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SuNdSvall  För många  
är drömmen att skriva 
en egen bok, och med 
dagens möjligheter till 
självpublicering blir 
drömmen lättare sann.

Enligt en enkät är de 
flesta självpublicerare 
nöjda.
Books-on-demand, som är 
ett självpubliceringsförlag, 
har gjort en enkät bland 1700 
självpublicerare i Europa.

Föga förvånande uppger 
två tredjedelar att själv-
publicering varit deras enda 
chans att få sin bok utgiven. 

Självutgivarna är oftast 
hobbyförfattare som skriver 
för nöjes skull, och de tyck-
er om att självpubliceringen 
ger dem fria händer att  
utforma innehåll, omslag 
med mera enligt eget huvud 
till sin drömbok.

– Att få en bok utgiven via 
ett förlag är få förunnat, och 
dessutom måste man då  
vara beredd att kompromis-
sa, säger till exempel Sunds-
vallsfödda Tia Jumbe, som 
självpublicerat två böcker.

Nackdelen är att man som 
egenutgivare själv får göra 
allt arbete och även stå för 

kostnaderna. Med print-  
on-demand-teknik uppstår 
inga dyra tryckkostnader. 
Men inte minst det stora ar-
betet med att marknadsföra 
och sälja boken ligger helt 
på författaren.

Ändå uppger 3 av 4 att de 
gärna publicera fler böcker 
på egen hand, och bara åtta 
procent vill försöka via tra-
ditionella förlag.

Drygt hälften av de svar-
ande tycker inte själva att 
det finns någon kvalitets-
skillnad mellan dem och 
förlagsantagna författare.

Susanne Holmlund

Många skrivare väljer självpublicering

Tia Jumbe har gett ut två böcker, bland annat en med tips för 
ensamstående föräldrar. FOTO: BOD Förlag

Anna Gullmark är moderator 
för Årets Bild-juryn, som  
består av Mads Nissen, Björn 
Steinar Delebekk, Gabriella 
Bruske och Krister Höglund.

Paul Hansens bild från barn-
begravningen i Gaza vann 
priset Årets Bild i fjol och de 
flesta svenskar har sett den.

”
Tävlingen är viktig 
för att bildjournal
ister ska få se var
andras arbete och 
lära av varandra.
Anna Gullmark

SuNdSvall  Årets Bild är Sveriges 
största tävling för bildjournalistik, 
och juryn sammanträder på olika 
platser år från år. Från fredag till 
söndag eftermiddag sitter den nu i 
bildjournalistikprogrammets lokal-
er vid Mittuniversitetet och ska titta 
på 4200 insända bilder samt ett 
antal multimediaproduktioner.

– Vi är nog rätt utmanglade på 
söndag kväll, säger Anna Gull-
mark.

Hon är fotograf, uppväxt i Fräns-
ta och tidigare bland annat utbild-

ningsansvarig för bildjournalistik-
programmet. Nu är hon sedan ett 
par år chef för fotoenheten på 
Malmö museum. Hon har varit  
jurymedlem i två år och i två år 
den moderator som styr upp jury-
arbetet. Den senare uppgiften har 
hon också i år.

Nu ska pristagare utses i 14 täv-
lingsklasser, samt till titlarna Årets 
Bild, Årets Fotograf och Årets Roo-
kie. Förra året gick den sistnämn-
da utmärkelsen till Jimmy Croona, 

som studerat just vid Mittuniver-
sitets bildjournalistikprogram. 
Tävlingen är öppen för yrkesfoto-
grafers journalistiska bilder. Men 
numera kan också amatörer tävla 
i särskilda klasser.

– I dag ser mediesituationen ut 
så att det kanske inte finns någon 
bildjournalist på plats direkt när 
något händer, utan den viktigaste 
bilden kan vara tagen av en privat-
person, säger Anna Gullmark.

Pristagarna presenteras vid mas-
sivt mediebevakade festlighet er  
i Sundsvall den 7–9 mars, i kombi-
nation med en utställning för all-
mänheten.

Syftet med tävlingen är förstås 
att främja den journalistiska bild-
en. Inte minst är det viktigt i en tid 
då medierna blir alltmer ekono-
miskt pressade och rationaliserar 

bort duktiga medarbetare.
– Tävlingen är viktig för att bild-

journalister ska få se varandras  
arbete och lära av varandra. Är det 
något som får stryka på foten  
i dag ens mediesituation så är det 
bilden och det är synd, säger Anna 
Gullmark.

Att alla kan knäppa ett kort och 
skriva några rader i en blogg är  
inte samma sak som att alla är 
journalister, menar hon. Det med-
vetna berättande och kommunika-
tionen är något annat. Och tyvärr 
förstår kanske många mediekon-
sumenter vad kvalitet är först när 
den inte längre finns kvar.

Men än så länge håller svenska 
mediefotografer hög internation-
ell klass, och till det bidrar evene-
mang som Årets Bild. Hur årets 

tävling kommer att sluta är helt 
öppet.

– 2013 var inte året när någon 
specifik händelse dominerade, 
som 2011 då man visste att Utöya 
skulle komma upp. Det har hänt 
mycket under 2013: Syrien, tyfon-
er i Asien, Husby, dödsskjutning-
ar i Göteborg och så vidare. Men 
inget som man känner måste 
komma, säger Anna Gullmark.

Årets Bild utses i Sundsvall
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Glada Hudiks 
”Oz” på turné
StocKholm (tt)  Glada  
Hudik-teatern tar sin före-
ställning ”Trollkarlen från 
Oz” på Sverigeturné. Den 
12 februari är det premiär  
i Hudiksvall och sista före-
ställningen spelas den 19 
november på Cirkus i 
Stockholm. Dessutom 
släpps låtarna från musika-
len på skiva, med kända 
svenskar som Hasse  
Alfredson, Tommy Kör-
berg, Lisa Nilsson och  
Jonas Gardell.

Turnéplan: 12-15/2 Hudiks-
vall, 28-29/4 Gävle, 12-13/5 
Örnsköldsvik, 26-28/5 
Umeå, 17-19/11 Stockholm.

Minns ni en bild där några män håller fram insvepta 
döda barn? Paul Hansens bild från barnbegravningen  
i Gaza vann priset Årets Bild i fjol och de flesta svensk-
ar har sett den.

Nu ska Årets Bild 2014 avgöras – i Sundsvall.


