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ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR OCH SYFTEN 
 
Föreningen Göteborgs Litteraturhus har som övergripande syfte att tillvarata 
medlemmarnas och allmänhetens litterära intressen och engagemang på det sätt det 
finns formulerat i föreningens stadgar och programförklaring. Målet med 
verksamheten är att med tydlig förankring bland föreningens medlemmar utforma 
och presentera ett mångsidigt, intresseväckande och innehållsrikt litterärt program 
för allmänheten. Att vara ett sammanhang där litteratur och samtal om och genom 
litteratur lyfts fram som en central del av ett hållbart och demokratiskt samhälle. 
Programmet ska skapas i samarbete med medlemmar, med samarbetspartners och 
andra som på olika vis tar del av föreningens arbete. Programverksamheten ska 
planeras på sätt som omfattar och förenar olika litterära genrer, ämnen, former och 
aktiviteter.	 
	 
Ett annat centralt syfte är att vara en plats för litterär och demokratisk praktik och 
organisering, ett sammanhang för möten och kunskapsutbyten som möjliggör nya 
idéer att formuleras, samarbeten skapas, litterära och bildande projekt och arbeten 
genomföras. Verksamheten i Göteborgs Litteraturhus präglas av ett bejakande och 
nyfiket förhållningssätt inför de sätt som litteraturen framträder och verkar på i 
relation till samhället såväl som inuti och mellan individer. 
	 
Majoriteten av de programpunkter och aktiviteter som presenteras av föreningen ska 
vara offentliga och kommunicerade till allmänheten i förväg via främst hemsida och 
den egna sidan på Facebook. Ett visst utrymme finns samtidigt för medlemmar att 
hålla interna träffar, kurser, cirklar eller möten. Verksamheten på Göteborgs 
Litteraturhus ska stimulera och ge utrymme för många delar av det litterära fältet; 
läsare av alla slag, författare, förläggare, redaktioner, översättare, arrangörer, 
poeter, förmedlare, kritiker och givetvis en litterärt intresserad allmänhet i stort: vad 
litteratur är och vad ett litterärt intresse kan bestå i eller hur det kan ta form och 
verka är dessutom en fråga som vi betraktar som öppen och föränderlig. 
	 
I hjärtat av verksamheten finns en vilja att omsätta litteraturens verkningskraft och en 
insikt om vikten av en demokratisk folkbildning för alla. Därför är ambitionen för 
verksamheten som helhet är att med sina program och nätverk nå en så varierad och 
blandad publik som möjligt avseende ålder, sociala och ekonomiska villkor och grad 
av litterärt intresse. Av denna anledning ska också majoriteten av programmet ha fritt 
inträde.	 
 
 



NYHETER OCH SATSNINGAR 2022-23 
	 
Denna verksamhetsplan syftar till att strukturera och kommunicera föreningens 
verksamhet under verksamhetsåret som följer årsmötet, det vill säga 1 april 2022- 1 
april 2023. 
	 
Göteborgs Litteraturhus är ett litteraturhus som drivs av dess medlemmar, vilket 
innebär att medlemmarnas behov, frågor och ambitioner är styrande för 
verksamhetens inriktning. Föreningens övergripande målsättning är att vara en 
central plats för litteraturlivet i Göteborg, en utvecklande kraft för den litterära 
offentligheten. Detta är ett arbete som utförs också tillsammans med aktörer som 
inte är medlemmar utan istället samverkanspartners och finansiärer.	 
 
Inledningsvis kan tre satsningar lyftas fram särskilt: 
 
a) Litteraturstad-samarbetet. Ett fokusområde under 2022 ligger på att fortsätta 
utvecklingen av samarbetet inom Göteborg som en Unesco City of Literature. 
Samarbetet ligger i linje med den övergripande målsättningen att driva på 
utvecklingen av Göteborg som litteraturstad och vara ett nav för det litterära livet i 
Göteborg. 
 
 
b) Kommunikationsplan och hemsida. En en annan satsning föreningen gör under 
2022 är att utveckla verksamhetens interna och externa kommunikation, samt arbeta 
med hemsidan som ett digitalt rum såväl som en informationskanal och arkiv. 
Utvecklingen under pandemin har gett en mängd nytt digitalt material och nya 
kunskaper om digitala former av programläggning. De många digitala program som 
producerats inom föreningen under 2020-21 och den fortsatta satsningen på att på 
enkelt sätt spela in litterära program innebär att den redaktionella och kurerande 
funktionen på hemsidan och föreningens närvaro i sociala medier blir viktigare. 
Målsättningen för 2022-23 är därför att utveckla hemsidan så att den fungerar mer 
som ett digitalt rum med redaktionellt innehåll såsom intervjuer med medlemmar 
och presentationer, publiceringar av skriftligt såväl som inspelat material.	 
 
	 
c) Shared reading och föreningsutveckling. En tredje satsning föreningen gör under 
2022 utgörs av ett projekt inom det som på engelska heter Shared Reading, sprunget 
ur en läsrörelse som heter The Reader som startade i Liverpool. Föreningen har 
beviljats medel från Kulturrådet för att utbilda fem så kallade ”läsledare” enligt den 
särskilda metod som The Reader utformat. Det handlar om att i grupp läsa högt 
tillsammans och göra pauser för att dela tankar, reflektioner, erfarenheter som 
aktiveras under läsningen. Utbildningen bekostas av projektet och medlemmar bjuds 
in att söka de fem platserna. Läsledarna går sedan ut och startar läsgrupper, idealt 
med koppling till den egna medlemsföreningens inriktning och pågående verksamhet. 
Ett mål är att skapa en grupp där deltagarna från början har en bild av var de vill 
omsätta utbildningen, vilken typ av grupp de vill nå eller skapa. Tanken är att 
projektet både ska vara utvecklande för föreningen som sådan, men samtidigt verka 
läsfrämjande i rum bortom föreningens egna.	 



	 
	 

OMRÅDEN FÖRENINGEN LÄGGER SÄRSKILD VIKT 
VERKSAMHETSÅRET 2022-23: 

1. Medlemmarna 
2. Unga arrangörer och producenter 
3. Hemsida och digitalisering 
4. Samarbeten och utbyten 
5. Övriga program av föreningens anställda 
6. Finansiering och budget 
 

1. Medlemmarna 
	 
Under 2022 ligger en fortsatt stark betoning på att främja medlemmarnas program 
och projekt. Ett fokus på medlemsutveckling skapar bredd, kvalitet och hållbarhet i 
verksamheten och utgör samtidigt en viktig del av föreningens syften och mål. Vikt 
läggs vid det pågående arbetet med att inventera medlemmarnas behov och låta 
dessa vara vägledande för verksamheten, att stötta och stärka medlemmarna i rollen 
som litterära arrangörer och programproducenter. 
	 
Särskild vikt kommer under verksamhetsåret 2022 läggas på att möta medlemmarnas 
behov under och efter pandemins härjningar i samhället. Konkret visar det sig också i 
medlemsaktiviteter av nätverkande (och festlig) art samt på extra omsorg kring 
kommunikationen både internt och externt, med betoning på utveckling av hemsidan 
samt erbjuda utbildning inom metoden Shared reading som kan användas för 
läsfrämjande arbete. 
	 
Föreningens personal har som uppgift att analysera behov och möjligheter och stödja 
medlemmarna i deras arbete kring programläggning, idéutveckling till 
programpunkter eller projekt och erbjuda annat stöd i form av exempelvis 
kompetens att skapa digitala program, stöd i marknadsföring och främja nätverkande 
och samarbeten inklusive samverkande projekt och satsningar i relation till stadens 
status som Unesco City of Literature. Allt utvecklingsarbete sker i nära och 
förtroendefull dialog mellan föreningens två anställda och styrelsen.	 
	 
Det är mycket oklart hur planerade byggprojekt utanför Lagerhuset kommer påverka 
föreningens programverksamhet. Styrelse såväl som personal bevakar föreningens 
intressen i relation till störningar som bygget kan skapa och försöker i möjligaste mån 
hjälpa medlemmar att finna ersättningslokaler om behov uppstår. 
 

Prioriteringar 2022: 
 
 
 



• Enskilda möten med de medlemmar som så önskar i syfte att inventera behov, 
stödja deras arbete och bidra till att deras offentliga arrangemang blir så bra 
som möjligt. 

	 
• Utöver stadgeenliga medlemsmöten i mars och september bjuda in till 

medlemsträffar i syfte att främja kommunikation, trivsel, samarbeten (under 
förutsättning att det anses säkert med hänsyn till smittorisk). 
 

• Arbeta fram och mot slutet av verksamhetsåret implementera en 
kommunikationsplan, gällande intern såväl som extern kommunikation i 
sociala medier, nyhetsbrev, medlemsbrev, hemsida. 
	 

• Samordna eller bidra till att möjliggöra gemensamma programsatsningar för 
medlemmar att delta i, exempelvis under Världsbokdagen 23 april, julmarknad, 
projektet ”Fönsterpoesi” och annan liknande samverkan med koppling till 
litteraturstaden Göteborg. 
	 

• Vid behov bidra i arbetet med planering och genomförande av Göteborgs 
poesifestival 2022. 
	 

• Bevaka medlemmarnas intressen i relation till nybyggen i närområdet gällande 
buller och framkomlighet och i möjligaste mån stötta medlemmar som 
tillfälligt behöver söka sig till andra lokaler för programverksamhet. 
 

• Erbjuda medlemmarna utbildning som läsledare inom Shared reading och stöd 
i att skapa och upprätthålla en läsfrämjande och utvecklande praktik kring 
metoden. 

	 

2. Unga perspektiv, unga arrangörer och producenter 

Göteborgs Litteraturhus har sedan starten haft varierad publik gällande ålder – 
framförallt har den varit åldersintegrerad. Under pandemiåren har det varit 
svårare att ta reda på vilken ålder publiken har, eftersom de inte syns för 
arrangörerna (i rummet) på samma självklara sätt som tidigare. Vad som fortsatt 
gäller är att i Göteborgs Litteraturhus kan unga arrangörer testa idéer, få snabb 
respons, lyfta fram det som väcker intresse. Ett exempel när så sker är program 
som presenteras i samarbeten med utbildningar: Litterär gestaltning, 
Redaktionell praktik och Kulturprogrammet (Göteborgs universitet), 
Yrkeshögskolan Kulturverkstan, Författarskolan i Angered och 
Kvinnofolkhögskolan. Flera av dessa har sedan några år tillbaka sina 
slutseminarier och avslutningsläsningar i Göteborgs Litteraturhus, vilket vi 
givetvis uppmuntrar en fortsättning på 2022. Att det går snabbt och smidigt att 
arrangera program hos oss och att enskilda arrangörer får mycket frihet men 
även stöd i arbetet samt att kommunikationen fungerar är andra viktiga faktorer 
till varför vi har många unga arrangörer i verksamheten. Det är lätt att testa en 
idé, och det finns möjlighet att utvecklas om man vill fortsätta.	 



Förbättrade möjligheter för digitala sändningar kommer kommuniceras i särskild 
riktning mot en ung målgrupp. När hemsidan arbetas om finns möjlighet att 
bättre lyfta fram vad Göteborgs Litteraturhus kan erbjuda unga arrangörer som 
vill pröva en programidé och skapa litterära händelser. 

Ett närmare samarbete med medlemsorganisationen KulturUngdom planeras 
även för 2022, bland annat i anslutning till bokmässan och i satsningen på Shared 
reading. 

Föreningens samarbete och utbyte med Hear my voice i Sydafrika kommer under 
2022 delvis fokusera särskilt på unga utövare framförallt inom poesi och Spoken 
word. 

Prioriteringar 2022 

• Stöd till unga arrangörer och vid behov hyresreducering för unga arrangörer, t 
ex skrivarskolor som vill presentera nyskriven litteratur, även om de inte är 
medlemmar. 
 

• I riktad kommunikation mot ungdomar särskilt lyfta fram de nya digitala 
resurser föreningen erbjuder för utveckling av litterära program 2022.  
 

• I samarbetet med Hear my voice i Sydafrika lyfta fram unga poeter. 
 

• Särskilt stödja medlemsorganisationen KulturUngdom i de satsningar och 
samarbeten de vill göra inom litteraturområdet. 
 

• I projektet kring Shared reading särskilt prioritera en läsgrupp som riktar sig 
till unga. 

	 
	 
3. Hemsida och digitalisering 
 
Som redan nämnts planeras en satsning på hemsidan. Målet är att bättre anpassa och 
spegla verksamhetens utveckling sedan starten 2015 och bättre ta hand om allt det 
digitala material som genererats under pandemin, samt tydligare lyfta fram 
medlemmarnas särart och föreningen som sådan. Ambitionen är att hemsidan också 
på ett än tydligare sätt ska synliggöra medlemmarnas mångfald och specificitet te x i 
form av intervjuer där konceptet ”månadens medlem” är en idé som utforskas. 
Arbetet sker i nära samarbete med föreningens grafiska formgivare Johan Ahlbäck i 
dialog mellan personal, medlemmar och styrelse. 
 
Hemsidan ska lyftas fram som en viktig plats där föreningen offentliggör 
medlemmarnas mångskiftande verksamheter. Arbetet med hemsidan och 
kommunikationsstrategin innebär en ökad kostnad tillfälligt för föreningen vilket 



återspeglas i budgeten. Medlemmar bjuds givetvis in till att delta i utvecklingen av 
hemsidan, lämna synpunkter, önskningar, formulera behov och idéer. 
	 
Efterdyningarna (om den inte fortsätter med nya mutationer och vågor av 
smittspridning) av pandemin kan komma att kräva en nyorientering i 
programverksamheten. Till exempel är det svårt att avgöra nu hur stort kommer 
intresset kommer vara för hybridarrangemang i vår kontext och hur den digitala 
utvecklingen kommer se ut efter pandemin. Den kompetensutveckling som 
påbörjades 2021 fullföljs dock under 2022. Det gäller fortbildning i hur hantera 
kameror, streaming och inspelning av scenprogram. Fortbildningen sker via inspelade 
”tutorials” som lär ut hur man gör för att själv skapa program från Göteborgs 
Litteraturhus och vid behov också handledning och stöd vid inspelning. Föreningen 
har också kontakt med kompetent filmare som kan hyras in. 
	 
Prioriteringar 2022 gällande hemsida och digitalisering: 
	 

• 	Utveckla och nylansera hemsidan i syfte att stärka dess funktion som ett 
digitalt rum och plats för publiceringar med litterär koppling. 
 

• I arbetet med att utveckla hemsida och tillhörande plattformar skapa tydliga 
former för att ta in medlemmars behov och synpunkter i processen, te x 
genom workshops och avstämningar under arbetets gång.	  
 

• Ge möjlighet för medlemmar att få grund- eller fortbildning i att använda 
digitala verktyg för streaming, inspelning / dokumentation av litterära program 
genom tutorials och handledning. 

	 
	 
	 
4. Satsningar på samarbeten inom och med staden, regionen, Skandinavien och 
internationellt 
	 
Inom och med Göteborgs stad 
Den viktigaste formen för lokal samverkan under 2022-23 sker inom ramen för 
samarbetet knutet utnämningen av Göteborg som en Unesco City of Literature. 
Viktiga gemensamma satsningar inom gruppen gäller läsfrämjande för barn och unga, 
satsningar på yttrandefrihet och fokus på Göteborg och regionen som Fristad 
(ICORN). Arbetsgruppen leds av ett nyinrättat kansli med samordnare från stad, 
region och Göteborgs universitet. Som nämnt inledningsvis ingår i arbetsgruppen för 
litteraturstaden personalen från Göteborgs Litteraturhus, tillsammans med 
representanter från Göteborgs stad, Författarcentrum Väst, Göteborgs universitet, 
Bokmässan, VG-regionen, Förvaltningen för kulturutveckling. 
	 
Här betonas samverkan som central motor för litteraturstaden. Målen med denna 
samverkan finns formulerade under sex olika rubriker i den ansökan som beviljades, 
områden som samtidigt ringar in och fokuserar litteraturstadens styrkor och profil 
som sådan. Föreningens sammanlagda arbete är representerat i ansökan och präglar 
därför delar av dess utformning. Föreningens personal deltar fortsatt i arbetsgrupper 



för litteraturstadens utveckling och föreningens ordförande kommer ta plats i dess 
rådgivande grupp.	 
	 
Det arbete föreningens personal gör inom detta samarbete sker i syfte att lägga en 
god grund för utvecklingen av Göteborg som Unesco litteraturstad och företräda 
föreningens intressen och behov i arbetsgrupperna upptar en del arbetstid. Arbetet 
kommer föreningen till del men ökar samtidigt komplexiteten i arbetsuppgifterna för 
personalen. För kommande år söks ytterligare verksamhetsstöd från Västra 
Götalandsregionen för att möjliggöra en hållbar utveckling av föreningens verksamhet 
i takt med att medlemmar ökar och samarbetet inom Litteraturstaden och regionen 
växer. Hur arbetsbelastningen kopplad till programverksamhet och lokalanvändning 
ser ut för de anställda beror på hur situationen i samhället i relation till pandemin 
eftersom programverksamheten delvis följer dess vågor. En målsättning är att det ska 
finnas viss flexibilitet kring arbetstid i relation till arbetsuppgifter redan under 2022, 
beroende på hur föreningens ansökningar och intäkter utfaller. 
	 
Formaliserat samarbete har föreningen med Folkuniversitetet och Förvaltningen för 
Kulturutveckling (fd Kultur i väst). Föreningen har även återkommande samarbeten 
med studenter vid Göteborgs universitet (Institutionen för Litteratur, idéhistoria och 
religion, Valand-HDK, Institutionen för kulturvetenskap). 
	 
Göteborgs Litteraturhus ingår sedan 2019 i den större föreningen Föreningen 
Lagerhuset. Syftet är att samla alla kulturverksamheter i Lagerhuset och utveckla 
huset till en mötesplats och resurs för publicistisk och kulturell verksamhet. Arbetet 
har fortskridit och blivit ett viktigt forum för samordning, idéutbyte och 
projektplanering. Under 2020 blev Föreningen Lagerhuset medlem i Folkets hus och 
parker. En dialog pågår kring lokalutveckling och fördjupat samarbete i syfte att 
stärka Lagerhusets position som central plats för kulturlivet när staden planerar 
omfattande nybyggnationer på och runt Masthuggskajen och Olof Palmes plats. 
	 
Föreningens personal deltar även i juryarbetet för Årets brunnslockspoet, ett projekt 
som ägs av Göteborgs stad och syftar till att varje år publicera ny poesi på brunnslock 
på ett antal gator i staden. 
	 
Regionalt, skandinaviskt och europeiskt samarbete 
Under 2020 och 2021 stod Göteborgs Litteraturhus tillsammans med Nordiska 
litteraturhuset i Åmål värdar för två konferenser för fristående litteraturhus i 
Skandinavien. Även liknande verksamheter eller aktörer som arbetar för eller önskar 
starta nya litteraturhus bjöds in. Konferensen resulterade i att vi började lära känna 
varandras verksamheter; deras förutsättningar, premisser, särskildhet och 
framtidsdrömmar för att se om vi kan ringa in vad vi har gemensamt och vad vi kan 
hjälpa varandra med. Under 2022 planeras en resa till Jönköpings litteraturhus för att 
få ytterligare inblick i deras verksamhet och stärka relationerna mellan 
litteraturhusen i Sverige, samt eventuellt en resa till Litteraturhaus i Köpenhamn på 
liknande grunder. 
	 
Den tyska paraplyorganisationen Literaturhaus.net planerade för 2020 en festival i 
kombination med en konferens för ”Europan literary venues”. Denna sköts upp och 
planeras nu istället äga rum i juni 2022. Kontakt är knuten sedan tidigare och 



samarbete kommer ske i form av att föreningens verksamhetsledare deltar i 
planeringen av programmet i Berlin, samt deltar i konferensen. Ett tillfälle för 
fortbildning och nätverkande med litteraturhus i hela Europa. 
	 
Föreningen har under senare år fördjupat samarbetet med Kulturutveckling VGR där 
vi tillsammans lägger programmet för deras fortbildnings- och inspirationsträffar 
kring läsning, läsfrämjande och litteratur i programserien “Croissanter och litteratur” 
som fortsätter 2022. Träffarna inom nätverket Förlagsmåndag kommer återupptas. 
Föreningens roll inom Västra Götalandsregionen i stort har uppmärksammats som 
betydande och gör att föreningen för 2022 kommer ansöka om regionalt 
verksamhetsstöd. 
	 
Demokrati- och litteraturutbyte med Sydafrika 
Föreningen har ett pågående demokrati- och litteraturutbyte med spoken word-
kollektivet Hear my voice i Sydafrika. Poeter, författare och arrangörer deltar och 
syftet är att vitalisera föreningens litterära scen och utveckla våra respektive 
föreningar i rollen som pådrivande inom samhällsutveckling och som forum för 
samtidsfrågor, samt initiera publikationer av översatt samtida sydafrikansk och 
svensk litteratur. Projektet är ett uppdrag från Svenska Institutet och sker även i 
samarbete med Svenska ambassaden i Tshwane (tidigare Pretoria). Under 2020-21 
utarbetades nya former för utbytet som genomförs digitalt men också i form av 
publikationer på olika språk. Under 2022 planeras en fortsättning. Vikt läggs vid 
värdet att låta utbytet utvecklas organiskt. Särskilt uppmärksamhet riktas under 2022 
års projekt på hur de litterära strukturerna för litterär publicering, litterär 
offentlighet och inte minst mångspråkighet undersöks djupare. Där kan årets 
Bokmässa komma att bli en fokuspunkt för samarbetet som planeras vidgas och för 
2022-23 inkludera tidskriften Glänta. 

I sina samarbeten ska föreningen göra följande prioriteringar: 

• Ge extra stöd och vid behov handledning till student- och elevarrangerade 
programpunkter och samarbeta med litteratur-, konst- och kulturutbildningar 
i Göteborg. 
 

• 	Inom ramen för projektet kring Shared Reading undersöka nya samarbeten i 
syfte att nå de målgrupper som finns formulerade i projektplanen, i första 
hand unga under 20 år. 
 

• Tillsammans med Förvaltningen för Kulturutveckling arrangera minst 4 
program under rubriken ”Litteratur och Croissanter”. 
 

• Fortsätta samt fördjupa det kollegiala samtalet och bygga vidare samarbetet 
med Nordiska litteraturhuset i Åmål och nätverket med andra litteraturhus i 
Skandinavien. 
 



• Samarbeta med Literaturhaus.net i deras programläggning av Festival for 
European Literary Venues i fortbildande och nätverkande syfte. 
 

• Ansöka om ett förnyat uppdrag från SI i syfte att fortsätta/ fördjupa 
demokrati- och litteraturutbytet med organisationen Hear My Voice i 
Sydafrika. I samarbete med tidskriften Glänta publicera texter sprungna ur 
utbytet. 
 

• I samarbete med Föreningen Lagerhuset arbeta för att värna och stärka 
Lagerhusets position i staden under byggnationerna i närområdet och föra 
samtal kring olika typer av samarbeten kring lokaler och tillgång till lämpliga 
lokaler för olika typer av litterära och kulturella verksamheter i området.  
 

• Ansöka om regionalt verksamhetsstöd för 2023.	 
 

5. Övriga program producerat av föreningens anställda 

Som redan nämnt kommer föreningens anställda lägga vikt vid medlemsutvecklingen 
och fördjupning av samarbeten kring programpunkter som presenteras tillsammans 
med medlemmar och andra samarbetspartners som redan beskrivits, vikt kommer 
läggas vid att stärka den digitala kompetensen inom föreningen när det kommer till 
programutveckling (se punkt 1). 

Ett fokus på att skapa internationella författarsamtal. Personalen kommer också 
prioritera litterär programläggning med utgångspunkt i frågor kring minoritetsspråk 
och mångspråkighet. 

Föreningens anställda kommer förankra och kommunicera planer kring utvecklandet 
av Göteborg som litteraturstad dels när svar på ansökan kommer i slutet av oktober 
och dels i samband med medlemsmöten under 2022. Ett pilotprojekt i nära 
anknytning till ett av litteraturstadens huvudspår - det som rör välfärd och läs- och 
skrivfrämjande - finns som redan nämnt med på prioriteringslistan för 2022 i form av 
satsning på samverkan kring metoden Shared reading. 

Föreningens anställda kommer även som tidigare nämnt under 2022 reflektera över 
och pröva olika typer av hybrid-arrangemang där möten på plats i litteraturhuset 
kombineras med digitala inslag eller moment. Detta tänkande och prövande givetvis 
bäst som en integrerad del av programläggningen och i relation till arbetet med att 
utveckla och nylansera hemsidan. 

Här är några programsatsningar föreningens personal kommer prioritera 2022: 

Göteborgs Litteraturhus ℅ 
Föreningen kommer även presentera ett par arrangemang ”care of” andra scener 



än vår egen, dels kommunicera och nå ut med vår verksamhet på andra platser men 
även för att det är en god grund för att utveckla viktiga samarbeten, lära av andra 
och stödja och ta del av liknande verksamheter. 

Fönsterpoesi / program i anslutning till Unesco City of Literature 
Inom ramen för ansökan till Unesco samarbetar vi nära med Författarcentrum väst, 
Frilagret, Göteborg & Co och Göteborgs stadsbibliotek i den gemensamma 
satsningen Fönsterpoesi – en satsning som fortsätter eller förgrenas in i nya 
programsamarbeten under 2022. Andra gemensamma programsatsningar som 
bokmarknader, världsbokdagen, världspoesidagen är också tillfällen för gemensamma 
programsatsningar. 

Internationella författarsamtal 
Samarbeten kring internationella författarbesök har blivit en del av föreningens 
programverksamhet, och målet är att fortsätta kunna presentera ett par sådana 
gäster varje år. När det gäller internationella författarprogram ser vi en särskild 
möjlighet att fortsätta utforska hybridformer som blandar digitala program med 
publik / händelser på plats i Göteborgs Litteraturhus. 

Litteratur- och demokratiutbyte Sydafrika-Sverige 
Tillsammans med Hear my voice skapa en scen för poesi och Spoken word under 
Bokmässan 2022. I samband med detta organisera möten och förmedla kontakt 
mellan poeter, redaktörer, förläggare och översättare i båda länder och verka för att 
skapa förutsättningar för att nya publiceringar, översättningar och utbyten mellan 
dessa ska kunna ske. 

Samverkan kring Shared reading i litteraturstaden Göteborg 
Som redan nämnt är föreningens anställda engagerade i arbetsgruppen för stadens 
ansökan att bli en Unesco City of Literature. Ett av huvudspåren i ansökan rör 
stadens fortsatta arbete med att i bred samverkan ta sig an de stora utmaningar 
staden möter i form av ojämlikhet och segregation mellan grupper i samhället såväl 
som mellan stadsdelar. Läs- och skrivkunnighet och tillgången till ett språk där 
erfarenheter och berättelser kan delas spelar en stor roll i att bryta den negativa 
utvecklingen. I linje med det arbetet planeras för 2022 ett projekt där medlemmar 
involveras och som är baserat på metoden “Shared reading”. Syftet är 
föreningsutveckling samt fortbildning för medlemmar och personal samt 
läsfrämjande. Under 2022 undersökts möjligheten att arbeta fram ett längre och mer 
omfattande samverkans- och utvecklingsprojekt i samverkan inom litteraturstaden- 
och regionen där Shared reading utgör en central aktivitet. 

Föreningens anställda ska under verksamhetsåret 2022	 
	 

• Aktivt skapa förutsättningar för eller själva producera minst 4 internationella 
författarsamtal. 



 
 

• Arrangera minst 2 program i serien ”c/o Göteborgs Litteraturhus”. 
 

• Bidra till genomförandet av 4 litterära arrangemang eller evenemang i 
samverkan med projektgruppen Litteraturstaden Göteborg. 
 

• Inom ramen för utbytet med Sydafrika presentera minst 3 offentliga 
programpunkter för offentligheten, samt initiera möten och kvalitativa samtal 
mellan svenska och sydafrikanska poeter och andra aktörer inom det litterära 
fältet. 
 

• Genomföra pilotprojekt för att använda metoden Share reading med möjlighet 
för personer från fem av medlemsföreningarna att utan kostnad få utbildning 
som läsledare och sedan pröva metoden i en läsgrupp. 

 

7. Finansiering och budget 
 
Göteborgs stads verksamhetsstöd är den viktigaste förutsättningen för föreningen 
att bedriva verksamheten i Göteborgs Litteraturhus. Verksamhetsstödet täcker 
utgifterna för hyran och två halvtidsanställda. Att det finns resurser för en väl 
fungerande lokal och anställd personal är fundamentalt för verksamheten. För 
2022 fick föreningen en höjning med 80 000 av verksamhetsstödet, pengar som 
planeras gå till arbetet med hemsidan. 

Göteborgs Litteraturhus har i Folkuniversitetet en viktig samarbetspartner i 
programläggning, föreningen rapporterar även statistik från offentliga program 
och bokcirklar till Folkuniversitetet och beviljas därigenom ersättning 
motsvarande 50 000 kr årligen.	 

För programverksamheten har föreningen tidigare ansökt hos Statens Kulturråd 
och Svenska akademien, vilka beviljat medel till litterära projekt och program, och 
kommer göra så även 2022. Svenska Institutet stödjer utbytesprojektet med 
Sydafrika, och föreningen kommer ansöka om fortsatt projektmedel för 2022. 
Göteborgs Litteraturhus söker och får även extern finansiering för olika program 
från mer tillfälliga samarbetspartners. Styrelsen planerar att under 2022 ansöka 
om ytterligare verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen för kommande år 
2023	 framförallt i syfte att på ett hållbart sätt kunna utveckla relationerna mellan 
föreningen som del av en regional infrastruktur, en roll som föreningen till viss del 
redan har. 

Intäkter kommer också in till föreningen i form av medlemsavgifter och vanliga år 
också från tillfälliga uthyrningar, under 2022 är förhoppningen att det senare ska 
kunna återupptas till viss del. Föreningens medlemmar förutses dock ha stort behov 
av lokalen själva, det är i skrivande stund svårt att säga hur många datum som kan 
avvaras eller prioriteras för uthyrning samtidigt som hyrorna är intäkter som 



föreningen behöver. Hyran kan därför komma att höjas för externa arrangörer. 
Föreningen är beroende av verksamhetsstödet och utöver detta de medel som 
kommer in via ”många bäckar små”- principen. 

En målsättning är att hålla medlemsavgiften låg samt så långt det är rimligt inte ta 
inträde för program som produceras av föreningens anställda eftersom vi identifierar 
dessa två förutsättningar som viktiga komponenter i verksamhetens vitalitet och 
tillgänglighet. Medlemsavgifterna inbringar ca 60 000 årligen. 

Som redan nämnt är en satsning föreningen önskar göra under 2022 är arbetet med 
hemsidan som digitalt rum och plats för publiceringar. Extra verksamhetsstöd söktes 
och beviljades för detta, bland annat med argumentet att en förbättrad hemsida ger 
ökat värde också för hela litteraturstaden Göteborg.	 

 

BUDGET 2022 
 

Utgifter  Intäkter  

Hyra, el 450000 Gbg stad 1180000 

löner anst. 560000 Folkuni. 50000 

programkost. 100000 Medlm.avg 60000 

Sv institutet, projekt 200000 Sv Institutet 200000 

KUR, projekt 140000 KUR, projekt 100000 

Marknadsf.	 30000 Programsamarb. 50000 

Redovisning, admin 70000 uthyrning 30000 

Städning 40000 VGR 50000 

Revision 20000 Överskott 2021 30000 

Lön extrapersonal 20000 Övriga intäkter 50000 

Lokal, inkl. scenramp 20000   

Medlems- och styrelsemöten 15000 SUMMA 1800000 

Fortbildning, friskvård etc 15000   

Medlemutbildningar 20000   



Hemsida 80000   

Övrigt 20000   

    

SUMMA 1800000   

Budgetkommentar: Budgeten bygger på intäkter som ännu inte är säkerställda och 
får inte föreningen inte dessa så påverkar det verksamheten. 	 
 


