdvaluta på arbetsmarkna-
den. Och något som befrämjas av en förening 
som vår med sitt mångfacetterade program

Sisådärja – det gick väl ihop någorlunda?
Det är nämligen så, att jag länge haft en 

liten komihåglapp (ja, jag erkänner - en enkel, 
gammaldags papperslapp) med orden ”mjuk-
vara som hårdvaluta” på. Jag tänkte att det 
skulle bli en bra rubrik till en lämplig artikel. 
Problemet var bara att en sådan artikel aldrig 
kom i min väg, men jag blev alltmer fäst vid 
rubriken. Så nu tog jag chansen att använda 
den, eftersom jag i och med detta nummer 
lämnar redaktörskapet för InfoTrend.

Efter fyra år med tidskriften vill jag änd-
ra om lite i mitt eget arbetsliv. Som journa-
list och bibliotekskonsult bör man inte slå sig 
till ro, utan försöka se till att det finns lite ut-
rymme för nya uppdrag. Det är ändå med lite 
blandade känslor som jag lämnar över, för ar-
betet med tidskriften har varit väldigt inspire-
rande. Jag lyckönskar vår nya redaktör, Peter 
Almerud, till ett roligt och stimulerande upp-
drag som pendlar mellan framtidsvisioner och 
korrekturläsning och som också tränar upp ti-
ming och tålamod. 

Vad vi alla medlemmar kan göra för att 
värna om en facktidskrift av hög kvalitet är att 
skicka  artikelförslag och tips till redaktören. 
Som medlemsförmån har man tidskriften på 
webben, men uppmana gärna era institutio-
ner och arbetsgivare att prenumerera på den 
tryckta upplagan! 

Lena Löfgren Bjerner
redaktör

Mjukvara som 
hårdvaluta
Vad är hårdvaluta i bibliotekariers och 
informationsspecialisters värld? 


