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Vinnare och förlorare på den 
växande välfärdsmarknaden

Vinsterna i välfärden lär bli en av 
valrörelsens hetaste frågor. Och 
det har kommit flera böcker som 
tar oss med bakom kulisserna på 
välfärdsmarknaden.

I Den stora omvandlingen 
– en granskning av välfärds-
marknaden (Leopard) berättas 
historien om hur den skattefinan-

sierade välfärden blev big business. Fem granskande 
journalister vänder samtidigt ut och in på de vinst-
drivande bolagen, vårdvalet och det fria skolvalet.

Kristina Mattsons Välfärdsfabriken (Leopard) 
tar avstamp i New Public Management – en filosofi 
som inympat företagsekonomiska styrningsme-
kanismer i välfärden. Vi får träffa anställda som 
kontrolleras, pressas och stressar.

Åtta av de tio största privata välfärdskoncernerna 
drivs av riskkapitalbolag. Den som vill fördjupa sig i 
de skattetrixande riskkapitalisternas liv och leverne 
kan läsa ekonomijournalisten Lotta Engzell Lars-
sons debutbok Finansfurstarna (Weyler).
Läs mer om Den stora omvandlingen i Arbetet
Läs mer om Välfärdsfabriken i Arbetet
Läs mer om Finansfurstarna i Arbetet

Vilse på Island
Förvirringen efter den isländska fi-
nanskrisen skildras i Steinar Bragis 
spänningsroman Höglandet (Na-
tur & Kultur; övers. Inge Knuts-
son). Fyra vänner på utflykt tvingas 
övernatta i ett märkligt hus, allt 
löper amok och det förflutna rörs 
upp. Också Bragis tidigare roman 
Kvinnor är gastkramande, på ett 

annat vis, men med samma psykologiska djup.

Läs en recension i Arbetet

Perspektiv på ett arbetsliv i 
snabb förändring

Kommunalarbetarens novellpris-
tävling blev en fullträff. De 23 tex-
ter som kom med i antologin Var 
ligger min arbetsplats i mor-
gon? (Premiss) ger både obarm-
härtiga och värmande inblickar i 
en välfärdsarbetares vardag.

En annan del av arbetslivet 
skildras i fotografen Stefan F Lind-

bergs Sjömän II (Breakwater Publishing). Han har 
åkt med tio båtar och dokumenterat livet ombord. 
Hårt arbete, smuts, trötthet, kamratskap, månsken 
och regn – allt fångat med Lindbergs skarpa blick 
för det magiska tillfället. Slutprodukten blir ett färg-
starkt konstverk över en yrkeskår i förändring.

Arbetslivet har på flera sätt blivit hårdare på sena-
re år, med högre tempo, fler uthyrningssföretag och 
fler tillfälliga anställningar. I ett land som en gång 
utmärkte sig för sin goda arbetsmiljö ökar också 
antalet arbetsplatsolyckor, något som journalisten 
Elinor Torp skriver om i den starka reportageboken 
Döden på jobbet (Dagens Arbete).
Läs mer om Var ligger min arbetsplats... i Arbetet
Se ett reportage med bilder från Sjömän II
Läs mer om Döden på jobbet i Dagens Arbete

Kommunist och kapitalist
”Från tonåren, då han såg rike-
dom och fattigdom, misär och 
förnedring, var han övertygad om 
att det fanns en värdigare plats 
för mänskligheten i den moderna 
tidsåldern.” Tristram Hunts bio-
grafi över Marx parhäst Friedrich 
Engels, Kommunist i frack 
(Leopard) fångar både ett liv fullt 

av motsägelser och hela 1800-talet i samma bok.

Läs en recension
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Livet längst där nere
Johan Jönson upplever klassam-
hället in på bara kroppen, i digra, 
filosofiska poesidagböcker. Om 
den nya boken mot.vidare.mot 
(Bonniers) skriver en recensent: 
”Han vet hur andras förakt sma-
kar. Hur blodsmaken springer upp 
i munnen när de verbala spottlos-
korna träffar en i ansiktet, eller 

hur andras tysta avsmak och avsky känns som en 
stenhård spark i skrevet.”
Läs en recension i Arbetet

Ett hälsingskt levnadsöde
Kan en misslyckad norrlännings 
dagboksanteckningar rymma 
oväntad skönhet? Ja verkligen! 
Poeten Thomas Tidholm ger i Hil-
ding Kvists minnen (W&W) 
en bild av nittonhundratalets 
glesbygd som är så full av känslor, 
ting och stämningar att den ger 
lika mycket som en tjock roman 

medan man tillåts följa huvudpersonen från rekry-
ten till sista sjukhussängen.
Läs en recension i Arbetet

Psykologiskt drama
En kvinna kommer till en manlig 
terapeut. Hon har osammanhäng-
ande minnen av en brand där 
hennes familj dött. Men vad är 
sant och vad kan vi egentligen 
veta om oss själva och andra? 
Där andra romaner lägger saker 
tillrätta gör Magnus Dahlström i 
Psykodrama (Bonnier) tvärtom: 

han fragmentiserar så att inget till sist tycks hänga 
ihop. För den som är intresserad av psykologi är det 
oavlåtligt spännande.
Läs en recension av Psykodrama

Bokseminarier
I samarbete med ABF och Arbetet 
ordnar Boklådan offentliga semi-
narier på ABF Stockholm. Några 
kommer också websändas.
Den 26 april blir det författar-
samtal och debatt om vinsterna i 
välfärden med bl.a. Kent Werne 
och Kristina Matsson. Den 29 april 
presenteras Magnus Nilssons nya 

bok om arbetarlitteratur. Och den 24 maj ägnas 
Gunnar Kieri en hel eftermiddag.

Läs mer om detta på vår hemsida: bokladan.org

BOKOMBUDET 
Olle Johansson

Arbetsplatsbiblioteken på Sandvik i Sandviken har 
utnämnts till ”årets arbetsplatsbibliotek” av ABF. 
Olle Johansson, studieorganisatör på IF Metall i 
Sandviken, tog emot priset under Boken på arbets-
platsen i Örebro. Han kände sig lite förvånad men 
framförallt glad över uppmärksamheten.

– Tidigare hade vi boksnurror med rätt gamla 
böcker, men förra året fick vi chansen att göra en 
större satsning. Och nu har vi sex bibliotek med bok-
hyllor, aktuella böcker, läsambassadörer, bokcirklar 
och andra aktiviteter. Vi har ett hundratal böcker i 
varje hylla och hälften är konstant utlånade.

Vad är förklaringen till att det blivit så bra?
– Framförallt samarbetet mellan facket, ABF Gäst-

rikebygden och det kommunala folkbiblioteket. Det 
behövs en ekonomi i grunden, och en driven per-
son inom ABF sökte och fick stöd från Kulturrådet. 
Företaget bidrar också med en del. Och det gäller 
att ha aktuella böcker som diskuteras i media och på 
Facebook, sånt som folk vill läsa. Folkbiblioteket gör 
urvalet, vilket har underlättat för oss.

Varför behövs det arbetsplatsbibliotek?
– Fler måste ges möjlighet att läsa, för det är 

genom läsning som nya tankar och idéer föds. Det 
ska vara enkelt att komma över bra litteratur. Just 
tillgängligheten är viktig, att man kan bläddra i en 
bok i matsalskön eller i fikarummet. Vi har lyckats 
med det, och nu hoppas vi att andra kan inspireras 
och starta upp bibliotek på sina arbetsplatser, för 
det behövs många fler.

Det är första gången som årets arbetsplatsbiblio-
tek utses. Fackklubben får 10 000 kronor att köpa 
böcker för och ett betalt författarbesök.
Läs mer om priset på ABF:s hemsida

Redaktör för Boklådan är Kent Werne. John  Swe-
denmark, Peter Gustavsson, Hanna Holmer, Åke 
Johansson, Malin Klingzell-Brulin, Eivor Schultz 
och Marianne Steinsaphir har bidragit med boktips 
och underlag till notiserna.
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