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FÖRORD	
Styrgruppen har ordet	
 	
Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för tidningar och tidskrifter för 
folkbibliotek är en grupp av tidskriftsbibliotekarier och personer som jobbar 
med tidskrifter och som brinner för tidnings- och tidskriftsrelaterade frågor.	
 	
Bakgrund	
Under vår expertnätverksträff i Uppsala i maj 2016 föreslogs att vi skulle starta 
ett nyhetsbrev om allt möjligt som rör tidskrifter. Nyhetsbrevet skulle vara riktat 
till alla som är med i nyss nämnda expertnätverk och det skulle utkomma 
elektroniskt. Och nu är vi klara med första numret!	
 	
Vi som ansvarar för tidningar och tidskrifter på folkbibliotek vet att tidskrifter är 
populära och speciella medier som kräver speciella kunskaper. I takt med att 
tidningar och tidskrifter utvecklas och det digitala landskapet förändras ändras 
även bibliotekens roll när det gäller periodikaförmedling. Hittills har fokus legat 
på att leverera fysisk media: tidningar och tidskrifter i pappersform. Nu kan vi 
rikta oss ännu mer mot digital utveckling och service i samarbete med externa 
leverantörer. Det innebär att även arbetsorganisationen måste 
utvecklas/optimeras för att möta nya behov och nya tekniska krav. Ändå 
jobbar vi ofta ute på bibliotek relativt ensamma i vår funktion som 
tidskriftsansvarig utan att ha några kolleger att bolla idéer med.	
 	
Vårt mål	
Målet med nyhetsbrevet (och även vår e-postlista – den känner du väl till?) är 
att ha ett diskussionsforum som främjar erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling inom det här området. Vi vill bidra till att öka tidnings- 
och tidskriftsläsandet på våra bibliotek.Vårt expertnätverk bygger helt på 
medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, 
kompetensutveckling, tips och diskussioner.	
 	
Framtida nyhetsbrev	
Självklart vill vi gärna få era förslag på vad de framtida nyhetsbreven skulle 
kunna innehålla, exempelvis information och kompetensbehov till föreläsningar 
som Svensk bibliotek förening kan hjälpa oss att arrangera.För att delta i 
föreningens expertnätverk måste du vara enskild medlem i föreningen, bli 
medlem här! Medlemsavgiften kan betalas av din arbetsgivare.	
 	
Tyck gärna till om innehållet och skicka dina kommentarer och nya inlägg till 
någon av oss i styrgruppen: pascale.ruault.kaddani@vasteras.se, 



elin.lundberg@malmo.se eller maria.unoson@malmo.se.	
 	
 	
SÅ HÄR JOBBAR VI MED TIDSKRIFTER	
Vi berättar hur vi jobbar med tidskrifter, hur vi lyfter fram periodika på olika 
sätt: allt som är aktuellt om tidskrifter och tidningar och vad som händer lokalt 
på tidskriftsfronten på våra bibliotek	
 	
Pascale reflekterar över sitt arbete med prenumerationer på Västerås 
stadsbibliotek:	
 	
Höstarbete	
”Hösten nalkas. Och för mig, den tidskriftsansvarige bibliotekarien, betyder det 
att det är dags för prenumerationsförnyelser. Det innebär mycket jobb inom 
bara ett par veckor. Mitt jobb med tidskrifter  är av säsongbetonad karaktär där 
vi under kort tid ska förnya hundratals prenumerationer En genomgång av alla 
titlar ska även ske med ämnesansvariga. Det resulterar i att många tidskrifter 
ifrågasätts; ska den här filatelitidningen avbeställas eller förnyas? På 
fackbiblioteket saknas en vegomattidning. Ska jag beställa några 
provexemplar av VEGO och VEGOGOURMET inför nästa år? Vad finns det 
för nya titlar på tidskriftsmarknaden överhuvudtaget? Pressbyrån, webbsajter, 
tidskrifter om tidskrifter, prenumerationsagent - alla källor är viktiga för att få 
information om vad som händer i branschen.	
 	
Nya tidningar	
I år byter jag tidskriften HUNDSPORT mot HÄRLIGA HUND - en annan 
hundtidning som ser lite roligare ut. Nu ska vi även köpa in speltidningen 
ROBOT för våra yngre spelare som vill läsa om Minecraft, Super Mario och 
Pokémon! Undrar vilka ryska kvinnomagasin det finns att välja på när 
KRESTIANKA tyvärr blivit vilande så länge och måste ersättas. Visst är 
utländska dagstidningar en kostsam resurs men de uppskattas i högsta grad 
och lockar många besökare tillbaka. Nu har jag fått tips av våra språkguider 
som jobbar med nyanlända flyktingar om tidningen AL-HAYAT, den största 
arabiska tidningen. Biblioteket har nämligen fått extra resurser för att 
tillhandahålla nya anlända i Västmanland med medier. Därför blir det dags för 
en extra satsning på tidningar på mångspråk.	
 	
Budget, statistik, inköpsförslag	
Vad har jag fått för inköpsförslag från mina låntagare? Jo, ännu en båttidning! 
Dessa är alltid populära i Västerås, en stad med stora seglingsevent. Hur ser 
utlåningsstatistiken ut för vissa tidskrifter? Totalt har vi lånat ut 18 000 
exemplar i år. Vissa titlar används mer än andra och tidskrifter inom livsstil, 
resor, inredning, historia, släktforskning, populärvetenskap, bilar, 
digitalfotografi brukar ha hög utnyttjningsgrad hos oss. Hur kan jag hålla mig 
inom budgetramarna när tidskrifter och tidningar har tendensen att öka i pris 
med flera procent per år? Anslagsfördelning mellan stadsdelsbiblioteken ska 



justeras för att få en balanserad budget även i år. Som tur är förblir vår totala 
budget för Periodika relativt stabil. Jag kanske passar på ändå och slutar med 
några tryckta dagstidningar och lyfter sakta men säkert fram de elektroniska 
tidningar som finns i PressReader/LibraryPressDisplay -  som till exempel den 
serbokroatiska OSLOBODJENJE.	
 	
Alltid lika spännande och viktiga frågor. Tänk om den nya tidskriften redan 
upphör innan några nummer hinner ankomma till biblioteket nästa år! Tur att 
jag har en erfaren prenumerationsagent att kunna ringa till om något är 
oklart!  	
 	
Häromdagen frågade vår nye bibliotekschef Niclas om antalet tidskrifts- och 
tidningsprenumerationer. Vi reflekterade om hur viktigt detta med nyckeltal för 
tidskrifter och tidningar är. Genom att ta måttet på beståndsuppgifterna på mitt 
folkbibliotek och genom att förvalta och förnya det breddade urvalet av våra 
tidskrifter och tidningar bidrar jag till att bevara yttrandefriheten och förstärka 
den demokratiska rollen tidskrifterna har i det totala medieutbudet i Sverige.	
 	
I skrivande stund är nästan alla tidskriftsprenumerationer förnyade. Nu kan jag 
andas ut! Och tidningssalongen är välbesökt idag precis som alla andra dagar.	
”Det finns en begynnande mediekris, ja, men det finns ingen läsarkris” skriver 
en utgivare till Kulturministern i ett debattinlägg. Jag instämmer helt! ”	
 	
DEBATT/TIDNINGS- och TIDSKRIFTSRELATERATTEMA 
Här kan vi väcka diskussioner om vissa frågor och lyfta fram olika teman	
 	
Magnus Sjöström, Biblioteksassistent, Tidningar & Tidskrifter, Borås 
stadsbibliotek, skriver:	
”Vi måste alla kunna bli mycket bättre på att hålla en levande diskussion kring 
tidningar och tidskrifter - även mellan träffarna. En sak som jag skulle vilja lyfta 
är tryckta tidningar/tidskrifter kontra digitala. Ofta tycker jag att man hela tiden 
lyfter fram det digitala som framtiden, som det som man skall satsa på. Men 
det finns åtminstone en aspekt av frågan där jag tycker att de tryckta medierna 
försvarar sin plats, och det är talet om bibliotek som en mötesplats.	
 	
Jag vet inte hur det är hos er, men hos oss i Borås fungerar verkligen tidningar 
och tidskrifter som ett möte mellan människor; dagligen ser jag besökare 
samlas kring tidskrifter och tidningar, och inte sällan uppstår spontana samtal 
mellan personer med helt skilda bakgrund och erfarenheter. Därför tycker jag 
att det inte är helt okomplicerat när man talar om att avsluta till exempel tryckta 
tidningar till förmån för PressReader/LibraryPressDisplay. Var finns mötet 
kring de digitala tidningarna/tidskrifterna?	
 	
Missförstå mig inte; jag är inte motståndare till digitala tidningar och tidskrifter, 
utan vill bara problematisera frågan lite. Hos oss i Borås har vi dragit ner 
ganska kraftigt på främst tidskrifter inför detta år, och jag känner en viss oro 



inför 2017 och att vi tvingas ge oss på även dagstidningarna. Bortsett från 
ekonomiska argument används just det digitala som ett argument för att 
avsluta tryckta tidningar och tidskrifter, men jag tycker alltså inte att frågan är 
så enkel.”	
 	
Visst är det fysiska mötet och det spontana samtalet viktigt. Det är det som 
håller våra bibliotek levande, tycker Pascale. Tack vare våra generösa 
öppettider och ett brett urval av tidningar och tidskrifter fungerar 
tidskriftssalongen ofta som en självklar mötesplats. Hit kommer många av våra 
”stammisar” varje dag och läser. De flesta sitter helt tysta men några söker 
andra för att ha djupare samtal om nyheter, politik, idrott, kultur – ja, allt som 
den lokala och rikstäckande journalistiken har att bjuda på. Härligt! Vad tycker 
du?	
 	
BRANSCHNYTT/TIDSKRIFTSTIPS	
Här kommer tips på webbsajter, nyhetsbrev och bra tidskriftsrelaterad 
information	
 	
Webbsajter	
Sveriges tidskrifter är ett måste och troligtvis en av de viktigaste webbkällorna 
för oss som jobbar med tidskrifter. ”Sveriges Tidskrifter är en 
branschorganisation för utgivare av tidskrifter i Sverige. Organisationen 
bildades 1997 och omfattade år 2016 cirka 340 medlemstidskrifter. Föreningen 
tillhandahåller marknadsföring, konsulthjälp och utbildning till sina medlemmar 
samt förhandlar om upphovsrätt och liknande frågor (källa: Wikipedia).”	
Sajten innehåller mycket bra fakta om tidskriftsbranschen och där kan du 
bland annat teckna dig för en gratis prenumeration på den tryckta tidskriften 
Allt om Tidskrifter.	
 	
Känner du till Medievärlden? Det är en nischad sajt som framför allt når 
journalister och beslutsfattare inom mediebranschen. Den har cirka 50 000 
unika besökare i månaden och över 15 000 följare på Twitter. Medievärlden 
skickar ut ett dagligt nyhetsbrev till över 5000 prenumeranter. Du kan 
prenumerera på detta dagliga nyhetsbrev som innehåller dygnets viktigaste 
nyheter. Är gratis och skickas ut klockan 15:00. Mycket bra info om 
tidningsvärlden, tidningsredaktioner, mediebolag, tidningshus, tidnings- och 
tidskriftswebbsajter.	
 	
Tidskriftspoddar	
Sveriges Tidskrifters podd hade premiär i april i år.	
Här får du aktuella och nyttiga inblickar från tidskriftsvärlden. Till exempel i 
avsnitt 9 av Tidskriftspodden gästar  Sveriges Tidskrifter nya 
omvärldsbevakare Fredrik Wass. 	
http://sverigestidskrifter.se/aktuellt/2705-tidskriftspodden-avsnitt-9-fredrik-wass	
Tidskriftspodden finns att ladda ner via iTunes. Enklast är att söka efter 
podcasten i din podapp och ladda ner till din smartphone.	



 	
Nya tidskrifter	
Pockettidningen R har haft uppehåll i utgivningen men kom nyligen ut med 
ett tvåspråkigt nummer med text på både svenska och arabiska. Numret 
handlar om, och är skrivet av, flyktingar från Syrien, som har kommit till 
Sverige. Läs mer om Pockettidningen R här:	
http://www.pocketr.se	
Historiskan – den nya kvinnohistoriska tidskriften - verkar nu ha kommit igång 
ordentligt med sin utgivning. Nummer 3/2016 utkommer i september. 
Redaktören och grundaren Eva Bonde besökte Malmö stadsbibliotek våren 
2016 för att delta i programmet ”Om populärhistoriska tidskrifter” tillsammans 
med Marianne Sjöland, doktorand vid Lunds universitet, som forskar på 
populärhistoriska tidskrifter. Programmet anordnades av Institutet för studier i 
Malmös historia (IMH) tillsammans med Stadsbiblioteket. Läs mer om 
Historiskan här:	
http://www.historikan.se/om-historikan	
 	
Koko – Snart utkommer första numret av före detta Darling-chefredaktören 
Marie Birdes nya tidning Koko. ” Koko är tidningen jag önskat åt mina barn, 
och som jag själv älskar fast jag inte är ett barn!”, kommenterar Marie. ”Ett 
riktigt maffigt magasin på över 100 sidor med allt som rör barnens värld.” I 
skrivande stund vet vi inte när första numret beräknas utkomma.	
Läs mer om Koko här: http://sverigestidskrifter.se/aktuellt/2704-darlings-
chefredaktor-startar-ny-tidning	
 	
 	
KALENDARIUM	
 	
22-25 september 2016:	
Mässan Bok & Bibliotek	
I år är temat yttrandefrihet. Vi hittade några seminarier som kan intressera oss 
lite extra:	
Torsdag 22 sept:Biblioteksbladet 100 år	
250 år av tryckfrihet – och sen?	
Yttrandefriheten under press i en osäker tid	
Fredag 23 sept : Tryck- och yttrandefriheten i vår tids medielandskap.	
 	
20 oktober 2016:	
Svenska Designpriset delas ut på Moderna Museet i Stockholm och är en 
tävling som arrangeras av en reklambyrå där man ger pris till årets bästa 
grafiska design och formgivning. Biblioteksbladet är nominerat till designpriset 
för årets snyggaste medlemstidning. Gäller nummer 3/2016, med Alice Bah 
Kuhnke på omslaget.	
 	
25 oktober 2016:	
Tidskriftsdagen & Tidskriftsgalan på Cirkus i Stockholm. Under dagen blir 



det nätverkande och föreläsningar om journalistiken och mediebranschens 
utveckling. På kvällen är det prisutdelning för tidskrifter i olika kategorier.	
 	
31 oktober 2016:	
Regeringens utredning ”En mediepolitik för framtiden” slutförs då ett 
slutbetänkande kommer att vara färdigställt . Medieutredningen ska analysera 
behovet av nya mediepolitiska insatser. Kerstin Neld, VD för Sveriges 
tidskrifter, varnar Anette Novak, en av medieutredarna och Norrans tidigare 
chefredaktör: ”Glöm inte tidskrifterna, Anette!” skriver Kerstin.	
Läs mer här: http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/09/13/glom-inte-
tidskrifterna-anette-novak/	
 	
7 november 2016:	
Datum för överlämning av slutbetänkandet till kulturminister Alice Bah Kuhnke. 
Samma dag kommer betänkandet att offentliggöras via en presskonferens. 
Det blir spännande att följa förslagen till utformning av nya mediepolitiska 
verktyg i en tid där presstödet i sin nuvarande form ska upphöra. Hoppas att 
den lokala journalistiken ges bättre förutsättningar. Ett mycket komplext och 
svårt, men nödvändigt uppdrag.	
 	
18-19 maj 2017:	
Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för tidningar och tidskrifter för 
folkbibliotek 2017 års nätverksträff blir i Stockholm.	
Boka in datumet i din kalender redan nu. Är det något särskilt du vill att vi tar 
upp den dagen?	
 	
ÖVRIGT	
Biblioteksbladet nr 6/2016: Läs artikeln på sidan 45 om nätverksträffen i 
Uppsala.	
http://biblioteksbladet.se/	
 	
Rapport från Tidskriftsnätverkets träff i Uppsala. Se bifogade 
minnesanteckningar.	
 	
 	

Hälsningar från oss i styrgruppen!	
 	

Pascale, Elin och Maria	
September 2016	

 	


