
 
VERKSAMHETSPLAN 2020 

 
 
 
 
Föreningen Textival 
 
Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. Vi arrangerar programserier, festivaler, 
residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, 
kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. Vi besöker och samarbetar med 
litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika 
kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan 
synas och höras. 
  
Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Västra 
Götaland. Med vår programverksamhet skapar vi sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den 
samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. Vi verkar i 
spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur man kan tillämpa konstnärliga och 
curationella metoder och idéer på områden som befinner sig utanför ett rent konstnärligt rum. 
 
 
Om Textivals verksamhet 
 
Textival arrangerar offentliga litterära program i projektform så som programserier, litteraturfestivaler, 
olika litterära- och konstnärliga projekt och en rad olika samarbetsprojekt med aktörer inom fältet 
konst/litteratur. Dessa projekt innefattar litteratur- och poesiuppläsningar, föreläsningar, 
litteratursamtal, kulturdebatt, workshops, performance, utställningar och litterära vandringar.  
 
Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; vi har ingen fast scen, 
utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser vi besöker. Vi har kontor i 
Göteborg och i Mollaryd, en stor del av våra arrangemang förläggs till dessa orter, men vi besöker och 
arrangerar på olika platser i olika städer runt om i Västra Götalandsregionen. 
Vi arrangerar på litteraturhus, kulturhus, konsthallar, gallerier, bibliotek, barer, caféer och 
restauranger, sjömanskyrkor och kulturtempel och vi besöker författarutbildningar, skrivarkollektiv, 
biennaler, festivaler och andra platser där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, 
var och när litteratur kan synas och höras. 
 
Årligen arrangerar vi Textival Litteraturfestival under våren, en programserie under hösten (mellan 4–
8 programkvällar, senast Darlings - 2019, 2018), olika typer av samarbeten som till exempel öppna 
föreläsningar om Litteraturens Klassiker i samarbete med Göteborgs Universitet (12 tillfällen 2019), 
Fjällastigens dag i september, Sjuhärad Text (programserie i Sjuhäradsbygden) samt en rad andra mer 
eller mindre tillfälliga samarbetsprojekt. 
 
 
Verksamhetens mål 
 
Ett av målen för Textival 2020 är att utveckla och fördjupa vårt arbete med lokala och regionala 
aktörer. Föreningen bedriver regelbunden programverksamhet i form av programserier, Textival 
Litteraturfestival, litterära projekt, residensverksamhet och olika typer av samarbetsprojekt i 



samverkan med både kommuner, institutioner, universitet och författarskolor samt aktörer inom det 
fria kulturlivet.  
 
Vi bedriver litterär verksamhet i program och projektform och skapar ett brett publikt program som 
vänder sig till olika målgrupper. Vår publik består av en blandning av en yngre kultintresserad publik, 
en äldre bildad publik, aktivister, queerpersoner och politiskt intresserade samt barn och unga och 
deras föräldrar.  
  
Textival är inne i en spännande utvecklingsfas med ett stadigt växande antal samarbetspartners runt 
om i Västra Götalandsregionen. Under de närmsta tre åren ämnar vi att samla och utveckla mer 
långsiktiga relationer och mål för vår samlade programverksamhet i regionen.  
 
Vi kommer att undersöka möjligheterna att etablera mer långvariga samarbeten med Alingsås 
Kulturhus och Alingsås Konsthall, (eventuellt även) Trollhättan och Kronan Kulturhus, samt fortsätta 
utveckla programverksamheten i och kring Herrljunga kommun samt Sjuhäradsbygden. Resultatet av 
detta arbete kommer att presenteras i form av en programserie under hösten.  
 
Syftet med Textival Litteraturfestival är att utgöra en samlande och stärkande arena för såväl litterära 
utövare som för litterärt intresserade. Vi vill skapa ett sammanhang där vi med litteraturen i fokus 
prövar gränser, utforskar platser och skapar möten.  
 
Det är vårt mål att presentera ett kvalitativt och angeläget festivalprogram som inspirerar, väcker lust 
och nyfikenhet. Vi vill bidra till en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög 
kvalitet i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vår målsättning är att fungera folkbildande och 
strävar efter att interdisciplinärt undersöka konstens och litteraturens förmåga att adressera frågor som 
rör det mänskliga livets förutsättningar. 
 
Textival Litteraturfestival har idag sex primära fokusområden: 
 
- Curera ett angeläget och högkvalitativt program. Programmets skall inspirera och väcka nyfikenhet 
genom oväntade eller överraskande ingångar och sammansättningar såväl som platser och rum. Samt 
omfatta ett intersektionellt perspektiv, kulturkritik och vidgat deltagande.  
 
- Sträva efter konstnärlig förnyelse och söka utmana programformatet genom att arbeta 
tvärkonstnärligt och använda metoder och idéer från olika konstnärliga fält.  
 
- Lyfta fram det unga lokala litteraturlivet och olika litterära kollektiv och initiativ. 
 
- Skapa ett sammanhang som är intressant för förlag, tidskrifter och litterära organisationer att 
medverka med egna programpunkter. 
 
- Skapa ett lekfullt och kreativt program för den allra yngsta publiken genom Barnens Textival. 
 
- Verka för bred, varierad och disparat publik. Vi uppmanar krockar där vi med fördel kan mötas över 
olika typer av gränser och barriärer.  
 
 
Aktiviteter/Handlingsplan  
 
1.) Textival Litteraturfestival 7–10 maj 2020 
Textival Litteraturfestival 2020 undersöker litteraturens relation till, och samtida gestaltningar av, 
arbete i vid bemärkelse. Programmet berör direkt, eller indirekt, vår tids förändrade arbetsmarknad 
som i allt högre grad präglas av tillfälliga och osäkra anställningar, ökade inkomstklyftor, 
stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa.  



 
Årets program berör även hur synen på arbete i hemmet har förändrats över tid, formellt liksom 
informellt omsorgsarbete, relationellt känslomässigt arbete och annat lönlöst arbete (som inte baserar 
sig på lönearbete) som till exempel en stor del av den konst, kultur och litteratur som skapas idag. 
 
Datum och platser:  
 
Torsdag 7 maj 
 12:00:13:30 Program, Alingsås 
 18.00-20.00 Program och vandring, Mollaryd 
Fredag 8 maj 
 18:00-22:00 Författarprogram, Kulturhuset Oceanen 
 22.00-01.00 Efterfest med liveakter 
 
Lördag 9 maj 
 Kulturhuset Oceanen 
 12.00-18.00 Textmässa + Dagsprogram m utställare (vån 2) 
 12.00-17.00 Barnens Textival (vån 2) 
 16.00-22.00 Författarprogram (vån 1) 
 22.00-01.00 Efterfest med liveakter (vån 1) 
Söndag 10 maj 
 Göteborgs Litteraturhus 
 14.00-19.00 Program (ev även olika platser i Göteborg, tba) 
 Föreläsning, Scenkonst/performance, film/rörligt bild 
 
 
2.) Programserie hösten 2020 
(4–6 tillfällen, olika platser i Västra Götalandsregionen) 
 
Textival har under de senaste åren arbetat tematiskt med programserier där vi tar ett grepp om aktuella 
och angelägna frågor i vår samtid (se till exempel Darlings 2018/2019 och När våra läppar talar 
tillsammans 2017). Till programserien kurerar vi ett program med relevanta författare, forskare, 
poeter, konstnärer, översättare och skribenter att föreläsa, samtala/diskutera och läsa poesi eller prosa.  
 
Inför programserien 2020 ämnar vi samla vår programverksamhet, både geografiskt och över året, 
inom ramen för en övergripande programserie på fem-sex tillfällen. Till varje enskilt arrangemang har 
vi räknat på tre inbjudna gäster per gång (inklusive samtalsledare). Programserien kommer att äga rum 
på olika platser i regionen i samverkan med relevanta samarbetspartners under hösten 2020. Planering, 
samarbeten och research för detta börjar i slutet av februari/början av mars.  
 
Planen är att fördjupa och utvidga tematiken för Textival Litteraturfestival 2020 genom en  
ny platsspecifik programserie som utforskar litteraturens relation till arbete utifrån möten, 
arrangemang och samarbeten med eller på specifika platser och arbetsplatser.  
 
Till exempel att genom ett samarbete med Alingsås Kulturhus och eller Alingsås Konsthall undersöka 
ortens lokala arbetsrelaterade historia. Vilka arbetsplatser eller industrier har ur ett historiskt 
perspektiv på ett särskilt vis präglat staden?  
Samma sak med Trollhättan, Herrljunga och någon plats inom Sjuhäradsbygden.  
 
Angående formen och genomförandet kommer vi dels att varva föreläsningar och bjuda in relevanta 
forskare eller andra kunniga på området, dels bjuda in författare eller konstnärer att litterärt förhålla 
sig till en given plats som presenteras under en programkväll.  
 
Samverkan och samarbetspartners:  



Under 2019 har vi påbörjat samarbete med Alingsås kulturhus och Alingsås Konsthall där vi förlagt 
delar av vår programverksamhet. Under 2020 kommer vi att undersöka möjligheterna att utveckla 
detta samarbete med mer långsiktiga mål. Textival har ett långt intresse av att arbeta tvärkonstnärligt 
och låta text och konst gå i dialog. Detta vill vi utveckla, särskilt i våra samarbeten.  
Textival kommer även under 2020 undersöka möjligheterna att samarbeta med Trollhättans 
Stadsbibliotek och Kronans Kulturhus, där det finns ett påbörjat samtal om att skapa gemensam 
programverksamhet. I Herrljunga kommun finns det upparbetade nätverk och samarbeten med bland 
andra Molla Byalag och Sjuhärad Text. I Göteborg samarbetar vi bland annat med Kulturhuset 
Oceanen, Göteborgs Litteraturhus och Gathenhielmsk kulturreservatet. 
 
3.) Kultursystem Gathenhielm  
Platsutvecklingsprojekt med det fria kulturlivet i centrum  
Kultursystemet Gathenhielm vill föra samman föreningar, organisationer, verksamheter och nätverk 
som verkar för det alternativa och fria kulturlivet i omkring kring Stigberget och Gathenhielmska 
reservatet i Göteborg. Under många år har det fria kulturlivet i området växt sig stark av egen kraft. 
Området står idag inför ett pågående stadsutvecklingsprojekt och omfattande förändringsprocesser. 
Det är därför viktigt att värna och stärka kulturens unika roll i området och arbeta för att motverka en 
negativ gentrifiering av området som riskerar att spela ut det fria och alternativa kulturlivets inflytande 
och utveckling av området. I samverkan och dialog med kommun och övrigt näringsliv vill vi 
tillsammans verka för att göra långsiktig hållbar utveckling möjlig. Genom kultursystemet har vi 
möjlighet att utgöra en samlad kritisk blick på utvecklingen av området. Vi kan utveckla gemensamma 
arenor för samtal och lyfta frågor och utmaningar som vi gemensamt står inför. 
 
Kultursystemet bildades under sommaren och hösten 2019 och formade en projektgrupp med 
representanter från det fria och självorganiserade kulturlivet och från kulturminnesföreningar som är 
verksamma i området samt med representanter från kommun och näringsliv (BID). Projektgruppen 
träffas ca 1 gång per månad för att skapa förutsättningar för samverkan, fram en behovsbild och 
summera gemensamma intressen. 
Textival är med i programgruppen som en aktör från området och som representant för huset Frigga 
(ca 9 personer som arbetar inom olika kulturområden) i det Gathielmska kulturreservatet.  
  
 
4.) Vidare spridning av programserien Darlings – Aiolos och Versopolis  
Programserien Darlings som arrangerades under hösten 2018 och hösten 2019 fick ett gott mottagande 
och öppnade upp nya för perspektiv vad gäller både författarskapen och litteraturhistoriska 
tillvägagångssätt. För att vidareutveckla metoden såväl som de insikter som programserien genererade 
planerar vi att låta de medverkande utveckla sina samtal till vetenskapliga och konstnärliga texter om 
och utifrån författarna Gaspara Stampa, Madame de La Fayette, Hedvig Charlott Nordenflycht och 
Isabelle Eberhardt. Texterna kommer att publiceras i olika nummer av kulturtidskriften Aiolos under 
2020, tillsammans med nyöversättningar (i helhet eller utdrag) av de skönlitterära texter som 
diskuterades. Målet är dels att ge programseriens innehåll mer beständighet och vidare spridning, dels 
att vidareutveckla nya sätt att återaktualisera äldre litteratur utifrån en kombination av vetenskapliga 
och konstnärliga perspektiv.  
Redaktörer för detta arbete är Therese Ytter för Textival och Matilda Amundsen Bergström som är 
koordinatorn för Tidigmoderna Seminariet vid GU. Textival har erhållit en mindre summa som 
kommer att gå till arvoden till de medverkande skribenterna från Helge Ax:son Johnsons stiftelse.  
 
Programserien uppmärksammas också genom att vi blivit erbjuda att skriva en artikel om 
programseriens upplägg och innehåll i Versopolis Review. Artikeln publiceras under mars 2020.  
https://www.versopolis-poetry.com/ 
Versopolis Review is a pan-European cultural and humanities magazine. 
 
 
5.) Sjuhärad Text  
Litterär programverksamhet i Sjuhäradsbygden.  



Samverka kring program, litterära arrangemang och festivaler i främst Tranemo Kommun och 
Herrljunga Kommun. Att utveckla litterära sammanhang i Sjuhärad, med utgångspunkt i Uddebo, 
Tranemo kommun. 2019 arrangerar Sjuhärad Text en mängd arrangemang, se mer på sjuharadtext.se. I 
samarbete med många. Under vårt första år som projekt så arbetar vi med att samarbeta nära redan 
existerande arrangemang och tar plats under bland annat Uddebo Poesifestival, Tranemo Pride, 
Uddebo Festivalen, Internationella Litteraturveckan, Ulricehamn Pride. Under 2019 samarbetar 
Sjuhärad text bland annat med RFSL Sjuhärad, Tranemo Kommun, Herrljunga Kommun, Dalstorp IF, 
Glasets Hus i Limmared, olika föreningar och aktörer i Uddebo, Lunds Författarskola, Tranemo 
Bibliotek, Bokbussen Tranemo Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF Sjuhärad, Herrljunga 
Kommun, Molla Byalag. 
 
6.) Fjällstigens dag 
Program och vandring i Mollaryd. 
Bjuda in poeter och författare till arrangemanget Fjällastigens Dag och med det nå en bredare grupp av 
potentiellt litteraturintresserade personer. Fjällastigens Dag har arrangerats i september varje år sedan 
2011 och har sedan 2012 jobbat med konstpauser som ett självklart inslag.  
 
 
Handlingsplan, månad för månad  
Planering, månad för månad  
 
JANUARI 
Program och inbjudningar TL 20 (Textival Litteraturfestival 2020) 
Tematext klar 
Nyhetsbrev – om datum för TL 20, temat osv 
Grafisk design klar för publicering i digitala kanaler, TL 20 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Hemsida uppdatering 
 
FEBRUARI 
Rapportering Darlings 2019 – Göteborg, VGR, Kulturrådet 
Program och inbjudningar TL 20 
Skriva artikel till Versopolis, Darlings  
Uppdatering och avstämning av verksamhetsplan  
Styrelsemöte och beslut om ev utlysning av tjänst 
Samarbeten inför Barnens Textival 
Samarbeten inför höstens programserie  
Förbereda för ansökningar till höstens programserie – skriva projektplan  
Överlämning: verksamhetsansvarig förbereder en överlämning 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Hemsida uppdatering 
 
 
MARS 
Överlämning: verksamhetsansvarig förbereder en överlämning (överlämning 9 mars) 
Nyrekrytering av tjänst  
Bokning av resor och boende TL 20 
Texter till program, författarpresentationer TL 20 
NyhetsbrevTL20 
Samarbeten inför höstens programserie -Bestäm datum för när det skall äga rum, vart och med vilka 
samarbetspartners.  
Ansökningar, höstens programserie: Kulturrådet (DL 19 mars), Göteborg Stad (DL 18 mars) 
(Stöd för KSU ingår i detta), andra kommuner?  
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten  
Hemsida uppdatering 



Flyer: all info in till Jonas DL 22 mars, flyer klar och ut v. 13 
 
APRIL 
Texter, författarpresentationer TL 20 
Grafiskt: Programblad TL20: första vändan med bilder och texter in 1 april. DL: ALLT klar till Jonas 
– mån 15 april. Program klart och tryckt: v. 17 (22–28 april) 
Affischering: allt material in 1 april (text+loggor bidragsgivare), klart v.15 (8-14 april) 
Distribution (affischer) – ordna med den som skall göra det 
Nyhetsbrev TL20 
Marknadsföring och presskontakter, pressrelease TL20 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten  
Söka volontärer  
Körschema för festivalen 
Avstämning med tekniklistor till Oceanen 
Höstens programserie: research och inbjudan 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten  
 
 
MAJ 
Nyhetsbrev TL20, innan och efter  
Presskontakter och pressrelease TL20 
Koordinering volontärer 
Genomförande: Textival Litteraturfestival 7-10 maj 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten  
Höstens programserie: research och inbjudan 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
 
 
JUNI 
Höstens programserie: research och inbjudan 
Utvärdering av TL20 
Nyhetsbrev  
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Sjuhärad Text  
 
JULI 
Höstens programserie: research och inbjudan 
Utvärdering och rapporter av TL20 
Projektbeskrivning TL 2021 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Sjuhärad Text 
 
AUGUSTI  
Höstens programserie: text och planering  
Projektbeskrivning TL 2021 
Ansökningar: TL 2021 – VGR, Kulturrådet, andra kommuner?  
Ansökning: verksamhetsstöd Göteborg  
Utvärdering och rapporter av TL20 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Planering: Fjällastigens Dag 
Sjuhärad Text 



 
SEPTEMBER 
Genomförande: Fjällastigens Dag  
Ansökningar: TL 2021 – VGR, Kulturrådet, andra kommuner? DL runt 15 sept 
Ansökning: verksamhetsstöd Göteborg DL sep? 
Höstens programserie: texter och marknadsföring  
Nyhetsbrev: Höstens programserie 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Sjuhärad Text 
 
OKTOBER 
Genomförande: Höstens programserie 
Nyhetsbrev: Höstens programserie 
Planering: TL 2021 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Sjuhärad Text 
 
NOVEMBER 
Planering: TL 2021 
Genomförande: Höstens programserie 
Nyhetsbrev: Höstens programserie 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
Sjuhärad Text 
 
DECEMBER  
Planering: TL 2021 
Genomförande: Höstens programserie 
Nyhetsbrev: Höstens programserie 
Hemsida uppdatering 
Kultursystem Gathenhielm, utveckling och möten 
 
 
Uppföljning  
Vid årsmöte presenteras allt i samlad form genom verksamhetsberättelse. Vi rapporterar och har 
avstämningar med de som stöttar oss ekonomiskt samt förmedlar relevant information till besökare 
och medverkande via hemsida och nyhetsbrev. 
 
 
Ansvariga inom verksamhet  
Föreningen Textival har idag en anställd verksamhetsansvarig, anställningen omfattar 60 procent av 
heltid. Övrigt arbete är ideellt.  
Verksamhetsansvarig för Textival kommer dock att ta tjänstledig två år från och med 9 mars 2020. 
Styrelsen fattar beslut om hur en ny tillsättning av tjänsten skall gå till, torsdag den 13 februari 2020. 
Personen planeras tillsättas under mars.  
 
Verksamhetsansvarig 
Therese Ytter 
therese@textival.se   
 
Producent 
Stina Nilss 



stina@textival.se  
 
 
 


