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Inledning 

Uppdraget 
Uppdraget att ta fram ett kunskapsunderlag om litteraturens villkor i Östergötland 

påbörjades som ett projekt i augusti 2014 och avslutades i december 2014.
 
Avsikten var, att inför arbetet med en ny regional kulturplan och ny regional biblioteks
plan från 2016, ha kunskap om vad som pågår i länet, och att utifrån resultatet utforma 

strategier för litteratur, skrivande och läsning i region Östergötland. (Se bilaga 1)
 

Bakgrund
 
Litteratur och läsfrämjande är ett nytt uppdrag inom Kultursamverkansmodellen.
 
I det framtagna kunskapsunderlaget bör därför ingå:
 

•	 En litterär karta över infrastrukturen och aktörerna kring producenter, 
konsumenter och förmedlare av litteratur. 

•	 Aktörernas villkor och möjligheter till stöd 
•	 Nuläge kring samverkan och initiativ 
•	 Tillgång till och verksamhet kring litteratur på minoritetsspråk 

och andra språk 
•	 Litteraturens villkor för barn och unga 

Metod 
För att ta reda på under vilka villkor aktörer på litteraturens område i Östergötland 
arbetar,hur samverkansläget är och vilken ställning litteraturen har idag, genomfördes 
under perioden september – november 2014, ett antal personliga intervjuer. 
Intervjupersonerna, sammanlagt 65, kontaktades via e-post eller telefon, tid avtalades 
och intervjuer/samtal på ca 1 timme hölls, antingen på intervjupersonens hemmaplan 
eller på mötesplats i Linköping. De frågor alla svarat på är: 
•	 Litteraturens ställning idag – hur och med vad kan vi stärka litteraturens 

ställning – höja litteraturens status? 
•	 Hur kan litteraturens villkor förbättras? 
•	 Vad behöver stärkas lokalt? 
•	 Kan litteraturen komma in i nya områden/sammanhang – ny samverkan/nya 

samarbeten? 
•	 Hur är förutsättningarna för ett östgötskt litteraturcentrum 
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Ledord för uppdraget har varit: Litteraturen som konstform, demokrati, litteraturens 
ställning, läsfrämjande, läslust, upplevelser, skrivande, berättande, språkutveckling,  
kompetens-utveckling, infrastruktur, aktörer. 

Vid några evenemang, konferenser och publika program användes en enkät för att få 
”vanliga läsares” synpunkter på litteraturens villkor i Östergötland. Sammanlagt 78  
enkätsvar har samlats in, där personer svarat på frågor om eget deltagande i bok cirkel/ 
skrivarcirkel, samt frågor om litteraturens status, hur man kan stärka litteraturens  
ställning, och en fråga om vad som ska finnas i ett framtida östgötskt litteraturcentrum. 

Sammanfattning med kommentarer 
Att diskutera frågor om litteraturens ställning 
och status, och vad man kan göra för att stärka 
den, väcker mycket hos de intervjuade. De flesta 
tycker att det är roligt att tala om litteratur och 
menar att man sällan fördjupar diskussionen på det 
här sättet, men att man tänkt mycket på de föränd
ringar man sett. 
I en bokcirkel talar man om boken man läst, man 
kanske talar om författaren och vad man vet om 
hen. Men sällan talar man om litteraturens villkor 
eller författares status i vårt samhälle. 
Kanske borde vi föra in den sortens samtal och 
diskussioner i de program vi ordnar på våra bib
liotek, museer, föreningslokaler och andra ställen. Enkätsvaren i kartläggningen visar 
att många ”vanliga människor” är väldigt intresserade och engagerade i litteraturfrågor. 

Att litteraturen idag går att få tag på överallt och i många olika format, nämner 
många som en orsak till att fler läser mer. Utbudet är stort, lättillgängligt och relativt 
billigt. Inspiration hämtar många i det växande litteraturutbudet i Radio och TV, som  
Lundströms bokradio, Babel, Kobra och Gokvälls soffa. ”Bokbranschen är i kris – men 
inte läsandet”. 

Högläsning verkar ha fått en renässans. Väldigt många pratar om att läsa högt som  
viktigt och bra i olika sammanhang. I hemmen, i skolan, på biblioteken, både för  
vuxna och barn. Man menar att barn och ungdomar som växer upp med alla de digitala  
hjälpmedel som finns idag, också behöver läsande förebilder för att hitta till litteraturen. 
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De allra flesta intervjupersonerna, oavsett var man finns eller vad man jobbar med,
 
tycker att det blir allt viktigare att börja tidigt med de små barnen. Locka till läsning,
 
läsa med inlevelse, berätta fritt och skapa sagor och berättelser tillsammans. Man vill ha 

interaktion, det ligger i tiden, alla ska vara med från början.
 
Mot detta står det smärtsamma faktum att många blivande lärare har dåliga kunskaper 

om barn- och ungdomslitteratur och att svenskämnet har låg status på lärarutbildningen.
 
Satsningen på fokusbibliotekarier i Linköpings kommun känns helt rätt.
 

Det spelar ingen roll vad man läser, huvudsaken är att man läser. Ett tema som 
varieras av väldigt många intervjuade. Att få barn att 

känna lust att läsa är det viktigaste.”Ge ungarna bra 

och roliga serier”, tvinga inte fram läsningen.
 

Läsande förebilder har så stor betydelse. Det vittnar 

många lärare och bibliotekarier om.
 
Föräldrar och andra vuxna i barns närhet kan vara 

förebilder. Lässvaga behöver hjälp att hitta till bra 

böcker.
 

”Läsning är en klassfråga” - det återkommer flera 

till. Vuxna som läser själva och för sina barn hemma 

ger sina barn goda läsvanor. Barn från hem utan läsvanor har en längre väg att gå. Sprid 

läsning i utsatta områden och förbättra människors livsvillkor genom litteraturen.
 
Bibliotek, teatrar och muséer kan vara skrämmande miljöer för den som är ovan. Här 

finns mycket att göra.
 

Våga sätta gränser. Våga säga ifrån till för mycket datoranvändning.  Det uppmanar 

vuxna i intervjun, som ser att allt fler barn och ungdomar lägger mer tid på datorspel än 

egen kreativ aktivitet. Sätt upp mål att läsa en timme om dagen, en kvart om dagen, att 

ha regelbunden lästid varje dag…
 

Pisa-undersökningen tidigare i år som visade på dålig läskunnighet och läsvanor bland svenska
 
barn och ungdomar har fått många att tänka till. Ord som läsfrämjande , läsvanor är på mångas
 
läppar. Man värnar om de egna barnen, barnbarnen och ser till att de får tillgång till böcker.
 
”Alla lärare är svensklärare” – ett tänkvärt uttalande av en slöjdlärare. Svenskan, ordet, språket, 

litteraturen är basen i all undervisning. 

Berättelsen, och hur viktig och grundläggande den är, finns med i många av intervju
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samtalen. Berättelsen som ger inspiration till samtal, berättelsen som skapar gruppen. 
Man pekar på ursprunget som borde lyftas fram oftare, det vill säga berättelsen och 

historien som ligger till grund för pjäsen, romanen, spelet eller filmen.
 

Nästan alla nämner författarbesök och författarsamtal som det mest inspirerande av alla 

program i skolor och på bibliotek. Att få möta författaren, personen, individen bakom 

boken, ger inspiration både till läsande och eget skrivande.
 
Få känner till att man kan söka arrangörsstöd till författarbesök. För vuxenarrange
mang krävs att man samarbetar med ideell förening.
 

Böcker på oväntade ställen är en rolig och inspirerande 

tanke som dyker upp hos flera av dem som svarar på en
kät och i intervju. Man föreslår böcker i blomsterhandeln, 
 litteratur i öltältet under stadens festligheter, böcker i tvätt
stugan och på återvinningens hyllor.
 

Många är de som sjunger bibliotekens lov. Det har hänt 

så mycket de senaste 20 åren på våra bibliotek. De är öppna 

för så mycket mer än bara böcker. Bred program verksamhet 

för stora och små, utställningar, digitala verkstäder  parallellt 

med det traditionella gör att ännu fler använder sig av det 

offentliga vardagsrummet. 

Idéer om att synliggöra de författare som är verksamma i 

regionen – östgötaförfattare – kommer fram i svar på flera frågor i intervjuundersök
ningen och i enkäterna.
 
Man anser att östgötaförfattare ska lyftas fram på biblioteken, på teaterscener,  
på  bokhandlarnas bord, inom alla skolstadier från förskolan till gymnasiet. 
”Ordna östgötaturné för regionens författare”. ”Ge ut en antologi”.
 
Och allt detta skulle kunna ingå i en östgötakampanj för ökat läsande!
 

Bokcirkeln har fått en pånyttfödelse . Det finns cirklar för barn, privata bokcirklar och 
bokcirklar via studieförbund, bokcirklar för pensionärer och litteraturcirklar i olika media. 
Vissa bibliotek erbjuder en färdiggjord kasse med böcker till en bokcirkel. Enkätsvaren 
visar att drygt en tredjedel av dem som svarat är med i en bokcirkel (25 av 74) och drygt 
en tredjedel skulle vilja vara med i en bokcirkel. 

BOKSKÅP 



  
  

  

 
 

 

 

 

 

 

  
 

På frågan om man önskar vara med i en skrivarcirkel svarar 25 ja och 43 nej. Intresse finns! 
Mötesplatser och arenor talar många om. Sociala träffpunkter behövs i ett 
modernt samhälle. Bibliotek, gallerier, museer och kaféer är sådana ställen. En utvecklad 
biblioteksverksamhet med mer aktiviteter och färre böcker ser några som 
framtidsscenario. 
Vad man anser om ett östgötskt litteraturcentrum delar intervjugruppen i tre delar. De 
som vill ha ett eget hus för litteraturen, de som tycker att det kan inrymmas i ett av de 
större biblioteken i Östergötland och de som vill se en virtuell mötesplats. 
Gemensamt för alla som uttryckt en åsikt om ett litteraturcentrum är vad man 
önskar möta. Man vill ha information, råd och stöd till skrivande, mentorskap, tävlingar, 
workshops, författarsamtal och en öppen scen. 

Några personer gör kopplingar mellan ett östgötskt litteraturcentrum och Östergötlands 
bokmässa. Det är en fördel att kunna använda ett redan befintligt kontaktnät, att författ
are från regionen redan är aktiva i bokmässan och att andra t ex kulturföreningar, förlag, 
antikvariat och litterära sällskap också har ett engagemang för mässan. 

Framtidsspaning 
Vi talar så lite om bildning idag, men i framtiden kommer det att finnas behov av att 
se litteraturen i ett bildningsperspektiv. Det finns ett sug bland våra unga vuxna efter 
att känna till klassiker inom konst , musik och litteratur. Det hör till folklig bildning att 
genom läsning och samtal främja demokratin. 
Det folkligaste man kan göra som samhällsmedborgare idag är att vara på sociala 
medier. 
Vi lever i en övergångsperiod - en tid av både och, inte antingen eller. Vi har hela tiden 
tekniska nyheter som underlättar livet och håller oss informerade och som komplicerar 
livet och stjäl tid från det vi egentligen ville göra. Läsa en pappersbok eller en tid
skriftsartikel,  lösa ett korsord, läsa en debattartikel, eller skriva ett brev. Och gör vi det 
inte redan så gör vi säkert i en snar framtid allt detta digitalt. 
Apropå både – och: 
Biblioteken erbjuder datoranvändning. Erbjud också en nyutkommen bok i ett ställ 
bredvid. 
Vi bloggar, delar och lägger ut till världen att beskåda – vi läser och skriver, skapar vårt 
eget universum och vänder oss inåt. 
Vi sköter alla våra ärenden vid datorn, vi roar oss och umgås där också, men vi kommer 
att sakna mänskliga fysiska kontakter, vi vill ha både och. Vi kommer att längta efter att 
gå till mötesplatsen, delta i cirklar, workshops och samtal, se levande författare läsa högt 
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på en scen, agera själva!
 
Mötesplatsen har självklart second-hand inredning, återbrukar material och står för 

hållbart tänkande med fair-trade varor i kafé och butik.
 

I framtiden kommer litteraturen att hitta nya arenor. Muséer och gallerier, butiker och 

gallerior, öltält och salonger – överallt och på oväntade ställen finner litteraturen en 

plats.
 
Författaren med rockstjärnestatus har ett ”förband”, en lokal debutant som är välkänd i 

det utsatta områdets köpcentrum. Och gamla arenor i ny tappning:
 
Biblioteken öppnar för mer evenemang för alla åldrar och köper färre böcker.
 
Den litterära salongen återuppstår i 2010-talets, vanliga människors stora vardagsrum.
 
Estradpoeter levererar beska sanningar och inspirerar sina lyssnare på personalfester.
 
Kända museer, gallerier och konsthallar ordnar mångkulturella litteraturfestivaler.
 

Region Östergötland marknadsför med stolthet författare som bor och verkar i området.
 
I Östergötland samverkar olika konstarter och man har det bra som författare.
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Litteraturens ställning 
Många av de tillfrågade anser att littera
turen å ena sidan har en stark ställning, 
att litteraturen fortfarande har hög status, 
men att å andra sidan konkurrerande 
medier, ” skärmkulturen” är på väg att ta 
över. Det köps och läses böcker nu mer än 
någonsin. Orosmolnet är den yngsta 
generationen, de under 20 år som inte lä
ser. 

Stark ställning med tanke på att det är ett stort utbud av litteratur som är mycket lätt- 
tillgängligt. Att man kan köpa böcker billigt överallt, till och med på ICA, att människor 
läser mycket, och att det finns ett utbrett intresse för läsande och skrivande. Att Babel, 
Lundströms bokradio och bokcirklar inspirerar till vidare läsning. Litteraturen är basen 
på en pyramid, en kulturpyramid. Samhället cirkulerar kring det tryckta ordet. Littera
turen som konstart är stark, den ligger bakom all kultur, sen kommer utövandet av andra 
konstarter som teater, film, musik. 
Astrid Lindgren har betytt oerhört mycket för att få barn att läsa. Bland barn som håller 
på med teater är det hög status att ha referenser till litteratur. 
Inom folkbildningen är litteraturen central. Folk pratar om böcker. Man stöter på bok
prat i många oväntade sammanhang. Bokcirklar är populära, sociala mötesplatser runt 
litteratur. 
”Bokutgivningen är i kris men inte läsandet”. 

Svag ställning jämfört med för 25 år sedan, då det var en självklarhet att man i skolan 
skulle läsa skönlitteratur. Lärare använde högläsning och berättelsen som utgångspunkt 
för läsa, skriva, för språkbehandling och grammatik – men idag läser lärare inte alls lika 
mycket och använder läroboken, filmer och www.lektion.se  i allt högre grad. 
Många intervjusamtal kom att handla om att litteraturen fått ge vika för TV-spel och 
datorer. Spel triggar många och man blir fast. Nya medier utgör ett hot och är starka 
konkurrenter om tiden. Mycket av den nya tekniken inkräktar på barns tid. Digital
iseringen har gjort att unga inte sätter sig ner och läser en hel bok. Uthålligheten och 
upplevelsen av att ta sig igenom ett helt verk finns inte. 
Flera menar också att det är stora skillnader i samhället, att det är en klassfråga. De 
som har utbildning läser mycket, köper böcker, lånar böcker och går på kulturaktiviteter, 
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medan en stor grupp inte läser alls.
 
Blivande lärare, har enligt utbildare på universitetet, dåliga kunskaper om barn- och 

ungdomslitteratur. Svenskämnet har låg ställning på Lärarutbildningen.
 
Kända författare - en del med rockstjärnestatus - syns i TV-rutan och samtalar i 

morgonprogrammens soffor, andra ”gräsrotsförfattare” som inte säljer stora upplagor,
 
och inte finns i Pressbyråns utbud, har däremot svårigheter att synas.

 Sagt av ung lovande författare:  - ”Om du säljer är du OK, annars är du inget värd”.
 

Hur kan vi stärka litteraturens ställning? 
Genom att öka medvetenheten om litteratur, visa på bredd och mångfald kan vi lyf
ta fram den som ett demokrativerktyg. Tillgången till litteratur är oerhört viktig ur 
demokratisk synvinkel. 
Vi behöver stärka de strukturer som finns, t ex Public service, bokutgivning, tidskrifts
stöd, dramatiseringar och författarbesök på skolor. 

… och hur kan litteraturens villkor förbättras? 
•	 Östgötakommunerna kan göra mer tillsammans. Samverkansträffar i regionen. 

Regionala kulturträffar. 
•	 Synliggör vad som finns i Östergötland. Upplysning och information om 

stipendier och fonder. 
•	 Östgötakampanj för ökat läsande. Fler arenor. Fler samarbeten på 

arrangörsområdet,t ex gemensam turnéläggning av författarbesök. 
•	 Genom attitydförändring – gör läsning till en attraktiv meningsfull aktivitet. 
•	 Region Östergötlands kulturarbete bör bygga på att knyta ihop olika konst

arter. Gör en lista på utövare inom litteratur, i Östergötland. 
•	 Litteraturpolicy. 
•	 Intresseorganisation för östgötaförfattare. Mentorssystem för författare. 

Genomgående tankar handlar förstås om att förbättra villkoren med finansiering, 
med stöd- och bidragsformer. 
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Med pengar och program - finansiering och strategi - kan litteraturens villkor stärkas. 
Öronmärk pengar till kultur / litteratur. Ekonomin är stötestenen – en författare måste 
ha sitt gage. Bara mycket få författare kan livnära sig på sitt skrivande. Mer pengar till 
författarbesök för vuxna. 

•	 Tillsätt en Litteraturkonsulent/Litteratursamordnare i Region Östergötland 
•	 Stöd/fond till publicering och tryckning av lokal litteratur 
•	 Stöd till unga berättare 
•	 Skapa en östgötsk författarfond 
•	 Regionala arrangörsbidrag till författarbesök och litterära evenemang 
•	 Stipendier till lokala författare, unga skrivare, lovande författarskap; arbets

stipendier, vistelsestipendier, residens – ersättning för att sitta och skriva en 
månad, bidrag till arbetsrum, ateljé, lokaler 

•	 Skapa fond att söka pengar ur för att t ex skriva en barnbok på arabiska 
•	 Fria regionala medel att söka för författare, skådespelare, dramatiker, filmare – 

offentliggöra genom seminarium, uppläsning, föreställning, filmvisning 
•	 Stöd till små förlag för marknadsföring 
•	 Bidrag till utställningsverksamhet (drar med sig ett intresse för litteratur) 
•	 Regionala och lokala utvecklingsstöd 
•	 Ge ut en antologi med östgötaförfattare 

En tanke som förs fram är att uppmärksamma den privata sektorns litteraturintresse. Att när 
man talar om ny samverkan i syfte att förbättra litteraturens villkor också ta in samarbeten 
med näringslivet. 

”Ordna ett möte mellan alla som har litteraturen som gemensam nämnare och 
bostadsbolag, näringsliv…, och säg: - Vi lämnar inte lokalen förrän vi har 10 förslag på 
annorlunda samarbeten”. 
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DET FRIA ORDET 

Demokrati
 

35km 

Lyft fram andra vinster än de ekonomiska – 
demokratiska vinster . 

Frihet, jämlikhet, demokrati – litteraturen 
har en möjlighet att förändra 
Dagens samhälle kräver absolut att man 
läser, det är en demokratifråga. 
Konstnärer och författare som har ett 
samhälleligt engagemang kan sprida 
litteratur och läsning via serier och utställningar.
 
Det är ett ansvar att förvalta yttrandefriheten – lyft fram det fria ordet – ge människor 

rätten att uttrycka sig i skrift. Yttrandefriheten är självklar för oss, men kan vara ett 

hinder för andra.
 
Idag kan man enkelt ge ut böcker till ett rimligt pris, och vi kan köpa böcker billigt 

överallt.  Det är viktigt att det finns lokala förlag.
 

Det fria ordet – det skrivna ordet – berättandet 
Många av de intervjuade talar om det fria ordets betydelse och pekar på: 

•	 Vikten av att använda det fria ordet och att ha en åsikt. 
•	 Många skriver idag, många skriver bloggar 
•	 Politiker bör tala mer om bildning och kultur 
•	 Texten är närvarande för alla inom teater – grunden till litteratur, film och 

teater 
•	 Berättandet och skrivandet kan utvecklas 
•	 Uppmärksamma litteraturens kringflöden 
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Läsning – en klassfråga 
Förutfattad mening om kultur som något ”fint” gör att en del människor stöts bort.
 
Socioekonomiska faktorer påverkar om man läser eller inte. Tillgången till böcker är 

socialt skiktad. De som läser hemma ger sina barn läsning som vana.
 
Litteraturen är viktig om man lever i marginalen. God populärkultur kan ha en viktig 

roll för att skapa ett demokratiskt samhälle.
 
Sociala medier är ett forum för gratis spridning av litteraturtips.
 
Kända människor/författare som gjort en resa kan vara fina förebilder:
 
Alexandra Pascalidou, Jonas Hassen Khemiri, Christian Lundberg, Jeanette Winterson
 

En del intervjusvar handlar om bibliotekens roll ur demokratisk synvinkel 

”Biblioteket – det demokratiska vardagsrummet” 
Biblioteken bör stå upp för yttrandefrihet och demokrati.
 
Bra med bibliotek i köpcentra. (Mirum i Hageby i Norrköping, t ex.)
 
Det är viktigt att biblioteken fortsätter att vara gratis. Fler smårum på biblioteken.
 
Låt bokbussen köra till utsatta områden. En låda barnböcker i ett bostadsområde som 

invandrarföräldrar kan låna med sig hem för att lära sig uttal och läsa högt för barnen – 

nya ord ger inblickar i nya världar!
 
Använd LL-böcker och tidningen 8 sidor i kontakten med nya invandrare.
 

Folkbildningen har bra projekt inom demokratiområdet. ”Läs för mig pappa” är ett 

läsfrämjande projekt inom LO, ABF.
 
NBV översätter i ett projekt barnböcker till somaliska. På vissa av de nyanländas språk 

finns inte så mycket litteratur att få tag på. Vi är så koncentrerade på att de ska lära sig 

svenska.
 
Språkträning för invandrarorganisationer – kom igång och läs!
 

Bok som bok 
”En bok betyder så mycket” 

Väldigt många pratar om det som varit en livlig diskussion genom flera decennier, ”Det 
spelar ingen roll vad man läser – det viktiga är att man läser”. 

Det är viktigare att man läser än vad man läser. Ingen litteratur är sämre än sitt syfte. 
Låt barn läsa vad som helst, de hittar till ”god litteratur” själva. Populär litteratur har ett 
berättigande. 
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Ge ungarna roliga, bra serier – huvudsaken är att de 
läser. Serier kan vara en ingång till ”tyngre litteratur”. 
Vi ska verka för kvalitet, men det finns ingen anled
ning att för den skull dissa en viss sorts litteratur. 
Alla måste få uppleva bokens egen värld. Boken är 
det bästa av alla medier. Vi ska ha ett öppet förhåll
ningssätt till vad barn läser. Deckare, Danielle Steel, 
Starlet är OK att läsa som ingång. Det finns en bok 
för varje person. Litteratur som kunskapskälla. 
Pappersboken har en process bakom sig med urval, 
ordval och korrektur läsning, som sparar läsaren en 
hel del. 
”Se på litteraturen som konstart”.  En kanon är 
ett sätt att ordna litteraturen. Skönlitteratur har så 
mycket att lära oss. Läsning och litteratur berikar människan. Litteratur kan lyfta 
människor. Håll lusten att läsa vid liv. Att läsa är ett sätt att leva. 

”Är skärmkulturen på väg att ta över?” 
På minussidan i uppfattningen om litteraturens ställning idag kan man se 

•	 Att läsningen går ned 
•	 Att många barn och ungdomar inte läser alls 
•	 Att en allt större grupp vuxna inte läser böcker 
•	 Att man redan i 2-årsåldern har bilder och filmer i ”plattan” 
•	 Att pojkar läser minst 

En röst menar att skräcken för alla auktoriteter gör att vi inte säger ifrån när barn lägger 
allt mer tid på digitala medier. Det anses fult att tvinga barn att läsa. 

Vi måste skapa läsande förebilder 
Vi kan börja med oss själva. Vi vuxna bör vara läsande förebilder. Vara inspirerande,
 
kunna tipsa om böcker, bekräfta läsaren, våga kommentera.
 
På semester kan föräldrar visa läsandet som en avkopplande sysselsättning.
 
Hela familjen kan läsa på loven.
 
Kopplingen läsning – idrott, är positiv. Zlatan-bokens effekt har varit enormt stor. En 

sådan satsning når dem som aldrig tidigare läst.
 
(Många är de som i intervjuerna lyfter fram Zlatan-boken och Harry Potter böckerna som 

goda exempel)
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Att äldre pojkar läser för yngre är bra exempel på att vara förebild.
 
Det är viktigt att få bli ”besatt” i slukaråldern. Litteraturen kan även vara en ingång till 

andra konstarter.
 

Läsfrämjande – ”Läsning är livets blodomlopp” 
Först några allmänt hållna uppmaningar: 
Stärk litteraturens ställning genom det egna skapandet – kreativ lust gör litteraturen 

stark (skrivarverkstäder, i skolan, på mötesplatser).
 
Bredda litteraturens gränser, låt litteraturen interagera med resten av samhället. Isolera 

den inte.
 

Litteraturprogram och bokcirklar som inspirerar 
Det är mer intresse för litteratur idag, litteraturprogram i radio och TV, t ex Lundströms 

bokradio, Babel, morgonsoffornas gäster är ibland författare.
 
Studieförbund anordnar litteraturcirklar i pensionärsorganisationerna.
 
Litteraturcirklar på biblioteksfilialerna i Östergötland har ökat.
 
Läsecirkelverksamheten är större än någonsin. Växande litteraturcirklar är en stark 

kvinnorörelse.
 

Andra idéer som kommer fram i intervjuer och enkätsvar: 
•	 Berättarcaféer 
•	 Berättarfestival 
•	 Stöd till återkommande arrangemang 
•	 Litteratur på oväntade ställen och i oväntade sammanhang 
•	 ”Sommarboken” kan utgå ifrån det östgötska utbudet 
•	 Litteraturträffar 
•	 Obligatorisk litteraturkunskap i gymnasiet 
•	 Bokprat på arbetsplatser och samlingsplatser 
•	 Litterära vandringar 
•	 Litterära resor – ”Buss på kulturen” 
•	 Books and dreams – bokmässa i miniformat 
•	 Intressera mera för serier 
•	 Avtacka alltid med litteratur! 
•	 Bokcirklar för pensionärer 
•	 Östgötsk radioföljetong i P4 
•	 Workshops för skrivande och koppling till film 
•	 Östgötskt litteraturpris 
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•	 Gör det litterära samtalet mer tillgängligt 
•	 Litteraturspotify för 99:-/månad utan reklam, 25:-/månad med reklam! 

Med adress till Region Östergötland: 
Gör stora satsningar på litteratur. Utveckla ”Läsning pågår” i hela Östergötland. 
Sommarskola, lovskola med besök i bokhandeln. Lokal litteraturambassadör, en lokal 
författare med koppling till ett östgötskt litteraturcentrum. 
Östergötlands bokmässa är trevlig och ger bra tid för samtal. Ett bra initiativ, koncept 
och samarbete. Den fyller redan en viktig funktion då den samlar lokala författare och 
allmänheten till möten, workshops och föreläsningar om litteratur. Det är bra att bok
marknaden visar sig. Det är ett sätt att höja medvetenheten om de östgötska författarna. 
Den synliggör alla som håller på med litteratur lokalt, och den litteratur som finns här. 
Mässan behöver mer regionalt stöd (regionen kan bidra med lokal och marknadsföring). 
Behöver större publik, kanske i en större lokal. Bygg ut med roliga programinslag – 
museet kan ha en parallell utställning av bokillustratörer. Presentera finalisterna i Unga 
berättare på bokmässan. Gör mässan mer regionalt angelägen. 

Böcker i alla dess former ska vara naturliga inslag i vår vardag 
Att läsa en kvart om dagen… 

Barn ska ha lästid varje dag. En kvart, en timme…
 
Läs en timme varje kväll med ditt barn, låt barnen stänga av plattan och datorn och sen 

skriva om vad de läst när de kommer till skolan.
 
Fostra den unga generationen med det fria ordet, i frihetstänkande och demokrati.
 
Föräldrar bör lägga mer tid på läsning och litteratur tillsammans med sina barn.
 
De bör föregå med gott exempel och vara läsande förebilder. Satsa på barns läsning via 

de vuxna kring barnen. Pappor behöver ta större ansvar. Manliga förebilder, idrottare,
 
pappor behövs i litteraturens värld.
 
Hur får man icke-läsande föräldrar att läsa? Barnen kan locka med sig föräldrarna till 

Bokbussen. Man kan lyssna på ljudböcker i bilen, tillsammans med familjen på resa.
 
2015 ger Akademibokhandeln alla 7-åringar en bok.
 
Det viktigaste är att få barn att läsa, att få föräldrar att läsa. Ge stöd till föräldrabok
klubbar, diskussionsklubbar kvällstid med läsning av de böcker som ungdomarna läser.
 
Uppmana föräldrar att ta en sväng till biblioteket när de hämtar sina barn.
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Fånga upp intresse 
Gör mer via BVC – alla får en bok och tips om läsning. Bygg på med lokal information 

om närmaste bibliotek. Kanske en bild på det lokala biblioteket och bibliotekarien, på 

BVCs anslagstavla.
 
En hylla med östgötsk litteratur i länets olika väntrum.
 
Hjälp med läxläsning i bostadsområden. Viktigt att upplysa om att LL-böcker finns.
 

Prata om litteratur 
Litteratur och läsning har lyfts upp i och med Pisa-undersökningen och diskuteras mer. 
Det är viktigt att man pratar om litteratur, att få samtala om det man läser, att få vent
ilera sina tankar. Att ha uppsamlande samtal med elever, efter att de läst en bok. 
De litterära samtalen mellan en bibliotekarie och en författare behöver en arena för 
litteratur. 

Flera enkätsvar handlar om att: 
Göra litteraturen folklig. Utnyttja skolans roll till att prata om litteraturens, berättelsens 
och språkets betydelse. Referera till skönlitteratur. Använda boken i många samman
hang, propagera för boken. Låta fackböcker vara lika betydelsefulla som skönlitteratur. 
Lyfta samtida författare i fokus. Ordna skrivarverkstäder – att skriva med lust! 

Bibliotekens roll 
”Det gäller att biblioteken vågar ta rollen av att skapa nytt och att bjuda in andra än 
enbart författare” 

Av de 65 intervjuade personerna är en åttondel bibliotekarier. De kopplar av naturliga skäl 
många av frågorna just till bibliotekens pågående läsfrämjande och publika verksamhet.
 De ser också utvecklingsmöjligheter och nya roller för biblioteken. 
Påtagligt är att alla andra intervjuade också talar om bibliotekens roll som väldigt viktig, 
och tar fram funktioner som: tar emot inköpsförslag och köper in litteratur, ordnar kulturaft
nar och program för barn, den fantastiska mötesplatsen med hög servicegrad och generösa öp
pettider - en social träffpunkt. Många är imponerade av fjärrlånesystemet på biblioteken i 
Östergötland- Götabiblioteket – som man anser är välutvecklat och bra. 

”En ynnest att kunna gå in ett hus och låna vad man vill bara man skaffar ett 
lånekort!” 
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Vad anser man då att biblioteken kan utveckla? 

•	 Använd biblioteksarenan till möten och olika event; samtal, framträdanden, 
diskussioner om litteraturens villkor, bibliotekens roller, förlagens situation 

•	 Tävlingar om böcker för barn, med böcker som priser 
•	 Jobba i dialog med låntagarna 
•	 Aktiv skyltning – bättre skyltning av östgötaförfattare 
•	 Lördagsöppet på filialerna 
•	 Aktiviteter som passar gymnasieelever 
•	 Öppen scen 
•	 Eget poesirum/hörna 
•	 Tillmötesgående personal 
•	 Temadagar 
•	 Lässtimulans som ”Höstens böcker” med bokpresentationer inför publik 
•	 Högläsning för vuxna 
•	 Köp mer av östgötaförfattare 
•	 Fler fokusbibliotek 

Några enkätsvar lyfter fram: 
Välutrustade bibliotek. Ge Götabiblioteket mer resurser. Ökade öppettider på biblio
teken. En fördel att söka information på biblioteket jämfört med Google. Skolbesök på 
biblioteken. 
Nyttja bibliotekens lokaler till olika events och mingel. Arbeta aktivt med digitala 
media, e-böcker för att nå ungdomar. 

Med tanke på äldres situation i samhället tar några upp: 
Att biblioteken bör stärka litteraturtjänst för äldre och samarbeta mer med Hem
tjänsten. I Linköping önskas ett återinförande av Boken kommer. 

Länsbiblioteket, kan ha: 
•	 Mer kontakt med författarna i regionen 
•	 Marknadsföra nyutkommen östgötalitteratur på Länsbibliotekets hemsida 
•	 Recensionstjänst som tipsar andra län om nyutkommen östgötalitteratur 

Tänk också på: 
”Bibliotek, teatrar och museer kan vara skrämmande miljöer för många – man har för 
stor respekt. Gör det mer folkligt, bjud in dyslektiker med ödmjukhet och bra frågor” 
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Folkbildningens roll 
”Litteratur ska vara raka vägen till inre ljus” 

Folkbildningens stöd till litteratur- och kulturaktiviteter är unikt och nödvändigt för många 
föreningar, kulturarrangörer och föreläsare. Det innebär att man kan ordna föreställningar, 
workshops, författarbesök, föreläsningar eller en lokal bokmässa.
 Inom folkbildningen är kopplingen mellan olika konstformer självklar. Man har breda och väl 
upparbetade samarbeten med föreningar, kulturaktörer och arrangörer, bibliotek och museer. 

Inom folkbildningen är litteraturen central. Det finns ingen folkhögskolekurs eller 
studiecirkel i studieförbund där du inte läser litteratur. Man har bokcirklar i studieför
bund, i pensionärsorganisationer på biblioteksfilialer. Skönlitteratur har mycket att lära 
oss. 
Till folkbildningen kommer de nya svenskarna och man vill därför lyfta fram området 
litteratur och översättningar till och från invandrargruppers språk. En ökad invandrar
population kan vara en resurs för att berätta om sin bakgrund, sitt land och sin kultur. 
Nyanserade röster kan ge ett historiskt perspektiv på den utveckling vi haft. 
Ge läsning – bildning – litteratur högre status, säger en folkhögskollärare. Kultur och 
bildning borde vara starka områden i Sverige. Har vi för goda förutsättningar? Kultur
sidornas funktion i att orientera den kulturintresserade allmänheten är av folkbildande 
karaktär. En tidningsdöd skulle få förödande konsekvenser. 

Önskemål och idéer: 
•	 Stärk samordning av författarbesök i regionen 
•	 Arrangörsstöd till författarbesök 
•	 Klassiker-satsning – sagor och klassiker är ett kulturarv 
•	 Central samordnare med överblick, till Östergötlands bokmässa 
•	 Bokmässa i miniformat i köpcentra 
•	 Läxläsning i bostadsområden 
•	 Stärk poesin 
•	 Arbetsplatsbibliotek, vägbibliotek 
•	 Regional ”En bok för alla” 
•	 Berättarfestival 
•	 Litterära resor 
•	 Bokbåt med östgötaförfattare 
•	 Språkcaféer för invandrare 
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Förskolans och Skolans roll 
”Lärare ska servera de böcker eleverna inte hittar själva” 

Förskolans roll för att förbättra litteraturens villkor är central för många intervjupersoner. 
Man tänker mycket på de små barnen och att det är viktigt att börja så tidigt som möjligt med 
läsfrämjande insatser. Till lässvaga måste stöd och hjälpmedel komma tidigt, inlästa böcker är 
bra, också för barn med lång resväg. 

Redan i förskolan, under inskolningsveckorna kan man dela ut information från bib
lioteket och ge lästips. Det fria berättandet är bra för språkutvecklingen, rim, ramsor, 
sagor och visor likaså. Barn kan låtsasläsa för Nalle! 
Förskolor bör kunna få stöd till författarbesök, som läsfrämjande insats. 
Personal på förskolor önskar mer stimulansmaterial för språkutveckling. 

I skolan är många oroade över att skolbarn läser allt mindre. Det är viktigt att varje 
skola har ett bibliotek, helst med utbildad bibliotekarie, som också kan vara med på 
föräldramöten och tipsa om litteratur. I kommunal regi har man skolbibliotek, men i 
många privata skolor saknas det.  Skolan är viktig för läsupplevelsen. Engagerade lärare 
som läser spännande böcker högt för barnen. Läsning är ett viktigt verktyg för varje elev. 

•	 Läs skönlitteratur som passar in i skolämnena 
•	 Gör en femårsplan för läsning av skönlitteratur i skolan 
•	 skriv skönlitterärt 
•	 Nyanlända kan skriva ner sin berättelse. 
•	 Workshop med serietecknare, med skoltidning som mål 
•	 Bokcirklar för barn 
•	 Fråga barn: Vad ska du läsa i sommar? 
•	 Lugn läsning för alla på morgonen 
•	 Berätta om böcker och läsning på föräldramöten 
•	 Bänkläsningsbok 
•	 Pojkar behöver läsande förebilder 
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Även enkätsvaren innehåller många tankar om vad man kan göra via skolan, och hur vik
tigt det är att börja med de små barnen i skolan: 

•	 Mer läsning, mer högläsning i skolan 
•	 Större del litteratur i skolan 
•	 Låt eleverna läsa lustfyllda, humoristiska böcker 
•	 Större tillgänglighet i socioekonomiskt svaga områden 
•	 Förbättra läsförståelsen och läslusten 
•	 Gör läsandet till en social aktivitet 
•	 Mer skrivande i skolan

 Så fort man talar om det skrivna ordet i skolan bör man använda en författare eller 

översättare. Ord och text är viktiga för barnen. Det är spännande med författarbesök i 

skolan, då får läsandet bland barnen en skjuts. Gärna lokala författare. Ungdomsboks-

författare som besöker skolor, berättar och ordnar skrivarverkstad.
 

Varför läser inte barn? undrar en känd författare. Är det som Astrid Lindgren sa:
 
”Det finns en sort som läser, och en sort som inte läser”?
 

Man anser det viktigt att höja skolbibliotekariernas ställning, att lärare och biblio
tekarier samarbetar. Förlägg fler lektioner till biblioteken och använd bibliotekariernas 

resurser.
 
Skolbibliotekarien ska matcha lärarna, vägleda barnen – hitta rätt bok till rätt person.
 
Alla blivande lärare bör ha litteraturläsning och insikter i läs- och skrivutveckling.
 
Man kan ha författarpresentationer på studiedagar för lärare.
 

Programidéer 
Idéer till programverksamhet, som kan användas på caféer, bibliotek, vid events och på de 
mest oväntade ställen, har kommit fram. En del idéer är mer allmängiltiga andra specifika 
för bibliotek eller alltid kopplade till författare. Interaktivitet är nyckelord för flera aktiviteter. 

•	 Vidga begreppet ”Litteratur från Östergötland” – kompetens och kontakter 
finns på universitetet. 

•	 Bjud in Östergötlands författare till en novelltävling. Reading – novell
skrivare läser upp för varandra. 
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•	 Gör en antologi med östgötaförfattare eller använd ett tema. 
•	 Organisera regelbundna författarbesök med subvention från Författar

centrum Öst. 
•	 Arrangörsstöd till författarbesök. 
•	 Lyft fram lokal anknytning – boken handlar om huset där du bor! Bok

utställning på museet. 
•	 Locka yngre publik med besök av serietecknare. 
•	 Öppna bokcafé. Teater på andra ställen än teatern. Litterär salong. 

Mingelkväll. 

Skrivande 
•	 Ge skrivande en plats i kulturskolan. 
•	 Skrivarkurser för barn på skolloven. Skrivarverkstäder. Fler skrivarkurser 

för vuxna. 
•	 Manusarbete, story-live, som metod. 
•	 Skrivartävlingar. 

Författarprogram 
Hit hör tankar om att använda författare och översättare i deras yrkesroll och alltid enligt 
avtal. Att gynna lokala författare på hemmaplan genom att t ex köpa in deras böcker och dela 
ut till barn och ungdomar. Bjuda in författaren till biblioteket / bokhandeln för personligt möte 
mellan läsare och författare. Över huvud taget kan man som arrangör av event tänka på att 
bjuda in författare till oväntade ställen och ge dem en chans att synas. 

•	 Spoken word och poesikväll på café, poetry slam, poesifestival, estradpoesi. 
•	 Levande möten mellan författare – publik. 
•	 Bokcirklar med författarbesök. 
•	 Cool kväll med coola författare. 
•	 Bokbåt med lokala författare. 
•	 Litteratur på gågatan. 
•	 Litteraturfestival 
•	 Återkommande författarbesök inom Skapande skola. 
•	 Författare från länet på enklare Bokens dag, och i föreläsningsföreningar

nas program. 
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Kan litteraturen komma in i ny
områden – nya samarbeten? 

a 

tomma ordsom ingen förstod
på papperpå skärm 

på väggpå allas läppar 

På frågan om litteraturen kan komma in i nya 
områden eller sammanhang, om man kan se ny 
samverkan och nya samarbeten svarar nästan alla: 
Absolut, definitivt eller litteraturen finns i allt. I 
allt kan man hänvisa till litteratur. De samarbeten 
man sen fortsatt tala om kan delas in i rubriker som 
film, konst, dans, teater, poesi, historia, musik, idrott 
och biblioteksverksamhet. 
Givna samarbeten tycker många är skola-folkbild
ning-bibliotek, litteratur-konst och teater-film
musik. 
Nytt däremot: Litteratur i öltältet på stadsfesten,”Crowd-funding till östgötalitteratur (Jämför med Tåkern-tian!) 

Film 
Producera själv, skriva och filma. 

Konst 
Bild och litteratur går hand i hand. Bildkonst – skulptur – litteratur. Författarbesök på 

museum/galleri. Litteraturfestival på museum/galleri.
 
Konstutställning – poesi – musik. Poetry slam på museum.
 
Litteratur i konstmiljö. Se tavlan, läs och förstå kopplingen.
 
Läsning – bildämnet i skolan. Bild – språk - litteratur för barn. Serier, bild – text.
 
Konstnär och bibliotekarie i samarbete.
 

Dans 
Berättelse 
Musik – dans –litteratur 

Teater 
Elever ser teater – läser en roman – får ett författarbesök. Klassrumsföreställningar. 
Barn- och ungdomsteatergrupper läser texter.
 Skola – teater – textläsning. Teatern kan ha skolbarn som referenspublik. 
Afternoon-tea med poesi, ett samarbete teater – litteratur - musik. 
Skådespelare läser ur östgötaförfattares texter på teatern,  bibliotek, skolor. 
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Samarbete med Länsbiblioteket om nobelpristagare.
 
Morgonlyrik på biblioteket på Kulturnatta.
 
Teaterprojekt på äldreboenden.
 
Teatern – symfoniorkestern. Teater – dans.
 

Poesi 
Recept och poesi. Exempel: Stefan Sundströms kokbok, Krogen Amerikas kokbok. 
Poesi på arbetsplatser. 

Historia 
Historia är början till all gestaltning. Historia – skönlitteratur. Historia – bild – mat.
 
Intresset för lokalhistoria och platsen – litteratur.
 
Hembygdsrörelsen – litteratur – studieförbund – släktforskning.
 

Musik 
Musik på vernissage. Gitarrmusik på antikvariatet. Musik och litteratur på café.
 
Musik och litteratur på kulturnatta. Bokens dag med musik.

 Astrid Lindgren-program med Östgötamusiken.
 

Idrott 
Zlatans bok lockar många till läsning. Fler sådana böcker behövs som bryter fördomar 

och smittar av sig på andra. En bra inkörsport för icke-läsare.
 
Aktiv idrottare berättar om sin läsning på skola. Använd idrottare som läser som före
bild.
 
1:a pris i fotbollscupen – en bok!
 
Gå via idrottsklubben till barns läsning. Projektet ”Klara färdiga läs” i Motala.
 
Idrottsförening som söker medel till litteratur.
 
Bjuda in en engelskspråkig ishockey-spelare till skolan för att få upp språkintresset.
 

Biblioteken - litterär arena
 
”Det gäller att skapa ett inspirerande rum”
 
Biblioteken bör komma ut när det är stadsfest och andra festligheter.
 
I alla sammanhang där kommunen möter medborgaren kan man lyfta fram biblioteket.
 
Samarbeten bibliotek – museum – kulturskola – studieförbund.
 
Läsevent med föreläsningar och litteraturcirklar om en författare. Bokevent – dramati
seringar.
 
Maratonläsning i köpgalleria.
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Samarbete med café, teatern, idrottsrörelsen, antikvariat, bokhandel. 
Partssamarbete bokhandel – bibliotek – restaurang – teaterförening. 
Reselitteratur, berätta om böcker med resetema, inför semestern. 
Aktuella samhällstema på bokutställningar. 

”Byt en bok” 
Tvättstugebibliotek, pendeltågsbibliotek, arbetsplatsbibliotek, vägbibliotek, bokhyllor 
där man tar och lämnar en bok på caféer, hotell eller återvinningen ( Jämför med 
Finlands återvinningshyllor, växthyllor på Återvinningsstationen). 

Hur är förutsättningarna för ett östgötskt litteraturcentrum? 
Flera är skeptiska till tanken på ett eget hus för litteraturen. Ett eget hus kan bli för 

statiskt och risken är att man bygger fast sig i strukturer och institutioner. Någon menar 

att det tenderar att enbart bli en utredningsprodukt och en annan är emot centrumbild
ningar.
 
Om man ska skapa ett litteraturcentrum måste man ha ett tydligt syfte. Börja med rätt 

ambition, kanske en hemsida som sedan utvecklas.
 
Flera tycker att man kan göra det till en virtuell mötesplats. Det kan göra att man 

lockar ungdomar att ta reda på mer om litteratur.
 
På en hemsida skulle man kunna få viktig info, råd och stöd för skrivande, tävlingar,
 
kontakter. Jfr Kulturarv Östergötlands hemsida. En samordningstjänst på nätet.
 

Andra ser kopplingar till Östergötlands bokmässa. Redan befintligt kontaktnät kan 

användas.
 
Olika konkreta förslag: En person som samordnar på halvtid, som har koll på bidrag 

och sökmöjligheter. Ansvaret kan ligga på Länsbiblioteket – DIBB förlag – Föreningen 

Östergötlands bokmässa.
 
Använd sociala medier för att sprida kunskap.
 
Under ett litteraturcentrums tak kan samordning ske mellan Östergötlands bokmässa,
 
Barnbokens vänner, Barnboksmakarna med flera.
 

För många är biblioteken rätt plats för litteraturcentrum – de är redan litteraturens 

centrum. De är platser för möten mellan människor, kulturmöten, generationsmöten.
 
Litteraturcentrum kan vara en hörna på biblioteket där man får råd, stöd, läser och 

lyssnar. Ett vidgat Östgötarum – ett öppnare bibliotek med levande aktiviteter. Där kan 

finnas en estrad, en scen för författaruppläsningar, öppen scen, en trevlig träffpunkt med 

ett café.
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Bibliotekens roller måste förändras: samordna novelltävlingar, skrivarkurser, turnéer för 

författare i länet.
 
Ett litteraturcentrum skulle framhäva litteraturen, visa att de lokala författarna finns.
 
Att ge litteraturen fysiskt utrymme, manifestera litteraturen, skulle höja dess status.
 
Unga skrivare kan träffas och inspireras. Att lyfta fram de östgötska författarna ökar 

kompetensen hos bibliotekspersonalen.
 
Litteraturambassadörer kan synliggöra boken ute i samhället. En samverkan mellan 

Universitetet- Östgötateatern - Östergötlands museum och Götabiblioteken efterfrågas.
 

Östergötlands Litteraturcentrum - ett eget hus – ett kulturhus, ett upplevelsehus för 

litteratur. Omkring 20 personer tror på idén att litteraturen ska ha ett eget hus. Några 

av dem jämför med Det fria ordets hus i Växjö, som enligt en källa, blivit ett lyft för 

hela staden.
 
Det fria ordet ska vara den samlande faktorn.  Huset ska vara tillgängligt för alla åldrar.
 
Man ska kunna skriva, gå kurs, gå på workshop med lokala författare.
 
Det kan vara platsen för samarbete mellan författare, bokhandel, förlag, bibliotek, mu
seer och studieförbund. Någon vill förlägga det till stadsdelen Skäggetorp i Linköping.
 

Vad ska finnas i ett framtida Östgötskt litteraturcentrum? 
Det kan vara en resurs för skolor och studieförbund. Ett ställe att träffas; författare – 

läsare och författare emellan. Att förmedla eller utbyta information – en koordinerings
central.
 
Arena för författaruppläsningar, release av böcker, föreläsningar för skrivare, ge 

lokala författare möjligheter att framträda. Men också platsen för skrivarworkshops,
 
rådgivning, coaching och mentorskap till debutanter, arbetsplatser för skrivare, verkstad 

med skrivar- och bokcirklar. En plats med koppling till Fristadsförfattare.
 

Enkätsvar: 
•	 En interreligiös, demokratisk och internationell mångkulturell mötesplats 
•	 Utbildade pedagoger, samordnare och läsfrämjare som kan arbeta mot 

skolor och arbetsplatser och inspirera till läslust och debatt 
•	 Författarbesök 
•	 En scen 
•	 Skrivarcirklar och läsecirklar och workshops 
•	 Skrivarplatser, samtalsrum, läsfåtöljer 
•	 Böcker, tidningar, serietidningar 
•	 Nobelpristagares verk i urval 
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•	 Utställningar, bl a om litteraturens historia 
•	 Bibliotek med litteratur om och av östgötar, även invandrade östgötar 
•	 Högläsning och boksamtal 
•	 Föredrag, debatter och föreställningar 
•	 Program: litteraturevent, sagostunder, poesiläsning, musik, dans, teater, 

film, konst, historia 
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Bilagor 
BILAGA 1	  2014-08-28 

Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om litteratu
rens villkor i Östergötland samt ge förslag till utveckling 

Litteratur och läsfrämjande är ett nytt uppdrag inom kultursamverkansmodellen. Inför arbetet med en 

ny kulturplan och ny biblioteksplan från 2016 behöver ett kunskapsunderlag om litteraturens villkor i 

Östergötland tas fram. 

I den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 1 januari 2014 har bibliotekens uppdrag förstärkts kring litteraturens ställning, 

barns och ungas språkutveckling, och det läsfrämjande arbetet. 

Ledord: Litteratur som konstform, demokrati, litteraturens ställning, läsfrämjande, läslust, upplevelser, skrivande, berättande, språkut

veckling, kompetensutveckling, infrastruktur och aktörer. 

•	 En litterär karta över infrastrukturen och aktörerna kring producenter (författare, förlag, teatrar, recensenter, 

forskare, litterära sällskap, fristadsförfattare, m.fl.), konsumenter (läsare, lyssnare, publik, läs- och skrivcirklar) och 

förmedlare (bibliotek, bokhandlar, studieförbund, folkhögskolor, universitet, media, etc.). 

•	 Aktörernas villkor och möjligheter till stöd 

•	 Nuläge kring samverkan och initiativ 

•	 Tillgång till och verksamhet kring litteratur på minoritetsspråk och andra språk 

•	 Förutsättningar för ett östgötskt litteraturcentrum 

•	 Litteraturens villkor för barn och unga 

Kunskap om vad som pågår och en tydlig infrastruktur som stöd, skulle kunna skapa innovationer och långsiktighet för att 

flytta fram litteraturens ställning i länet. Utifrån resultatet av studien om litteraturens villkor kommer strategier för litteratur, 

skrivande och läsning att tas fram. 

Kunskapsunderlaget tas fram av Annika Ekström Stockman. 

Länsbibliotek Östergötland Telefon: 013-26 27 60 www.lansbibliotek.ostsam.se 

Postadress: Box1791 lansbibliotek@ostsam.se 

Postnummer: 581 17 Linköping 
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BILAGA 2
 

Intervjufrågor för projektet ”Litteraturens villkor i Östergötland” 

Namn  Plats  Datum 

Litteraturens ställning idag – hur och med vad kan vi stärka litteraturens ställning – höja 
litteraturens status? 

Hur kan litteraturens villkor förbättras? 

Vad behöver stärkas lokalt? 

Kan litteraturen komma in i nya områden/sammanhang – ny samverkan/nya samarbeten?
 

Hur är förutsättningarna för ett östgötskt litteraturcentrum?
 

Annat?
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BILAGA 3
 

Intervjupersoner efter kategori 

Författare 
Titti Knutsson, barn- och ungdomsboksförfattare 
Ingelin Angerborn, barn- och ungdomsboksförfattare 
Maria Fagerberg, författare, ordf  i Författarförbundet, öst 
Renée Frangeur, historiker, forskare 
Hedda Jansson, forskare 
Katarina Genar, barn- och ungdomsboksförfattare 
Torgny Lindgren, författare 
Gertrud Hellbrand, författare 
Eva Christina Johansson, barn- och ungdomsboksförfattare, LL-författare 
Jonas Edström, estradpoet 
Ola Lundkvist, går skrivarkurs, skriver texter till Ulf Lundkvists bilder 
Göran Bergengren, författare, kåsör, barnboksförfattare 
Mina Moozarmi, Unga berättare 
Elnaz Baghlanian, svenska PEN 

Förlag 
Per Anders Lund, Atremi 
Johan Hagesund, DIBBs förlag 
Erkki Saikkonen, Neva Books 

Serietecknare/illustratör 
Emelie Wedhäll 
Ulf Lundkvist 

Bokhandlar/antikvariat 
Ulrika Eckerbom, Bokmedia, Linköping 
Åse Julander, Akademibokhandeln, Motala 
Anders Karlin, Söderköpings bokhandel 
Erkki Saikkonen, Neva Books, Rimforsa 
Reijo Rantanen, Antikvariatet, Norrköping 
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Forskare 
Marie Helene Klementsson, Litteraturvetenskap, LiU 
Renée Frangeur, Kvinnohistoria, LiU 
Hedda Jansson, Ellen Key institutet, Ödeshög 
Bo Jansson, konst/arkitektur 
Desirée Ljungcrantz, Tema Genus, LiU 
Martin Hellström, Litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö 
Kalle Bäck, Historia, LiU 

Lärare 
Klas Sondén, folkhögskola 
Renée Frangeur, folkhögskola, universitet 
Gertrud Hellbrand, folkhögskola 
Eva Henning, gymnasiet 
Marie Helene Klementsson, universitet 
Bernt Rudholm, grundskolan 
Anna Höglund, grundskolan Martin Hellström, universitet 

Bibliotekarie 
Lillemor Engholm Guy, Motala stadsbibliotek 
Ida Ross, skolbibliotekarie, Borensberg 
Birgitta Hjerpe, Norrköpings stadsbibliotek 
Brita Lodén, Linköpings stadsbibliotek 
Andreas Rocklöv, fokusbibliotekarie, Skeda/Slaka 
Cecilia Persdotter, fokusbibliotekarie, Kärna/Tokarp 
Catrin Eriksson, skolbibliotekschef 
Louise Kruse Svensson, Linköpings stadsbibliotek 

Kulturredaktör 
Åsa Kristoffersson, ÖC 
Mats Granberg, NT 

Folkbildare 
Else Andersen, ABF 
Anneli Dahlqvist, BFÖ 
Lisbeth Lindholm Vathras, FU 
Renée Frangeur, Bona folkhögskola 
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Klas Sondén, Bona folkhögskola 
Börje Söderqvist, Linköpings föreläsningsförening 
Stellan Boozon, Linköpings föreläsningsförening 

Teater 
Jenny Sandström, Ung Scen Öst 
KARIL, kulturarrangörer i Linköping, styrelsen 
Johan Celander, Östgötateatern 
Martin Hellström, amatörbarnteater, Vadstena 

Galleri/ kulturarrangör 
Lili Stenmark, Gallerili, Skärkind 
Erkki Saikkonen, Neva Books, Rimforsa 
Lydia Halldorf, Babettes Kafferi, Linköping 
Reijo Rantanen, Antikvariatet, Norrköping 
Brita Lodén, Linköpings stadsbibliotek 
Louise Kruse Svensson, Linköpings stadsbibliotek 
Börje Söderqvist, Linköpings föreläsningsförening 
Stellan Boozon, Linköpings föreläsningsförening 

Andra 
Christer och Britt Fällman, Linköping 
Susanne Bäckstedt, f d rektor, handläggare, Linköping 
Rose-Marie Egnell, förskolechef, Mjölby 
Lena Rothman, rektor, Mantorp 
Karin Semberg, Kultur- och fritidschef, Linköping 
Anja Praesto, Kulturarv Östergötland 
Anna Lindqvist, Östergötlands museum 
Tova Sylvan, Östergötlands museum 
Gunnel Mörkfors, Östergötlands museum 
Lotta Nilsson, verksamhetsutvecklare, Författarcentrum Öst, Stockholm 
Kalle Guettler, ordf i Författarcentrum Öst, Stockholm 
Elnaz Baghlanian, svenska PEN, Stockholm 
Intervjuarens privata bokcirkel 
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BILAGA 4 

Det pågår redan mängder av läs- och litteraturfrämjande aktiviteter i Östergötland 
Några exempel: 

Läsning pågår 
Läsande klass 
Läsresa 
Klara, färdiga – läs! 
Läsa för livet 
Läs för mig, pappa 
Lätt-läst vecka 
Barnboksveckan 
Barnens bokens dag 
Bokens dag 
Språkpillerdagen för barn och föräldrar, som inspirationsdag för personal 
Höstens/vårens böcker 
Bokkasse till bokcirkel 
Läsning vid lägerelden 
Bokcirkel 
Bokjuryn 
Sommarboken 
Sommarlovs- , höstlovsboken 
Motala läser 
Klara, färdiga, läs 
Doktor Proctor 
After dagis 
Sportlovs- och höstlovsaktiviteter 
Skrivboken 
…och säkert många fler 
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