
UPPRÄKNING MED AKI  
  

För uppräkningen med AKI kan man ta hjälp av antingen Johanna Svartström  

(johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se) eller förbundsjuristerna  

(juridik@forfattarforbundet.se). Vill man göra ett försök själv följer nedan en instruktion 

framtagen 2019 av Ludvig Berggren.   

  

ANMÄRKNING 1: I alla standardavtal ska, sedan uppsägningen i juni 2017, 

sekundärersättningarna baseras på grundhonoraret uppräknat med AKI. Det gäller för avtal 

som är undertecknade såväl före som efter juni 2017 – och så länge det saknas 

minimihonorarsavtal med Förläggareföreningen.  

  

Detta enligt 9 § 3 mom. sista stycket:  

  

För det fall det vid tidpunkten för det aktuella nyttjandet saknas sådant minimihonorarsavtal 

som framgår av 2 §, skall sekundärersättningen istället beräknas på det faktiska honorar 

Översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från 

tidpunkten för avtalets tecknande.  

  

ANMÄRKNING 2: Somliga förlag fortsätter att använda Standardavtalet utan att tänka på att 

denna skrivning faktiskt gäller. Somliga förlag tror att det nu av förbundet rekommenderade 

minimihonoraret gäller vid sekundärersättningar. (För aktuell rekommendation, se 

https://oversattarsektionen.se/for-oversattare/avtalsinformation.) Det finns emellertid även 

förlag som känner till skrivningen och vill kringgå den genom att skriva in ett särskilt 

(minimi)honorar som ska gälla vid sekundärersättningar. Var alltid noga med att läsa igenom 

avtalet – vid minsta tvekan, skicka avtalet till juridik@forfattarforbundet.se.  

  

Här väljer man index:  

  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0301__AM0301A/A 

KITM07/?rxid=ecd7b330-8eca-425d-b19b-c8d155fd5001  

  

I första rutan väljer man ”preliminärt”, i andra rutan ”samtliga näringsgrenar” och i tredje 

rutan väljer man år och månad. Klicka sedan på fortsätt-knappen nedtill.  

  

Ta först fram indexet för när avtalet skrevs (år och månad), och sedan det senaste, preliminära 

indexet (år och månad).  

  

Sedan dividerar man dessa två index.  

  

Ett exempel:  

  

En översättare har tecknat ett standardavtal med förlaget 1 januari 2017. Enligt avtalet ska 

sekundärersättningen baseras på grundhonoraret uppräknat med det AKI som gäller ”vid 

tidpunkten för det aktuella nyttjandet”. Förlaget meddelar 1 december 2019 att de vill ge ut en 

pocketbok (utgivningen skulle i praktiken kunna dröja ytterligare månader, men något måste 



vi utgå ifrån). Eftersom indexet släpar efter med tre månader finns alltså nu inget index för 

december 2019, utan bara för september 2019. Det är sålunda detta index vi får räkna efter.  

  

Det i skrivande stund senaste indexet, 201909, är 134,7 och indexet för 201701 är 126,3.  

Man dividerar dessa summor och får fram den procentuella förändringen:  

  

134,7 / 126,3 = 1,066 = 6,6 %.  

  


