D ECKARFESTIVALEN
I S UNDSVALL 2017
En första rapport

Femårsjubilerande Deckarfestivalen genomfördes 2017 med stor
framgång 8-10 november. Läs mer i denna rapport om ett omfattande
program och många nöjda besökare!
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Eftersom föreningens huvudverksamhet
infaller så sent på budgetåret att vi inte
hunnit summera alla delar av vårt
resultat innan vi måste påbörja ett nytt
arbetsår har vi valt att också i år
inkomma med en första rapport där
delar av resultaten fortfarande är att
betrakta som preliminära. Vi tror ändå
att rapporten kan vara av värde för våra
huvudfinansiärer som en grund för nya
samtal om framtiden och festivalens
fortsatta plats i kommunens kulturliv.

Femårsjubileet – en fantastisk
festivalvecka
Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall
firade fem år i och med festivalen 2017.
Sammantaget har det varit mycket
händelserika och utvecklande år och vi
är från styrelsens sida stolta över att vår
festival fortsätter att växa och utvecklas
och idag är den festival som hittills visat
sig vara bland de mer livskraftiga i
norden.

Rekordstort antal författare på
årets festival
Hela 17 författare i nationell och
internationell elit samlades på årets
festival på Quality Hotel i Sundsvall.
Författarna deltog både i två mycket
välbesökta författaraftnar samt ett antal
olika seminarier under dagtid. Att vi för
tredje året i rad lyckas intressera
internationella författare i toppklass är
utan tvekan ett styrkebesked för vår
festival.

Tre dagar av seminarier –
utbyten av erfarenheter
På de många spännande seminarierna
som hölls under festivalens tre dagar
möts författare med forskare och andra
yrkesverksamma kring olika tematiska
samtal om olika ämnen med anknytning
till krimlitteratur. I år var två
representanter från Sundsvallspolisen
där och föredrog olika erfarenheter ur
deras lokala verklighet. Bland annat ett
autentiskt mordfall från Sundsvall som

diskuterades
tillsammans
med
författaren
Christoffer
Carlsson.
Dessutom
deltog
verksamhetschefen från
regionala
rättspsykiatriska enheten
i Sundsvall i ett samtal om ämnet
psykopati tillsammans med författaren
Dag Öhrlund.

En blandning av åldrar man
sällan ser
Festivalen har alltmer utvecklats när det
gäller blandningen av olika
publikgrupper. Samarbetet med skolor,
universitet och seniororganisationer har
varit en framgång och andelen skolelever
som blandas med intresserade seniorer
och vuxna under både dag- och kvällstid
är mycket glädjande och något som även
gästande författare noterar som något
mycket spännande och livaktigt i deras
vardag.

Nyskapande program
Svenska Deckarfestivalen har under de
tre senaste åren skapat flera unika och
nyskapande program som tagits väl emot
av publiken. I år var festivalen värd för
en urpremiär för en helt unik
fotoutställning om ett mord med en gåta
som publiken (både unga och gamla) fick
tillfälle att lösa.
Sveriges första Deckarmelodikryss hade
också sin urpremiär på festivalen.
När det gäller programkoncept är det
också värt att notera att festivalens helt
egna modell med dubbla moderatorer är
en form som röner stark uppskattning
från både publik och ”luttrade”
författarveteraner.

1

2018-01-08
både i Bibliotekstjänsts vinternummer, i
Visit Sundsvalls höstmagasin och i ett av
de större fotomagasinen.

Marknadsföring

Barn och skola – en profil att
värna
Även i år var festivalens profil att också
utgöra en festival för barn och unga
tydligt. Författarbesök med tre författare
ute på skolor i både Essvik och Sticksjö
var ett viktigt nerslag. Skolorna hade
dessutom en särskild inbjudan till
Fotomysteriet på Quality hotel. En
inbjudan som de svarade på med råge
och fyllde utställningslokalen större
delen under dagarna. Förutom att ett
stort antal skolungdomar följde
seminarierna.

Starka samarbeten som
utvecklats
Festivalen har utvecklat flera och starka
samarbeten under åren. Självfallet har
samarbetet med vårt festivalhotell
Quality utvecklats hela tiden och utgör
idag en stark ryggrad för både trivsel och
engagemang både hos medverkande och
publik. Seniororganisationerna har
redan nämnts men förtjänar att nämnas
igen Andra institutioner inom
kommunen som också blivit alltmer
viktiga är givetvis Biblioteket men också
kulturskolan som blivit en vital
samarbetspart. Samarbetet med
Mittuniversitetet och Folkuniversitetet
har också stärks under de två senaste
åren.

Pga marknadsföringsbudgeten relativa
stramhet blev antalet tidningsannonser
begränsat. Annonsering via Facebook och
sociala medier blev däremot mer
frekvent samt naturligtvis information
och reklam via olika mejlnätverk.
När det gäller hemsida och grafisk
produktion är det en sida av
verksamheten där festivalen i år
investerat professionellt för att utveckla
festivalens profil.

Glädjande återkoppling
Vid årets festival delades en större enkät
ut bland besökare i alla åldrar.
Glädjande nog var omdömena om
festivalen till mer än 95 % positiva eller
mycket positiva till. Svar kom både från
Sundsvallsbor och hitresta festivalgäster
från andra delar av landet. Noterbart var
att svaren särskilt berömde spännvidden
bland författarna och seminariernas
blandning av lokal förankring och
toppförfattare.

Festivalorganisation
Slutligen ska vi säga att det är något av
ett under att festivalen ändå fått sådan
fart och sådant genomslag med tanke på
den mycket lilla organisation som finns i
bakgrunden. En liten ideell styrelse på
under tio personer utgör grunden i själva
festivalen även om vi är mycket glada
över att notera att ett stort antal
medlemmar ansökt om medlemskap
under årets festival.

Media
Även i år anmälde sig ett antal
ackrediterade journalister till festivalen.
Förutom lokal media i både tidningar,
radio och TV har också artiklar skrivits
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Tack till er finansiärer och
volontärer
Från styrelsen och festivalledningens
sida vill vi rikta vårt tack till våra
finansiärer på Sundsvalls Kommun och
Stadsbacken/Näringslivsbolaget.
Men också till vår växande skara av
volontärer som i år har ökat i antal och
tillsammans med finansiärerna är ni
förutsättningen för att vi ska våga satsa
vidare.

Styrelsen
Tomas Melander, ordförande
Yoko Kawabata, kassör
Inger Melén, ledamot
Anders Justin, ledamot
Daniel Andersson, ledamot
Daniel Burman, ledamot
Anders Larsson, ledamot
Lennart Bergström, suppleant
Åsa Gradin, suppleant
Olov Håkansson, suppleant
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Ekonomi
Intäkter
Biljettintäkter
Sundsvalls kommun
Landstinget Västernorrland
Stadsbacken/Näringslivsbolaget
Summa

76 812kr
150 000kr
0kr
50 000kr
276 812kr

Kostnader
Administration

10 505kr

Marknadsföring, inkl. annonser och trycksaker

58 679kr

Produktion, inkl. hyror, teknik, arvoden, hotell och resor

181 759kr

Summa

250 943kr

Resultat

25 869kr
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Besökare på festivalen
Aktiviteter

Besökare

Fotoutställning, onsdag-fredag

520

Onsdag em

155

Onsdag kväll

185

Olika skolbesök, torsdag

150

Torsdag em

173

Deckarmelodikrysset Special / After Work

80

Torsdag kväll

190

Fredag

120

Dessutom kompletterande aktiviteter utanför själva festivalen, bland annat på Kulturmagasinet.
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