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FÖRFATTARCENTRUM RIKS VERKSAMHETSPLAN 2021
MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH SAMVERKAN
Bakgrund och målsättning
Författarcentrum grundades 1967 och är en politiskt och religiöst obunden ideell
förening för yrkesverksamma författare. Från starten har verksamheten genomsyrats av
målsättningen att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, föra ut
litteraturen i samhället, slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten, förbättra författares
arbetsmöjligheter och verka för en breddning av kulturutbudet genom samverkan med
kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, skolor, institutioner, arbetsplatser,
föreningar, övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och
kultur.
Under 1970-talet bildades fyra föreningar: Författarcentrum Norr, Författarcentrum
Syd, Författarcentrum Väst och Författarcentrum Öst. Författarcentrum har därmed en
lång erfarenhet av att bredda kulturlivet och föra ut litteraturen i hela landet.
Regionerna i Författarcentrum samarbetar kring gemensamma frågor såsom
fördelningen av det årliga anslaget från Statens kulturråd, kvalitetssäkring av
författarförmedlingen, utveckling av hemsidan samt övergripande policyfrågor och
författares arbetsvillkor.
Arbetet i 2021 års riksstyrelse i Författarcentrum Riks leds av ordförande Stig Hansén.
Styrelsen består av ordföranden från de fyra regionala styrelserna. På Riks årsmöte i
april representeras varje region av fyra ombud som utses på respektive regions
årsmöte.
Intresset för att bli medlem i våra föreningar är stabilt. Antalet nya medlemmar ökar. I
dag är 1 634 författare medlem i någon av Författarcentrums regionala
medlemsorganisationer.

Författarcentrum prioriterar följande områden för 2021
* Författares villkor. Vi vill förbättra författares inkomstmöjligheter, kvalitetssäkra
författarförmedlingen, öka marknadsföringen och bredda författares och översättares
kompetens och arbetsfält.
* Ett levande kulturliv utanför storstäderna. Vi vill bredda kulturlivet genom
författardagar och arrangemang på fler orter ute i landet.
* Kultur för barn och unga. Vi vill sprida kunskap om litteratur för barn och unga. Backa
upp läs- och skrivfrämjande arbete inom Skapande skola och driva egna projekt.
* Värna åsikts- och yttrandefriheten. Vi vill öka vår samverkan med medlemmar och
andra författarorganisationer.
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* Främja mångfald. Vi vill underlätta för medlemmar med utländsk bakgrund att verka
som författare i Sverige samt ta tillvara deras språkkunskaper.
* Främja jämställdhet. Ett inkluderande perspektiv används i hela verksamheten. Ökad
medvetenhet om hur tillgängligheten för personer med funktionsvariationer kan
förbättras.

VERKSAMHET 2021
Författarcentrum Riks verksamhet och ansvar 2021 omfattar
Kansli i Malmö
Styrelsearbete
FC Riks årsmöte med 16 ombud
Redovisning och ansökan av Kulturrådets verksamhetsbidrag
Fördelning och utbetalning av verksamhetsbidrag
Författarförmedling och hemsida
Organisera personalmöten för att stärka den rikstäckande verksamheten
Författarcentrum Riks information på Facebook och hemsidan.
Marknadsföring på bokmässor och litteraturfestivaler
Nationell samverkan med Sveriges Författarförbund, Centrumbildningarna och KLYS

STRATEGIER OCH FRAMTIDA UTVECKLING
Strategidokument
Vi har skapat ett strategidokument vars syfte är att slå fast en tydlig gemensam riktning
för Författarcentrums arbete 2019-2021 och tydliggöra våra gemensamma nationella
prioriteringar och mål. Planen är uppdelad i Övergripande mål och Prioriterade
målgrupper. Varje enhet har frihet och ansvar att – utifrån lokala förutsättningar och
behov – avgöra hur arbetet med att uppnå målen och prioriteringarna ska bedrivas.
Samhällsutmaningar identifieras och ligger till grund för Författarcentrums mål och
prioriteringar. Avslutningsvis anges ett antal faktorer som stärker möjligheterna att
uppnå våra gemensamma mål.

Författaren och branschen idag
I samband med FC Riks årsmöte i Växjö den 6 april 2019 genomfördes en workshop med
de 16 ombuden och styrelseledamöterna, totalt 30 personer, om ”Hur författare ser på
branschen idag och i framtiden”. De utmaningar som identifierades var:
Försörjning – överlevnad - strukturella problem beroende på geografiska och andra
faktorer i samhället.
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Professionalitet – vem kan kalla sig professionell författare i dagens litterära landskap?
Trender och förändringar i förlagsbranschen och det litterära landskapet.
Gemensamma frågor som författare ställs inför:
Tid. Tid för skrivande – uppoffringar för att få den tiden. Tiden efter att boken är klar.
Uppmärksamhet. Hur fångar man uppmärksamhet till sin bok? Framträdanden på
litterära scener och festivaler. Kraven på att vara multiproducent.
Marknadsföring. Förlagens roll, hybridförlag, egenutgivning. Att bygga ett författarskap
över tid tycks passé, idag måste författarskapet vara ett större projekt än ”bara” boken,
man behöver vara både säljare och estradör. Svårt att få recensioner.
Författarcentrum Riks kommer att fortsätta att stödja våra medlemmar för att hitta
gemensamma vägar framåt för att förbättra försörjningsmöjligheterna i en föränderlig
bransch.
Riksstyrelsen arbetar medvetet för att stärka FC:s allmänna roll i landet, bland annat
genom att delta i debatter, diskussioner och seminarier. Tidigare år har medlemmar i
styrelsen varit bland annat i Jokkmokk, Karlskrona och Vimmerby. Dessutom deltar de
regionala föreningarnas styrelseledamöter i allt fler regionala arrangemang, som till
exempel bokmässor. Vi märker att det gör allt fler kunniga om FC:s roll och betydelse.

Förbättringar av Författarförmedlingens funktionalitet och mångfald
Författarförmedlingens ökade bokningar återspeglar en ständigt ökad efterfrågan på
författarbesök och författarframträdanden hos våra uppdragsgivare.
Bokningsfrekvensen visar att vi når ut med information och marknadsföring av våra
tjänster. Vi har de senaste tio åren fördubblat antalet bokningar men 2019 skedde
minskning av antalet bokningar i Syd, Norr och Väst under våren. Totalt för 2019 ökade
den totala inkomsten till författare genom förmedlingens bokningar. Sedan flera år har
vi ett stort behov av ökade resurser både för bemanningen och en modernisering av
våra digitala redskap.
Under 2021 eftersträvar FC Riks att förbättra funktionaliteten avseende extern
kommunikation och sökbarhet i Författarförmedlingen vilket förutsätter att vi byter ut
det idag föråldrade IT-systemet.

Personal, organisation och ekonomi
FC har sedan länge fyra kanslier – i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Riks kansli
ligger på kansliet i Malmö. Vi vill ta vara på den stora kompetens som byggs upp inom
vår egen organisation.
Kostnadsökningar och den ekonomiska situationen har lett till ökad administration av
projektbidrag, uppföljningar och annat merarbete för Författarcentrums personal. Vi
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kommer att se över arbetsmiljön och försöka skapa rutiner som underlättar för
personalen att få tiden att räcka till.

Samverkan med centrumbildningarna
Författarcentrum Riks fortsätter samverkan med övriga centrumbildningar på både
nationell, regional och lokal nivå.

Åsikts- och yttrandefrihet, jämställdhet och mångfald
Författarcentrum verkar i en demokratisk föreningstradition och en viktig målsättning
är att värna om åsikts- och yttrandefrihet. Inom Författarcentrum pågår insatser för att
integrera invandrade medlemmar i verksamheten och att underlätta utgivning på
svenska.
Författarcentrums verksamhet ska tillgodose jämställdhet och mångfald. Vi strävar efter
att målen ska återspeglas i vår egen organisation, i våra egna styrelser och andra poster
och projekt. Till Författarcentrum ska man alltid känna sig välkommen oavsett ålder,
sexuell läggning och etnisk tillhörighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer
Författarcentrum kommer att fortsätta ta del av myndigheters och bidragsgivares råd,
anvisningar och nya kunskaper för att utveckla tillgängligheten i vår verksamhet.

Våra medlemmar
Att lyfta fram fördelarna med medlemskap och synliggöra våra externa verksamheter är
en ständigt pågående process. På medlemmars eget initiativ finns i dag flera mycket
aktiva nätverk knutna till Författarcentrum. Inrättandet av debutantmedlemskap i några
regioner visar en föryngringstrend av medlemskåren, eftersom de kan söka in på en (1)
bok.

Samverkansprojekt
Författarcentrum strävar efter att ingå i flera nätverk lokalt, regionalt och nationellt och
bedriver flera samverkansprojekt avseende inom fortbildning, medlemsträffar och
kompetenshöjande möten med organisationer inom andra kulturområden,
centrumbildningar och inom samverkansmodellen. Inför 2021 finns flera såväl nya som
fördjupande samverkansprojekt, bland annat med Sveriges Författarförbund, GoetheInstitut-Schweden, författarutbildningar vid högre lärosäten, nätverk inom
bokbranschen, kulturarvsområdet och med Svenska Penn och organisationer som i ett
internationellt perspektiv värnar om författares rättigheter och det fria ordet.

Skriv- och läsfrämjande insatser
Författarcentrum verkar för att vara en ledande aktör inom området för att förbättra
skriv- och läskunnigheten för barn och unga samt nya svenskar. Författarcentrum vill
5

Författarcentrum Riks Verksamhetsplan 2021

Org nr 802008-2429

också bidra till att litteratur är en del av det demokratiska samhället. Att läsa och skriva
ska vara lustfyllt och berikande för alla människor.

Malmö den 12 mars 2020
Stig Hansén
Ordförande, Författarcentrum Riks
Anna Alsmark
Kanslisekreterare, Författarcentrum Riks
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