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Redovisning av regeringsuppdrag 2021: Förberedelse 
av inrättande av ett läsråd 

 

Ärende 

Kulturrådet har i regleringsbrev för år 2021 fått i uppdrag av regeringen att förbereda 
inrättandet av ett läsråd inom myndigheten. I uppdraget ingår att föreslå former för hur 
läsrådet ska organiseras och följas upp.  

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 14 maj 2021. 

Kulturrådet redovisar härmed uppdraget i enlighet med bilagd rapport. 

Beslutet och beredningen 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Kajsa Ravin efter föredragning av utredarna 
Mats Söderlund och Helena Lindh. I beredningen av ärendet har även chefsjurist Greta 
von Rosen Stövind deltagit. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad, 
pressansvarig Helene Oljons och GD-sekreterare Yvonne Christensson deltagit. 

På Kulturrådets vägnar 

 

 

Kajsa Ravin 

 

Generaldirektör 
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"Det har ju visat sig att ju mer kunnig man är på läsområdet desto 
enklare får man det i livet.” 

Viktor Elm, f.d. fotbollsspelare i Kalmar FF,  

(Sveriges Radio P1, 2021-04-09) 
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Sammanfattning 
Det finns idag ingen viktigare fråga inom bildningspolitiken än den som handlar om barns, 
ungas och till del också vuxnas vilja och förmåga att läsa. Problemet med vikande 
läsförmåga och minskad lästid har diskuterats i årtionden och det, jämte det faktum att 
denna fråga blivit den kulturpolitiskt mest centrala i januariöverenskommelsen, gör det 
motiverat att beskriva frågan om läsning som bildningspolitikens motsvarighet till 
klimatfrågan. Det är den grundläggande tanken i det förslag som Kulturrådet här lägger 
fram. 

Kulturrådet har utrett förutsättningarna för ett drivande och samordnande läsråd enligt 
Regeringens uppdrag. Övervägandena utgår från Läsdelegationens betänkande Barns 
och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57), Kulturrådets 
regleringsbrev för 2021 och regeringens skrivelse Barn och ungas läsning 
(Skr.2020/21:95). Under arbetets gång har Kulturrådet inhämtat tankar och synpunkter 
från ett stort antal aktörer inom såväl näringslivet och civilsamhället som berörda 
myndigheter.  

Kulturrådet har analyserat behovet av samordning av det läsfrämjande arbetet och av 
uppföljning. Kulturrådet har även beaktat riskerna för stuprörseffekter, intressekonflikter 
och jävsituationer vid inrättandet av ett läsråd. Kulturrådet föreslår att Läsrådet inrättas 
som ett särskilt organ inom myndigheten.  

Kulturrådet föreslår att Läsrådet ska bestå av en ordförande och sex ledamöter. 
Avgörande för Läsrådets auktoritet är sammansättningen av rådets ledamöter och, i 
särskilt hög grad, vem som blir dess ordförande.  Denne eller denna bör vara en person 
med mycket stor och bred auktoritet i samhället och personligt intresse för Läsrådets 
uppdrag. De sex ledamöterna ska representera samhället i hela dess bredd. 

Läsrådets personal anställs inom lämplig enhet. 

Läsrådets organisation bör utvärderas av extern part med avseende på 
regeringsuppdraget efter tre år.  

För att möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av läsande och 
läsfrämjande bör Läsrådet tillvarata de nationella och internationella uppföljningar som 
görs. Det är också önskvärt att Läsrådet utvecklar metoder och, när så är möjligt, tar fram 
indikatorer och nyckeltal som gör det möjligt att följa upp och utvärdera läsande och 
läsfrämjande i Sverige.  

 

1. Bakgrund 
Läsning har ett värde i sig. Alla barn och unga ska ges tillfälle och möjlighet till egna 
litterära och konstnärliga upplevelser. Läsning är också en förutsättning för att kunna 
delta aktivt i samhällslivet. Lustläsning är ett betydelsefullt och beforskat verktyg för 
läsutveckling och viktigare för ungas bildningsresa än till exempel föräldrarnas socio-
ekonomiska bakgrund. 

Det är en grundläggande förutsättning för varje välfärdssamhälles existens att barn och 
unga kan växa upp till bildade och medvetna samhällsmedborgare. Men också att 
näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses över tid, att universitetsvärldens behov av 
framtida forskare garanteras, att behovet av välutbildade medarbetare till samhällets alla 
sektorer tillgodoses och att demokratiska funktioner, informationsfrihet, yttrandefrihet, 
debatt och en samhälls- och mediekritisk kapacitet skapas och bevaras. 
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Läsfrämjande syftar ytterst till att uppnå allt det genom att:  

• ta bort hinder för läsning och öppna vägar till litteratur 
• bidra till att människor kan utveckla alla sina språk 
• stärka läsarens självtillit och läsaridentitet 
• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i 

alla åldrar 
• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur 

 

1.1  Regeringens uppdrag till Kulturrådet  

Regeringen har i regleringsbrevet för 2021 gett Statens kulturråd i uppdrag att förbereda 
inrättandet av ett läsråd inom myndigheten. I uppdraget ingår att föreslå former för hur 
Läsrådet ska organiseras och följas upp.    

Kulturrådet ska enligt regleringsbrevet inhämta kunskap och erfarenheter från Skolverket 
och andra myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, andra länder i Norden och från 
Tyskland.  

I regeringsskrivelsen Barns och ungas läsning, Skr. 2020/21:95 förtydligar regeringen sitt 
uppdrag. Regeringen pekar där ut ett sammanhållet och kontinuerligt arbete, där insatser 
inom olika sektorer och samhällsområden samverkar, som en av de största utmaningarna 
för läsfrämjande insatser. Av regeringsskrivelsen framgår också att regeringen ser det 
som viktigt att tillvarata det arbete som redan bedrivs inom berörda myndigheter, hellre 
än att bygga upp en ny verksamhet. 

Regeringen konstaterar att läsfrämjande insatser både i och utanför skolan ska syfta till 
att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och 
lustfyllda läsupplevelser.  

När det gäller Läsrådets uppgifter tar regeringen upp att rådet bland annat ska kunna 
lämna förslag på olika läsfrämjande insatser, yttra sig över övergripande prioriteringar i 
Kulturrådets läsfrämjande arbete och över hur läsfrämjande insatser inom olika sektorer i 
högre grad kan samverka.  

Regeringen föreslår också att Läsrådet bör ha som uppgift att utse den läsambassadör 
som Kulturrådet hittills har tillsatt vartannat år.  

Läsrådets arbete bör ta sin utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och 
läsfrämjande.  

1.2  Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande  

I litteraturpropositionen ”Läsa för livet” år 2013 fick Sverige nationella mål för litteratur- 
och läsfrämjande:  

”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens 

särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och 

ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.”  

Kulturrådet tog 2019 fram ett handlingsprogram för läsfrämjande. Det programmet visar 
hur Kulturrådet arbetar för att uppfylla de nationella målen. 
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1.3  Läsdelegationens betänkande 

Ett av de förslag som Läsdelegationen lägger i sitt betänkande “Barns och ungas läsning 
- ett ansvar för hela samhället” (SOU 2018:57) är att inrätta ett läsråd. Läsdelegationen 
föreslår att Läsrådets uppdrag inledningsvis bör löpa under en treårsperiod för att därefter 
utvärderas med syftet att eventuellt införa ett permanent läsråd. Delegationen föreslår 
också att läsambassadören ska bli Läsrådets ordförande och därmed få ett utvidgat 
uppdrag.   

I betänkandet föreslås Läsrådet annars få ungefär samma uppgifter som det regeringen 
tagit fasta på i sitt uppdrag till Kulturrådet, det vill säga arbeta för att samla och samordna 
aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring 
barns och ungas läsning i och utanför skolan.   

1.4  Remissvar på Läsdelegationens betänkande  

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte Läsdelegationens förslag om att inrätta ett 
läsråd. Några remissinstanser stödde förslaget med förbehållet att Läsrådets 
sammansättning, funktion och uppdrag borde utredas vidare. Kulturrådet såg i sitt 
yttrande inte något behov av ett särskilt läsråd utan ansåg att samverkan i stället borde 
tydliggöras inom de uppdrag för läs- och språkutveckling som såväl myndigheter som 
andra aktörer har. Läsrörelsen tillstyrkte förslaget om att inrätta ett läsråd och 
poängterade även vikten av att representanter för civilsamhället ingår. Myndigheten för 
tillgängliga medier stödde förslaget, men ansåg i sitt yttrande att det ska finnas särskild 
kunskap inom funktionshinderområdet i Läsrådet. 

2. Metod 
2.1  Dokumentstudier 

Kulturrådet har utgått från vad regeringen skrivit i Budgetpropositionen för 2021, 
Kulturrådets regleringsbrev för 2021 och regeringsskrivelsen Barns och ungas läsning 
(Skr. 2020/21:95). Kulturrådet har också använt Läsdelegationens betänkande Barns och 
ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) samt efterföljande 
remissvar.   

2.2  Intervjuer, möten och hearings 

Under arbetets gång har Kulturrådets utredare genomfört ett trettiotal intervjuer, varav 
merparten med aktörer utanför Kulturrådet.  

Då det varit omöjligt med en heltäckande intervjuserie har vi strävat efter att sprida 
intervjuerna över hela det läsfrämjande fältet. Intervjuerna har varit inriktade på att sätta 
det blivande Läsrådet i ett sammanhang och att inhämta tankar om hur läsfrämjande 
organisationer ser på Läsrådets uppdrag, utformning och funktioner. 

Utredarna har i enlighet med uppdraget talat med företrädare för Skolverket, universitetet 
och högskolor, Sveriges kommuner och regioner, näringsliv och civilsamhället i olika 
konstellationer och på olika nivåer i organisationerna.  

I stort sett bekräftar samtliga kontakter bilden av ett fragmentiserat och projekttungt 
läsfrämjande i Sverige. Man anser också att det behövs en samordning av det 
läsfrämjande arbetet och att det behöver utgå från evidensbaserade metoder och 
praktiknära forskning. 

Många intervjuer visar på behovet av att synliggöra det läsfrämjande arbetet. Både bland 
de som arbetar med läsfrämjande, för beslutsfattare och policymakare och för 
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allmänheten. Informationsspridningen kan hjälpa aktörer att påbörja sitt arbete från högre 
kunskapsnivå och göra det lättare att öppna för nya samarbeten. 

Flera intervjupersoner återkommer till frågan om Läsrådets oberoende och legitimitet och 
risken för intressekonflikter även om man tror att den frågan går att lösa med en tydlig 
arbetsordning, ett tydligt mandat och en tydlig delegering. 

Kulturrådets utredare har även genomfört intervjuer med företrädare för läsfrämjande 
organisationer i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. 

Intervjuerna med dessa visar bland annat att viktiga framgångsfaktorer för läsfrämjande 
är ambitionen att långsiktigt samordna olika organisationers läsfrämjande arbete samt att 
skapa och sprida kunskapsunderlag. Fram träder också en bild av att förankringen i 
samhället är avgörande. Inte minst det viktiga arbetet att sprida insikten om läsningens 
betydelse för olika målgrupper. Samtliga trycker på behovet av attitydförändringar. Vikten 
av läsning i vid bemärkelse måste få ett brett genomslag. Det kan endast göras genom 
långvarigt informations- och påverkansarbete och i samarbete med alla berörda parter.  

Sammantaget har intervjuerna styrkt det Läsdelegationen pekat på i sitt betänkande och 
regeringen lyft fram i sin skrivelse om att det finns behov av att samla och sprida 
forskning om det läsfrämjande arbetet och att arbeta evidensbaserat och samordnat. I 
flera intervjuer har frågan om att fokusera på lässvaga grupper kommit upp. 

3. Läsrådets roll och uppdrag   
Utgångspunkten för regeringens beslut att tillsätta ett Läsråd är de nationella mål för 
litteratur- och läsfrämjande arbete som riksdagen beslutat. Målen innebär att alla i 
Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, 
ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög 
kvalitet.  

Regeringen betonar vikten av att skapa ett sammanhållet och kontinuerligt arbete där 
insatser inom olika sektorer och samhällsområden samverkar i högre grad. Fördelarna 
med samverkan och samordning handlar om såväl bättre utnyttjande av gemensamma 
resurser som olika yrkesgruppers möjlighet att komplettera varandras kompetenser. Flera 
remissinstanser pekar på kunskaps- och verksamhetsområden som bör vara 
representerade. 

Regeringen påtalar att sammansättningen av de olika kompetenser som ska utgöra 
Läsrådet ses i ett sammanhang.  

Utifrån uppdraget i regleringsbrevet och skrivelsen Barns och ungas läsning (Skr. 
2020/21:95) uppfattar Kulturrådet regeringens avsikt med Läsrådet som att det både ska 
stärka det befintliga läsfrämjande arbetet och mobilisera fler tunga samhällssektorer för 
läsfrämjande.  

Regeringen vill åstadkomma en nationell kraftsamling kring läsning med hjälp av 
befintliga organisationer, nätverk och initiativ och samtidigt skapa förutsättningar för nya 
samarbeten och ett både bredare och djupare engagemang.   

Kulturrådet tolkar “drivande och samordnande” som att Läsrådets uppgift är att 
åstadkomma ett vidgat samhällsengagemang för läsandet, men också att stötta det 
läsfrämjande arbete som pågår, att aktivt följa upp såväl forskning som resultat av 
läsfrämjandeprojekt samt sammanställa och sprida resultat av aktiviteter, metoder och 
projekt. 
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Läsrådet bör sträva efter att uppnå en samsyn kring vilka nationellt övergripande insatser 
på det läsfrämjande området som är av vikt och hur de bäst implementeras. I den andan 
föreslår Kulturrådet att Läsrådet ska arbeta aktivt med frivilliga åtaganden och 
partnerskap för att stärka och sprida läsfrämjande praktiker.   

Den samordnande delen av uppdraget tolkar Kulturrådet som en fortsättning på det 
nätverksarbete som redan initierats genom årliga nätverksträffar, men också att 
identifiera och tillgodose eventuella behov av ytterligare tematiskt ordnade nätverk, 
konferenser, kampanjer och andra informationsinsatser. Även möjligheten att följa upp 
och utvärdera det läsfrämjande arbetet kräver samordning och en av de inledande 
åtgärderna för Läsrådet bör vara att skapa förutsättningar för detta.  

Läsrådet kan initiera aktiviteter om de syftar till att följa upp, omvärldsbevaka och sprida 
metoder och lärande exempel. Det praktiska läsfrämjande arbetet ska fortsatt bedrivas av 
andra aktörer, såväl inom som utom Kulturrådet.   

Det pågår en rad initiativ och aktiviteter för att främja läsandet hos barn och unga, både 
på kommunal, regional och nationell nivå. Det finns flera nätverk som samlar kunskap, 
identifierar utvecklingsbehov och driver utvecklingen framåt. Befintliga initiativ, nätverk 
och organisationer är mycket viktiga för det läsfrämjande arbetet.   

Läsrådets uppdrag och organisation bör alltså analyseras ur ett brett samhälleligt 
perspektiv med målet att ge rådet både hög läsfrämjande kompetens och största möjliga 
samhällsinflytande. Läsrådet ska genom sin verksamhet nyttja de strukturer, 
organisationer och initiativ som redan finns, men dess ledamöter bör samtidigt 
ge läsfrämjandet såväl legitimitet som förankring i samhället.  

 

3.1  Läsrådets roll  

Läsrådet ska vara ett särskilt organ som, med Barnkonventionen som grund, verkar för 
alla barns och ungas rätt att utveckla sin läsförmåga och att tillgodogöra sig det skrivna 
språket i alla dess aspekter. Att Läsrådet placeras inom myndigheten Kulturrådet 
möjliggör synergieffekter i det läsfrämjande arbetet, eftersom Kulturrådet har närliggande 
uppdrag.  

Läsrådets roll är strategisk. Det utesluter inte att Läsrådet kan ta konkreta initiativ bland 
annat när det gäller att mobilisera fler delar av samhället i det läsfrämjande arbetet.  

Läsrådet bör inte ta över initiativ och aktiviteter från de organisationer och nätverk som 
redan arbetar med praktiskt, läsfrämjande arbete, utan i stället samordna, följa upp 
och utvärdera det arbete som pågår, exempelvis genom att initiera forskningsuppdrag 
samt ta fram metoder, indikatorer och nyckeltal för att följa upp läsning och läsfrämjande 
arbete. Läsrådet ska identifiera utvecklingsbehov och sprida kunskap om metoder för 
läsfrämjande arbete. I det arbetet ska Läsrådet utgå från forskning och beprövad 
erfarenhet. 

3.2  Läsrådets uppdrag  

Läsrådets uppdrag formuleras av regeringen i Kulturrådets regleringsbrev för 2021 och i 
den efterföljande regeringsskrivelse (Skr. 2020/21:95). Läsrådet ska 

• vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet,  
• samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, 

civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet,   

Signerande beslutsfattare: Kajsa Ravin, Generaldirektör, 2021-05-12



Läsråd 

 

 
 

9/15 

 
 

• ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera 
utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet. 

Läsrådet bör nå fler samhällssektorer än de redan engagerade. Med hjälp av befintliga 
nätverk och initiativ och genom att skapa förutsättningar för nya samarbeten kan 
Läsrådet bidra till att åstadkomma den nationella kraftsamling för läsning, som 
Kulturrådet uppfattat att regeringen efterlyser. Läsrådet bör alltså utformas med det 
uttalade syftet att göra läsfrämjande till en nationell angelägenhet.  

Det innebär att Läsrådets ledamöter bör ha möjlighet att verka på en strukturell, 
systemövergripande nivå. Läsrådet behöver ha tillgång till nödvändiga expertgrupper, 
praktiknära nätverk och resurser för att ta fram de kunskapsunderlag som behövs för 
dess bedömningar. 

Regeringen skriver att Läsrådet ska kunna lämna förslag på olika läsfrämjande insatser 
samt yttra sig över övergripande prioriteringar i Kulturrådets läsfrämjande arbete och hur 
läsfrämjande insatser inom olika sektorer kan samverka i högre grad. En uppgift för 
Läsrådet bör, enligt regeringen, vara att utse den läsambassadör som Kulturrådet idag 
förordnar.  

När det gäller ansvaret för kunskapsinsamling och att identifiera utvecklingsbehov skriver 
regeringen att Läsrådet bör följa hur andra länder arbetar med läsfrämjande och även 
samverka med andra läsfrämjande organ både nationellt och internationellt. Enligt 
regeringen bör Läsrådet ta fram en årlig rapport som bland annat innehåller en analys av, 
och en strategisk inriktning för, det läsfrämjande arbetet. 

Kulturrådet ser det som väsentligt för att Läsrådet ska lyckas med sitt uppdrag att det 
finns resurser att samla tematiskt ordnade nätverk och experter inom olika områden. I det 
sammanhanget är det också essentiellt att allas kunskap värdesätts. Arbetet ska präglas 
av öppenhet och respekt för olikheter samt att det finns aspekter av läsandet som är 
grundläggande för barns och ungas läsutveckling men som kanske inte alltid låter sig 
mätas. För att Läsrådets arbete ska leda till resultat för alla barn och unga i landet, krävs 
också att den regionala och lokala nivån inkluderas i arbetet.  

Kulturrådets utgångspunkt är att Läsrådet ska arbeta för att främja läsning genom 
vetenskap och beprövad erfarenhet (professionell kompetens) och genom att göra 
läsning till ett uppdrag för hela samhället (brett samhällsansvar).  

I enlighet med regeringens skrivelse (Skr. 2020/21) om det samband som finns mellan 
elevers läsförmåga och familjers socioekonomiska status, anser Kulturrådet att Läsrådet 
särskilt ska beakta socioekonomiska skillnader i det läsfrämjande arbetet. I detta ingår att 
arbeta med att nå och skapa förutsättningar för läsovana grupper och för personer med 
olika former av lässvårigheter eller funktionsvariationer. Läsrådet bör också verka för att 
nå läsare på de nationella minoritetsspråken och andra språkliga minoriteter i Sverige.  
Arbetet måste också komma såväl barn och unga i städer som i landsbygder till godo. 
Kulturrådet anser att uppdraget inte enbart bör omfatta läsning bland barn och unga, utan 
även vuxna, inte minst som de läsande förebilder vuxna kan vara.   

 

3.3  Uppgifter för Läsrådet  

Efter att ha tolkat regeringens skrivningar samt kartlagt delar av det läsfrämjande arbete 
som pågår internt på Kulturrådet och externt av andra aktörer kan Kulturrådet 
sammanfatta ett antal uppgifter eller åtaganden för Läsrådet.  
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Kulturrådet föreslår att Läsrådet ska:   

Ta fram en plan för att uppnå de nationella läsfrämjande målen. Planen beskriver de mål 
och aktiviteter som Läsrådet ska arbeta med och anger den strategiska inriktningen för 
de kommande åren. 

Ta fram en årlig rapport som innehåller en analys av det läsfrämjande arbetet i Sverige. 
Läsrådet kan välja att analysera ett tematiskt område inom det läsfrämjande arbetet. 
Rapporten bör innehålla analys, åtgärder och rekommendationer för fortsatta insatser.  

Följa och sprida forskning om läsfrämjande, såväl nationellt som internationellt och vid 
behov ta fram forskningsöversikter. 

Utse en nationell läsambassadör - utifrån den inriktning som föreslås i Läsrådets 
nationella plan och strategi för arbetet.  

Utifrån den nationella planen yttra sig över övergripande prioriteringar i det läsfrämjande 
arbetet. 

Kontinuerligt och över tid lyfta läsfrämjandets betydelse och höja engagemanget för 
läsandet i alla delar av samhället. 

Ta fram metoder, indikatorer och nyckeltal som gör det enklare att följa upp mer likvärdigt 
mellan läsfrämjande aktörer och på olika nivåer.  

Exempel på ytterligare uppgifter Läsrådet bör överväga är bland annat att organisera 
omvärldsbevakning på det läsfrämjande området, identifiera brister och samordna och 
sprida resultaten av de läsfrämjande aktiviteter och uppdrag som relevanta aktörer redan 
driver.  

Läsrådet bör arbeta aktivt med att synliggöra det befintliga läsfrämjande arbetet och all 
den kompetens som är samlad i till exempel biblioteksvärlden, skolvärlden och ideella 
läsfrämjande organisationer, inte minst för att tillgängliggöra erfarenheter och kunnande.  

För att kunna fullfölja sitt uppdrag ser Kulturrådet att Läsrådet behöver ha kapacitet att 
arrangera nätverksträffar, seminarier och konferenser för och med läsfrämjande aktörer.  

4.Förslag till organisation av Läsrådet 
Regeringen skriver (Skr.2020/21:95) att Läsrådet bör inrättas som ett särskilt organ inom 
Statens kulturråd. I Kulturrådets uppdrag ingår att föreslå former för hur Läsrådet ska 
organiseras och följas upp.   

Kulturrådet har i dagsläget två särskilda organ:  

1. Samverkansråd med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena 
inom ramen för kultursamverkansmodellen. Regeringen utser ledamöterna och 
Kulturrådets GD är ordförande. 

2. Juryn för Astrid Lindgren Memorial Award. Juryn har en egen förordning och ett 
eget kansli.   

Läsrådet blir, i enlighet med regeringens skrivelse, det tredje särskilda organet. 
Ledamöterna i Läsrådet utses, som till samverkansrådet, av regeringen. 
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I sina överväganden har Kulturrådet tagit med behovet av samordning, möjliga synergier 
och Läsrådets självständighet; och risken för stuprörseffekter, intressekonflikter och 
jävsituationer.  

För att bistå Läsrådet med stöd att utföra regeringsuppdraget ska personal anställas inom 
lämplig enhet vid Kulturrådet. 

4.1 Läsrådets mandat och ledamöter 

Avgörande för Läsrådets auktoritet och därmed möjligheter att på allvar främja läsandet i 
Sverige och bidra till att bryta den negativa utvecklingen är sammansättningen av rådets 
ledamöter och, i särskilt hög grad, vem som blir dess ordförande. Denne eller denna bör 
vara en person med mycket stor och bred auktoritet i samhället och personligt intresse för 
dessa frågor. Ledamöterna bör representera breda sektorer av samhället, som skola, 
kultur, arbetsmarknadens parter, högskola/universitet, kommuner och regioner och 
civilsamhället, och inom dessa inneha ledande befattningar eller på annat sätt ha 
möjlighet att verka för att Läsrådets intentioner omsätts i konkret verklighet. 

En framgångsfaktor är att ledamöterna kan vara bärare av sektorsperspektiv och 
företräda organisationer med stort inflytande.   

Läsrådet kan till sin hjälp utse referens- och expertgrupper efter behov. Med 
utgångspunkt i det vi definierat som Läsrådets roll och uppdrag ser vi behov av kunskap 
och kompetens inom flera viktiga områden. Det gäller framför allt forskning och evidens, 
jämlikhetskompetens, tillgänglighets- och minoritetsperspektiv, socioekonomiska faktorer 
samt flernivåsamverkan (nationell, regional och lokal nivå). En av rådets första 
arbetsgrupper bör ta sig an uppdraget att hitta en form för uppföljning, liksom relevanta 
indikatorer och nyckeltal.  

Ledamöterna ska framför allt ägna sig åt strategiska beslut och överväganden. 
Ambitionen är att göra barns och ungas läsning till en nationell angelägenhet. I detta 
ingår även vuxnas läsande, som förebilder och för att introducera barn till läsning. 
Läsrådet måste ges den organisatoriska tyngd som behövs för att få genomslag på alla 
nivåer och sektorer i samhället. Läsrådet bör sträva efter att utveckla frivilliga åtaganden, 
sektorsövergripande partnerskap och samarbeten mellan verksamheter på olika nivåer i 
samhället. 

Ledamöterna får inte vara beroende av att söka stöd från Kulturrådet eller ha ett direkt 
inflytande över Kulturrådets bidragsgivning och därmed riskera att hamna i en 
jävsituation.  

Läsrådets ledamöter bör i inledningsskedet utses på en mandatperiod om två eller tre år, 
för att undvika att hela rådet byts ut samtidigt. Nya ledamöter utses av regeringen och 
sitter på treåriga mandat som kan förlängas.  

4.2 Läsrådets personal 

För att Läsrådet ska kunna lösa sina uppgifter så effektivt som möjligt behöver rådet 
anställd personal till sitt förfogande. Personalen blir den operativa delen av Läsrådet och 
ska bistå Läsrådet i dess arbete.  

Läsrådets personal placeras inom befintlig myndighetsstruktur i lämplig enhet för att på 
bästa sätt ta till vara de resurser och den kompetens som idag finns på Kulturrådet och 
för att undvika att bygga upp parallella strukturer som gör arbetet mindre effektivt och 
motverkar den samordning som ska uppnås.  
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Tänkbara funktioner till Läsrådets stöd kan vara koordinator och kommunikatör.  

 

4.3 Övriga grupper och nätverk  

Läsrådets arbete med att samla och samordna läsfrämjande aktörer i Sverige innebär 
dels att Läsrådet samverkar med befintliga aktörer, initiativ och organisationer, dels att 
Läsrådet kan bilda referensgrupper, arbetsgrupper och nätverk efter behov. 

Läsrådet behöver själv identifiera behovet av och utforma sina eventuella 
referensgrupper och expertstöd under uppbyggnadsskedet och senare under det löpande 
arbetet. Det kan till exempel handla om att tillgodose Läsrådets behov av kompetens i 
sakförhållanden för grupper med särskilda behov, men också som en metod att verka 
sektorsövergripande eller att integrera läsfrämjandet mellan olika systemnivåer – 
nationella, regionala och lokala strukturer.  

 

5. Förslag till uppföljning och utvärdering 
Regeringen pekar ut uppföljning som ett ansvar för flera nivåer. I regeringsskrivelsen 
“Barns och ungas läsning”, Skr. 2020/21:95 tar regeringen upp behovet av att utveckla 
former för uppföljning och utvärdering av det läsfrämjande arbetet. Regeringen ser detta 
som en uppgift för berörda myndigheter och även för Läsrådet. Befintliga kultur- och 
läsvaneundersökningar nämns som en viktig del i det arbetet.  

Staten har ett övergripande ansvar att se till att det finns likvärdiga förutsättningar för de 
områden och insatser som staten förfogar över. På liknande sätt har regioner och 
huvudmän ansvar för att följa upp sina verksamheter. På den kommunala nivån finns 
motsvarande ansvar, framför allt när det gäller skolan och lärarnas uppföljning av 
elevernas läsutveckling och övriga kunskapsutveckling samt driften av folkbiblioteken. 

Vidare anser regeringen att inte bara det läsfrämjande arbetet behöver följas upp, utan 
även de insatser som görs och den effekt de har. Detta är något som Läsrådet kan 
redovisa i sina årliga rapporter till regeringen. 

5.1 Uppföljning av arbetet med läsfrämjande i Sverige 

För att kunna göra en plan som syftar till att uppnå de läsfrämjande målen i Sverige (se 
avsnitt 3.3) behöver Läsrådet börja med att kartlägga de insatser som görs och vilka 
behov av utveckling som finns.  

Läsrådet följer upp målen och aktiviteterna i planen vart tredje år.  

För att möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning bör Läsrådet samla de nationella och 
internationella uppföljningar som görs av läsande och läsfrämjande. För att underlätta 
samordning och jämförbarhet är det önskvärt att Läsrådet utvecklar metoder och tar fram 
indikatorer för att följa upp läsande och läsfrämjande i Sverige.  

Kulturrådet föreslår att den årliga rapporten ägnas åt att djupare analysera det eller de 
områden som Läsrådet bedömer vara särskilt intressanta att fördjupa sig i.    
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5.2 Uppföljning av Läsrådet och dess arbete 

Läsrådets organisation, roll och uppdrag ska ha en prövotid om tre år. Därefter görs en 
utvärdering av Läsrådets organisatoriska hemvist, personal, sammansättningen av rådets 
ledamöter och rollfördelningen mellan Kulturrådet och Läsrådet. Syftet är att bedöma om 
Läsrådets organisation är ändamålsenlig för att utföra Läsrådets uppdrag. Utvärderingen 
ska göras av extern part.   

Läsrådets löpande arbete följs upp i Kulturrådets årsredovisning.   

6. Budgetförslag 
Nedanstående förslag till budget bör ses som en preliminär uppskattning av hur 
kostnaderna kan komma att fördela sig. Budgetposterna kan behöva revideras när 
Läsrådet hunnit sätta sig in i hur det vill arbeta.  

Overhead 3 000 000 kr 

Läsråd (ledamöter) 420 000 kr 

Personal 2 800 000 kr 

Arbetsgrupper/ kunskapsstöd 1 000 000 kr 

Utvärderingar/ rapporter  980 000 kr 

Nätverksträffar/ konferenser/seminarier 950 000 kr 

Marknadsföring/ kommunikationsinsatser 750 000 kr 

Resor     100 000 kr 

Totalt 10 000 000 kr 

 

Läsambassadören utses av Läsrådet, men kostnader för läsambassadören och 
ambassadörens stöd ligger på andra budgetposter än Läsrådet. 

7. Behov av regeländringar 
7.1 Myndighetsinstruktionen 

Under rubriken “Särskilda organ” föreslås följande tillägg under en egen paragraf: 

§  Inom myndigheten finns ett läsråd med uppgift att samordna och utveckla det 
läsfrämjande arbetet i Sverige. Regeringen bestämmer vilka statliga myndigheter och 
nationella institutioner som ska ingå i Läsrådet. 

  

Signerande beslutsfattare: Kajsa Ravin, Generaldirektör, 2021-05-12



Kulturrådets förslag till läsråd, KUR 2021/853 

 

 
 

14/15 

 
 

 

8. Bilagor 

 

Bilaga 1. Genomförda intervjuer 

 

Berghs förlag 

Bonnier Carlsen 

Dyslexiförbundet 

En Bok För Alla 

Folkbildningsrådet 

Folkhälsomyndigheten 

Foreningen !les, Norge 

Föreningen för regional biblioteksverksamhet  

Kungliga Biblioteket 

Läsdelegationen  

Läsrörelsen  

Läsrörelsen, Finland 

Malmö Universitet 

Mittuniversitetet 

Myndigheten för tillgängliga medier 

Natur och Kultur  

Region Västra Götaland 

SACO 

Sametinget 

Skolverket 

Slots- og Kulturstyrelsen, Danmark 

Socialstyrelsen 
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Stiftung Lesen, Tyskland 

Svensk biblioteksförening 

Svenska Barnboksinstitutet 

Svenska Förläggareföreningen 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Författarförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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