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Tack,	  Anna!	  
	  
Anna	  Forslund	  slutar	  den	  1	  september	  
efter	  många	  år	  sin	  tjänst	  på	  
Författarförbundet	  och	  går	  vidare	  till	  ett	  
nytt	  jobb	  på	  Saltkråkan	  AB.	  Hon	  har	  varit	  
Översättarsektionens	  viktigaste	  kontakt	  
och	  stötta	  och	  vi	  kommer	  att	  sakna	  henne	  
och	  hennes	  kunskaper.	  Hennes	  
arbetsuppgifter	  övertas	  förnämligt	  av	  
Susanne	  Steneros,	  Jon	  Persson	  och	  delvis	  
även	  av	  översättarnas	  informatör	  i	  fackliga	  
frågor,	  Ludvig	  Berggren.	  Efter	  1	  september	  
är	  det	  således	  Susanne	  Steneros	  vi	  i	  första	  
hand	  ska	  vända	  oss	  till:	  ss@sff.info	  
 
Offensiv	  kring	  e-‐böckerna	  
Översättarna	  har	  hamnat	  på	  efterkälken	  i	  
de	  invecklade	  och	  ständigt	  föränderliga	  
förhandlingarna	  kring	  ersättningar	  för	  e-‐
böcker.	  I	  synnerhet	  gäller	  det	  
ersättningarna	  för	  bibliotekslån,	  där	  de	  
nya	  betalningsformerna	  än	  så	  länge	  bara	  
tar	  hänsyn	  till	  författarna,	  inte	  till	  
översättarna.	  Översättarstyrelsen	  tänker	  
snarast	  ta	  itu	  med	  dessa	  frågor,	  i	  sam-‐
arbete	  med	  informatören,	  och	  skaffa	  oss	  
en	  överblick	  över	  branschens	  utvecklingar	  
och	  de	  problem	  som	  möter	  oss.	  
 

Årets	  översättning	  
Som	  nyss	  meddelats	  gick	  priset	  till	  Marie	  
Anell	  för	  översättningen	  av	  Samar	  
Yazbeks	  En	  mörk	  strimma	  av	  
ljus.	  Hedersomnämnanden:	  Anna	  Säflund-‐
Orstadius	  för	  översättningen	  av	  Marie-‐
Hélène	  Lafons	  Annonsen	  och	  
Janina	  Orlov	  för	  översättningen	  
av	  Katja	  Kettus	  Barnmorskan.	  	  
Prisutdelningen	  äger	  sedan	  rum	  
i	  anslutning	  till	  festivalen	  
Stockholm	  Literature,	  där	  också	  
författaren	  till	  den	  vinnande	  boken	  finns	  
närvarande.	  Inbjudan	  har	  gått	  ut	  till	  alla	  
medlemmar.	  Ö-‐styrelsen	  gratulerar	  
pristagarna	  varmt!	  
	  

           
 

     	  



 

 

Översättarnytt	  är	  ett	  medlemsbrev	  som	  distribueras	  till	  alla	  medlemmar	  
i	  Översättarsektionen	  i	  Sveriges	  Författarförbund.	  För	  innehåll	  och	  ut-‐
formning	  står	  sektionsstyrelsen.	  

Ö-‐informatörens	  uppgifter	  
Ludvig	  Berggren	  började	  som	  facklig	  
informatör	  i	  översättarfrågor	  den	  1	  
augusti	  och	  har	  fått	  en	  arbetsplats	  på	  
kansliet.	  De	  första	  veckorna	  har	  han	  
främst	  ägnat	  åt	  att	  installera	  sig	  där,	  läsa	  
in	  sig	  på	  standardavtalet	  och	  andra	  
dokument,	  knyta	  kontakter	  och	  ta	  del	  av	  
både	  Anna	  Forslunds	  och	  tidigare	  över-‐
sättarinformatören	  Inger	  Johanssons	  
kunskaper	  och	  erfarenheter.	  	  
Ludvig	  kommer	  att	  presentera	  sig	  vid	  
medlemsmötena	  den	  29	  augusti	  i	  
Stockholm	  och	  den	  24	  september	  i	  
Göteborg	  samt	  medverka	  i	  det	  fackliga	  
seminariet	  på	  Författarscenen	  på	  Bok	  &	  
Bibliotek	  den	  26	  september	  kl	  17.30	  (se	  
kallelser	  nedan).	  Han	  spelar	  även	  en	  viktig	  
roll	  vid	  den	  översättarfackliga	  konferensen	  
i	  november,	  både	  i	  förberedelserna	  och	  
för	  att	  sammanställa	  de	  erfarenheter	  och	  
krav	  som	  framkommer.	  
	  
Informatören	  ska	  insamla	  kunskap	  och	  
information	  och	  sprida	  den	  både	  internt	  
(inom	  såväl	  sektionen	  som	  hela	  förbundet)	  
och	  externt	  (till	  våra	  motparter,	  media	  
etc.).	  Den	  viktigaste	  utgångspunkten	  för	  
arbetet	  är	  förstås	  standardavtalet	  och	  de	  
problem	  och	  frågor	  som	  uppstår	  runt	  dess	  
tillämpning.	  Bland	  de	  frågor	  som	  närmast	  
kommer	  att	  prioriteras	  finns	  den	  om	  olika	  
ersättningsformer,	  netto	  eller	  brutto,	  och	  
vilken	  av	  dessa	  som	  bör	  ligga	  till	  grund	  för	  
avtalet.	  Ett	  underlag	  presenteras	  i	  början	  
av	  oktober	  och	  skapar	  förhoppningsvis	  
diskussion	  fram	  till	  den	  fackliga	  konfe-‐
rensen,	  och	  även	  därefter,	  med	  sikte	  på	  
2015	  års	  förhandlingar	  om	  standard-‐
avtalet.	  
En	  annan	  viktig	  fråga	  är	  e-‐boksersätt-‐
ningen	  och	  framför	  allt	  frågan	  om	  
ersättning	  för	  e-‐bokslån.	  Lite	  mer	  lång-‐
siktiga	  prioriteringar	  är	  bland	  annat	  en	  
analys	  av	  bokmarknadens	  utveckling	  ur	  
översättarperspektiv;	  insatser	  för	  att	  värva	  

nya	  medlemmar,	  och	  i	  samband	  med	  det	  
informera	  ickemedlemmar	  om	  Över-‐
sättarsektionens	  existens,	  standardavtalet	  
och	  deras	  fackliga	  rättigheter;	  insatser	  för	  
att	  offentligt	  framhäva	  översättarnas	  roll	  i	  
det	  litterära	  systemet.	  
I	  och	  med	  att	  Anna	  Forslund	  slutar	  den	  1	  
september	  kommer	  Ludvig	  att	  ta	  över	  
arvodesrapporteringen.	  Denna	  uppgift	  
ingår	  dock	  inte	  i	  informatörsuppdraget	  på	  
20	  procent	  utan	  görs	  på	  extra	  tid.	  Informa-‐
törens	  roll	  är	  alltså	  inte	  densamma	  som	  
ombudets,	  och	  den	  direkta	  
medlemsservicen	  ska	  även	  i	  fortsättningen	  
skötas	  av	  personalen	  på	  kansliet.	  
Ludvig	  är	  med	  på	  listorna	  Avtal	  och	  
Eufemia.	  Han	  är	  ivrig	  att	  diskutera	  med	  
medlemmarna	  och	  kontaktas	  på	  
lb@sff.info	  
	  
Medlemsmöte	  	  
den	  29	  augusti	  kl.	  19	  i	  Stockholm.	  
Informatören	   i	   fackliga	   översättarfrågor	  
Ludvig	   Berggren	   presenterar	   sig.	   Därefter	  
seminarium	   på	   temat	   ”Författaren	   som	  
översättare”	  med	  Ulf	  Eriksson	  och	  Camilla	  
Hammarström.	   Anmälningsdatum	   har	  
passerat	   men	   kortreferat	   kommer	   på	  
hemsidan.	  
	  
Medlemsmöte	  	  
24	  september	  kl.	  18	  på	  Akademin	  Valand,	  
Göteborg.	   Besök	   hos	   översättar-‐
utbildningen.	  Separat	  inbjudan	  kommer!	  
	  
Seminarium	  	  
med	   översättarfackligt	   tema	   på	   Bok-‐
mässans	   författarscen	   kl.	   17.30	   26	  
september	   och	   mingel	   tillsammans	   med	  
utländska	  kollegor.	  Inbjudan	  kommer!	  
	  
Den	  fackliga	  konferensen	  	  
äger	   rum	   15–16	   november	   i	   Stockholms	  
skärgård.	   Mer	   information	   och	   inbjudan	  
inom	  kort.	  


