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Förläggareföreningen	säger	upp	ramavtalet	

Svenska	Förläggareföreningen	har	i	brev	9ll	Sveriges	Förfa7arförbund	sagt	upp	ramavtalet,	
som	varit	i	kraK	sen	2012.	Uppsägnings9den	är	3	månader,	vilket	innebär	a7	det	slutar	gälla	
den	24	juni.	Men	däreKer	finns	det	inget	som	hindrar	a7	teckna	enskilda	avtal	u9från	
Standardformuläret.	Vi	uppmanar	alla	medlemmar	a7	fortsä7a		använda	det	
och	inte	acceptera	hemsnickrade	avtal	från	förlagen.	Läs	mer	>> 

Indexuppräkning	under	uppsägnings/den:	Minimi-
arvodet	fram	9ll	och	med	den	24	juni	2017	är	104,61	kr.	

Ramavtalet	upphör	a>	
gälla	den	24	juni	–	

däremot	kan	nya	avtal	
tecknas	u/från	

Standardformuläret!	
!

och	ingångna	avtal	gäller

http://www.oversattarsektionen.se
mailto:styrelse@oversattarsektionen.se


Bakgrund	
Ramavtalet	mellan	Svenska	Förläggare-
föreningen	och	Sveriges	Förfa7arförbund	
som	nu	sägs	upp	av	förläggarna	har	funnits	
sedan	2012	och	ersa7e	2004	års	avtal	(in-
nan	dess	saknades	e7	avtal	mellan	parterna	
på	marknaden	under	ungefär	en	9oårs-
period).	Partsavtalet	innehåller	e7	Minimi-
honorarsavtal	och	e7	Standardformulär	för	
avtal	mellan	över-sä7are	och	förlag.	Det	är	
Standardformuläret	som	vi	översä7are	mest	
kommer	i	kontakt	med,	och	det	är	i	det	som	
den	enskilda	översä7arens	arvode	regleras.	
	 Avtalet	gällde	9ll	a7	börja	med	i	e7	och						
e7	halvt	år,	9ll	den	30	juni	
2013,	och	har	däreKer	löpt	
vidare	med	tre	månaders	
uppsägnings9d.	
	 I	avtalet	anges	a7						
parterna	ska	följa	utveck-
lingen	på	bokmarknaden	
och	ska	träffas	och	utvär-
dera	avtalet	om	någon	av	
dem	begär	det.	Redan	vid	
tecknandet	av	avtalet	kon-
staterades	a7	frågan	om	
försäljning	av	e-böcker	för	
biblioteksutlåning	behöv-
de	hanteras	i	fram9den	
och	a7	nya	affärsmodeller	
med	abonnemangs-	och	
strömningstjänster	kunde	
komma	a7	etableras	och	
uppnå	en	sådan	omfa7-
ning	a7	villkoren	för	a7	
ny7ja	dem	borde	förhand-
las	om.	Dessa	punkter	har	
dock	inte	varit	uppe	9ll	
diskussion.	
	 Avtalet	har	inte	bara						
reglerat	arvodet	utan	även	
omständigheterna	kring	
utgivningen,	hanteringen	
av	upphovsrä7en,	manuslämning,	korr,	
redak9onell	hantering,	osv.		
	 De7a	har	skapat	trygghet,	reda	och						
förutsägbarhet	i	vårt	och	förlagens	arbete,	
vilket	är	bra	för	alla.	!

!
	 Samma	sak	gäller	den	enkelhet	och	flexi-					
bilitet	det	innebär	a7	vi	har	ge7	rä\gheter	
9ll	förlagen	för	fler	ny7janden	än	primär-
användningen	utan	a7	de	behöver	betala	
för	dem	förrän	de	verkligen	tar	e7	utgiv-
ningsbeslut,	9ll	exempel	en	pocketutgåva.	
Det	innebär	a7	man	inte	i	samband	med	
primäranvändningen	har	behövt	spekulera	
om	det	ska	komma	y7erligare	utgåvor;	utan	
förlagen	har	bara	betalat	för	fak9ska	
ny7janden.		

!
Rekommenda9oner	
SFF:s	jurister	rekommen-
derar	medlemmarna	a7	
fortsä7a	använda	Stan-
dardformuläret	och	utgå	
från	en	rekommenderad	
nivå	vid	förhandlingar.		
	 Till	en	början	är	det										
troligt	a7	flera	förlag	kom-
mer	a7	använda	Standard-
formuläret;	däremot	kan-
ske	de	inte	använder	mini-
mihonoraret	som	bo7en-
nivå	för	ersä7ningsdiskus-
sioner.	Vi	kan	9digt	komma	
a7	få	se	nya	varianter	av	
ersä7ningsmodeller	och	
rä\ghetsupplåtelser	i	form	
av	en	totalsumma	för	alla	
rä\gheter.	Vi	behöver	vara	
mycket	tydliga	med	a7	
sekundärersä7ningar	även	
fortsa7	ska	utgå,	alter-
na9vt	kompenseras	på	
rimligt	sä7.		
	 Vik9gt	är	a7	alla	rap-									
porterar	in	arvodesnivåer	
och	nya	kontraktsskrivnin-
gar,	nya	tolkningar	av	Över-

sä7aravtalet,	nya	kontraktsformulär	etc.		
	 Jurister	och	ombud	kommer	a7	arbeta						
för	a7	stödja	sek9onen	och	medlemmarna	
gällande	kontrakten.		!!

Hur	gör	jag?	!
När	jag	ska	skriva	ny>	kontrakt:	
Fram	9ll	24	juni	2017:	precis	som	vanligt.	
DäreKer:	föreslå	kontrakt	enligt	
Standardformuläret	såsom	förut.	!
När	jag	ska	förhandla	om	arvode:	
Kräv	som	vanligt	högre	ersä7ning.	
Åberopa	uppräkningen	av	minimiarvodet	
9ll	104,61/7kn.	!
När	förlag	vill	ge	ut	pocket	(eller	annan	
sekundäranvändning	är	aktuell):	
Fram	9ll	24	juni:	fakturera	enligt	överens-
kommelse	(mini-	eller	grundarvode).	EKer	
24	juni	saknas	fastställt	minimiarvode.	
Fakturera	därför	beräknat	på	grund-
arvodet	(enligt	§	9.3	i	kontraktet,	om	vad	
som	gäller	när	minimiarvode	saknas),	
uppräknat	med	AKI.	Kansliet	återkommer	
med	exakta	siffror.	!
Om	e>	förlag	vill	a>	vi	ska	använda	deras	
"eget"	kontrakt:	
Fram	9ll	24	juni:	svara	a7	du	vill	använda	
Standardformuläret.		
EKer	24	juni:	begär	a7	villkoren	minst	
motsvarar	Standardformulärets.	Skicka	in	
förslaget	9ll	juridik@sff.info	för	
granskning.	!



Förhandlingarnas	innehåll	
Förhandlingarna	med	Svenska	Förläggare-
föreningen	inleddes	i	december	2015.	Över-
sä7arnas	förhandlingsdelega9on	bjöds	i	e7	
9digt	skede	in	9ll	SvF	för	a7	lyssna	på	en	
redovisning	där	de	gav	sin	bild	av	bransch-
utvecklingen	med	särskilt	avseende	på	den	
översa7a	li7eraturen.	Vi	tog	med	oss	två	
budskap	från	denna	redovisning:		
	 1.	A7	antalet	utgivna	översa7a	9tlar	har						
sjunkit	stadigt	de	senaste	åren	och	a7	över-
sä7ningarna	måste	bli	billigare	för	a7	denna	
utveckling	ska	kunna	vändas.		
	 2.	A7	modellen	med	sekundärersä7ning						
är	förlegad	och	behöver	göras	om.		
	 Vid	nästa	förhandlings9llfälle	höll	vi	en						
motsvarande	presenta9on	då	vi	redogjorde	
för	översä7arnas	arbets-	och	ekonomiska	
villkor,	bland	annat	genom	a7	visa	den	så	
kallade	Standardöversä7arkalkylen.	Vårt	
svar	på	budskap	nummer	1	var	således	a7	
översä7arnas	inkomster	redan	är	ohållbart	
låga	och	a7	det	inte	kan	bli	fråga	om	några	
sänkta	ersä7ningar	9ll	översä7arna	för	a7	
stärka	förlagens	möjligheter	a7	ge	ut	över-
sa7	li7eratur.		
	 När	det	gällde	budskap	nr	2	bad	vi	helt						
enkelt	om	a7	få	e7	konkret	bud	från	SvF	där	
de	visade	vad	de	ville	göra	med	sekundärer-
sä7ningarna.	
	 Parallellt	har	förhandlingsdelega9onerna						
diskuterat	uppdelningen	av	arvodena	i	en	
”arvodesdel”	och	en	”socialavgiKsdel”,	vilket	
gör	a7	ålderspensionärer	får	e7	lägre	total-
arvode.		
	 SFF:s	ståndpunkt	har	hela	9den	varit	a7						
översä7ararvodena	ska	förhandlas	fram	u9-
från	faktorer	som	textens	svårighet,	even-
tuell	9dspress	samt	översä7arens	yrkes-
erfarenhet,	och	a7	privat	ska7esitua9on	
eller	åldern	inte	ska	påverka	arvodet.		
	 I	april	2016	presenterade	SFF	e7	avtal						
som	utgick	från	F-ska7	i	stället	för	A-ska7,	
men	som	ändå	gav	uppdragsgivaren	möjlig-
het	a7	betala	ut	översä7ararvode	som	lön	
9ll	en	A-ska7are.	Budet	innebar	även	a7	
minimihonoraret	räknades	om	9ll	e7	”F-
ska7-mini”	genom	e7	engångspåslag	om	30	
procent.	SvF	tackade	nej	9ll	budet.	

!
	 Det	dröjde	ända	9ll	november	2016						
innan	vi	fick	bud	beträffande	sekundärer-
sä7ningarna.	Den	avtalsmodell	som	SvF	då	
föreslog	innebar	a7	alla	sekundärersä7-
ningar	skulle	tas	bort	och	a7	de7a	skulle	
kompenseras	med	en	å7aprocen9g	höjning	
av	minimihonoraret.	SFF	tackade	nej	9ll	
budet	med	mo9veringen	a7	det	skulle	leda	
9ll	kraKigt	sänkta	inkomster	för	de	flesta	
medlemmar	eKersom	den	stora	majoriteten	
redan	ligger	på	arvoden	i	nivå	med	SvF:s	
bud	och	a7	dessa	inte	garanterades	någon	
som	helst	kompensa9on	för	de	slopade	
sekundärersä7ningarna.	

Johanna	Svartström,	sek+onens	
representant	i	förhandlingsdelega+onen	!

Rådslag	om	”marknaden”		
Förläggareföreningens	uppsägning	av	av-
talet	hänvisar	korna7at	9ll	a7	marknaden	
har	förändrats.	De7a	uppfordrar	oss	över-
sä7are	9ll	a7	göra	vår	egen	tolkning,	med	
utgångspunkt	i	vad	som	sades	på	den	fack-
liga	konferensen	2015,	samt	nyare	erfaren-
heter.	
	 Några	tankar	kring	marknadens	föränd-					
ringar	som	styrelsen	vill	lägga	fram	är	föl-
jande:		
	 De	nya	distribu9onsformerna	i	nya						
medier	kräver	nya	överenskommelser	kring	
betalning.	Förläggareföreningens	förslag	är	
a7	betala	en	klumpsumma	”allt	för	e7”,	
medan	SFF	tror	a7	formerna	för	sekundär-
ersä7ningen	kan	utvecklas.	Inom	den	så	
kallade	Upphovsrä7sreformen	som	pågår	
inom	EU	ligger	bland	annat	e7	förslag	om	
en	förstärkning	av	upphovspersoners	rä7	
a7	få	skälig	ersä7ning	även	då	e7	ny7jande	
är	svårt	a7	värdera	när	avtalet	ingås.	En	
upphovsperson	ska	kunna	begära	9lläggs-
ersä7ning	i	vissa	fall.	SFF	anser	inte	a7	
klumpsummor	kan	förkastas	i	varje	enskilt	
fall,	men	a7	de	generellt	se7	är	förlegade.		
	 En	annan	tydlig	marknadsförändring						
ligger	i	de	stora	förlagens	ökade	vinstkrav,	
där	varje	9tel	ska	ge	avkastning,	vilket	hän-
ger	samman	med	en	allmän	tendens	i	rikt-
ning	mot	bestsellerism.		



	 Sam9digt	har	mycket	av	det	li7erära	och						
kulturella	ansvaret	tagits	över	av	mindre	
förlag,	som	står	för	en	specialiserad	utgiv-
ning	oKa	under	snäva	ekonomiska	villkor.	
Faktum	är	a7	vi	upplevt	under	förhand-
lingarna	a7	Förläggareföreningen	samlar	
förlag	med	en	mycket	brokig	uppsä7ning	av	
affärsmodeller	och	drivkraKer.	
	 Också	de	statliga	stödformerna	och	bib-					
liotekens	roll	måste	bli	en	del	av	vår	mark-
nadsanalys.	
	 Det	här	är	en	stor	uppgiK,	som	kräver						
hjälp	från	medlemmarnas	samlade	erfaren-
het,	och	vi	kommer	därför	a7	kalla	9ll	
rådslag	och	redovisa	resultaten	internt.	!
Arvodet	=	upphovsersä7ning!	
I	grund	och	bo7en	handlar	motsä7ningarna	
om	synen	på	li7erär	översä7ning.	Översä7-

ningen	är	e7	li7erärt,	upphovsrä7sskyddat	
verk	och	avtalet	avser	rä\ghetsupplåtelse	
under	begränsad	9d.	Men	ur	strikt	affärs-
mässig	synvinkel	uppfa7as	vi	snarast	som	
leverantörer,	och	det	har	varit	svårt	a7	över-
tyga	den	nya	genera9onen	förläggare	om	
a7	sekundärersä7ningen	är	en	upphovs-
rä7slig	ersä7ning,	sådan	som	de	flesta	
andra	konstnärliga	utövare	har	rä7	9ll.	
	 Vi	har	också	velat	framhålla	e7	bredare						
perspek9v	som	handlar	om	återväxten.	Hur	
ska	vi	kunna	få	nya	översä7are	a7	intres-
sera	sig	för	e7	yrke	vars	topplön	motsvarar	
lönen	för	e7	cafébiträde,	och	med	osäkra	
inkomster?		Det	handlar	inte	bara	om	över-
sä7arnas	enskilda	inkomster	utan	om	själva	
yrkets	be9ngelser,	samt	a7	säkerställa	god	
kvalitet.	!


