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VIRTUELLA FÖRFATTARBESÖK

ADMINISTRATION
INTERNATIONELLT SAMARBETE LÄSCENTRUMS 

PUBLIKATIONER

Undantagsår

Läscentrum stöds av Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet,  
Finlands svenska författareföreningen, Finska Kulturfonden, Otavan kirjasäätiö, Lauri Jäntin säätiö och Uudenmaan pintasuojaus Ky

Läscentrums nyckeltal 2020

ANTAL VIRTUELLA BESÖK

Det allmänna bidraget till Läscentrum är 355 000 euro. 
Summan inbegriper stödet till kulturtidningar.

4 heltid
3 deltid

PERSONAL

UBS allmänna stöd och stöd till kulturtidningar
Annan offentlig finansiering
Ersättning för författarbesök
Serviceavgift och egen finansiering
Privat finansiering

34%26%

12%24%

4%

64 %  
fler läsare på ett år 

80 000  
sidbesök10 länder

10 internationella besök och möten

Läscentrum deltar tillsammans med 
30 organisationer i det internationella 
nätverket EURead

 

7 st.

319 st.

2019 2020

Inslaget om virtuella 
författarbesök i 
huvudnyheterna i tv 1 
sågs eller lästes  

6 miljoner ggr

100 %  
av författarna. gör gärna 

virtuella besök på nytt

100 %  
av vårens beställare 

var nöjda med 
besöken 

52 %  
uppgav att besöket 

tände läsgnistan

553 350 LÄSARE RUNTOM I FINLAND  

TRÄFFADE EN FÖRFATTARE

mindre betalades ut till  
författarna

 2019: 
589 357€ 

2020:  
1067 st.

2019:  
1869 st.

Vierailujen määrä

2020:
349 215€

UNDANTAGSTILLSTÅNDETS 
EFFEKT

innehåller mer än 40 inhemska och internationella 
undersökningar och utredningar

6 läskunnighetsforskare har intervjuats för 
publikationen

12 400 besök på Läsveckans webbplats 

FORSKNING

10 fakta om läsning

#

av de vuxna läst mer

av föräldrarna läste  
med sina barn

27 % 

52 % 

av finländarna märkt att det är 
viktigt att läsa nyheter.

45 % 
Tack vare det har

Medierna hänvisade till undersökningen

i mer än  
8 månaders tid
I bl. a. MTV, Yle, Svenska Yle, HBL, lokala 
medier

KAMPANJER

1, 7 miljoner 
har nåtts av Läsveckan på sociala medier

Mer än 9800 följare

LÄSCENTRUM PÅVERKAR

PROJEKT

Kassar har delats ut

i samtliga 310 kommuner

till mer än 100 000 barnfamiljer

på 9 olika språk

hälsovårdarna gav projektet  

vitsordet 9,4

En läsgåva till barnet

En författare till varje skola
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-240 142 euro

-43 % JÄMFÖRT MED ÅRET INNAN

Läscentrum undersökte hur undantags tillståndet 
påverkade läsvanorna. Enligt undersökningen har...

9 författare gjorde 9 turnéer i

30 skolor och nådde

1811 elever

Läscentrum reagerade på 
restriktionerna genom att 
ändra författarbesöken till 
virtuella framträdanden och 
pilotera olika modeller för 
dem

Information har spridits till

180 000 sidbesök


