
          Utkast 20.10.2020 

ÅLAND SKRIVER*          

En projektbeskrivning av skrivartävlingen som arrangeras i 
samband med Ålands 100-årsjubileum år 2021 

(*arbetsnamn, inte fastslaget) 

Sammanfattning av projektet 
Mål 

• Att fira Ålands 100-årsjubileum år 2021 genom att uppmuntra allmänheten att utöva sin 
frihet att yttra sig kreativt i skrift → “Alla bär på en berättelse.” 

• Att i förlängningen inrätta en återkommande åländsk skrivartävling för vuxna 

Syfte 

• Att sprida skrivarglädje och öka kreativitet genom att erbjuda inspirerande ramar för 
litterärt skapande  

• Att främja social hållbarhet genom att tillsammans skapa mening och välmående  

Aktiviteter 
• Februari 2021: En novell- och dikttävling förkunnas i februari 2021 i olika medier. 
• Februari 2021: En hemsida med anvisningar och annan information öppnas på 

landskapsregeringens webbsidor. 
• Mars 2021: En inspirationsdag hålls i Alandica eller digitalt, beroende på rådande läge. 

Under dagen kommer publiken att inspireras och vägledas av litterära profiler kring 
skrivande/frihet/ prosa & poesi. 

• December 2021: Bidragen skall lämnas in digitalt som Word-dokument eller i 
pappersform inom slutna kuvert till (adress), dock så att de är framme senast xx.yy.2021 
kl. xx:xx. 

• Mars 2022: Juryn väljer ut de 10 bästa av alla bidragen, varav 3 utses med pris under en 
prisceremoni. Papperskopior av texter kan tyvärr ej returneras. Juryn har inte möjlighet 
att ge feedback för enskilda texter utöver de vinnande bidragen.  

• Hösten 2022: En antologi med 10 bidrag ges ut. 

Målgrupp 

• Tävlingen riktar sig till (vuxna) personer som är fast bosatta på Åland samt personer 
med Ålandsanknytning.  

• Barn och unga deltar i andra litterära satsningar som ordnas under jubileumsåret. 



• Förhoppningen är att engagera personer från hela samhället (bl.a. etniska och andra 
minoriteter) 

Projektgrupp 

• Ålands landskapsregering/Kulturbyrån: Yvonne Törneroos & Jan-Ole Lönnblad 
• Litteraturnämnden: Gustaf Widén, journalist; Annika Andersson, bibliotekarie; Lina 

Antman, kulturarbetare; Jack Hancock, studerande; Suppleant: Jan-Erik Berglund, 
journalist 

• Åland 100-organisationen: Tiina Björklund 
• Projektkoordinator: Aino Waller 

samt 

• 3 jurymedlemmar 
• Inspiratör(er) & ev. konferencier(er) 

Om begränsningarna som påverkar projektet 
• Tidsramar:  

1) engagera jury och inspiratörer tidigt för att försäkra deras möjlighet att ställa upp,  

2) planera de gemensamma tillfällen med möjlighet till eventuell växling till en digital 
plattform 

3) ta fram text- och bildmaterial i god tid före lanseringen i februari. 

• Budget:  

1) Ersättningstak för projektkoordinatorn enligt lagen om offentlig upphandling  

2) Ersättningen för jurymedlemmarna måste vara tillräckligt hög för att locka en 
sakkunnig jury 

• Coronaläge:  

1) Ordnandet av inspirationsdagen och prisceremonin kan påverkas.  

  

Kommunikation & rapportering 

Kommunikationsinsatser 
• Kontakten med jury/inspiratörer 
• Allmänna tävlingsregler/anvisningar 
• Tillkännagivande av tävling 
• Marknadsföringsinsatser  

o Pressmeddelanden 
o Hemsida 



o Sociala medier 
o Annonser 

(i samarbete med Åland 100?) 

o Kickoff/Inspirationsdag 
• Möten  

o jurymedlemmar/inspiratörer 
o litteraturnämnden 
o Projektkoordinatorn 
o Kulturbyrån 
o Åland 100 

En mer detaljerad tidsplan för kommunikationsinsatserna skall presenteras i separat dokument 
Kommunikationsplan. 

 Rapportering & uppföljning 
• Kontinuerligt uppdaterad arbetstidsrapportering från projektkoordinator till kulturbyrån 
• Regelbundna avstämningsmöten  
• Uppföljning av gemensamt godkända deadlines 
• Korsgranskning av framtaget skriftlig material (tävlingsregler, marknadsföringsmaterial)   
• Ev. utvärdering efter avslutat projekt 

  

   

  

  


