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!!
God	  jul!	  	  
!
Och	  den	  rik?gt	  goda	  nyheten	  är	  a=	  
förbundsstyrelsen	  vid	  si=	  möte	  beslöt	  a=	  
informatörstjänsten	  ska	  förlängas.	  Ludvig	  
Berggren	  har	  ju	  arbetat	  för	  oss	  i	  snart	  e=	  
och	  e=	  halvt	  år	  och	  gör	  en	  insats	  som	  
uppska=as	  mycket	  av	  såväl	  medlemmarna	  
och	  Ö-‐styrelsen	  som	  förbundsstyrelsen	  
och	  kansliet.	  Nu	  har	  tjänsten	  permanentats,	  
så	  Ludvig	  får	  fortsä=a	  arbeta	  också	  eXer	  
den	  tvåårsperiod	  som	  löper	  ut	  i	  juli	  2016	  
med	  a=	  svara	  på	  frågor,	  samla	  in	  uppgiXer	  
och	  göra	  sammanställningar	  och	  analyser.	  	  
Tveka	  inte	  a=	  kontakta	  honom	  på	  
lb@sff.info!	  !!
Årsmötet	  
Kallelse	  och	  verksamhetsberä=else	  skickas	  
ut	  eXer	  årsskiXet.	  Årsmötet	  2016	  kommer	  
a=	  hållas	  i	  Stockholm	  lördagen	  den	  30	  
januari.	  Det	  inleds	  med	  registrering	  kl.	  
15.00.	  DäreXer	  följer	  e=	  seminarium	  med	  
vår	  inbjudna	  gäst,	  danska	  översä=arföre-‐
ningens	  ordförande	  Morten	  Visby,	  kl.	  
15.30	  och	  själva	  årsmötet	  börjar	  kl.	  17.00,	  
däreXer	  buffé.	  Möjlighet	  ?ll	  s.k.	  rese-‐
s?pendium	  om	  högst	  500	  kronor	  utgår	  ?ll	  
högst	  10	  personer.	  Ansökan	  görs	  i	  
samband	  med	  anmälan.	  !!

!
Stor	  dona?on!	  
Under	  hösten	  har	  Ö-‐styrelsen	  kontaktats	  	  
under	  visst	  hemlighetsmakeri,	  men	  nu	  kan	  
det	  avslöjas:	  Vi	  har	  få=	  en	  anonym	  
dona?on	  på	  100	  000	  kronor	  ?ll	  Elsa	  
Thulin-‐priset!	  Vi	  är	  glada	  och	  tacksamma	  
för	  de=a	  och	  vill	  än	  en	  gång	  säga	  tusen	  
tack	  ?ll	  vår	  generösa	  och	  okända	  välgörare	  
(som	  kanske	  läser	  de=a,	  vem	  vet,	  
vederbörandes	  iden?tet	  är	  okänd	  också	  
för	  oss).	  Snart	  utses	  en	  ny	  pristagare	  a=	  
hylla	  i	  maj	  2016.	  !!
Årets	  översä=ning	  
Priset	  delades	  den	  23	  oktober	  ut	  för	  femte	  
gången,	  och	  för	  andra	  året	  i	  rad	  inom	  

ramen	  för	  Stockholm	  
Literature	  på	  Moderna	  
museet.	  
	   	   	   	   	  Priset	   för	   2014	   gick	   ?ll	  
Örjan	   Sjögren	   för	   hans	   över-‐
sä=ning	   av	   Daniel	   Galeras	  

Med	   blod	   i	   skägget.	   Årets	   heders-‐
omnämnanden	   gick	   ?ll	   Johanne	   Lykke	  
Holm	   för	   Josefine	   Klougarts	   En	   av	   oss	  
sover	   och	   Daniel	   Gustafsson	   Pech	   för	  
László	   Krasznahorkais	   Motståndets	  
melankoli.	  	  
	  	  	  	  	  Före	  själva	  prisutdelningen	  anordnades	  
e=	   fika	   för	   medlemmarna	   i	   sek?onen.	  
Samarbetet	   med	   Stockholm	   Literature	  
fortsä=er	  nästa	  år!	  !

!
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Konferensrapport	  	  
Konferensen	  om	  fackliga	  översä=arfrågor	  
avhölls	  i	  Norrköping	  den	  17-‐19	  april	  2015	  
med	  e=	  trenotal	  deltagare.	  Den	  var	  
finansierad	  av	  e=	  speciellt	  anslag	  från	  
Sveriges	  förfa=arförbund	  och	  arrangerades	  
av	  Översä=arsek?onens	  styrelse	  i	  sam-‐
arbete	  med	  den	  fackliga	  informatören	  
Ludvig	  Berggren.	  !
Innehåll	  
Kärnan	  i	  konferensen	  var	  besök	  av	  tre	  
utomstående	  experter:	  LO-‐förhandlaren	  
Erland	  Olausson,	  redaktören	  Olav	  Fuma-‐
rola	  Unsgaard	  och	  företagsekonomi-‐
forskaren	  Pamela	  Schultz	  Nybacka.	  Dess-‐
utom	  medverkade	  från	  Förfa=arförbundet	  
ordförande	  Gunnar	  Ardelius	  och	  juristen	  
Malin	  Koch.	  Som	  en	  fortsä=ning	  av	  konfe-‐
rensen	  anordnades	  e=	  seminarium	  med	  
Rasmus	  Fleischer	  på	  Förfa=arnas	  hus	  i	  
Stockholm	  i	  augus?,	  samt	  e=	  seminarium	  
om	  översä=ningskri?k	  på	  Bok&Bibliotek	  i	  
Göteborg.	  !
Erland	  Olausson,	  som	  är	  utbildad	  jurist,	  
riktade	  in	  sig	  på	  vad	  det	  är	  a=	  vara	  
anställd,	  vilket	  ledde	  ?ll	  e=	  intressant	  
erfarenhetsutbyte	  med	  deltagarna,	  och	  i	  
synnerhet	  med	  Inger	  Johansson,	  som	  
hade	  rollen	  av	  respondent.	  Det	  framkom	  
a=	  översä=arnas	  överenskommelser	  med	  

uppdragsgivarna	  hör	  ?ll	  avtalsrä=en	  
snarare	  än	  ?ll	  arbetsrä=en,	  vilket	  kändes	  
klargörande.	  Olausson	  var	  också	  noga	  med	  
a=	  framhålla	  a=	  valet	  mellan	  A-‐ska=	  och	  
F-‐ska=	  inte	  är	  så	  centralt	  i	  de=a	  avseende:	  
även	  om	  arvodet	  betalas	  ut	  som	  lön,	  är	  
det	  avtalet	  som	  är	  huvudsaken.	  	  
	  	  	  	  	  På	  frågan	  om	  fackliga	  strategier	  ?psade	  
Olausson	  om	  a=	  det	  som	  kan	  öka	  yrkets	  
värde	  är	  a=	  ge	  det	  större	  anseende,	  ?ll	  
exempel	  genom	  exponering	  i	  media;	  som	  
jämförelse	  nämnde	  han	  kockarnas	  ökade	  
status,	  tack	  vare	  matlagningsboomen.	  !
Olav	  Fumarola	  Unsgaard,	  som	  arbetar	  
med	  en	  större	  undersökning	  av	  vad	  det	  
ökande	  antalet	  F-‐ska=e-‐anställningar	  får	  
för	  konsekvenser	  i	  Europa,	  målade	  upp	  en	  
karta	  över	  de	  möjliga	  anställningsformer	  
som	  är	  aktuella	  i	  dagens	  samhälle,	  vilket	  
både	  gav	  orientering	  om	  översä=arnas	  
villkor	  och	  en	  inblick	  i	  hur	  större	  organi-‐
sa?oner	  som	  bokförlag	  fungerar.	  Respon-‐
dent	  på	  hans	  anförande	  var	  Joachim	  
Retzlaff,	  som	  höll	  med	  om	  beskrivningen	  
och	  kunde	  fördjupa	  den.	  !
Malin	  Koch	  sa=e	  in	  översä=aravtalet	  i	  de	  
förhandlingar	  och	  diskussioner	  som	  förs	  på	  
EU-‐nivå,	  och	  gav	  en	  inblick	  i	  hur	  hårt	  
uppbundna	  de	  upphovsrä=sliga	  
överenskommelserna	  är	  av	  EU:s	  regler,	  
defini?oner	  och	  regeltolkningar.	  
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Pamela	  Schultz	  Nybacka	  undervisar	  och	  
forskar	  i	  ämnet	  förlagskunskap,	  och	  
sammanfa=ade	  si=	  stora	  vetande	  i	  en	  
beskrivning	  av	  förlagsbranschens	  aktuella	  
läge	  som	  en	  slitning	  mellan	  två	  olika	  slags	  
företagskulturer:	  den	  som	  är	  inriktad	  på	  
vinstmaximering	  och	  den	  som	  är	  inriktad	  
på	  bokutgivning.	  Och	  hon	  gav	  hopp	  om	  a=	  
den	  senare,	  mer	  tradi?onella	  hållningen	  
för	  närvarande	  har	  vind	  i	  seglen.	  Hennes	  
respondent	  var	  Helén	  Enqvist,	  verksam	  
både	  som	  översä=are	  och	  engagerad	  
förläggare.	  Det	  var	  också	  mycket	  intressant	  
a=	  höra	  Elin	  Svahn	  berä=a	  om	  sin	  
forskning	  kring	  översä=ares	  yrkesiden?tet.	  !
Rasmus	  Fleischers	  medverkan	  fick	  ställas	  
in,	  men	  han	  höll	  istället	  	  si=	  seminarium	  
på	  Förfa=arnas	  hus	  i	  augus?,	  då	  vi	  hade	  
bjudit	  in	  medlemmar	  från	  alla	  förbundets	  
sek?oner.	  Hans	  ämne	  var	  e-‐boken,	  och	  
hans	  budskap	  var	  a=	  jämförelsen	  med	  en	  
tradi?onell	  bok	  är	  vilseledande;	  snarare	  
handlar	  e-‐boksutgivning	  om	  a=	  förlaget	  
säljer	  en	  individuell	  ny=jandelicens	  ?ll	  
köparen,	  och	  diskussionerna	  om	  ersä=ning	  
måste	  utgå	  från	  de=a.	  Seminariet	  disku-‐
terade	  även	  den	  provisoriska	  modellen	  för	  
vederlag	  när	  e-‐böcker	  lånas	  ut	  på	  folk-‐
bibliotek,	  och	  hur	  den	  missgynnar	  över-‐
sä=arna.	  

Den	  sista	  delen	  av	  konferensen	  inträffade	  
på	  Bok&Bibliotek,	  då	  e=	  samtal	  ägde	  rum	  
på	  Li=eraturscenen	  mellan	  John	  Sweden-‐
mark,	  Madeleine	  Gustafsson	  och	  Kris-‐
toffer	  Leandoer	  om	  översä=ningskri?k:	  
huruvida	  den	  är	  möjlig	  och	  ?ll	  vilken	  ny=a	  
för	  översä=arna.	  !
Diskussionsgrupperna	  
Konferensens	  sista	  förmiddag	  ägnades	  åt	  
grupparbeten	  på	  fyra	  teman,	  som	  del-‐
tagarna	  själva	  hade	  få=	  välja:	  Sek?onens	  
plats	  i	  förbundet;	  e-‐böcker	  och	  annan	  
digital	  distribu?on;	  översä=aren	  som	  
företagare;	  översä=arens	  synlighet.	  !
Gruppen	  som	  diskuterade	  sek?onens	  plats	  
kom	  fram	  ?ll	  a=	  översä=arsek?onen	  
måste	  formulera	  sina	  fackliga	  mål	  på	  e=	  
sä=	  som	  gör	  a=	  dessa	  genomsyrar	  hela	  
förbundets	  arbete.	  E=	  konkret	  förslag	  var	  
en	  stadgeändring	  som	  går	  ut	  på	  a=	  minst	  
en	  person	  av	  tre	  i	  förbundets	  AU	  måste	  
vara	  yrkesverksam	  översä=are.	  
	  	  	  	  	  Gruppen	  som	  diskuterade	  e-‐böcker	  gick	  
igenom	  rådande	  avtal	  och	  diskuterade	  
problemet	  med	  a=	  ingen	  
biblioteksersä=ning	  utgår	  för	  lån	  av	  e-‐
böcker.	  De	  var	  även	  inne	  på	  hur	  
översä=are	  ska	  kunna	  ta	  betalt	  när	  deras	  
verk	  används	  i	  streamingtjänster.	  Läget	  är	  
oklart	  och	  måste	  redas	  ut,	  så	  inga	  konkreta	  
förslag	  lanserades.	  
	  	  	  	  	  Gruppen	  som	  diskuterade	  översä=aren	  
som	  företagare	  var	  först	  inne	  på	  
bolagsformer,	  ?ll	  exempel	  e=	  servicebolag.	  
De	  gjorde	  även	  poängen	  a=	  det	  vi	  säljer,	  
förutom	  kvalitetsöversä=ningar	  är	  
professionalitet	  och	  goodwill.	  
Marknadsföring	  handlar	  både	  om	  
individuell	  promo?on	  och	  om	  a=	  
synliggöra	  yrket,	  och	  gruppen	  lanserade	  en	  
strategi	  som	  går	  ut	  på	  a=	  berä=a	  för	  alla	  
a=	  yrkets	  status	  bara	  ökar.	  
	  	  	  	  	  Gruppen	  som	  diskuterade	  översä=arens	  
synlighet	  hade	  följande	  konkreta	  förslag:	  
a=	  lobba	  för	  översä=arporträ=	  i	  större	  
?dningar,	  kanske	  eXer	  modell	  av	  ”Måna-‐

!
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dens	  översä=are”;	  a=	  ordna	  samtal	  med	  
verksamma	  kri?ker	  om	  vårt	  arbete;	  a=	  
starta	  poddsändningar	  om	  översä=ar-‐
frågor;	  a=	  få	  göra	  motsvarande	  förfa=ar-‐
besök	  på	  bibliotek	  och	  skolor;	  a=	  ta	  upp	  
tradi?onen	  med	  live-‐översä=ning.	  Vik?gt	  
a=	  vi	  är	  kontaktbara	  och	  yrkesstolta.	  	  !
Omedelbara	  fortsäOningar	  
Diskussionerna	  om	  översä=arens	  plats	  i	  
arbetslivet	  har	  påverkat	  de	  nyss	  inledda	  
förhandlingarna	  med	  Förläggareföreningen	  
om	  standardavtalet.	  Vi	  går	  in	  med	  viljan	  
a=	  skapa	  tydlighet	  kring	  a=	  det	  handlar	  
om	  en	  avtalsrela?on	  och	  inte	  en	  ?llfällig	  
anställning.	  
	  	  	  	  	  Framsteg	  har	  gjorts	  i	  diskussionen	  om	  
e-‐böcker	  och	  andra	  internetbaserade	  
tjänster,	  men	  stora	  problem	  återstår	  tyvärr	  
innan	  översä=arnas	  rängheter	  kan	  defi-‐
nieras,	  och	  marknadens	  utveckling	  är	  
motsägelsefull.	  
	  	  	  	  	  Kontakter	  har	  tagits	  för	  a=	  skapa	  en	  
Översä=arpodd	  i	  samarbete	  med	  Över-‐
sä=arcentrum,	  men	  genomförandet	  har	  
få=	  skjutas	  upp	  trots	  ganska	  detaljerad	  
planering.	  Men	  mer	  kommer	  a=	  hända.	  
En	  fortsä=ning	  av	  samtalet	  om	  översä=-‐
ningskri?k	  på	  Bok&Bibliotek	  skulle	  kunna	  
vara	  e=	  helgseminarium	  under	  våren.	  
Planering	  pågår.	  
	  	  	  	  	  Också	  Översä=arsek?onens	  medverkan	  
i	  Rum	  för	  översä=ning	  under	  Bok&Biblio-‐
tek	  ligger	  i	  linje	  med	  arbetet	  för	  ökad	  
synlighet.	  Samarbetet	  fortsä=er	  även	  
under	  2016:	  se	  särskild	  rapport	  nedan!	  
Men	  vad	  som	  återstår	  a=	  göra	  är	  a=	  sprida	  
den	  goda	  stämningen	  från	  seminariet	  ?ll	  
fler	  än	  de	  30	  deltagarna.	  Känslan	  av	  a=	  
bä=re	  förstå	  vad	  översä=arna	  håller	  på	  
med	  ger	  dem	  råg	  i	  ryggen.	  	  !!

PrakPska	  erfarenheter	  
Arbetets	  museum	  var	  en	  utmärkt	  
konferenslokal,	  med	  bra	  service	  och	  nära	  
?ll	  lunch.	  Dessutom	  gav	  en	  inledande	  
visning	  av	  den	  fasta	  utställningen	  om	  
arbetets	  historia	  inspira?on.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Inkvarteringen	  på	  hotell	  Princess	  var	  
också	  mycket	  prisvärd.	  Deltagarna	  fick	  
själva	  betala	  sina	  resor	  och	  fredagskvällens	  
middag,	  men	  i	  övrigt	  var	  allt	  gra?s,	  
inklusive	  en	  konferensmiddag	  på	  en	  
tapasrestaurang.	  !
Hela	  konferensen	  finns	  dokumenterad	  på	  
video,	  och	  deltagarna	  har	  givit	  si=	  god-‐
kännande	  ?ll	  a=	  inspelningarna	  får	  spelas	  
upp	  internt	  inom	  Förfa=arförbundet.	  På	  
grund	  av	  de	  höga	  kostnaderna	  för	  extern	  
teknik	  skö=e	  arrangemangskommi=én	  
filmandet	  själva,	  med	  iPad	  och	  riktad	  
mikrofon.	  Det	  fungerade	  utmärkt.	  
	  	  	  	  	  Arrangörerna	  arbetade	  utan	  arvode,	  
men	  alla	  föreläsare	  erhöll	  arvode	  enligt	  
SFF:s	  standardrekommenda?on,	  medan	  
respondenterna	  erhöll	  e=	  panelarvode.	  !!
Rum	  för	  översä=ning	  
Samarbetet	  mellan	  sek?onen,	  Rámus	  
förlag,	  Akademin	  Valand,	  Göteborgs	  
universitet,	  Tolk-‐	  och	  översä=arins?tutet	  
och	  Översä=arcentrum	  gav	  oss	  under	  årets	  
Bok&Bibliotek	  i	  Göteborg	  ”Rum	  för	  över-‐
sä=ning”	  som	  blev	  mycket	  uppska=at.	  
Samarbetet	  fortsä=er	  även	  nästa	  år,	  med	  
fler	  inblandade,	  bland	  annat	  Kulturrådet,	  
och	  målet	  är	  a=	  göra	  översä=arnas	  när-‐
varo	  på	  bokmässan	  mycket	  tydligare.	  !!

!
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Interna?onella	  rådet	  
Interna?onal@sff.info	  är	  den	  officiella	  
adressen,	  dit	  man	  är	  välkommen	  med	  
förfrågningar	  och	  inbjudningar.	  Sek?onens	  
representant	  är	  Magdalena	  Sørensen.	  !!
Medlemsmöte	  i	  Skåne	  
kommer	  a=	  äga	  rum	  i	  mars	  eller	  april.	  
Styrelsen	  återkommer	  med	  ?d,	  plats	  och	  
innehåll.	  !!
Förhandlingsdelega?onen	  
har	  inle=	  samtal	  med	  Förläggare-‐
föreningen	  om	  en	  revision	  av	  Standard-‐
avtalet.	  Sek?onens	  delegat	  är	  Johanna	  
Svartström.	  Närmare	  rapporter	  om	  vilka	  
frågor	  som	  diskuteras	  kommer	  längre	  
fram.	  !

Hemsida,	  mejllistor,	  Facebook	  
Du	  följer	  väl	  den	  spännande	  serien	  
Månadens	  översä7are	  under	  ”Aktuellt”	  på	  
hemsidan?	  Redaktör	  för	  serien	  är	  
Magdalena	  Sørensen.	  Kontakta	  henne	  
gärna	  på	  magdalena.sorensen@gmail.com	  
och	  berä=a	  vem	  du	  vill	  se	  som	  månadens	  
översä=are!	  	  !
På	  hemsidan	  hi=ar	  du	  också	  avtals-‐
informa?on,	  kalendarium,	  ?digare	  nr	  av	  Ö-‐
ny=	  och	  mycket	  annat.	  Här	  finns	  också	  info	  
om	  hur	  du	  ansluter	  dig	  ?ll	  sek?onens	  mejl-‐
listor,	  bland	  annat	  Avtal	  (fackliga	  frågor)	  
och	  Eufemia	  (översä=ningsfrågor	  med	  
mera).	  	  !
Följ	  Översä7arsek;onen	  på	  Facebook:	  
www.facebook.com/oversa7arsek;onen	  !!!!!!!!!
Kontakt	  med	  styrelsen	  
Kontakta	  styrelsen	  på	  
styrelse@oversa=arsek?onen.se	  om	  du	  
har	  synpunkter,	  frågor	  och	  idéer.	  
KontaktuppgiXer	  ?ll	  enskilda	  
styrelseledamöter	  finns	  på	  
www.oversa=arsek?onen.se/styrelse	  !!
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