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Regler för Arbetsstipendium för författare 
 

Vad är Arbetsstipendium för författare?  
• Arbetsstipendium för författare kan ges till författare av skönlitterära verk 
skrivna på svenska för barn, ungdom eller vuxna samt dels till författare av 
essäistik. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och 
serier. Till essäistik räknas kvalificerad kulturjournalistik. 

• Stipendier kan ges till översättare av skönlitterära verk, från annat språk till 
svenska, för barn, ungdom eller vuxna. 

 

Tid för ansökan och beslut 
• Arbetsstipendium för författare utlyses en gång per år. 

 

Vem kan söka stipendium? 
• Stipendiat ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. 

• Stipendiat ska ha gett ut eller översatt minst ett skönlitterärt verk under de 
senaste fem åren. 

• För dramatiker gäller att man ska ha skrivit/översatt minst två verk som uppförts 
eller sänts i professionella sammanhang under de senaste fem åren. 

• För essäister gäller att man ska ha skrivit minst tre kvalificerade texter som 
publicerats i bok- eller tidskriftsform under de senaste tre åren. 

 

Ansökan om stipendium 
• Ansökan om stöd sker via en e-tjänst på stadens hemsida inom angiven tid och 
enligt kulturförvaltningens instruktioner. 

 

Ekonomi 
• Ett Arbetsstipendium för författare motsvarar 50 000 kr. 
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Avgränsningar 
• Stipendium ges ej till person som uppbär statlig inkomstgaranti för sin 
konstnärliga yrkesverksamhet. 

• Stipendium ges ej till person som under de senaste fem åren mottagit 
Arbetsstipendium för författare från Göteborgs Stads kulturnämnd. 

• Arbetsstipendium för författare kan ej delas ut samma år till samma stipendiat 
som beviljas kulturstipendium. 

• Stipendium ges ej till studerande. 
 

Regler antagna av Göteborgs Stads kulturnämnd 2018-11-27. 
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