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1.  Inledning 
Riktlinjer för statsbidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik är ett internt 
styrdokument som preciserar hur vi uttolkar regelverk för att fördela och följa upp statliga 
bidrag till svensk litteratur och dramatik i översättning. Syftet är att underlätta 
handläggning och uppnå rättssäkerhet i våra bedömningar och beslut. Det här 
dokumentet ska också vara tillgängligt på Kulturrådets webbplats för att ge en tydlig bild 
av hur vi fördelar och följer upp statliga bidrag. 

2.  Regelverk: Syfte och definitioner 
Bidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik syftar till att stärka kvaliteten på 
översättningar från svenska till andra språk. Bidraget riktar sig till professionella 
översättare. Professionell översättare betyder i det här sammanhanget översättare som 
arbetar yrkesmässigt med litterär översättning.  

Svensk litteratur och dramatik betyder i det här sammanhanget litteratur som är skriven 
på svenska språket eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i 
Sverige respektive dramatik som är skriven på svenska språket eller något av de 
nationella minoritetsspråken och framförd i Sverige. 

Begreppet svensk litteratur rymmer i det här sammanhanget genrerna prosa, lyrik, 
essäer, sakprosa, bilderböcker, serier och grafiska romaner, samt dramatik för utgivning i 
bokform eller för uppförande på scen, för barn, ungdomar och vuxna. 

Det grundläggande regelverket för det här bidraget finns i Förordning (2007:1435) om 
statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet. 

De här riktlinjerna bygger också på Förordning (2012:515) med instruktion för Statens 
kulturråd, Myndighetsförordning (2007:515), Förvaltningslag (2017:900) samt Generell 
föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning, Kulturrådets arbetsordning, 
Kulturrådets regleringsbrev och de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av 
riksdagen i december 2009. 

Av Kulturrådets allmänna villkor framgår att bidragsmottagare ska bedriva sin verksamhet 
i enlighet med svensk författning. Sökande ska bedriva sin verksamhet med respekt för 
mänskliga rättigheter och för alla människors lika värde, oavsett sexuell läggning, 
könstillhörighet, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder eller ålder. 

2.1 Vem kan söka bidraget? 

Med stöd av förordningen (2007:1435) statsbidrag för internationellt utbyte och 
samarbete på litteraturområdet) beslutar Kulturrådet om bidrag till översättare av svensk 
litteratur och dramatik till andra språk.  

Bidrag kan sökas av professionella översättare av svensk litteratur och dramatik.  
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2.1.1 Vem kan inte söka bidraget? 

Översättare av litteratur från andra språk till svenska, samt organisationer, förlag eller 
nätverk kan inte söka bidraget.  

2.2 Vad kan man söka bidrag för? 

Bidrag kan sökas för kostnader i samband med arbetsrelaterad verksamhet som syftar till 
att stärka kvaliteten på översättningar av svensk litteratur och dramatik. Det kan vara 
medverkan i projekt eller evenemang såsom festivaler, konferenser, seminarier, mässor, 
workshops, eller resor i samband med arbetet med en särskild översättning. Bidrag kan 
även sökas för mentorskapssamarbete mellan etablerad översättare och adept, där den 
etablerade översättaren söker bidraget. Vidare kan bidrag sökas för provöversättning 
som ska skickas till förlag eller teatrar för övervägande av utgivning eller uppförande av 
verket. 

En förutsättning för ett stöd är att översättarens projekt hänför sig till verk som utgivits i 
Sverige, är skrivna på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken, och att 
översättaren inte översätter via något annat språk. 

2.3 Vad kan man inte att söka bidrag för? 

Det går inte att söka bidrag för arbete med läromedel, festskrifter, vänböcker, 
notutgivning studiematerial, vetenskapliga verk med specialistinriktning, uppslagsböcker, 
hobbyböcker, årsböcker, böcker av enbart lokalt intresse, utställningskataloger, 
pysselböcker, handböcker, kokböcker och reseguider. 
 
Provöversättningsstöd kan inte sökas för redan kontrakterade översättningar. Bidraget 
ska inte ersätta ett arvode för en översättning som är kontrakterad för utgivning.  

Bidrag kan inte sökas för resor, evenemang och verksamhet som redan ägt rum. 

2.4 Vilka typer av kostnader kan man söka bidrag för?  

Bidrag kan sökas för kostnader för resa och logi, konferens- eller kursavgifter, eller i 
förekommande fall, mentorsarvode.  Bidrag till provöversättning söks för den beräknade 
kostnaden för arbetet med att ta fram ett lämpligt material för att förlag eller teatrar ska 
kunna fatta beslut om att köpa rättigheterna för en hel översättning. 

2.5 Hur går ansökan till? 

Ansökan görs på särskild blankett i Kulturrådets onlineportal. Det går att söka bidraget 
under hela året, men det finns fyra deadlines per år, då ansökningarna som inkommit till 
respektive deadline samlas för bedömning och beslut. 

Ansökan ska göras i god tid innan planerad aktivitet. Det går inte att söka när aktiviteten 
redan är utförd. 
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2.5.1 Vilka bilagor ska bifogas ansökan? 

I sin ansökan ska den sökande lämna den information Kulturrådet efterfrågar på 
ansökningsblanketten.  

Obligatorisk bilaga för alla ansökningar är ett aktuellt CV med förteckning över vilka 
publicerade verk den sökande har översatt från svenska.  

För provöversättning ska även ett intyg från rättighetsinnehavaren lämnas in, där det 
framgår att översättaren har rätt att arbeta med översättningen. Översättaren ska också 
fylla i uppgifter, med korta motiveringar, om vilka förlag eller teatrar verket ska 
presenteras för. 

För mentorskapsprojekt bör den sökande, mentorn, bifoga sitt eget och adeptens CV, 
en gemensamt undertecknad projektplan och adeptens motiveringsbrev.  

2.5.2 Vad händer om ansökan är ofullständig eller kommer in för 
sent? 

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan den inte behandlas inom den 
aktuella ansökningsomgången. Förutsatt att proiektet går att genomföra tidsmässigt,  
flyttas då ansökan till nästföljande ansökningsomgång. Detta gäller även om en ansökan 
är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid Kulturrådet har 
kommunicerat. 

2.5.3 Vilka belopp kan man söka?  

Maximalt SEK 12 000 kan sökas för provöversättning respektive mentorskap. För övriga 
projekt söker man för de faktiska kostnaderna för projektet.  

2.6 Hur bedömer Kulturrådet ansökan?  

Sakkunniga handläggare på Kulturrådets kansli bedömer ansökningarna.  

När sista ansökningsdatum har passerat samlas alla ansökningar till ett samlingsärende. 
Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för 
en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet och ger sedan ett förslag till beslut. 
Enhetschefen för Enheten för litteratur och bibliotek fattar beslut om bidraget. 

Om någon i bedömningsgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga 
partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får den handläggaren inte vara 
med i behandlingen av den ansökan. Om någon i gruppen inte deltagit på grund av jäv 
informeras om detta i beslutet. 

2.6.1 Grund för bedömning 

När kansliet bedömer ansökningar är det primära kriteriet ansökans relevans i förhållande 
till syftet med bidraget. Utöver det bedöms varje ansökan enligt följande kriterier: 
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Resor och konferenser:  

-projektets relevans för översättarens professionella utveckling 

-på vilket sätt projektet säkrar kvaliteten i ett pågående eller planerat översättningsarbete  

- relevansen hos de nätverk som översättaren under en resa planerar att etablera eller 
upprätthålla 

Mentorskap:  

- mentorns dokumenterade erfarenhet 

- mentorns och adeptens projektplan och motiveringar för mentorskapet 

- verkets kvalitet och relevans inom det berörda språkområdet 

Provöversättning:  

-  översättarens motiveringar för sitt projekt 

- verkets kvalitet och relevans 

2.6.2 Grund för prioritering 

Då det totala sökta beloppet för ansökningsomgången överstiger tillgängliga medel utgår 
bedömningen från följande prioriteringar: 

Verkets ålder: Kulturrådet prioriterar översättning av samtida litteratur, men kan även 
bevilja bidrag för arbete med äldre verk som kan anses viktiga för spridningen av svensk 
litteratur och dramatik internationellt.  

Språk: Kulturrådet prioriterar introduktion av författarskap på ett nytt språkområde. Med 
språkområde avses att ett språk kan talas i flera länder, exempelvis spanska och 
engelska. 

Antal ansökningar: Kulturrådet kan begränsa antalet beviljade ansökningar till ett visst 
antal per sökande.  

Mångfald: Strävan att sprida projekt över ett flertal geografiska områden och litterära 
genrer kan även styra prioriteringarna under en ansökningsomgång. 

2.6.3 Hur mycket kan man få i bidrag? 

Alla ansökningar bedöms i relation till kostnaderna och arbetsinsatsen för den sökande, 
samt i relation till tillgängliga medel för ansökningsomgången. För provöversättning och 
mentorskap kan maximalt SEK 12 000 beviljas. För övriga projekt finns inget tak, där 
beviljas en summa som bedöms vara relevant för projektets genomförande, i förhållande 
till tillgängliga medel. 
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2.7 När fattar Kulturrådet beslut och hur får sökande besked? 

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 5 veckor efter sista 
ansökningsdatum. Beslut meddelas per e-post till den e-postadress som angivits i 
ansökan.  

2.8 Vad händer om bidrag blir beviljat?  

Efter beslut betalar Kulturrådet ut bidraget till det bankkonto som hör till den juridiska 
person som står angiven i ansökan. 

2.9 Vilka villkor gäller för beviljade bidrag? 

För detta bidrag gäller de allmänna och särskilda villkor som framgår i en till 
bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga.  

Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar Kulturrådet till alla som har sökt 
bidraget.  

Om projektet blir uppskjutet och sökande inte kan redovisa i tid ska sökande meddela 
Kulturrådet i god tid. Kulturrådet beslutar då om en eventuell förlängning av 
redovisningsperioden.  

3.0 Hur går redovisningen till? 

Redovisningen sker i enlighet med det som angivits i villkoren i punkt 2.9, senast det 
datum som anges i beslutet och villkorsbilagan.  
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