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 − Stig Sjödinpristagare 2009 
 
 
Utdelningen av årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor äger rum på ABF-
huset i Stockholm söndagen den 11 oktober klockan 13.00-16.30. Stig 
Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, 
fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, 
Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall. 
 
 
Motivering 
Årets Stig Sjödinpris går till Malin Klingzell-Brulin, chefredaktör för 
Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och Medel.  
 
I en tid när kulturen får allt mindre utrymme, värnar hon starkt om 
det kulturella materialet i tidningen. Läsaren får alltid möta en dikt, 
en novell eller en kulturartikel. Som skribent har Malin hela världen 
som arbetsfält. Hennes läsare arbetar i en bransch som ofta styrs av 
multinationella företag. Livsmedelsarbetarna i tredje världen 
utnyttjas hårt och arbetar ofta med livet som insats.  
 
Stig Sjödin hävdade att en fackförbundstidning ska vara 
folkbildande och berika läsaren. Kultur, kvalitet och engagemang 
ska gå hand i hand. Malin Klingzell-Brulin är en stridbar röst i 
samhällsdebatten. Därför får hon 2009 års Stig Sjödinpris på 40 000 
kronor. 
  
 
 
Tidigare pristagare: Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 
1999, Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, 
Bernt-Olov Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell 
Eriksson 2006, Emil Jensen 2007, Ove Allansson 2008. 
 

Information lämnas av priskommitténs ordförande  
Kjell Ericsson tel 070-64 64 962 eller Kjersti Bosdotter tel 070-571 98 95 

 
                http://www.stigsjodinsallskapet.se 
 
   
 



 
  

Malin Klingzell-Brulin 
är född 1960 och uppväxt i Farsta söder om Stockholm. Efter 
socionom- och journalistexamen arbetade Malin Klingzell-Brulin på 
bland annat Kommun-Aktuellt, Nya Norrland, Östgöten och Mitt 
i-tidningarna innan hon började som reporter på 
Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel i maj 1991. 
Chefredaktör för Mål & Medel har Malin varit sedan december 
2004.  
 
Våren 2009 utkom Malin Klingzell-Brulin tillsammans med Gunnar 
Brulin med boken ”Dagens rätt – om mat, makt och 
människovärde” om global hunger, global handel och global 
finanskris – allt utifrån ett fackligt perspektiv.  
 
 
Mål & Medel 
År 1922 bildades Svenska Livsmedelsarbetareförbundet genom att 
Bageriarbetareförbundet och Slakt- och charkarbetareförbundet 
gick samman. Det nya förbundet behövde en ny tidning. En 
namntävling hölls utan framgång, förslag som Livsmedelsarbetaren 
var man inte nöjd med. Det blev istället ”Mål och Medel”. Mål står 
för ekonomisk frigörelse. Medel står för organisation och 
solidaritet. Det första numret av Mål & Medel kom ut i januari 
1922.  
  
Mål & Medel går ut till alla organiserade livsmedelsarbetare, bland 
andra slakt- och charkarbetare, bagare, konditorer, bryggeriarbetare, 
chokladarbetare, konservarbetare, kvarnarbetare och mejeriarbetare.  
 
Upplagan är 40 100 (TS 2008). Tidningen kommer ut med elva 
utgåvor om året varav ett dubbelnummer. I samband med att den 
trycks läggs det mesta av innehållet också ut på tidningens hemsida, 
www.malmedel.nu 
  
 
 


