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Projektet Läsbryggan 

– ett samarbete mellan bibliotek och ABF i Västernorrland 

 

Projektet ”Läsbryggan” tillkom tack vare Kulturrådets och Litteraturutredningens utlysning av 
medel för ett förbättrat samarbete mellan folkbildning och folkbibliotek med syftet att nå nya 
läsargrupper.1 Litteraturutredningen hade identifierat vissa bristområden – ett av dem var 
mäns låga intresse för läsning. Att stimulera män till att bli läsande förebilder för ungdomar, 
och på så sätt höja även deras läskompetens, utpekades som ett viktigt område.2  En 
framkomlig väg att uppnå detta bedömdes vara ett samarbete mellan befintliga institutioner 
och organisationer med många beröringspunkter, vana av läsfrämjande och breda kontaktnät – 
nämligen bibliotek och folkbildning/studieförbund. Att samordna statliga, kommunala och 
ideella insatser skulle ge nya kontaktytor och bättre effekt. 

En ansökan initierades för Västernorrlands del av ABF och förbereddes och förankrades 
sedan genom diskussioner mellan länsbiblioteket och ABF, samt besök i alla kommuner och 
träffar med representanter för kommunbibliotek och ABF:s lokalavdelningar. Ansökan sändes 
in i slutet av mars 2012 och beviljades 350 000 kronor i juni. Den första projekttiden blev kort 
och intensiv – aktiviteterna påbörjades i september 2012 och genomfördes under fyra 
månader.3 Under projektets första fas genomfördes verksamhet som nådde ca 3000 personer. 
Projektet har sedan beviljats fortsatta medel dels av Landstinget Västernorrland genom 
Regional Utveckling för 2013, dels av Kulturrådet för 2014. Utvärderingen av denna period är 
ännu inte klar – under hösten genomförs besök i samtliga kommuner och en fyllig 
dokumentation tas fram. Projektet avslutas för deltagarna med en samling den 18 november 
2014, där planer för framtiden dras upp. 

Som projektledare anställdes Kent Eriksson som tidigare arbetat bl a på En bok för alla och 
med Läs för mej, pappa!4 Hans goda kontakter inom såväl läsfrämjarvärlden som folkbildning 
och fackföreningsrörelse har varit värdefulla tillgångar i projektet. I arbetsgruppen har för 
övrigt ingått Eivor Schultz från ABF Västernorrland och Eva Nordlinder från Länsbiblioteket 
Västernorrland. I varje kommun har programansvariga bibliotekarier vid biblioteken och 
lokala ABF-representanter bildat arbetsgrupper. 

Bakgrund 

Folkbibliotek och studieförbund har en lång tradition av samarbete. På många orter har dock 
kontakterna gått i vågor och varit personberoende. Faktorer som tidsbrist och befintliga 
rutiner har också lagt hinder i vägen för ett samarbete, trots att båda parter önskat det. ABF 
och biblioteken i Västernorrland såg därför positivt på initiativet att ge ett stimulansbidrag till 

                                                           
1
 Läsandets kultur, s 413 

2
 Ibid, s 401 

3
 Se även www.ylb.se/projekt/egnaprojekt.html 

4
 Se Eriksson, Vägen till läsarna – en läsfrämjares minnen, 2012 
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att bygga upp ett närmare och mer hållbart samarbete. Både ABF och folkbiblioteken har 
också goda erfarenheter av olika läsfrämjandeprojekt, erfarenheter som nu kunde 
sammanföras och befrukta varandra. 

Västernorrland omfattar ca 242 000 invånare fördelat på sju kommuner, samtliga med såväl 
huvudbibliotek som filialer. Sundsvall i söder och Örnsköldsvik i norr är de största 
kommunerna till invånarantal, medan Härnösand i länets mitt har traditionella funktioner som 
residensstad med länsstyrelse, domkyrka, landsarkiv med mera. Ånge, Sollefteå och Kramfors 
har stora områden av glesbygd med den problematik det innebär, medan Timrå kommun 
åtminstone i kulturellt hänseende kommit att fungera mer eller mindre som en förort till 
Sundsvall. Länet har en ”åldrande” befolkning och ohälsotalen är bland de högsta i landet. 
Även arbetslösheten är hög, framförallt bland män i inlandskommunerna. Männens 
utbildningsnivå är också betydligt lägre än kvinnornas – ca 13 % har eftergymnasial 
utbildning, jämför med 24 % av kvinnorna.5 

Härnösand har en lång tradition av att ta emot ensamkommande flyktingbarn, och de goda 
erfarenheterna har spritts till övriga kommuner.6 De senaste åren har Västernorrland även tagit 
emot många asylsökande flyktingar, ca 800 per år, vilket ställer speciella krav även på 
bibliotekens verksamhet. Länet har haft en negativ befolkningsutveckling, som hade varit 
ännu större utan tillskott från andra länder. Samtidigt har länet rika tillgångar vad gäller natur 
och kultur och en stolt industrihistoria, allt detta resurser som bör tas tillvara även i det 
lässtimulerande arbetet. 
 

    Solnedgång i Norrfällsviken. Foto Eva Nordlinder. 

Länsbiblioteket har tidigare bedrivit många läsfrämjandeprojekt i linje med 
Litteraturutredningens och Läsbryggans målsättning, bl a ”Pappor, pojkar och prat om 
böcker” 2006–2007 som riktade sig direkt till läsovana pojkar på högstadiet och gymnasiet, 
men även deras fäder samt nyblivna pappor via BVC. Papporna visade sig i detta projekt vara 
svåra att nå, något som dock inte var fallet i ”Läs för mej, pappa!” som tidigare genomförts 
med gott resultat i bl a Sundsvall och Timrå, i samarbete med LO och ABF. Detta visar på 
vikten av samarbete med ABF och fackföreningarna när det gäller att nå grupper som 
vanligtvis inte besöker biblioteket eller läser.  
                                                           
5
 Se Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2012A01B/Tab4_.xls 

6
 Se Som vilket barn som helst. Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i 

Härnösand. Av David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare.  (Rapport 2012:8, FOU Västernorrland) 
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Även Sollefteå bibliotek har genomfört ett tidigare projekt, i samarbete med kommunens 
genuspedagog, som riktade sig till pojkar på högstadiet: ”Läsa för livet” 2008. Länsbiblioteket 
drev under 2010–2012 projektet ”Vägen till biblioteket”, som särskilt riktade sig till boenden 
för ensamkommande flyktingbarn. Det fanns alltså väl upparbetade kontakter där. Projektet 
”Läsrätt!” som pågick i fem kommuner 2010–2013 hade fokus på alla barns rätt till 
delaktighet och eget skapande i enlighet med Barnkonventionen.7 

ABF hade en lyckad satsning, 2005–06, med arbetarförfattare som framträdde på icke-
traditionella arenor. Lena Kallenberg med nyutgivna Coola Krogen hade fullsatt på Casinot i 
Sundsvall. Aino Trosell drog många Kommunalare på ett äldreboende och David Ericson 
lockade Transportare till krogen. Konceptet var ett samarbete med facken och många kom 
som aldrig brukar gå på författararrangemang. Bokombuden på arbetsplatsbiblioteken var en 
viktig länk för att nå ut med de ”de fackliga bokcaféerna”. 

Mål och metoder 

För att motverka en bildnings- och kulturfientlighet bland den manliga befolkningen i alla 
åldrar, som bottnar i bristande känsla av tillhörighet i litteratur och kultur, har Läsbryggan valt 
att rikta de lässtimulerande insatserna mot män och pojkar i alla åldrar, vars läsvanor och 
läsförståelse ligger på en betydligt lägre nivå än flickors och kvinnors. De senaste siffrorna 
från PISA 2012 ökar oron ytterligare för utvecklingen, vad gäller både pojkar och flickor.8 
Projektet riktas också till utlandsfödda män och andra generationens invandrare för att visa på 
kulturen som en väg in i samhället och skönlitteraturen som en av vägarna till språket. 

Författarmöten 

Såväl ABF som folkbiblioteken har en lång tradition av författarbesök, som i sig är 
läsinspirerande och i förlängningen kan bidra till fler biblioteksbesök och ökad 
hemmahörighet i den läsande gemenskapen. Läsbryggan fördjupar och breddar detta koncept 
för att dels nå fler mottagare, framförallt i ovanstående grupper, dels verka under en längre 
tid. Författarbesöken ska ”infiltrera” alla orter för att få maximal effekt. Samtidigt stärks 
samarbetsformerna mellan bibliotek och studieförbund (ABF) både på länsnivå och lokalt i 
kommunerna. I förlängningen kan inspirationen också leda till eget skrivande och berättande. 

Generationsmöten 

Läsbryggan vill också ta fasta på generationsmöten. Ett exempel är bryggan mellan 
äldre och yngre när det gäller arbetslivs- och idrottsskildringar, industrihistoria och 
barndomsminnen. Bo R Holmbergs bok Bortom saknaden (2011), där en 14-årings  
väg ut i arbetslivet och inblandning i Sandökravallerna 1907 skildras, har fungerat  
väl i gruppdiskussioner från högstadiet till pensionärscirklar. Projektet har även tagit  
fram en handledning till boken, vilket gör att den kan läsas i cirkel under en hel ter- 
min, om så önskas. Kontakten mellan småbarnsföräldrar och deras barn uppmuntras 
i Läs för mej, pappa-konceptet, där även far- och morföräldrar är en viktig grupp! 

                                                           
7
 Se www.ylb.se/projekt 

8
 Se t ex Nordicom-Sveriges mediebarometer 2012 och PISA 2012 
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Textmöten 

En metod som utvecklats under projektets gång handlar om novelläsning i fackliga studier. 
Att uppleva en situation genom en pregnant skönlitterär text som ställer frågan på sin spets 
har visat sig vara verkningsfullt i olika utbildningar. Dessutom har bokcirklar och 
studiecirklar kring skönlitteratur arrangerats. Även författarträffarna bygger i många fall på 
noggrann läsning av texterna i förväg! 

Möten biblioteket–ABF 

Ett annat av Läsbryggans huvudmål är ökat samarbete mellan biblioteken och ABF och nya 
former för detta samarbete. Utifrån ABF:s listor för pågående cirklar och i samråd med 
cirkelledarna vill Läsbryggan identifiera cirklar som skulle lämpa sig för att få besök av en 
bibliotekarie, som tipsar om fördjupningslitteratur och skönlitteratur kopplad till ämnet, och 
dessutom planera in studiebesök på biblioteket för att hitta facklitteratur, ljudböcker, 
facktidskrifter med mera. Genom att växla upp våra olika resurser kommer författarbesök att 
kunna erbjudas i större omfattning än innan Läsbryggan startade. Organisationerna behöver 
också, i det fördjupade samarbetet, dela med sig av olika ansökansmöjligheter som ABF, 
bibliotek och föreningar var för sig har tillgång till, för att tillsammans utöka resurserna för 
läsfrämjande. Ett annat sätt att knyta kontakter mellan cirklar och biblioteket är att erbjuda 
utställningsmöjligheter för kreativa cirklar som akvarellmålning, knivslöjd eller luffarslöjd, 
och inspirationsträffar på biblioteket för ABF:s läsecirklar eller cirkelledare. 

Målgrupper 

Läsbryggans primära målgrupper är ”ovana läsare” – främst män och pojkar i olika åldrar, t 
ex LO-anslutna män, män och kvinnor med invandrarbakgrund, arbetslösa eller sjukskrivna, 
pojkar med ”låg socioekonomisk bakgrund” samt personer med dyslexi och andra 
lässvårigheter. 

Tonåringar och unga vuxna 

Läsbryggan har prioriterat att erbjuda manliga författare som mött pojkar och män i skiftande 
miljöer. Naturligtvis betyder inte detta att flickor och kvinnor har uteslutits. Författare som 
Petter, Torgny Karnstedt, Mats Berggren, Johan Unenge, Niklas Krog, Robert Nyberg, Arkan 
Asaad, Esmat Nabi och Bo R Holmberg som engagerats i Läsbryggan har inte bara varit 
förebilder själva som läsande och skrivande män, utan deras böcker och texter har ofta 
inspirerat dem som sällan läser.” Pojkar läser bara om män också läser” säger Gunilla Molloy, 
docent i svenska med didaktisk inriktning Stockholms universitet, i DN den 8 april 2013.9 
Många vet det! Varför satsas det då inte mer för att nå vuxenvärlden kring pojkarna, föräldrar, 
lärare och idrottsledare? Det måste än mer satsas på uppsökande verksamhet och samarbeten. 
Här finns mycket att göra och ibland måste man närma sig från olika håll. 

                                                           
9
 Se www.dn.se/kultur-noje/.../pojkar-laser-bara-om-man-ocksa-laser/, 2014-04-08 
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Rapparen Petter besökte två gymnasieskolor och nådde sammanlagt ca 1300 elever med sin 
berättelse om hur han bekämpade sin dyslexi och fann glädjen i orden, läsandet och det egna 
skrivandet. En stark förebild! De övriga författarna besökte huvudsakligen högstadieklasser 

  

Esmat Nabi berättar om sin bok Jag är en pojke med tur. Foto Kent Eriksson. 

Till höger Petter framför 650 gymnasieelever i Örnsköldsvik. Foto Kristoffer Eklund. 

och Sv2-klasser på gymnasiet. Esmat Nabis bok Jag är en pojke med tur, där han i samarbete 
med Monica Zak berättar om sin barndom och flykten från Afghanistan, blev en gripande 
läsupplevelse för många och att få träffa honom en ögonöppnare när det gäller ensam-
kommande flyktingbarns situation. Även Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter bygger på hans 
egna erfarenheter, av ”hederstvång”. Niklas Krog med sin basket-bakgrund besökte förutom 
skolklasser även basketklubben Dragons i Sundsvall. Torgny Karnstedt träffade ungdomar i 
glesbygd på ungdomsgården i Långsele en fredagkväll. 

Skateboardåkare 

Läsambassadören och författaren Johan Unenge bjöd verkligen på sig själv. Arrangemanget 
med honom på Drakstaden – den nya inomhusskateboardparken i Sundsvall – gjordes en 
vanlig kväll när ett 20-tal åkare var på plats, mest killar men några tjejer och två pappor. 
Johan åkte själv och snackade med ungdomarna. Efter en stunds åkning ropade Monica från 
föreningen ut i högtalarna att Johan skulle rita och berätta om sina böcker, och alla samlades 
då kring ritbordet. Kvällen avslutades med att Unenge delade ut gratisex av sina Pontus-
böcker till alla ungdomar – mycket uppskattat!  

  

Lässugna skateboardåkare  Johan Unenge i skejtartagen. Foton Kent Eriksson. 
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En fortsättning på det lyckade Unenge-besöket har resulterat i en ”Läshörna” där Läsbryggan 
i samarbete med Drakstaden, Länsbiblioteket och Bokia i Sundsvall planterat ett bokbestånd i 
Drakstadens fikarum. ”Läshörnan” består av ett 40-tal böcker som förnyas med jämna 
mellanrum. Böckerna får även lånas hem. Föreningen som driver Drakstaden är Sundsvalls 
största, med drygt 700 medlemmar. 

”Ovana läsare, främst män” 

In Between är ett café i Timrå centrum som drivs av Svenska kyrkan och som ordnar en 
mängd aktiviteter, bl a visar de hockey på storbildsteve när Timrå spelar bortamatch. Drygt en 
halvtimme före match hade Johan Unenge en föreläsning på temat ”Lästräning lika viktigt 
som idrottsträning”. Det var 38 personer närvarande och mest män. Då de flesta var 40 eller 
äldre så hade Johan emellanåt ett ”barnbarnstilltal”. Närmast projektledaren satt en man som 
efteråt konstaterade att föreläsningen var väldigt intressant. Han brukar själv bara läsa någon 
enstaka bok per år. 

En helt ny målgrupp var den lilla cirkel med män med invandrarbakgrund som under ett helt 
år träffades på Härnösands bibliotek under ledning av bibliotekarien Olle Bäckström. 
Gruppen var tänkt som en läsecirkel, men det visade sig att såväl läskunnigheten som 
kunskaperna i svenska var för svaga för det. Istället använde man sig av Shaun Tans textlösa 
bilderbok Ankomsten, som gav upphov till många funderingar och även fungerade som en 
regelrätt språkkurs! Varje uppslag räckte en hel träff, ord kopplades till bilderna och 
språkkunskaperna växte. År två kunde en läsecirkel med lättlästa böcker startas. 

Metallarbetare på Gerdins i Sollefteå 

Gerdins är ett metallföretag som tillverkar specialskåp. Företaget har ett 60-tal anställda som 
flertalet arbetar skift. Stina Näslund på ABF Sollefteå hade ordnat med besöket som blev 
väldigt lyckat, berättar Kent Eriksson:  

Vi blev guidade runt på företaget och möttes av intresserade och öppna människor. Eftermiddagsfikat i 
personalmatsalen blev förlängt och Torgny fick föreläsa nästan en timme. Fantastiskt, 35 personer 
lyssnade intresserat på Torgnys berättelser om läsandet, språket och hans böcker. Ett kulturinslag där 
även cheferna var med och tyckte detta var en bra stimulans för personalen. Torgny nämnde att matsalen 
kunde vara lämplig för ett arbetsplatsbibliotek. Han lämnade tre böcker som startgåva. 

Efteråt tog Läsbryggan kontakt med Sollefteå bibliotek. Idag finns ett arbetsplatsbibliotek i 
personalmatsalen med ett ansvarigt bokombud och bokförsörjning från kommunbiblioteket! 

   Torgny Karnstedt i berättartagen. Foto Kent Eriksson. 
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Fackliga aktiva 

Under 2013–14 har deltagarna på LO-fackliga utbildningar i Sundsvall (Bättre 
arbetsmiljö/BAM, Vald på jobbet och Medlem i facket) fått läsa en novell av Maria Hamberg, 
”Förändringen”, som handlar om en hur bristen på inflytande kan drabba människor negativt. 
Det blev givande diskussioner som utvidgades till samtal om arbetsplatsbibliotek och ”Läs för 
mej, pappa”. I alla tre utbildningarna har majoriteten av deltagarna varit män.  

Att i fackliga studier parallellt läsa en novell som har utgångspunkten i arbetet levandegör 
vardagliga situationer och mänskliga relationer samt stimulerar till diskussion utifrån 
deltagarnas erfarenheter.  Skönlitteraturen kan ju gestalta en problematik på ett mycket mer 
pregnant sätt än ett kurskompendium! Denna arbetsmetod är väl värd att utveckla vidare och 
ger verkligen nya grupper kontakt med skönlitteratur och vad den kan betyda. 

Pappor och andra -fäder 

Läs för mej, pappa är en utbildningsdag för pappor anslutna till LO, ett projekt som sedan 
länge blivit en del av LO-förbundens kulturverksamhet. Utbildningsdagen har en facklig 
profil och börjar med att någon fackligt aktiv berättar varför hans avdelning/klubb engagerat 
sig med arbetsplatsbibliotek och Läs för mej, pappa. Papporna får sedan träffa en 
litteraturpedagog eller barnbibliotekarie som samtalar kring barns språkutveckling och ger 
tips på bra barnböcker. Papporna får också träffa en manlig arbetarförfattare som berättar om 
sin väg till skrivandet och läskontakten med sina egna barn. 

Inom Läsbryggan har fyra Läs för mej, pappa-dagar arrangerats, i Sundsvall, Sollefteå, 
Örnsköldsvik och Söråker/Timrå. I Sundsvall medverkade Micke Evhammar som skrivit tre 
böcker och tidigare arbetat som byggnadssmed. Mats Berggren som medverkade i Sollefteå 
har skrivit både vuxen- och ungdomsböcker. Han har en bakgrund som bilarbetare på Scania. 
På programmet stod också en rundtur på kommunbiblioteket och samtal kring läsning och 
böcker. Sist fick papporna böcker med sig hem – en barnbok till varje barn och en vuxenbok 
till sig själv. Konceptet kanske kan te sig lite märkligt för deltagarna i början, att gå på en kurs 
som handlar om att läsa för barnen. Men ganska fort blir sammanhanget klart – att barn 
behöver stimulans för att utveckla sitt språk och att pappornas roll är mycket viktig. 
Mammorna är förstås också viktiga i sammanhanget, men speciellt för sönerna är det av 
betydelse att papporna finns som läsande förebilder, både som högläsare för barnen och att 
pappor läser vuxenböcker.  

Läs för mej, pappa har dock begränsningen att det endast vänder sig till LO-anslutna, 
eftersom LO är en aktiv samarbetspart och ersätter papporna för förlorad arbetsinkomst under 
dagen. I små kommuner i norra Sverige är dock många pappor inte LO-anslutna, utan 
Läsbryggan ville även skapa ett alternativ för dem. Därför har träffar med benämningen 
Pappa, läs för mig anordnats inom projektet, en lightversion av Läs för mej, pappa. På 
Sollefteå stadsbibliotek samlades åtta pappor och Härnösands Sambibliotek deltog två. I 
november 2013 genomfördes en pappaträff på Murberget i Härnösand med tre pappor. Inte så 
stor tillströmning alltså, men det var kvalitet i samtalen kring läsandet och pappor som 
förebilder. 
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I Sundsvall på Kulturmagasinet satsade man på att engagera två kända idrottsprofiler i staden 
(från innebandyklubben Granlo BK) som även var pappor och som kunde prata om läsning, 
både deras egen och för deras barn. Detta koncept lockade betydligt fler deltagare! En viktig 
faktor är också möjligheten att ta med de egna barnen – i Sollefteå hade man ordnat en 
aktivitet även för dem, vilket förmodligen påverkade antalet deltagare. Lördag mitt på dagen 
är ingen bra tid att komma iväg på egen hand, utan kvällstid en vardag kanske skulle fungera 
bättre (en erfarenhet som gjorts inom projektet ”Pappotek” i Säters kommun).10 

Resultat och slutsatser 

Mediebevakning och debatt 

Mediebevakningen har varit mycket stor vilket visar att projektet även haft en 
opinionsskapande effekt. Bland annat orsakade en artikel på SVT:s webb en debatt med över 
400 bidrag!11 Läsfrämjande kan uppenbarligen väcka starka känslor och inte alla är överens. 
Projektledningen har blivit intervjuad vid ett flertal tillfällen, skrivit debattartiklar och 
insändare, t ex vid förslaget om att läsfrämjarpengar ska tas från folkbildningens redan 
bantade resurser och styras till att användas läsfrämjande, istället för att nya resurser tillförs 
för detta viktiga arbete. På så sätt hoppas vi nå dem vi inte ser i direkta möten och 
förhoppningsvis väcka allmänhetens kunskap och politikers, om hur vi alla behövs för att 
främja läsandet.  

Samarbete bibliotek–ABF 
 
Ett annat av Läsbryggans huvudmål – ökat samarbete mellan biblioteken och ABF och nya 
former för detta samarbete – har delvis uppfyllts, men detta arbete måste bedrivas långsiktigt. 
Folkbildning och läsfrämjande har idag nya utmaningar, då organisationerna är slimmade och 
det kommersiella utbudet lockar många. Det är viktigt att man förstår varandras 
basverksamheter, något som projektet Läsbryggan kan bidra till. Biblioteken har utlånings- 
och besökssiffror som en parameter, för ABF är det studiecirkeltimmar och 
kulturarrangemang som är grunden för existensen. För ABF:s del bygger det på att volym 
kommer in på inrapporterad verksamhet genom författarbesök, föreläsningar och 
cirkelverksamhet i samarbete med biblioteken. Samarbetet är nödvändigt för att få mer 
verksamhet för pengarna, men det viktigaste är att hitta bra metoder och miljöer för att nå 
målgrupperna! Men som i alla projekt vill bidragsgivarna att vi ska visa på en modell som 
fortsätter efter projektets slut, vilket vi hoppas och tror kan bli verklighet.  
 
Att nå nya läsargrupper 

Aktiviteter och författarmöten inom Läsbryggan under hösten 2012 som hade ett dominerande 
inslag av killar eller män var författarbesök på boenden för ensamkommande flyktingbarn, 

                                                           
10

 Se www.sater.se/kulturochbibliotek/bibliotek/styrdokumentochprojekt för en utvärdering av projektet 

Pappotek. 
11 http://debatt.svt.se/2013/11/12/man-kan-visa-pojkar-att-det-ar-manligt-att-lasa/ 
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cirkelträffarna för invandrarmän, Pappa-träffarna, Gerdins verkstad i Sollefteå, 
skateboardrampen i Sundsvall samt hockeyförkvällen i Timrå. Robert Nybergs bilder ur 
svenskt arbetsliv ställdes ut på ett flertal arbetsplatser under perioden, ett äldreboende, 
busschaufförernas fikarum i Sundsvall och den stora kemiska industrin Akzo Nobel. 

Aktiviteter i nya miljöer har t ex varit besöken på skateboardrampen och hockeyförkvällen, 
men även hälsohemmet Österåsen och Humanistiska nämnden (kommunpolitiker) i Ånge har 
nåtts av lässtimulerande åtgärder under perioden. Arkan Asaad besökte inte bara 
gymnasieskolornas språkförberedande program utan tillbringade också kvällarna på 
kommunernas boenden för ensamkommande flyktingbarn, åt middag med ungdomarna och 
tog upp diskussioner och frågor som uppstod utifrån föreläsningen. 

 
Arkan Asaad vid gymnasiet i Sollefteå. Konstverk av Atti Johansson. Foto Eva Nordlinder. 

 
Framtiden 
Läsfrämjande är att bryta gränser, samverka och bokprata i olika tänkbara miljöer. 
Biblioteken behöver mer komma utanför sina byggnader och bygga nätverk, likaså bör 
folkrörelsernas läsfrämjande uppmärksammas mer av biblioteken. Studieförbunden bör i sin 
tur bli mer aktiva när det gäller att samverka med kommunbiblioteken. Författare behövs för 
att inspirera på olika arenor. Facken måste mer öppna sig för kultur och arbetsplatsbibliotek. 
Föräldrar behöver läsa mer för sina barn, men vuxna behöver också läsa egna böcker så 
barnen ser det. Manliga förebilder behövs, ibland i form av kändisar som André Pops, Petter 
Alexis och Stefan Holm. Far- och morföräldrars högläsning för barnbarn är viktiga 
generationsmöten. Föreningen Allas Barnbarn gör fina insatser på förskolor, där pensionärer 
högläser för barnen. Vi som är läsare kan bli betydligt bättre på att tipsa och bokprata med 
jobbarkompisar, vänner och grannar. Ska vi få fler att läsa, måste vi också bokprata där vi 
står! 
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