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Årsberättelse 2015
Om föreningen och syftet med verksamheten
Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar
professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Medlemmarna är
informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer,
informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer – inom olika
branscher och verksamheter.
Syftet med föreningens verksamhet är att ge medlemmarna verktyg för deras professionella
utveckling och därmed bidra till en kvalificerad informationsförsörjning och informationshantering
i deras företag eller organisationer. De kärnverksamheter som föreningen verkar inom är:
• informationshantering,
• informationsförsörjning,
• informationssökning,
• informationstekniker och verktyg,
• omvärldsbevakning och
• kunskapsdelning.

Medlemmar
I slutet av februari 2015 hade SFIS 499 medlemmar. SFIS har fem lokalavdelningar. Av
medlemmarna var 64 anslutna till lokalavdelningen Mellansverige, 41 till lokalavdelningen
Norrland, 191 till lokalavdelningen Stockholm, 119 till lokalavdelningen Sydsverige och 84 till
lokalavdelningen Västsverige.
Medlemmarna arbetar på universitet och högskolor, företag, myndigheter och organisationer, länsoch folkbibliotek, specialbibliotek eller sjukhus/vårdbibliotek eller är studerande. SFIS har därmed
medlemmar inom både den privata sektorn och den offentliga sektorn.
Ekonomi
Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter och intäkter från kurser och
konferenser. Efter flera års arbete med att sanera budgeten är denna nu i balans. Balansen

hotas dock av att antalet medlemmar minskar.
Ordföranden har till skillnad mot tidigare år inte varit arvoderad. Övriga styrelsen samt ett
50‐tal personer har gjort en omfattande ideell och för föreningen ovärderlig insats genom
sitt arbete i styrelser, arbetsgrupper och konferenskommittéer m.m.
Verksamhetsinriktning
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Efter att i flera år ha arbetat aktivt med att ställa om föreningens ekonomi har styrelsen under året
arbetat utifrån följande prioriteringar:
• stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap
samt
• medlemsrekrytering.
Stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap
Under året har föreningen haft fortsatt kontakt med institutionerna för biblioteks- och
informationsvetenskap och forskare från dessa institutioner har medverkat i flera av SFIS
arrangemang; bland annat har den uppskattade seminarieserien, Vetenskap för professionen, som
SFIS Väst initierade våren 2012 i samarbete med Chalmers bibliotek i Göteborg och
Bibliotekshögskolan för att sprida information och ge utrymme för diskussion kring aktuell
forskning som är relevant för informationsspecialisternas verksamhet fortsatt.
SFIS Norr deltog på arbetsmarknadsseminariet för nya studenter på utbildningen i Biblioteks- och
informationsvetenskap vid Umeå Universitet i september där de spred information om föreningen
och möjligheten att vara studerandemedlem.
Medlemsrekrytering
Arbetet med att bryta den nedåtgående trenden och åter öka antalet medlemmar är ett långsiktigt
arbete. Styrelsens strategi för att öka medlemsantalet har varit att öka intresset för föreningen och
värdet av ett medlemskap.
Verksamhet

SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden:
• Kompetensutveckling – ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella
områden till rimlig kostnad.
• Omvärldsbevakning - ge medlemmarna möjligheter att hålla sig à jour med de senaste

nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, Aktuell
forskning och best practice.
• Nätverkande – ge medlemmarna tillgång till både rikstäckande och lokala kollegiala

nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Dessa områden förenas i hög grad i de kurser, konferenser, seminarier och lokala
arrangemang som SFIS arrangerar, ofta i samverkan med andra aktörer inom
informationsområdet.
Kurser och konferenser
En konferens har hållits under året. Vårkonferensen hölls i Norrköping i anslutning till årsmötet.
Vårkonferens
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Vårkonferensen genomfördes i Norrköping på Arbetets museum den 25 mars. Konferensen hade
som tema: Internet som infrastruktur
Konferensen inleddes med att föreningens ordförande, Ann-Christin Karlén Gramming hälsade
välkommen. Förste talare var Gerhard Andersson, LiU, och en pionjär inom kognitiv
beteendeterapi (KBT) förmedlad via internet. Han diskuterade olika angreppssätt för terapi på
webben.
Minna Kontinen från LM Information informerade om nyheter från LM. Därefter var det dags för
Sara Lerén, inUse, som talade om den inkluderande webben. Hon berättade bland annat att Det
finns en ny lagparagraf vilken trädde i kraft den 1 januari 2015, som klassar bristande tillgänglighet
som en form av diskriminering.
Shaofang Gong, WIOTECH (www.wiotech.se), berättade om Internet of things med fokus på de
offentliga miljöer i form av kyrkor och museum som företaget samarbetar med.
Efter lunch som intogs på Arbetets museum fick vi en sneak peek på ProQuests Ebook Central.
Martin Blomquist berättade om en kommande plattform baserad på responsiv design där man kan
köpa in böcker efter flera modeller, t. ex DDA – demand driven aquisition, eller quick purchase –
med ett musklick. Fokus låg på att gränssnittet för böckerna skulle vara lättöverskådligt och
intuitivt.
Därefter berättade Carolina Olsson, Datormuseet i Linköping, om deras verksamhet. Det är ett
mycket litet museum och det enda i Sverige. Målgruppen är barn och unga och ett exempel på den
typ av projekt som museet bedriver är Amiga, en satsning på tjejer, teknik och internet där tio tjejer
träffas en gång i veckan.
Leif Nixon, IT-säkerhetsspecialist på Nixon Security, gav exempel på bra och mindre bra
incidenthantering. Han ansåg att nätsäkerheten har för stora brister i dagsläget. Det går visserligen
inte att gardera sig mot intrång om någon verkligen skulle vilja hacka sig igenom
säkerhetsspärrarna vid olika myndigheter, men man kan skaffa sig ett betydligt bättre skydd än i
dag. Nixon tog upp ett antal fall som även belysts av massmedia; Toys’R’Us, Telia,
Kronofogdemyndigheten med flera. Hos Kronofogdemyndigheten hade exempelvis hela registret
med gäldenärer stulits, trots detta tonades händelsen ned.
Årets informationsspecialist delades ut till Ingrid Johansson. Hon kunde tyvärr inte närvara men ett
tackbrev lästes upp. Därefter berättades kort om återutgivningen av infotrend.
Konferensen avslutades med ett föredrag av Måns Jonasson, Stiftelsen .se där han resonerade kring
Internets framtid. Han berättade om vad stiftelsen .se arbetar med. Han inledde med en historisk
exposé för att anknyta till vårkonferensens tema – internets och webbens historia, där han tog upp
ämnen som avlyssning och registrering (vardagsmat på nätet numera i form av individualiserad
marknadsföring) och det faktum att om något går att lagra så kommer det att lagras och om något
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går att avlyssna, kommer det att avlyssnas. Det går heller inte att ”stänga av internet” – ett
önskemål från flera diktaturstater. MESH networking kan snabbt upprätta ett informationsnätverk
bland mobiler som befinner sig inom räckhåll för varandra när en stat stängt av internet, det behövs
inte längre några fasta noder.
Framtidsscenariot beskrevs med många robotexempel. Ingen kan veta hur framtiden kommer att
bli, så det är svårt att göra några exakta förutsägelser. Allt kan snabbt ändras, något som inte minst
introduktionen av smarta mobiler för några år sedan visar. De har redan ändrat hela vårt förhållande
till varandra, vår tradition och utbildning.
Konferensen bevistades av ett 50-tal personer inklusive talare och sponsorer. Konferenskommittén
bestod av Ann-Christin Karlén Gramming, Kajsa Gustafsson Åman samt Kristin Krantz. Moderator
för konferensen var Ann-Christin Karlén Gramming.
Kvällen före konferensen arrangerade SFIS ett konferensmingel i Kåkenshus, Campus Norrköping.
Vid minglet delades LM Information Award ut. LM Information Award 2015 gick till Malin
Ekstrand för deltagande i konferensen ALT Annual Conference i Manchester.
Teknikdagen
Den årliga Teknikdagen hölls traditionellt på Arbetets museum i Norrköping den 21 oktober och
hade som tema ”Filterbubbla och programmering - vad vet du om den bakomliggande strukturen?”.
Teknikdagen samlade 19 deltagare.
Cycling for libraries
I år genomfördes den internationella bibliotekskonferensen Cycling for libraries i Norden. I
samband med att konferensen passerade Göteborg arrangerade SFIS en rad olika aktiviteter. Flera
av föreningens medlemmar agerade värdar och/eller guider på de olika studiebesöken,
Advokatfirman Vinge, SCA Hygiene Products, Chalmers bibliotek m.fl. På lördag kväll bjöds det
in till ett gemensamt mingel på Litteraturhuset. Det arrangerades även ett kompetensseminarium
på färjan till Danmark.
Mindre arrangemang
SFIS genomförde ett antal mindre arrangemang under året såsom kurser, seminarier, föreläsningar
och studiebesök. Några exempel:
Kurser, seminarier och föreläsningar
•
•
•
•
•
•
•

Bemötande på bibliotek (SFIS Syd)
Makerspace och skapande kultur på bibliotek och i samhället (SFIS Syd)
Systemlandskap i förändring- next generation library management (SFIS Stockholm)
Att analysera vetenskaplig publicering med hjälp av bibliometri och datavisualisering, ett
seminarium i serien "Vad jobbar du med bibliotekarie? (SFIS Väst)
Tema marknadsföring: Det verkliga värdet av historia; Centrum för Näringslivshistorias
resa mot nya kunder. (SFIS Stockholm)
Heldagsseminarium om Dewey (SFIS Syd)
”Kvalitet i bibliotek – Att mäta eller inte mäta?” (SFIS Väst)
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•
•
•
•
•
•

•

Databasernas historia - från Dialindex till Discovery. Utvecklingsvägar för samlad åtkomst
till information online (SFIS Stockholm)
Altmetri och vetenskaplig kommunikation, i samband med bokmässan (SFIS Väst)
Vetenskap för profession med Johan Eklund från Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan i
kombination med det årliga glöggminglet.
Pubkväll med föredrag, Folkmordets vittnen - Ravensbrück-arkivet på
Universitetsbiblioteket i Lund (SFIS Syd)
”Kris & IT ur ett informationsperspektiv” med Erik Borglund, knuten till Risk and Crisis
Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet (SFIS Norr)
”Två veckor i LA: konsten att resa på andras pengar : UCLA, Huntington och Archiving
2015”. Helena Lindblom och Anneli Fredriksson, Umeå universitetsbibliotek, berättade om
sin studieresa till två universitetsbibliotek i Los Angeles. Hur söker man resestipendium
och vad förväntas man ha i bagaget när man kommer tillbaka. (SFIS Norr)
Stress och utbrändhet hos bibliotekspersonal (SFIS Syd)

Studiebesök
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionarkivet i Göteborg (SFIS Väst)
Bokkväll på Lohrs Pocket MedMera (SFIS Väst)
Vårutflykt till Alnarp (SFIS Syd)
Vårutflykt till Kalvsund, syrenernas ö (SFIS Väst)
Italienska Kulturinstitutet (SFIS Stockholm)
Glöggmingel på Svenska Filminstitutets bibliotek (SFIS Stockholm)
Sambiblioteket, Härnösand (SFIS Norr)
Julträff på IKDC, Ingvar Kamprads Designcenter i Lund (SFIS Syd)

Övrigt
•
•
•
•
•
•
•

Bokcirkel "Att bilda en bibliotekarie" (SFIS Väst)
Mingel i samband med bokmässan (SFIS Göteborg)
Resa till Louisiana och Karen Blixen-museet i Danmark (SFIS Väst)
Årsmötesförhandlingar med föreläsning om Jane Austen och fanlitteraturen. Därpå följde
semmelätning (SFIS Mellan)
Årsmötesförhandlingar med föredrag av forskaren Farida Rasulzada om kreativa
organisationer (SFIS Syd)
Årsmötesförhandlingar samt visning av biblioteket på CAN (SFIS Stockholm)
Årsmötesförhandlingar och Vetenskap för profession med David Gunnarsson Lorentzen
(SFIS Väst)

SFIS Syd genomförde flertalet av sina arrangemang i samarbete med Svensk Biblioteksförening
Regionförening Skåne och SFIS Väst genomförde några av sina arrangemang i samarbete med
Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst. Under året tog SFIS Stockholm kontakt med
Svensk biblioteksförenings lokalavdelning Stockholm, Gotland och Uppsala och inledde därmed
ett samarbete kring arrangemang.
Övrig verksamhet
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Årets Informationsspecialist
Årets informationsspecialist 2015 blev Ingrid Johansson. Utmärkelsen delades ut på
vårkonferensen den 25 mars i anslutning till SFIS årsmöte.
Ingrid har under långt tid verkat för yrket som informationsspecialist i såväl 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 att 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.
LM Information Award
Malin Ekstrand vid Medicinska biblioteket, Danderyds Sjukhus fick 2015 års LM Information
Award för att kunna delta i konferensen ALT Annual Conference i Manchester, som arrangeras av
brittiska Association for Learning Technology.
Malin Ekstrand fick stipendiet mot bakgrund av att det administrativa och pedagogiska stödet inom
e-lärande har blivit ett av bibliotekens viktigaste ansvarsområden.
Kunskapsutveckling är viktig för en profession och kompetens inom pedagogik och handledning är
en av de nyckelkompetenser som lyfts fram som viktiga inom organisationer där
informationsspecialister verkar. För att uppnå detta är det viktigt med omvärldsbevakning och
kunskapsdelning med kollegor något som vi hoppas att Malin Ekstrand kan uppnå genom sitt
deltagande vid konferensen.
Årsmöten
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 24 mars i Norrköping i anslutning till SFIS
vårkonferens.
Styrelsen
Styrelsen hade under 2015 5 protokollförda möten via telefon och Adobe connect.
Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Webbgruppen
Webbgruppen har arbetat med att upprätthålla sfis.nu. Webbgruppen har haft ett möte i Umeå.
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RIPS, Round-table for information provision strategies
Under 2015 hade RIPS två möten.
Vintermötet hölls på TetraPak i Lund 29-30 januari. Maria Sjöberg var värd och ämnet var
Vetenskaplig publicering. Maria Sjöberg presenterade TetraPak, som finns i stort sett i alla
världens länder. Man besökte Product Discovery Room, ett utställningsrum med TetraPaks olika
förpackningslösningar. Utgångspunkten för alla förpackningar är ett rör, vilket sedan viks och
försluts till olika former. Det finns 80 000 unika dekorer!
Maria Johnsson, LTH, berättade om vetenskaplig publicering och publiceringsstöd inom Lunds
universitet inklusive trender och pågående utveckling.
Eva Ekman berättade om innehåll och erfarenheter från en kurs i vetenskaplig publicering på BHS i
Borås hon gått under hösten. Kursen var mycket givande och innehöll en hel del intressanta delar.
Sommarmötet hölls på Swerea KIMAB 27-28 augusti med Louise Parnefjord som värd. Temat var
Informationsspecialisternas arbetssätt, strategier och utmaningar. Informationsspecialisterna står
inför många utmaningar. En del innebär delvis nya roller, t ex publiceringsstöd, bibliometri,
altmetri, webbsajt-ansvar, utlysnings- och ansökningsstöd, upphovsrätt, e-leveranser etc. En annan
utmaning är att utforma våra leveranser på rätt nivå för kundens behov och rätt ”förpackad”.
Vad gäller arbetssätt diskuterade vi olika sätt att nå ut till hela organisationen som att delta i
ledningsgruppsmöten, synas där våra organisationers kunder möts eller introducera nyanställda i
bibliotekets verksamhet och service. Att vara synliga och påvisa värdet vi tillför våra
organisationer, det är en av våra viktigaste strategiska utmaningar.
RIPS hade sex medlemmar under 2015. Vi har arbetat aktivt för att få med fler medlemmar i
gruppen.
SFIS nätverk för Knowledge Management
SFIS har en intressegrupp för Knowledge Management som drog igång under 2013. Nätverket är
öppet för alla medlemmar i SFIS som har ett intresse för Knowledge Management. Nätverket har
inte haft någon aktivitet under året.
SFIS nätverk för Knowledge Management hade 17 medlemmar under 2015
SFIS Omvärldsnät
SFIS har en intressegrupp för omvärldsbevakning och omvärldsanalys, SFIS Omvärldsnät, som är
ett forum för kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte för att stärka medlemmarnas
kompetens inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Nätverket är öppet för alla medlemmar i
SFIS
Under 2015 hade intressegruppen en träff den 6 oktober hos konsultföretaget Comintelli i Kista.
Temat för träffen var ”Leverera omvärldsinformation med genomslagskraft! Hur
förmedlas/rapporteras analysen i relevant format?”. Träffen inleddes med en visning av Comintellis
tjänster för taxonomier och omvärldskartor. Eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner och
erfarenhetsutbyte. Gruppen diskuterade bland annat definition av målgrupper för analysen, hur man
underlättar för mottagaren att ta till sig analysen, skillnader mellan ”ad hoc” beställningar av
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analyser gentemot regelbundna analyser. Flera deltagare visade exempel på analyser från sina
respektive verksamheter. 17 personer deltog i träffen.
SFIS Omvärldsnät hade 51 medlemmar under 2015
Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas styrelser samt
föreningens representation i organisationer mm
Webbgruppen
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.), Marika Lundqvist och David Södermark.
Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS)
Ordförande för nätverket har varit Elinor Magnusson.
SFIS Omvärldsnätverk
Samordnare för nätverket har varit Charlotte Håkansson och Maria Johnsson.
SFIS Mellansverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2015)
Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren, Bo Jernberg, Kristin Krantz, Anne Marcusson,
Elisabeth Antonsson och Anita Sundgren.
SFIS Norr (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2015)
Berit Renström, Umeå universitetsbibliotek (ordf.), Ingela Ahlmer, Luleå universitetsbibliotek,
Margaretha Andersson, Mittuniversitetets bibliotek, Härnösand (kassör), Ola Boström, Umeå
universitetsbibliotek, Tommy Bildström, Vindelns folkbibliotek, Marlene Ellebrink,
Mittuniversitetets bibliotek, Östersund och Helene Stenman, Umeå universitetsbibliotek
(sekreterare).
SFIS Stockholm (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2015)
Elisabeth Hammam Lie (ordförande), Nils Mårtensson (vice ordförande), Anne Appehl
(sekreterare) och Zahra Touil (kassör). I november anmälde kassören uppehåll i styrelsearbetet tills
vidare.
SFIS Sydsverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2015)
Inga-Lill Blomkvist (kassör och firmatecknare), John Holmberg (sekreterare) Maria Ohlsson,
(ordförande), Elin Thunell (medlemsansvarig), Eva Tornbjer (vice ordförande och kommunikatör)
SFIS Västsverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2015)
Elinor Magnusson (ordf.), Eva Harrie (webbredaktör), Ingela Åberg (kassör), Stina Johansson
(sekreterare), Kristoffer Karlsson och Evelina Ramm Wikström.
Styrelse, revisorer och valberedning valda av årsmötet
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Styrelse
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.)
Charlotta Eskilson (vice ordf.)
Jutta Haider
Elin Runsten
Ellen Fall
Kristin Krantz
Maria Ohlsson
Revisorer
Ordinarie: Viveka Nyström
Suppleant: David Södermark
Valberedning
Ordinarie ledamöter:
Mellan: vakant
Norr: Marika Lundqvist, Umeå universitetsbibliotek (sammankallande)
Stockholm: Ana Durán
Syd: Getrud Berger, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Väst: vakant
Suppleanter:
Mellan: vakant
Norr: vakant
Stockholm: vakant
Syd: vakant
Väst: Vakant
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Box 2001
135 02 TYRESÖ
info@sfis.nu
www.sfis.nu
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