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Ett nytt nummer av InfoTrend har sett dagens 
ljus med hjälp av en ny redaktör: Peter Alme-
rud. Peter har ett eget företag, Kupol, med 
journalistik, redaktionellt arbete, utrednings-
verksamhet och utbildning som verksamhets-
grenar. Han har som anställd arbetat på bl.a. 
DIK-förbundet, Kulturrådet, Södertälje kom-
mun och som projektledare på Kungliga Bib-
lioteket. Vi hälsar Peter varmt välkommen på 
redaktörsposten. Lika varmt vill vi tacka av-
gående redaktören Lena Löfgren Bjerner för 
hennes förtjänstfulla insatser under de fyra år 
som hon har rattat tidskriften. 

I de intervjuer som styrelsen gör varje 
år med slumpmässigt utvalda medlemmar i 
Svensk förening för informationsspecialister 
nämns ofta InfoTrend som en de ”produkter” 
man har god nytta av. Behovet av att hålla sig 
uppdaterad med vad som händer i omvärlden 
ökar ständigt och en av föreningens viktigaste 
uppgifter är att bidra till ökad kunskap och 
insikt om nya tekniker, nya sätt att arbeta, nya 
tjänster och produkter och annat där ute som 
påverkar våra verksamheter på olika sätt.  Det-
ta nummers artiklar om visualisering, tillgång 
till elektronisk information, omvärldsbevak-
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ning m.m. hoppas vi ska tillföra nya insikter 
som kan användas i bl.a. utvecklingen av verk-
samheten. 

En verksamhet som inte utvecklas i takt 
med förändringar i omvärlden och sina an-
vändares nuvarande och kommande behov 
riskerar att stagnera. En stagnerande verksam-
het riskerar att avvecklas. Det gäller att regel-
bundet se över sin ”produktportfölj” för att 
tillföra nytt och ta bort sådant som inte längre 
är lika nödvändigt. Att ta bort är lika viktigt 
som att tillföra nytt, även om det inte är lika 
roligt. Detta bör man göra regelbundet och 
det är bättre att göra det i goda tider när man 
har större möjlighet att styra förloppet själv, 
än i dåliga under nerskärningshot. Föränd-
ringar i den egna världen och i omvärlden kan 
innebära hot, men ger också möjligheter. Och 
kom ihåg när det känns motigt: Det är bara 
döda fiskar som flyter med strömmen!
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