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Fackliga	  konferensen	  flyttas	  fram!	  
	  
Vi	  var	  övermodiga	  när	  vi	  utlyste	  den	  
översättarfackliga	  konferensen	  till	  15–16	  
november.	  Den	  tilltänkta	  lokalen	  blev	  för	  
dyr	  och	  innehållet	  måste	  få	  mogna	  fram,	  i	  
samverkan	  med	  översättarinformatören	  
Ludvig	  Berggren,	  och	  i	  dialog	  med	  
medlemmarna.	  
Vi	  ber	  därför	  om	  ursäkt	  för	  att	  de	  som	  
bockat	  för	  den	  helgen	  kommer	  att	  få	  hitta	  
på	  någonting	  annat.	  
Beträffande	  nytt	  datum	  finns	  två	  alterna-‐
tiv:	  i	  kombination	  med	  årsmötet	  i	  månads-‐
skiftet	  januari/februari,	  eller	  längre	  fram	  
på	  vårkanten.	  Vi	  tar	  gärna	  emot	  syn-‐
punkter	  på	  vad	  som	  lämpar	  sig	  bäst.	  
Beträffande	  lämplig	  plats	  tar	  vi	  också	  
gärna	  emot	  förslag	  på	  och	  erfarenheter	  
från	  strategiskt	  placerade	  kursgårdar/	  
vandrarhem	  som	  kan	  hyras	  helt	  och	  hållet	  
och	  har	  plats	  för	  uppemot	  70	  personer.	  
	  
Innehållet	  kommer	  att	  växa	  fram	  under	  
hösten,	  och	  vi	  kommer	  att	  presentera	  de	  
klara	  programpunkterna	  efterhand	  via	  
Översättarnytt	  och	  även	  i	  den	  slutna	  Face-‐
bookgrupp	  som	  tillkommit	  för	  tankeutbyte	  
och	  uppvärmning:	  ”Fackligt	  seminarium	  
för	  översättare	  våren	  2015”.	  
	  
Idéer	  och	  synpunkter	  kan	  också	  framföras	  
direkt	  till	  john.swedenmark@bahnhof.se	  

Möt	  informatören,	  utländska	  
kollegor	  och	  facköversättare!	  
Välkomna	  till	  fackligt	  seminarium	  på	  Bok	  &	  
Bibliotek	  fredagen	  den	  26/9	  kl.	  17.30	  på	  
Litteraturscenen	  A01:60,	  med	  
efterföljande	  samtalsmingel!	  
	  
Översättarsektionens	  nya	  informatör	  
presenterar	  sig!	  	  
	  
Sen	  1	  augusti	  är	  Ludvig	  Berggren	  
Författarförbundets	  informatör	  med	  
inriktning	  på	  fackliga	  frågor.	  Han	  presen-‐
terar	  sitt	  kommande	  arbete	  och	  samtalar	  
med:	  Stefan	  Ingvarsson,	  som	  ger	  bak-‐
grunden	  till	  att	  tjänsten	  inrättades;	  Laura	  
Cangemi,	  som	  kommenterar	  från	  en	  
italiensk	  horisont;	  samt	  Loole	  Hagberg,	  
som	  bidrar	  med	  sina	  erfarenheter	  som	  
facköversättare.	  
	  
Även	  medlemmar	  i	  Sveriges	  Facköver-‐
sättarförening	  (SFÖ)	  och	  gästande	  
översättare	  från	  svenska	  är	  inbjudna	  till	  
seminariet	  och	  det	  efterföljande	  minglet.	  
	  
Minns	  även	  medlemsmötet	  onsdag	  24/9	  
kl.	  18	  på	  Akademin	  Valand,	  Vasagatan	  50.	  
Förhandsanmälan	  
till	  osaover@gmail.com	  senast	  22/9.	  
Författarförbundets	  allmänna	  monter-‐
mingel	  äger	  rum	  torsdag	  25/9	  kl	  18.	  



 

 

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

Rekommendation	  om	  
dröjsmålsränta	  

Hej!	  
	  
Jag	  vill	  som	  facklig	  översättarinformatör	  
påtala	  vikten	  av	  dröjsmålsränta.	  
	  
På	  styrelsens	  förslag	  vill	  jag	  uppmana	  er	  
medlemmar	  att	  ta	  ut	  dröjsmålsränta	  vid	  
försenad	  betalning.	  Jag	  vet	  att	  många	  av	  
er	  redan	  brukar	  ta	  ut	  denna	  och	  är	  vana	  
vid	  hur	  man	  går	  tillväga,	  medan	  andra	  
anser	  att	  det	  inte	  är	  värt	  det	  i	  förhållande	  
till	  den	  arbetsinsats	  som	  det	  kräver	  utöver	  
det	  dagliga	  värvet.	  	  
	  
Styrelsens	  syn	  är	  enligt	  följande:	  	  
Vi	  vet	  redan	  att	  större	  förlag,	  som	  inte	  
sällan	  anser	  att	  det	  är	  30	  dagars	  betal-‐
ningsvillkor	  som	  alltid	  bör	  gälla	  och	  därtill	  
också	  kan	  vara	  försenade	  med	  betal-‐
ningen,	  har	  uppmanat	  sina	  översättare	  att	  
ta	  ut	  dröjsmålsränta.	  Förlagen	  är	  ju	  förstås	  
medvetna	  om	  den	  spottstyver	  som	  räntan	  
utgör	  och	  tycker	  nog	  att	  det	  är	  en	  bagatell	  
att	  betala	  ut.	  
Ju	  fler	  som	  tar	  ut	  dröjsmålsränta,	  desto	  
besvärligare	  blir	  det	  till	  slut	  för	  förlagen.	  
Detta	  blir	  ett	  sätt	  att	  utöva	  påtryckning	  
gällande	  våra	  ack	  så	  viktiga	  arvodes-‐
utbetalningar.	  Men	  det	  fordrar	  förstås	  att	  
många	  tar	  ut	  räntan.	  
	  
Om	  dröjsmålsränta	  enligt	  räntelagstift-‐
ningen	  kan	  man	  läsa	  på	  svenska	  Wikipedia	  
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Dröjsmålsrän
ta_i_Sverige).	  

	  
Där	  står	  det:	  ”Om	  dröjsmålsränta	  är	  
avtalad	  äger	  borgenären	  rätt	  att	  debitera	  
dröjsmålsränta	  från	  förfallodagen.”	  Så	  är	  
enligt	  vår	  tolkning	  fallet	  i	  standardavtalet,	  
och	  påminnelse	  med	  begäran	  om	  
dröjsmålsränta	  kan	  alltså	  skickas	  ut	  fjorton	  
dagar	  efter	  leverans	  av	  tryckfärdigt	  
manus.	  
	  
Vi	  rekommenderar	  alltså:	  Vid	  leverans	  av	  
översättning,	  skicka	  en	  faktura	  som	  
innehåller	  14	  dagars	  förfallodatum	  och	  
formuleringen	  ”Dröjsmålsränta	  om	  8	  
procent	  över	  gällande	  diskonto	  +	  
påminnelseavgift	  60	  kr	  utgår	  vid	  betalning	  
efter	  förfallodatum.”	  	  
Om	  betalningen	  inte	  inkommit,	  skicka	  en	  
påminnelse	  med	  extra	  debitering.	  Det	  
finns	  ett	  bekvämt	  sätt	  att	  räkna	  ut	  räntan,	  
utifrån	  hur	  många	  dagar	  försenad	  
betalningen	  var,	  med	  följande	  verktyg	  på	  
internet:	  http://www.interestia.se/	  
Här	  fyller	  man	  i	  nödvändiga	  uppgifter,	  
varvid	  en	  omräkning	  enligt	  gällande	  
räntesatser	  sker.	  Även	  A-‐skattare	  har	  rätt	  
att	  begära	  dröjsmålsränta,	  och	  bör	  helst	  
även	  skicka	  en	  räkning.	  
Om	  ni	  har	  några	  frågor	  kring	  detta,	  eller	  
vill	  ha	  hjälp	  med	  formuleringarna,	  kan	  jag	  
försöka	  besvara	  dem	  eller	  hänvisa	  vidare	  
till	  våra	  jurister	  om	  det	  är	  något	  särskilt.	  
	  

Hälsar	  
Ludvig	  Berggren	  

Facklig	  informatör	  i	  översättarfrågor	  
lb@sff.info	  

	  

 


