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Bonniers Bokklubbar presenterar 
familjen Bokström 

 

Bonniers Bokklubbar vill främja läsandet och väcka läslusten bland både 
vuxna och barn. Nu lanseras bloggen med familjen Bokström vars 
medlemmar tipsar om böcker för olika åldrar och i olika litteraturgenrer. De 
vuxna i familjen Bokström introducerade tidigt barnen för böcker och 
utvecklade på så sätt deras läsintresse.  
 
- Barns läsning är viktigt och det känns väldigt spännande att vi nu kan följa en familj 
och hur de får in läsning som en naturlig del i vardagen. Vår förhoppning är förstås 
att detta ska inspirera fler att läsa tillsammans med sina barn samtidigt som familjen 
kan tipsa om vilka böcker de gillar mest just nu!”, säger Johanna Axiander, 
marknadschef för Bonniers Bokklubbar. 
 
Bonniers Bokklubbar har valt ut en familj som under hela 2016 läser tillsammans 
och recenserar böcker på Bonnier Bokklubbars blogg. Familjen består av fem 
personer bosatta i Vallentuna utanför Stockholm. Mamma Anna är en passionerad 
litteraturälskare som läser allt från feel good till deckare och självbiografier. Hon är 
även skribent inom kreativt skrivande. Pappa Oskar är kvalitetschef inom   



	
 
läkemedelsindustrin. Oskar gillar deckare men även hans läsande täcker in en rad 
olika litteraturgenrer. Isabella går i fjärde klass och är en bokmal av rang. Hon 
kommer främst att recensera och tipsa om ungdomsböcker. Melanie går i årskurs 
två och här står häst- och äventyrsböcker högt i kurs. Yngsta familjemedlemmen 
Mikael går i förskoleklass och håller precis på att knäcka läskoden. Dessutom är 
Annas bokälskande mamma Annika med och tipsar om vad hon läser just nu. 
Annika läser mycket tillsammans med sina barnbarn och är den som fört intresset 
för böcker vidare till dottern Anna.  
 
- Vi har uppmuntrat intresset för böcker hos våra barn från tidig ålder. Vi läser 
mycket tillsammans och letar aktivt upp böcker inom områden som våra barn är 
intresserade av för att locka till vidare intresse för läsning, säger Anna i familjen 
Bokström. 
 
Familjen Bokströms blogg: bonniersbokklubbar.se/blogg. 

För mer information kontakta:  
Johanna Axiander, marknadschef på Bonniers Bokklubbar,  
på mobil: 070 215 84 92, johanna.axiander@bonnierforlagen.se eller  
Emelie Gustavsson presskontakt för Bonniers Bokklubbar,  
på mobil: 070 760 26 88, emelie@editk.se  
 
Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierförlagen och den första klubben grundades 
1942. Bonniers Bokklubbar innefattar bokklubbarna Svalan, Månadens Bok, 
Spänningszonen, Bonniers Bokklubb och Lyssnarklubben. Dessa fem bokklubbar 
har idag cirka 300 000 aktiva medlemmar och är tillsammans Sveriges största 
bokklubb. Bonniers Bokklubbar kan böcker, och med 70 års erfarenhet väljer 
erfarna redaktörer ut det bästa för klubbarnas medlemmar ur utgivningen från 
Sveriges alla förlag.  


