
SFIS – Årets informationsspecialist 

2021 Svensk förening för informationsspecialister, SFIS delar ut ”Årets Informationsspecialist 2021” 
till Agneta Lindsten, anställd på biblioteket, avdelningen forskningsstöd vid SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet.  
Agneta Lindsten tilldelas priset, för sitt stora engagemang for forskningsstöd som här sammanfattats 
av avdelningschef Peter Nilén:  
”Agneta Lindsten har i sitt yrkesliv förenat rollen som informationsspecialist med forskarens 
perspektiv. Efter en forskarkarriär på Göteborgs universitet med doktorsgrad inom växtfysiologi, 
arbetade Agneta inom det privata näringslivet, bl a på Astra Zeneca som Information 
Scientist/Analyst. I rollen som bibliotekarie inom forskningsstödet vid SLU-biblioteket på SLU har 
Agnetas fokus varit systematiska sökningar, doktorand-undervisning samt bibliometri och analys.  

I Agnetas arbete som informationsspecialist förenas en stor förståelse för forskarnas situation och 
skiftande ämnesbakgrund, med analys- och initiativförmåga att arbeta fram nyskapande lösningar till 
gagn för SLU:s verksamhet. 

Särskilt framgångsrikt de senaste åren har varit Agnetas arbete med att stödja SLU:s strategiskt 
prioriterade arbete inom hållbar utveckling i form av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, 
Sustainable Development Goals (SDG). Tillsammans med kollegor från SLU-biblioteket och i nära 
samarbete med enheten SLU Global, har Agneta med stort nytänkande utvecklat tjänster för att visa 
hur SLU:s vetenskapliga publikationer bidrar till Agenda 2030. Agneta har med sin förmåga att 
samarbeta med olika delar av SLU:s verksamhet starkt bidragit till en tjänst som har väckt 
uppmärksamhet både nationellt och internationellt.  

Agneta har vidare arbetat mycket med frågor om öppen vetenskap, t ex i SLU:s doktorandkurs och 
utvecklingen av alternativa mått, Altmetri, att påvisa hur forskningen uppmärksammas i samhället 
och i media. Agneta var också en av författarna i SLU-bibliotekets rapport Öppen vetenskap vid SLU: 
en förstudie. 

Ett annat fokus handlar om systematiska översikter, där Agneta varit drivande i det kollegiala arbetet 
att stödja SLU:s forskare och att utveckla en tjänst för metoder och resurser, SLU hub for systematic 
reviews. I detta arbete, liksom inom andra delar av sin profession, har Agneta också en stor förmåga 
att dela med sig av sina kunskaper inom olika nätverk, bl a inom Nätverket för systematiska 
sökningar inom Svensk biblioteksförening. 

I det globala perspektivet deltar Agneta i EU-projektet Long Term EU-AU Research and Innovation 
Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agricupture (LEAP4FNSSA) i utvecklingen 
av FNSSA Project Database.  

För Agneta är informationshantering, kunskapsdelning och utvecklingen mot öppen vetenskap inte 
enbart en fråga om licenser, polices, meritering etc. utan i hög grad hur den forskande och 
studerande människan kan orientera sig i nutidens komplexa informationslandskap. Agneta har 
förmågan att ställa kritiska frågor; hur söker man, hur bedömer man vad som är relevant och 
trovärdigt, hur sammanställer man, hur skapar man kunskap och hur kan vi som bibliotek bidra till 
våra lärosätes kunskapsuppbyggnad? 

Agneta förenar i sin yrkesroll ett kritiskt kvalitativt perspektiv med en stor förståelse för och kunskap 
om användarnas behov, oavsett om det handlar om informationssökning för att hjälpa en forskare 



med en systematisk sökning eller knowledge management, i form av uppbyggnad av struktur för en 
databas, eller att utveckla ett nytt koncept för att visa hur SLU bidrar till hållbarhetsmålen.” 

2020 Svensk förening för informationsspecialister, SFIS, delar ut ”Årets Informationsspecialist” till 
Ingrid Anderson, medicinsk bibliotekarie vid Karolinska Universitetssjukhusets bibliotek och Eira, 
bibliotekskonsortium för hälso- och sjukvård. 

”Ingrid Anderson tilldelas priset för sitt stora engagemang kring utvecklingsfrågor som bl 
a  avhandlades på två nationella konferenser under det gångna året, den ena: SFIS konferens kring 
forskningsdatahantering vid lärosäten, den andra: medicinska bibliotekskonferensen 2019, som Eira 
stod värd för”, säger Elisabeth Hammam Lie, ordförande i SFIS. Sedan 2013 jobbar Ingrid Anderson 
som medicinsk bibliotekarie på Karolinska Universitetssjukhuset med uppdrag att stödja vård, 
utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.   

”I mitt arbete ingår att se till att sjukvårdens personalen har tillgång till de resurser de behöver i sin 
yrkesroll och kompetensutveckling, hålla kurser och handledningar och utföra sökuppdrag för klinisk 
vård och forskning. Det gäller att utvecklas med vården och hålla sig á jour med vårdens 
informationsbehov och behov av lösningar”, berättar Ingrid. 

Ingrid är samordnare för den gemensamma e-resursgrupp för hälso- och sjukvårdsbiblioteken i 
Region Stockholm som planerar, köper in och tillhandahåller allt vetenskapligt material som 
tidskrifter, e-böcker databaser och beslutsstöd för hela Region Stockholm sjukvårdspersonal. Hon är 
tillika samordnare för den webbgrupp som utvecklade och driver den gemensamma resurswebben 
för hälso- och sjukvårdsbiblioteken i Region Stockholm https://biblioteken.sll.se Via den har 
sjukvårdensvårdens personal tillgång till alla informationsresurser och service både på jobbet och 
hemifrån, tack vare bibliotekets digitala och tekniska lösningar. 

Sedan januari 2019 arbetar Ingrid en del av sin tid för Eira, det nationella bibliotekskonsortiet för 
Sveriges regioner. Där är hennes uppdrag bl a att förhandla nationella e-resurspriser för Sveriges 
hälso- och sjukvårdsbibliotek, samordna fjärrlånesamarbetet samt vara med och arrangera 
konferenser och utbildningar.Under 2019 var hon för Eiras räkning med och skrev rapporten ”Vägen 
till vetenskapen”, baserat på den största undersökning som gjorts av informationsvanor och -behov 
bland Sveriges sjukvårdspersonal: https://www.inera.se/globalassets/tjanster/eira/vagen-till-
vetenskapen---en-anvandarundersokning-fran-eira-och-sveriges-sjukhusbibliotek-2019.pdf 

”Medan vårdpersonalen under covid19-pandemin, kämpar i frontlinjen för att rädda liv och hälsa, 
känns det viktigt att också belysa vikten av den back-office-roll bibliotekarier och 
informationsspecialister som Ingrid Anderson spelar i att säkerställa vetenskaplig 
informationsförsörjning till frontlinjens kämpar”, säger Elisabeth Hammam Lie, ordförande i SFIS. 

Ingrid Anderson har jobbat i biblioteksbranschen sen 2004 har tidigare bl varit med i planerandet 
och öppnandet av nytt bibliotek i Hallonbergen 2010 där hon startade samråd med Komvux och 
föreningar i lokalsamhället samt drog igång språkcafé för nya svenskar. Samma år var hon med och 
tog emot pris som Sveriges Bästa Lättlästa bibliotek. Under 2012-2013 var Ingrid med i den 
projektgrupp som medverkade till att Hallonbergens bibliotek blev Sveriges första HBT-certifierade 
bibliotek 2013. Under 2018-2020 var Ingrid styrelseledamot och kassör i SFIS Stockholm. 

2019 Linda Grandsjö arbetar vid Lunds universitet, Medicinska fakultetens Biblioteks- och IKT-enhet. 
Dessförinnan har Linda arbetat många år som bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga fakultetens 
bibliotek, bl. a som kontaktbibliotekarie för Statsvetenskapliga institutionen. Inom ramen för den 
tjänsten byggde Linda tillsammans med lärare på sagda institution upp en, i flera avseenden 



fantastisk, och med biblioteket integrerad undervisning i informationskompetens. Detta samarbete 
är en ständig källa till inspiration för oss kollegor, något vi ser som ett föredöme och i allra högsta 
grad eftersträvansvärt. Det handlar i korthet om att som bibliotekarie tydlig påvisa för 
lärarfakulteten vikten av ett medvetet informationsanvändande i undervisning i ämnesdisciplinen - 
detta vet vi är ett kraftfullt verktyg för ett fördjupat lärande hos studenterna. 

Linda visar genom sitt arbete att bibliotekarien kan vara en del i undervisningen eller möjliggörare av 
undervisning som ordinarie lärare själva genomför. 

Linda har under många år varit en pålitlig kraft i arbetet med att på olika sätt främja integrationen av 
informationskompetens i den högre utbildningen, detta är bara ett av många exempel på sådant 
arbete: 

http://libguides.lub.lu.se/ik 
https://portal.research.lu.se/ws/files/5616439/2301973.pdf 
https://lundagard.se/2011/09/29/mer-information-mot-fusket/ 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek ingår i ett nordiskt interkulturellt universitetssamarbete 
med rubriken ”Det digitala universitetsbiblioteket som vetenskapande resurs och pedagogisk aktör i 
nordiska universitetsutbildningar inom ämnesområdena Utbildningsvetenskap, pedagogik och 
didaktik”. 

http://library.au.dk/blog/nordplus/om-projektet/Projektet är fokuserat på co-creation, hur bibliotek 
och bibliotekarier i samarbete med lärare och studenter tillsammans kan skapa e-lärobjekt av olika 
slag, läs gärna mer under rubriken Co-creation mellan lärare, studenter och bibliotekarier i 
skapandet av e-lärobjekt 
.https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/Laerande_i_LTH/La__rande_i_LTH_blad_39.pdf 

Linda Grandsjö har i ovanstående projekt åstadkommit spännande och nyskapande samarbeten, bl. 
a med statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Som alltid professionell i sin yrkesroll 
har Linda kontinuerligt sett till att sprida sina kunskaper och färdigheter till kollegor i hela landet. Läs 
gärna mer om Nordplus här: 

Med SFIS egen definition för vad som utmärker en värdig informationsspecialist i åtanke är det svårt 
att föreställa sig en mer värdig pristagare än Linda Grandsjö! 

 
 
2018: Med nytänkande, kompetens och kvalitet som fokus skapar Årets informationsspecialist 
mervärde för den organisation där hon eller han verkar. Årets informationsspecialist är ett sätt att 
uppmärksamma de kompetenser som gör vår yrkeskår till en viktig beståndsdel i en organisations 
verksamhet. Årets informationsspecialist presenteras vid SFIS årsmöte. Pristagaren ska i samband 
med årsmötet hålla ett kortare anförande om sitt arbete och på det sätt som hon eller han bidrar till 
framgång för den organisation som hon/han arbetar i. 

Utmärkelsen Årets informationsspecialist delades 2018 ut till Inga-Lill Blomkvist.  

Inga-Lill Blomkvist är en sann informationsförhandlare och -förmedlare som ser till att tillgängliggöra 
e-resurser för i stort sett alla Nordens universitetsbibliotek samt specialbibliotek som arbetar med 
Asien på olika sätt. 



Inga-Lill tjänstgör som bibliotekarie och webbmaster på Nordic Institute of Asian Studies Library and 
Information Centre (NIAS LINC) i Köpenhamn.  Hon har ett mycket brett nätverk runt om i världen, i 
synnerhet i Asien och Europa. Via sina många kontakter och sitt enträgna arbete med att hitta, 
upphandla och förmedla e-resurser lyckas hon nå studenter, forskare, bibliotekarier och andra 
intresserade inom asienrelaterade ämnen i Norden. Resurserna samlas i AsienPortalen, en guldgruva 
för alla som på något sätt jobbar med Asien. 

Trots ett allt mer krympande anslag till dessa viktiga källor, som till början också innefattade tryckt 
material, lyckas Inga-Lill hålla en oerhört hög nivå på sin informationsservice, och med ett 
tillhörande ständigt gott humör, och hon får förhoppningsvis fortsätta med detta många år till. 

 
2017: SFIS Styrelse har utsett Jonas Fransson, utvecklare av forskningsstöd vid Malmö högskolas 
bibliotek till Årets informationsspecialist 2017. 

Jonas är inte bara skicklig på att ta åt sig nya rön utan också att förmedla dem på ett sätt så att andra 
förstår. Hans arbete med forskarstöd och hur man gör forskningsdata mer tillgängligt samt hans 
tidigare arbete med kurser och publikationer, inklusive en avhandling kring informationssökning 
visar på informationsspecialistens stora bredd. 

2016: SFIS styrelse har utsett Sylvia Hagman Hoffman, Lifos - Center för landinformation och 
landanalys inom migrationsområdet på Migrationsverket till Årets informationsspecialist 2016. 

Som informationsspecialist på Migrationsverket bidrar Sylvia med sin långa erfarenhet, snabbhet och 
omfattande kunskap till att skapa mervärde både för sin organisation men också för allmänheten 
genom tillgängliggörandet av landinformation, något som i förlängningen bidrar till rättssäkra beslut. 
Sylvias arbete visar även hur diversifierad rollen som informationsspecialist är. 

2015: SFIS styrelse har utsett Ingrid Johansson, universitetsadjunkt på Högskolan i  Borås till årets 
informationsspecialist. Ingrid har under långt tid verkat för yrket som informationsspecialist i så väl  
handling som i undervisning. 

Genom sitt engagemang i SFIS Västs föreläsningsserie Vetenskap för professionen har hon bidragit 
till att öka kontaktytorna mellan forskare med yrkesaktiva informationsspecialister. 

Även i sitt arbete på högskolan i Borås har Ingrid arbetat med stärka kontakterna mellan forskning 
och yrkesaktiva, bland annat genom SIK-programmet, en magisterutbildning i strategisk information 
och kommunikation där förkunskapskraven är att ha en kandidatutbildning i botten samt minst ett 
års arbetslivserfarenhet. 

Ingrid utmärker sig också genom ett starkt engagemang i både befintliga och tidigare studenter. Ett 
exempel är Mentorsprojektet där Ingrid har bidragit till att stärka studenternas kontakter med 
yrkeslivet. 

2014: SFIS styrelse har utsett Elinor Magnusson, Senior Information Specialist på SCA Hygiene 
Products i Mölndal, till Årets informationsspecialist 2014. 

Elinor har under långt tid arbetat för att stärka informationsspecialistens och 
informationsverksamhetens ställning inom näringslivet, dels genom sitt arbete på SCA, där 
informationsverksamheten numera är en del av Corporate Business Intelligence på koncernens 
huvudkontor men också genom ett mångårigt och stort engagemang i SFIS, där hon bl.a. under lång 



tid har varit drivande i RIPS, som är SFIS nätverk för frågor som rör näringslivets 
informationsverksamhet. Elinor är affärsmässig och har alltid verksamheten i fokus. Hon har nyligen 
även tagit plats i SFIS Västs styrelse igen. 

2013: SFIS styrelse har utsett Kajsa Gustafsson Åman till Årets informationsspecialist 2013. 

Styrelsen motiverar valet så här: 

”Årets Informationsspecialist 2013 är Kajsa Gustafsson Åman, kontaktbibliotekarie på Linköpings 
universitetsbibliotek, Campus Norrköping. Rollen som kontaktbibliotekarie innebär mycket 
undervisning i informationssökning samt litteraturbevakning och Kajsa är en engagerad undervisare 
med en föredömligt god och nära kontakt med de lärare, forskare och studenter som hon möter. 
Hennes intresse och engagemang för frågor som rör information literacy kommer många till gagn – 
både studenter och kollegor – bland annat genom arbetet kring Information Literacy Week.  Hon är 
också medlem i den s.k. UPP-gruppen vars uppdrag är att driva och utveckla användarutbildning och 
bibliotekspedagogisk kompetensutveckling inom Linköpings universitetsbibliotek 

Kajsa har flera centrala uppdrag på biblioteket, som sträcker sig utanför den ”undervisarroll” hon har 
gentemot studenterna. Hon är kontaktbibliotekarie gentemot Miljövetarprogrammet och hennes 
intresse för miljöfrågor yttrar sig bland annat i att hon är ett av bibliotekets arbetsmiljöombud och 
att hon sitter med i bibliotekets miljögrupp. Kajsa har även ett mångårigt engagemang i SFIS Mellan 
där hon särskilt haft en drivande roll i de uppskattade årliga teknikdagarna.” 

2012: Årets Informationsspecialist 2012 är Ingela Wahlgren, informationsspecialist på Internationella 
miljöinstitutet i Lund och sedan någon månad också ordförande i SFIS Syd. 

Så här heter det bland annat i juryns motivering: "Hon är mån om att hålla sig uppdaterad när det 
gäller utvecklingen inom informationsområdet och är särskilt intresserad av sociala medier, webbens 
användbarhet och nätkultur. Hon är också starkt engagerad i frågor som rör kompetensutveckling 
och delar dessutom flitigt själv med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, bland annat genom sitt 
professionella nätverk och sitt engagemang inom SFIS Syd, och är därmed en förebild för andra 
informationsspecialister." 

Utmärkelsen delades ut under SFIS vårkonferens, som genomfördes i samarbete med Avdelningen 
för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet den 16-17 april. 

2011: SFIS har utsett Linnea Sjögren till Årets informationsspecialist 2011. 

Linnea Sjögren har under sin yrkesverksamhet som informationsspecialist, tidigare bland annat på 
Göteborgs stadsbibliotek och nu på Chalmers bibliotek, engagerat, kunnigt och nyfiket skaffat sig 
kunskap om hur man kan använda nya medier i verksamheten och aktivt och generöst delat med sig 
av den kunskapen till kollegor runt om i landet. Linnea Sjögren har på så sätt inte bara lyft fram 
informationsspecialistens värde för den egna organisationen utan har också inspirerat andra 
informationsspecialister. 

2010: Lars Iselid utsågs till Årets Informationsspecialist. 

Motivering: SFIS tilldelar Lars Iselid utmärkelsen Årets informationsspecialist 2010 för hans stora och 
långvariga engagemang inom informationshantering, internetanvändning och webbutveckling samt 
för hans omfattande ideella engagemang i SFIS verksamhet. På sin arbetsplats, Umeå UB, har Lars 
visat både stort kunnande och pedagogisk skicklighet, något som också har kommit 
bibliotekarieutbildningen i Umeå till del. Han har gjort stora insatser för SFIS, bl.a. som 



föredragshållare och i utvecklingen av SFIS webb. Lars är dessutom en av personerna bakom den 
uppmärksammade bloggen Internetbrus. 

2009: År 2009 utsågs Ann-Christine Karlén Gramming till Årets informationsspecialist. 

Motivering: Ann-Christin Karlén Gramming är en mycket aktiv medlem i föreningen. Hon är bland 
annat ledamot i SFIS Västs styrelse där hon är en verksam bloggare och spridare av kunskap om 
informationslösningar. I nomineringen beskrivs hon som ”en alldeles utomordentlig medlem i 
informationsvärlden”. Ann-Christin utses till Årets Informationsspecialist både för sitt engagemang i 
föreningen och för sitt utomordentliga arbete på Advokatfirman Vinge, vid vilken hon bidrar med sin 
stora kompetens på ett utmärkt sätt. 


