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Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur är Sveriges äldsta 
och ämnesmässigt bredaste tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning. Tidskriften ges ut av 
Svenska Litteratursällskapet och utkommer som årsbok, dels tryckt, dels digitalt som Open 
Access Journal på sällskapets hemsida: http://svelitt.se/samlaren/.  
 
Samlaren välkomnar nu bidrag till årets nummer. Samlaren strävar efter att vara en bred 
mötesplats för forskning om svensk och nordisk litteratur och välkomnar kvalificerade bidrag 
om alla ämnen inom detta område. 
 
I år kommer tidskriften dessutom att ha en särskild avdelning med temat ”Den litterära 
översättningens teori och praktik”. Hur går översättningsarbetet konkret till? Hur ska vi 
teoretiskt förstå översättningens villkor och status? Vilken kulturell kunskap krävs och 
produceras vid översättningar av skönlitterära verk? Vilka etiska, estetiska, sociologiska, 
historiska och politiska faktorer aktualiseras i en översättningsprocess? Hur kommer dessa 
faktorer till uttryck under översättningsarbetet och i resultatet? Samlaren välkomnar i år 
särskilt bidrag som behandlar denna typ av frågor. 
 
Bidrag till årets nummer skickas till info@svelitt.se senast den 15 juni 2022. 
 
En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan 
tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans 
ska detta anges vid kontakt med redaktionen. Samlaren tillämpar dubbelblind 
refereegranskning, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. 
Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar. 
 
Artiklar ska i regel inte omfatta mer än 80 000 tecken inklusive blanksteg, men även längre 
texter kan undantagsvis accepteras. Texten ska vara språkligt och formellt genomarbetad. 
Utkast och artikelförslag kommer inte att beaktas. Artikeln ska innehålla en engelsk summary 
på högst 300 ord. Summaryn ska avslutas med 3–5 engelska keywords. Artiklarna kan vara 
författade på något av de skandinaviska språken alternativt på engelska, franska eller tyska. 
 
För ytterligare anvisningar om utformning av artiklar, se: 
https://svelitt.se/samlaren/anvisningar.html. Vid frågor, kontakta redaktör Niclas Johansson på 
info@svelitt.se.   
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Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur is Sweden’s oldest 
and most diverse journal for research in literary studies. The journal is published by the 
Swedish Society for Literature and appears as an annual publication, both in print and 
digitally as an Open Access Journal at the society’s homepage: http://svelitt.se/samlaren/. 
 
Samlaren presently welcomes contributions to this year’s issue. Samlaren aims to be an 
inclusive arena for research on Swedish and Nordic literature and welcomes high-quality 
contributions on all subjects within these general frames. 
 
This year’s issue will also feature a thematic section on “The Theory and Practice of 
Literary Translation”. How is the work of translation performed in practice? How do we 
theorize the conditions and status of the translation? What cultural knowledge is demanded 
by, and produced through translations of literary works? What ethical, aesthetical, 
sociological, historical and political aspects are brought to the fore in the process of 
translation? And how are they expressed in the resulting text? This year, Samlaren 
particularly welcomes contributions that address questions such as these. 
 
Contributions to this year’s issue shall be sent to info@svelitt.se no later than June 15, 2022. 
 
A condition for acceptance is that the article is not already published elsewhere. If the article 
is under consideration by another journal or publisher, this shall be stated in communication 
with the editor. Samlaren applies double-blind peer-review, which means that manuscripts 
will be reviewed by anonymous experts. The author is responsible for the contents of his/her 
article. 
 
Articles shall normally not exceed 80 000 characters, including spaces; longer contributions 
may exceptionally be considered. The text must be linguistically and formally correct. Drafts 
and subject propositions will not be considered. The article shall include a summary in 
English, no longer than 300 words, and 3–5 keywords. The article can be written in Swedish, 
Norwegian, Danish, English, German or French. 
 
For further instructions about the formatting of articles, see: 
https://svelitt.se/samlaren/anvisningar.html. If you have any questions, do not hesitate to 
contact editor Niclas Johansson at info@svelitt.se.  
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