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Fd läraren Gunvor Åhlberg vinnare av 
Bamses högläsningstävling 
– Blir Bamses röst i första svenska ljudartikeln hos Readly  
 
Under höstlovet utlyste Readly och Bamsetidningen en högläsningstävling där 
hela landet fick möjlighet att tävla om att spela in en officiell Bamsesaga. Nu står 
det klart att den före detta lågstadieläraren Gunvor Åhlberg, 66 år från Västerås, 
tagit hem vinsten och blir den första kvinnan som läser in Bamses röst. Sagan blir 
också den första svenska ljudartikeln från magasinappen Readly, med publicering 
den 17 december. 

Under Läslovet tog världens starkaste och 
snällaste björn upp kampen för att öka läsning i 
hemmen genom en högläsningstävling. 
Utmaningen var öppen för alla åldrar och 
vinnaren fick spela in en Bamsesaga i 
professionell studio för officiell publicering. Nu 
står det klart att vinnaren är den före detta 
läraren med en fantastisk berättarröst, Gunvor 
Åhlberg, 66 år från Västerås. Hennes 
Bamsesaga kommer att publiceras den 17 
december via Readly och blir dessutom den 
första svenska ljudartikeln på Readlys plattform.  

– Att uppmuntra barn till att läsa mer genom 
spännande tävlingar och engagerande innehåll i 
nya former är något vi arbetar med ständigt. 
Därför ser vi extra mycket fram emot att släppa 
Gunvors läsarröst till Bamsesagan som den första svenska ljudartikeln på Readlys 
plattform tillsammans med Egmont Publishing, säger Daniel Hamrin, Head of 
Content Nordics, Readly.  
 
Trots att barnens läsning minskar i stort visar emellertid magasinappen Readlys 

statistik att den digitala läsningen bland barn ökar. Siffror från i höstas visade att 

snittiden som tillbringas per användare i barnkategorierna hos Readly har under 

2020 ökat med 40 procent inom serietidningar, 10 procent inom barntidningar, och 8 

procent inom tonårstidningar, jämfört med helåret 2019. Bamse är en av Readlys 

mest populära barntidningar och i början december utsågs även titeln “Bamse för de 

yngsta” till en av vinnarna i Readly Awards i kategorin “Engagement” med flest lästa 

sidor från början till slut. 

 

– Gunvor har en väldigt behaglig, varm och vänlig röst. Hon talar tydligt och med fin 

inlevelse. Man kan höra att hon är en passionerad högläsare och hennes sätt att 

läsa lyfter Bamseberättelsen till en ny nivå. Gunvor är helt enkelt en väldigt värdig 



 

vinnare, säger jurymedlemmen och Bamsetidningens chefredaktör, Charlotta 

Borelius. 

 

Inspelningen finns tillgänglig från den 17 december exklusivt på Readly i 3 månader. 

Under 2020 har Readly lanserat och testat ett antal ljudfilsformat på den engelska 

marknaden och Bamsesagan uppläst av vinnare Gunvor Åhlberg blir nu den första 

som lanseras i Sverige.  

 
– Vi skaffade en Bamseprenumeration till vår äldsta dotter redan på 80-talet och 
sedan har det fortsatt genom flera generationer. Jag jobbade främst på lågstadiet 
under mina 45 år i skolan och där har jag läst högt otroligt mycket, så det var väldigt 
spännande att nu få höra min röst inspelad av proffs. Jag bestämde mig för att låtsas 
att jag läste för en grupp barn och då var det bara kul, säger Gunvor Åhlberg, 
vinnare av Bamses högläsningstävling.  
 

Om Readly 

Readly är en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 
närmare 5000 nationella och internationella magasin - allt i en app. Bolaget, som 
grundades av Joel Wikell i Växjö 2012, är idag en ledande aktör inom digitala 
magasinprenumerationer i Europa med användare på 50 marknader. I samarbete 
med 800 förlag över hela världen digitaliserar Readly magasinindustrin. Vårt syfte är 
ta magasinens magi in i framtiden så att kvalitativt innehåll förblir något som 
upptäcks och lever vidare. Under 2020 distribuerade Readly över 140 000 utgåvor 
av magasin och tidningar som har lästs 99 miljoner gånger. www.readly.com 
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