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Introduktion



Ulønnet arbejde blandt danske forfattere, oversættere og illustratorer har fået større mediebevågenhed 
i de senere år. Men på trods af meget omtale og stor interesse både internt i det litterære miljø, og 
eksternt i den offentlige debat, er fænomenet stadig ikke kortlagt mere systematisk. 

Dansk Forfatterforening har ønsket at få belyst omfanget og karakteren af de former for arbejde, der 
udspringer af deres medlemmers primære virke med at forfatte, oversætte eller illustrere litterære 
værker, og de vilkår, der er forbundet med det. Disse former for arbejde består blandt andet af 
foredrag, oplæsninger, talks og oplæg for læseklubber. Undersøgelsen er blevet udført for at få mere 
viden om medlemmernes arbejdsliv og levevilkår med en kludetæppeøkonomi, herunder særligt de 
områder af deres arbejdsliv, der kan karakteriseres som ulønnede eller lavtlønnede. Undersøgelsen 
belyser mekanismer og vilkår, der skaber ulønnede og lavtlønnede former for arbejde, samt hvad der 
får forfattere, oversættere og illustratorer til at sige ja til disse former for arbejde og de vilkår, der 
følger med. 

Ulønnet og lavtlønnet arbejde har vist sig at være et komplekst og følsomt emne. Kompleksiteten ses 
blandt andet i forskellige opfattelser af, hvad ulønnet og lavtlønnet arbejde egentlig er. For nogle 
forfattere, oversættere eller illustratorer har det derfor være uklart, om man selv tager del i det. Dette 
skyldes til blandt andet, at der er tale om et ureguleret marked uden lovmæssig mulighed for at 
fastsætte takster. Der findes således ikke officielle minimumshonorarer, som man som forfatter, 
oversætter eller illustrator kan orientere sig efter. Et formål med undersøgelsen har derfor også været 
at belyse, hvornår der er tale om lavtlønnet arbejde såvel som ulønnede former for arbejde. 
For at skabe fælles forståelse af emnet blandt medlemmerne har undersøgelsen taget udgangspunkt i 
følgende definitioner: 

Arbejde: Tid, energi samt mentale og fysiske kræfter anvendt på at tjene penge, der rækker ud over den 
tid, der bruges på at skrive, oversætte eller illustrere et værk og egen markedsføring af dette.  

Ulønnede vilkår: Ingen betaling eller betaling i naturalier såsom rødvin eller gavekort. 

Lavtlønnede vilkår: Symbolske honorarer, herunder lavere honorar sammenlignet med hvad den 
pågældende forfatter, oversætter eller illustrator normalt får, eller hvad andre, der vurderes til at have 
samme markedsværdi, modtager i honorar. 

De medvirkende interviewpersoners refleksioner viser, at ulønnet og lavtlønnet arbejde samtidig er et 
følsomt emne. Forfatterne, oversætterne og illustratorerne kan nemt føle sig i en udsat position, når
snakken falder på præcise honorarstørrelser, og det viser sig i tanker om solidaritet internt i miljøet, 
selvværd og markedsværdi:   
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Det er meget, meget følsomt, det her. Det er ikke noget, man bare i en kæmpestor 
flok forfattere kan tale åbent om. Man kan hurtigt komme ind på nogle 
diskussioner, hvor følelserne sidder udenpå tøjet. Fordi vi er så klemte på økonomi 
i det hele taget, så bliver det følsomt. Vi er altid det dér krymmel, som bliver skåret 
fra. (Forfatter) 

Nogle har nemmere ved at adskille deres kommercielle værdi fra deres person end andre. Ingen har 
lyst til at underbyde hinanden eller sig selv, men alle vil gerne arbejde. Undersøgelsen dykker ned i de 
rationaler og følelser, der ligger til grund for kunstnernes værdisætning af sig selv, og hvorfor de nogle 
gange afviger fra denne.  
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Kompleksiteten og følsomheden kan gøre det svært at skabe tilgængelig viden. Derfor har det været 
afgørende at undersøge emnet med kvalitative undersøgelsesmetoder i form af dybdegående 
interviews. På undersøgende vis er der skabt mere nuanceret viden om medlemmernes erfaringer for 
at nå frem til et aktuelt helhedsbillede af, hvordan ulønnet og lavtlønnet arbejde opstår, og hvorfor det 
fortsætter med at eksistere.  

De litterære skabere kender dog kun nogle sider af virkeligheden omkring det arbejde, de bliver bedt 
om at udføre, og derfor har det været vigtigt ikke blot at tale med forfatterne, oversætterne og 
illustratorerne selv. I denne undersøgelse kommer også arrangører, der hyrer kunstnere til 
optrædener, til orde for at skabe bedre indsigt i arbejdsforholdene vedrørende de optrædende former 
for arbejde – et område, der i de senere år har fået større betydning i kunstnernes kludetæppeøkonomi. 
Karakteren af dette arbejde har derfor større vægt i undersøgelsen end de øvrige former for arbejde, 
der udspringer af forfattere, oversættere og illustratorers primære virke.  

Undersøgelsen skaber en mere udbygget forståelse af det komplekse univers omkring ulønnet og 
lavtlønnet arbejde ved at udforske og identificere markante tendenser og mønstre blandt forfattere, 
oversættere og illustratorer, såvel som arrangører. Målet og ønsket er, at denne rapport kan bidrage til 
at skabe konstruktiv viden om, hvordan samarbejdet mellem arbejdsgiver og -tager i disse 
sammenhænge kan forbedres.  

En undersøgelse baseret på kvalitative metoder kan ikke kvantificere omfanget af ulønnet og lavtlønnet 
arbejde. Men som undersøgelsen viser, så er ulønnet og lavtlønnet arbejde allestedsnærværende og har 
en bred karakter, hvilket vidner om, at der er tale om et udbredt fænomen. Undersøgelsen kan derfor 
læses som en appetitvækker til også at skabe kvantitativ viden om udbredelsen af ulønnet og lavtlønnet 
arbejde blandt forfattere, oversættere og illustratorer baseret på de markante tendenser og mønstre, 
som rapporten belyser.

 
Emilie Kirstine Holse og Mette Kousholt 
Kurana I/S 
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Om undersøgelsen 

Interviewpersoner 
Undersøgelsen bygger på 25 interviews med forfattere (8 personer), oversættere (4), illustratorer (2) og 
repræsentanter for arrangører fra festivaler, foreninger, biblioteker og andre kulturinstitutioner (11). 
De interviewede forfattere, oversættere og illustratorer kommer fra hele landet og repræsenterer en 
variation af køn, alder, erfaring og genrer indenfor skøn-, børne- og faglitteratur. Blandt kunstnerne er 
der diversitet i anciennitet og etableringsgrad i miljøet. Nogle af forfatterne, oversætterne og 
illustratorerne arbejder også i forskellige genrer. 

Repræsentanterne for arrangører er ligeledes udvalgt for at sikre diversitet i geografi, økonomisk 
fundament og ansættelsesforhold. Flere arrangører har flere funktioner, herunder typisk både som 
arrangør og forfatter. Nogle af arrangørerne er derudover fastansatte, mens andre opererer på frivillig 
basis.  

Interviews 
Interviewene blev udført med en struktureret interviewguide, men med plads til at de forfatterne, 
oversætterne og illustratorerne kunne uddybe alle deres erfaringer, taner og overvejelser. På grund af 
emnets komplekse karakter blev forfattere, oversættere og illustratorer præsenteret for definitioner på 
de former for arbejde, som undersøgelsen skulle belyse, og hvad der i denne sammenhæng kan forstås 
som ulønnet og lavtlønnet arbejde. Mens arrangørernes interviewguide udelukkende handlede om 
optrædener, hvortil de hyrer forfattere, oversættere og/eller illustratorer, blev kunstnerne opfordret til 
at fortælle om så mange eksempler på ulønnet og lavtlønnet arbejde som muligt. På kunstnersiden har 
undersøgelsen søgt at udforske bredden og dybden i typer af ulønnet og lavtlønnet arbejde, mens 
arrangørinterviewene havde til formål at belyse én bestemt type arbejde i dybden, nemlig de 
optrædende former for arbejde såsom foredrag, oplæsninger og talks.  

Interviewene blev foretaget mellem d. 9. og d. 22. maj 2022, enten via Zoom eller ansigt til ansigt og 
havde en varighed på mellem 25 og 75 minutter. Alle personer, steder, virksomheder og institutioner er 
anonymiserede. Når der anvendes udsagn af interviewpersoner i undersøgelsen, optræder de med 
kategorier, der afspejler deres primære funktion, dvs. forfatter, oversætter, illustrator eller 
repræsentant for arrangør.  

Bias og analyse 
Selektionsbias kan have spillet ind på rekrutteringsprocessen af interviewpersoner. De arrangører, der 
har takket ja til at medvirke i undersøgelsen, mener, at de har en praksis for aflønning, der kan 
betragtes som ‘fair’ og har i øvrigt en god relation til Dansk Forfatterforening, hvorfor det må formodes, 
at de har haft færre forbehold ved at deltage.  

Forfattere, oversættere og illustratorer, der takkede ja til at medvirke i undersøgelsen er rekrutteret 
blandt Dansk Forfatterforenings medlemmer. De, der ønskede at stille op, er typisk investeret i emnet, 
både på et personligt og holdningsmæssigt plan. 10 personer afslog at medvirke grundet manglende 
erfaringer med, eller uklarhed omkring præmissen for, undersøgelsens emne. Dette betyder, at 
analysen og fundene er baseret på erfaringer og holdninger fra en udvalgt gruppe af mennesker, der 
var villige til og komfortable med at dele.  
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Opsummering 
af undersøgelsen



Kapitel 1: Typer af ulønnet og lavtlønnet arbejde og udbydere heraf 

10 ud af de 11 arrangører i undersøgelsen har en standardpraksis for honorering af forfattere,
oversættere og illustratorer, når de hyres til arrangementer. Dog er der eksempler på
arrangører, der har udbudt arbejde, der enten var ulønnet eller honoreret med naturalier
som rødvin. Arrangørerne vurderer generelt, at deres aflønningspraksisser er ‘fair’, da de her
tager udgangspunkt i egne økonomiske vilkår. De mener derfor, at deres aflønningsformer
ikke kan betragtes som lave.

9

Alle de medvirkende forfattere, oversættere og illustratorer i undersøgelsen er blevet tilbudt
arbejde til ingen eller lav betaling. Af lavtlønnet arbejde er foredrag mest hyppigt, hvor 10 ud
af 14 er blevet kontaktet med tilbud om at holde foredrag til en lav løn. Nogle siger nej, mens
flere er villige til at gå ned i pris, for eksempel for at opnå mere erfaring. 

Det ulønnede arbejde der tilbydes har en bred karakter, både i forhold til selve opgavens
indhold, omfang og hvem, der tilbyder det. Dette tyder på, at der er tale om et udbredt
fænomen. Følgende typer af arbejde fremgår i de adspurgtes svar:  

Typer af ulønnet og 
lavtlønnet arbejde 

Foredrag 
Tekstforfatning 
Fondsansøgninger 
Deltagelse i radiodebat 
Ekspertudtalelser til TV 
Promovering i radio/podcast 
Paneldeltagelse på TV 
Ekspertudtalelser til dagblade 
Bogsigneringer 
Interviews 
Artist talk 
Læsekreds/gruppe 
Er med i udvalg og styrelser 
Bladredaktion 
Forfattelse af artikler, essays, mv 
Oversættelser 
Prøveoversættelser 
Prøveillustrationer 
Redaktion i oversættelser eller 
illustrationer 
Anmeldelser 
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Aktører, der tilbyder ulønnet og 
lavtlønnet arbejde 

Forlag sender ud til gratisarbejde 
Forlag beder om gratis eller lavtlønnet 
arbejde
Statsfinansierede radio- og tv-kanaler
Dagblade
Boghandlere
Biblioteker
Folkeskoler 
Gymnasier
Universiteter
Uddannelsesinstitutioner
Højskoler
Private læsegrupper
Biblioteksbaserede læsekredse
Festivaler
Velgørenhedsgrupper
Erhvervsforeninger
Kommuner
Interesseorganisationer, 
Offentlige styrelser
Studerende, Private, Kollegaer, Venner 



Kapitel 2: Hvordan forfatteres, oversætteres og illustratorers honorarniveau 
og markedsværdi vurderes 
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I et frit, ureguleret marked er forfattere, oversættere og illustratorer nødsaget til at opsøge 
pejlemærker for at kunne vurdere egen markedsværdi og fastsætte et honorarniveau. Disse 
pejlemærker opsøges både internt i miljøet og eksternt. Internt orienterer de sig ved at tale 
med kollegaer eller følge diskussioner i lukkede fora eller netværksmøder. Enkelte er 
tilknyttede bureauer eller agenturer, der hjælper med at fastsætte honorarniveauet. Hvert job 
er en ny forhandling, hvilket for størstedelen af kunstnerne er forbundet med ubehag. I disse 
forhandlinger trækkes der generelt på parametre som erfaring, arrangementstype og den 
økonomi, som kunden har.  

11 ud af 14 orienterer sig desuden efter Statens Kunstfonds pulje, hvor der kan ansøges om 
honorarstøtte på 5.000 kr. + transport, som en slags uofficiel tarif for foredrag og andre typer 
af optrædener. Honorarer under dette beløb betragtes derfor som lavt. For andre typer af 
arbejde skeles der til andre relevante organisationers anbefalinger, tidligere honorar eller 
kollegaers honorarniveau for samme typer af opgaver. Derudover orienterer de sig efter 
opgavens omfang i forhold til kompetence- og tidsforbrug. Der er bred enighed om, at en 
officiel tarif ville kunne gøre det nemmere for forfattere, oversættere og illustratorer at 
navigere i spørgsmål omkring aflønning. 

Arrangører benytter sig tilsvarende af forskellige parametre som rettesnore for aflønning, når 
de hyrer en forfatter, oversætter eller illustrator som indslag til et arrangement. Deres 
tilgange til honorering kan inddeles i to typer: 1) “take it or leave it” (5 ud af 11) eller 2) 
“honoraret er til forhandling, men i begrænset omfang” (6 ud af 11). 

Indenfor "take it or leave it”-tilgangen tilbyder nogle aflønning efter Statens Kunstfonds 
støttebeløb på 5.000 kr. Andre tilbyder 5.000 kr. i tilfælde af tilsagn fra Statens Kunstfond og 
ellers 2.000 kr. 

Inden for “honoraret er til forhandling”-tilgangen benytter arrangørerne sig af en række 
objektive eller subjektive parametre. De objektive parametre er blandt andet: støtteordning 
fra Statens Kunstfond, Folkeuniversitetet og egne økonomiske vilkår. De subjektive parametre 
indbefatter blandt andet: kunstnerens tiltrækningskraft i forhold til publikum, aktualitet, 
tema/budskab for kunstneres virke eller værk, udbud/efterspørgsel samt kendtheds- og 
popularitetsvurdering. 
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Kapitel 3: Kontakt og kontrakter 
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Knap halvdelen af forfatterne, oversætterne og illustratorerne i denne undersøgelse er 
repræsenteret via bookingbureau. Ulønnet og lavtlønnet arbejde tilbydes især gennem direkte 
henvendelser til kunstneren. Der er konsensus om, at det er lettest og bedst, såfremt arbejdet 
kan komme i stand via bureau. Dog er det kun enkelte af de adspurgte, der udelukkende kan 
bookes til optrædende arbejde gennem et bureau. Kontrakter for kortere og mindre 
arbejdsopgaver anses af nogle for at være unødigt besværligt, mens andre mener, at det giver 
dem den fornødne sikkerhed omkring arbejdets vilkår og aflønning.  

10 ud af 11 arrangører foretrækker at opsøge forfattere, oversættere eller illustratorer direkte 
frem for at gå igennem et bureau, da disse anses for at være for dyre. Flere arrangører hyrer 
derudover kunstnere, som de i forvejen har i deres netværk. Dette kan spille ind på, om 
vedkommende takker ja til arbejdet uanset aflønningsform og -niveau.  

5 ud af 11 arrangører opererer med tillidsbaserede aftaler frem for kontrakter. 6 ud af 11 
bruger derimod kontrakter for at etablere juridisk sikkerhed og bekræfte forpligtelser. Kun 1 
arrangørs kontrakt forholder sig til det scenarie, hvor kunstneren aflyser eller bliver syg. For 
de resterende arrangører er sådan et scenarie hypotetisk, da de aldrig har oplevet det. 
Såfremt en kunstner måtte aflyse eller blive syg, er det almen praksis, at der ikke udbetales 
der honorar. 

Kapitel 4: Forfattere, oversættere og illustratorer siger ja til lavtlønnet og
ulønnet arbejde, når ... 

Alle de adspurgte forfattere, oversættere og illustratorer kan nævne eksempler på arbejde, de 
velvilligt har udført, endda selv budt ind på, uden at få løn eller til lavt honorar. De primære 
grunde til, at de siger ja til denne slags arbejde, er: 1) velgørenhed, 2) for at opretholde eller 
etablere gode relationer til kunder og 3) hvis jobbet er i en overskuelig afstand fra deres hjem.  

Flere arrangører mener, at de bidrager med en reklamesøjle til forfattere, oversættere og 
illustratorer, når de hyrer dem til arrangementer, hvilket skaber direkte og indirekte 
økonomisk afkast for kunstneren. Dette er en logik, der benyttes som rationale for, at  
aflønningen befinder sig på det niveau, som den enkelte arrangør tilbyder. Selvom der blandt 
de adspurgte arrangører er en stemning af, at det ikke er i orden at efterspørge lavt- og 
ulønnet arbejde, spekulerer nogle på, om ikke det kan betale sig for de kunstnere, der 
befinder sig på et tidligt karrierestadie, at sige ja til den slags arbejde.  
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Overordnet set kan forfatterne, oversætterne og illustratorerne deles op i to grupper: De, der 
siger, at de aldrig gør forskel i forberedelse og udførelse af et job uanset lønnen, og de, der 
siger, at de for det meste ikke gør forskel, men kan nævne undtagelser.   

For den første gruppe fylder faglig stolthed mest i deres motivation sammen med hensynet til 
publikum og viden om, at en dårlig optræden falder tilbage på dem selv. For den anden 
gruppe er det vane og erfaring, der gør, at de ikke behøver at forberede sig lige grundigt til 
hvert foredrag, samt en overvejelse om, hvorvidt timelønnen er høj nok til at være 
perfektionistisk.  

Flere arrangører forventer, at forfatteren, oversætteren eller illustratoren er velforberedt. 
Størstedelen siger, at de forventningsafstemmer med kunstnerne i dialogen om, hvad jobbet
indebærer. Enkelte udtrykker giver udtryk for en opfattelse af, at især højt betalte forfattere 
ikke leverer en vare, der er unik nok i forhold til deres prisniveau.  

Kapitel 5: Forfattere, oversættere og illustratorer siger nej til lavtlønnet og
ulønnet arbejde, når ...

12

8 af de 14 adspurgte forfattere, oversættere eller illustratorer nævner eksempler på, at de har 
sagt nej til lavtlønnet eller ulønnet arbejde. For forfattere er det primært optrædener, de siger 
nej til, mens oversættere og illustratorer oftest bliver bedt om at udføre ulønnede eller 
lavtlønnede opgaver, der ligger indenfor deres primære virke. Dårlig kommunikation med 
kunden og solidaritet med andre indenfor faget er de primære grunde til, at der siges nej.  

De adspurgte arrangører kan ikke nævne eksempler på, at forfattere, oversættere eller 
illustratorer har takket nej til en forespørgsel fra deres side. Enkelte har dog selv stoppet 
dialogen, hvis kunstnerens honorarønske ikke kunne imødekommes.  

Kapitel 6: Forberedelse, udførelse og forventninger til arbejdet 
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Kapitel 7: Tid er en knap ressource 

13

12 ud af de 14 forfattere, oversættere og illustratorer italesætter, at tid er en del af deres 
overvejelser i forbindelse med at påtage sig opgaver. Prisen, de tager for et foredrag, tager 
højde for mere end blot den optræden, de giver. Nogle af de adspurgte tænker over 
timeprisen eller deres samlede årsindtægt, når de beslutter sig for, hvor meget arbejde de skal 
lægge i et job.  

Længerevarende tidsaspekter fylder for nogle af de adspurgte, for eksempel om der på sigt 
kan være et økonomisk afkast af at lave ulønnet arbejde på grund af PR-værdien. Enkelte 
italesætter, at de har tilpasset deres praksis for at være sikre på at kunne holde fri.  

Flere arrangører i undersøgelsen driver deres foretagende på frivillig basis, hvilket har 
indflydelse på, hvor meget tid de selv kan bruge på administration, for eksempel i forhold til 
honorarer og kontrakter. 

En arrangør italesætter, at biblioteksansatte ikke må bruge særligt meget af deres betalte 
arbejdstid på at sætte sig ind i kunstnerens værk som forberedelse og sikre kvaliteten af 
arrangementet.  
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Kapitel 1
Typer af ulønnet og lavtlønnet arbejde 
og udbydere heraf 



15

Alle de forfattere, oversættere og illustratorer, der deltager 
i undersøgelsen, kan nævne eksempler på, at de er blevet bedt om 

at udføre et stykke arbejde uden honorar eller til lav betaling.   

Lavtlønnet arbejde blandt forfattere, oversættere og illustratorer 

I det lavtlønnede arbejde er der ikke stor variation: Det er primært foredrag, som især 
forfattere, men til dels også oversættere, bliver tilbudt. 10 ud af de 14 adspurgte fortæller, 
hvordan biblioteker, foredragsforeninger, menighedsråd, højskoler, private læseklubber, og 
velgørenhedsorganisationer har kontaktet dem for at efterspørge et foredrag, men uden at 
kunne tilbyde et honorar svarende til det, forfatteren eller oversætteren ønskede.  

Min motivation for at tage det job var at blive ved, indtil jeg fandt noget bedre eller 
lære det lidt. Jeg var simpelthen bare glad for at få noget først. Og jeg var godt klar 
over, at det var lavtlønnet, det var jeg faktisk. Jeg har også lært noget af det. Men 
jeg var lidt i syv sind hver gang. (Oversætter)  

Især oversættere, børnebogsforfattere og illustratorer nævner lave honorarer hos forlag eller 
svindende rettigheder i forlagskontrakterne. En enkelt af disse nævner, at personen tidligt i 
karrieren satte sit honorar “ydmygt” i forvejen og til dels stadig gør det.  

Nogle siger som hovedregel nej til al slags lavtlønnet arbejde, og nogle bliver bedt om at gå 
ned i honoraret. Men flere fortæller, at de er villige til at gå ned i pris af varierende årsager, 
som f.eks. beskeden erfaring:  

Ulønnet arbejde blandt forfattere, oversættere og illustratorer

Halvdelen af de adspurgte (7 ud af 14) har oplevet, at jobbet har vist sig at være mere 
omfangsrigt end aftalt – dette gælder både lønnet arbejde og frivilligt ulønnet arbejde, hvor 
kunden eller samarbejdspartneren beder om ekstraarbejde, der rækker ud over den indgåede 
aftale. En af disse beskriver, hvordan en vennetjeneste med at tjekke en oversættelse 
resulterede i, at personen var nødt til at lave hele oversættelsen om. 

Forfattere, oversættere og illustratorer

Alle forfattere, oversættere og illustratorer, der deltager i undersøgelsen, kan nævne 
eksempler på, at de er blevet bedt om at udføre et stykke arbejde uden honorar eller til lav 
betaling.   
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Halvdelen af de adspurgte har oplevet, at jobbet
 har vist sig at være mere omfangsrigt end aftalt.

Jeg har været præmie. Og der lød det, at mit forlag havde sponsoreret et 
forfatterforedrag. Og det var mig og [en illustrator], der blev sendt afsted. Det var 
[forlagsnavn], der var sponsor på det, men det var os, der brugte en dag på det. Vi 
fik ikke noget for det, men de betalte togbilletten. (Forfatter)  

Dette var ét ud af få tilfælde, hvor et bibliotek eller en festival i første omgang havde søgt 
penge til at hyre forfatteren, men uden held. Forfatteren i ovenstående citat er en af tre, der 
fortæller om situationer, hvor de gerne vil indgå samarbejdet efterfølgende på trods af, at 
kunden ikke har modtaget de søgte støttekroner til at lønne dem. I et af tilfældene forhindrede 
forfatterens forlag vedkommende i at sige ja til jobbet, på trods af forfatterens eget ønske om 
at deltage.  

Forlag dukker op i andre sammenhænge i forbindelse med ulønnet arbejde, nemlig dér, hvor 
forlaget selv sender forfatteren ud til ulønnet arbejde. To forfattere kommer med eksempler 
på, hvordan deres forlag har sendt dem ud til boghandlere for at signere bøger. En forfatter 
fortæller, at forlaget udlovede en optræden med vedkommende som præmie i en 
bibliotekskonkurrence:  

To af de adspurgte har oplevet at forfatte promoveringstekster og/eller fondsansøgninger for 
deres forlag. De har gjort det velvilligt, fordi de troede på projektet.  

En anden fortæller om et længerevarende samarbejde med et bibliotek, der pludselig bad 
vedkommende om at lægge mere arbejde end aftalt, uden betaling:  

Så gik der et par år, hvor jeg arbejdede med det, og det var virkelig spændende. Og 
så spurgte de, om jeg ikke kunne være mere til stede, fordi de var blevet skåret i 
lønkroner. Så sagde jeg også til dem, “prøv lige og hør her. Jer, der får penge for 
det, I er blevet skåret ned, og så vil I have, at jeg, der ikke får penge for det, skal 
lave noget mere.” Det havde de slet ikke tænkt på. Det endte med, at jeg stoppede 
helt på projektet, for jeg syntes ikke, det var en rimelig måde, at vi skulle 
samarbejde på. (Forfatter) 
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Aktører, der tilbyder ulønnet og lavtlønnet 
arbejde 

Forlag sender ud til gratisarbejde 
Forlag beder om gratis eller lavtlønnet arbejde
Statsfinansierede radio- og tv-kanaler
Dagblade
Boghandlere
Biblioteker
Folkeskoler 
Gymnasier
Universiteter
Uddannelsesinstitutioner
Højskoler
Private læsegrupper
Biblioteksbaserede læsekredse
Festivaler
Velgørenhedsgrupper
Erhvervsforeninger
Kommuner
Interesseorganisationer, 
Offentlige styrelser
Studerende, Private, Kollegaer, Venner 

De spurgte, hvad jeg skulle have i honorar, og så sagde jeg: “Jeg skal ikke have  
noget.” Altså, det er så fordi, det er en lille café, der laver mad, sådan i small scale.  
Og det er bare nogle super søde folk, og sådan nogen idealister, som heller ikke 
tjener noget som helst på at have den der biks, som de så har. Og så har jeg så sagt, 
at selvfølgelig vil jeg da komme ned og lade mig interviewe, mens jeres gæster 
spiser mad, fordi jeg gerne vil støtte det miljø, som jeg er en del af. Så jeg siger 
nogle gange ja til gratis arrangementer, hvis jeg gerne vil støtte sagen. (Forfatter)   

Typer af ulønnet eller lavtlønnet arbejde

Foredrag
Tekstforfatning
Fondsansøgninger 
Deltagelse i radiodebat
Ekspertudtalelser til TV 
Promovering i radio/podcast 
Paneldeltagelse på TV
Ekspertudtalelser til dagblade
Bogsigneringer
Interviews
Artist talk 
Læsekreds/gruppe 
Er med i udvalg og styrelser
Bladredaktion
Forfattelse af artikler, essays, mv.
Oversættelser
Prøveoversættelser
Prøveillustrationer 
Redaktion i oversættelser eller illustrationer 
Anmeldelser 

Endelig er der det frivillige arbejde. Alle forfattere, oversættere og illustratorer nævner 
eksempler på ulønnet arbejde, de gerne udfører. Dette drejer sig om alt fra foredrag til 
læsegruppemøder, prøver på oversættelser eller kladder til illustrationer. Arbejdet har 
karakter af velgørenhed, vennetjenester, relationsopbyggende arbejde og ulønnet forarbejde 
til betalt arbejde. Mange er ganske velovervejede om, hvornår det giver mening for dem at 
lave frivilligt arbejde. For den rigtige sag har nogle få af de adspurgte, som i citatet nedenfor, 
endda frabedt sig honorar:  

Alle forfattere, oversættere og illustratorer nævner 
eksempler på ulønnet arbejde, de gerne udfører.
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Arrangørerne i undersøgelsen betragter generelt 
deres aflønningspraksisser som ‘rimelige’ eller ‘fair’.

Arrangørerne i undersøgelsen betragter generelt deres aflønningspraksisser som ‘rimelige’ 
eller ‘fair’. I en branche, hvor honorar- og aflønningsformer er uregulerede, hviler 
arrangørernes vurdering derfor på parametre, der primært baserer sig på arrangørernes egne 
økonomiske vilkår. De parametre og økonomiske vilkår, der ligger til grund for arrangørernes 
vurderinger, udfoldes i kapitel 2.  

Hos en arrangør, hvis aflønningspraksis skelner mellem ‘debutanter’ og ‘ikke-debutanter’, 
udgør honoraret henholdsvis 500 kr. eller 2.000 kr. for en oplæsningsperformance på 20 min. 
Såfremt der opnås ekstern finansiel støtte fra Statens Kunstfond, stiger ikke-debutant 
honoraret til 5.000 kr. eller 4.000 kr. per forfatter, oversætter og illustratorindslag, hvis der er 
flere optrædende. Arrangøren vurderer dog selv, at deres fastsatte ‘debutant’-honorar på 500 
kr. er for lavt.  

Der vil altid være honorar forbundet med det, vi laver. Vi tilbyder altid honorar. 
(Repræsentant for arrangør) 

Arrangører

Lavtlønnet arbejde udbudt af arrangører 

Ifølge 10 ud af de 11 repræsentanter for arrangører, der har deltaget i undersøgelsen, er det 
standardpraksis, at forfattere, oversættere og illustratorer får et honorar, når de hyres som 
indslag eller hovednavn til arrangementer.  

En anden arrangør fortæller, at de som en del af et netværk under Folkeuniversitetet har 
mulighed for at få dækket udgifter til honorar til forfattere, således at arrangøren slipper for 
udgifter til honorar og øvrige aflønningsformer. Her opererer Folkeuniversitetet med en 
standardtakst på omkring 2.200 kr. samt transport og overnatning for en times foredrag – en 
ordning, som forfatterne ikke er tilfredse med:   

Der er mange forfattere, som ikke vil gå for Folkeuniversitetstaksten. Den er for 
lille, den kan de ikke bruge til noget. Det er jo et system, der er skabt på et 
tidspunkt, hvor man ønskede, at forskere og universitetsfolk skulle ud og brede 
deres forskning og viden ud blandt folket. Og mange af de der forskere, de får deres 
løn alligevel, og så kan de jo så lave det her med at holde foredrag ved siden af. Og 
der siger forfatterne jo så: “Jamen, vi lever jo af at være forfattere. Så det kan vi 
ikke bruge til noget.” (Repræsentant for arrangør) 
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`Og så kan jeg jo sidde som arrangør, fordi jeg også selv er forfatter, 
og så kan jeg tænke: “Ej, det må du ikke tage for det – det er for lidt."´

En arrangør, der har en standardpraksis for honorering af forfattere, oversættere og 
illustratorer, fortæller, at det kan sætte vedkommende i et dilemma, når en forfatter sætter sit 
honorar lavt i en desperation for at få skabt synlighed omkring sit værk: 

Rigtig mange bøger forsvinder jo bare i hele den her slags kredsløb. Og så bliver 
det jo også fra nogle forfatteres side en desperation, altså, at de jo nogle gange 
skriver og tilbyder noget gratis eller alt for billigt. Og så kan jeg jo sidde som 
arrangør, fordi jeg også selv er forfatter, og så kan jeg tænke: “Ej, det må du ikke 
tage for det – det er for lidt.” Men hvor jeg så nogle gange som arrangør også er 
nødt til at forholde mig til, at jeg er på en arbejdsplads, hvor jeg er nødt til at
spørge nogle kollegaer: “Jamen det her får vi gratis. Skal vi ikke bare tage imod 
det?” Og så sidder jeg jo egentlig og går på kompromis med en følelse, jeg har 
indeni. Og jeg ved, at de her forfattere skriver, fordi de er desperate, fordi de ikke 
har fået muligheden for at komme ud. Og så læser jeg deres bog, og så er det det 
mest vidunderlige, der er udgivet i 10 år eller sådan noget, og så tænker man bare: 
“Fuck. Skal de virkelig leve på denne her måde?” (Repræsentant for arrangør)  

Jeg har et budget, der ser cirka og cirka sådan her ud. Hvis der så er 2 [forfattere, 
oversættere eller illustratorer], der er meget dyre, så skal jeg have to, der er meget 
billige. Der er stadig nogen, der godt vil gå for 6 flasker rødvin. Det er ikke 
nødvendigvis forfattere, vel, det kan være en anden arrangementstype. De dér 
flasker rødvin kommer måske i spil, når pengene er ved at være brugt.  
(Repræsentant for arrangør) 

Ulønnet arbejde udbudt af arrangører 

Én blandt de 10 arrangører med en standardpraksis for honorering fortæller, at det alligevel 
kan komme i spil at aflønne i vin for at få budgettet til at gå op:   

En anden arrangør fortæller, at de under en covid-19 nedlukning arrangerede ‘digitale 
forfattersamtaler’ som alternativ til almindelige foredrag. Dette arbejde blev forfatterne ikke 
honoreret for: 

Her under corona havde vi et digitalt koncept, hvor vi snakkede med forfatteren i 
20 min. på nettet. Og det gav vi ikke forfatterne noget for. Altså, og det kan man 
diskutere, men det var sådan en slags reklame også og en måde at komme ud på. 
Og der er forskel på det at blive ringet op hjemme i ens dagligstue og snakke i 20 
min. på computeren, som vi gør i det her digitale koncept, og så ud at gøre det på 
et bibliotek i to timer. (Repræsentant for arrangør) 
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`De dér flasker rødvin kommer måske i spil, 
når pengene er ved at være brugt´

2 ud af de 10 arrangører med en standardpraksis for honorarstørrelsen fortæller, at der 
tidligere i deres regi har været en praksis med at aflønne forfattere i naturalier, såsom 2-6 
flasker vin som alternativ til et honorar. Begge repræsentanter fortæller, at de har været 
frontløbere på at få ændret denne praksis indenfor de seneste fem år – et perspektiv, som de 
har fået ‘masseret ind’ i organisationerne over tid, og som har rod i deres egen bibeskæftigelse 
som forfattere ved siden af det at være arrangør: 

Da jeg kom ind i bestyrelsen og så senere blev formand, det var 4-5 år siden, altså 
dér havde man en praksis med, at man gav to flasker god vin til forfatteren. Og det 
var også forfattere, der var vant til at få honorarer, og som udkom på [kendt 
forlag] og sådan noget. Men det var ligesom den praksis, der var. Så havde jeg det 
princip, eller forsøgte ligesom at pushe det princip, at det var en problematisk 
ordning. Og jeg kender en del forfattere, og jeg ved, hvor proletariserede de ofte er, 
og hvor lidt de tjener. Og det syntes jeg var lidt, altså, man skulle i hvert fald i det 
mindste forsøge at søge nogle midler, og hvis man så ikke fik dem, var der ikke 
noget at gøre ved det. Men altså, ligesom at betale folk to flasker vin for en hel eller 
en halv aften, ikk’, som i forvejen måske var udfordret økonomisk, dét syntes jeg 
var problematisk. Så derfor har der tidligere i foreningens historie været en 
praksis, og jeg er også selv forfatter og har tidligere optrådt dér i foreningens 
historie, og jeg kan huske, at jeg har optrådt for de her to flasker vin. 
(Repræsentant for arrangør)  

De havde en forventning om, at dét samarbejde gik ud på, at jeg som arrangør 
skulle invitere forfattere og kuratere det. De (anonymiseret bibliotek) skulle lægge 
lokaler til, og ingen ville få løn. Hvor jeg sådan prøvede at skrive ind til dem, at 
hvad er det, det her går ud på, fordi jeg bliver “bussemanden” i det her, fordi det er 
mig, der kontakter forfatterne og inviterer dem til at komme over til jer, og den 
forhandling mellem mig og biblioteket var lang. Og biblioteket sagde: “Nå men vi 
lægger jo lokaler til, og vi er blevet pålagt af (anonymiseret kommune) at prøve at 
skære ned. Det er derfor, at vi ikke kan give mere.” Så det endte med, at jeg måtte 
sige sådan meget tydeligt: “Altså, jeg har selv lokaler. Jeg forstår ikke, hvad det 
fede er for mig i det her samarbejde." (Repræsentant for arrangør) 

En arrangør, der primært hyrer forfattere og oversættere og med en standardpraksis for 
honorering, beretter om to episoder med et lokalt bibliotek, der opsøgte arrangøren med et 
ønske om at afvikle en arrangementsrække i fællesskab. Omdrejningspunktet for 
arrangementerne bestod i forfatterindslag, hvor biblioteket ikke havde indregnet honorar 
eller anden form for aflønning til forfatterne i budgettet. Den planlagte manglende honorering 
af forfatterne fik i sidste ende arrangøren til at trække sig fra samarbejdet:  
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`Men hvis du som forfatter, oversætter eller illustrator henvender dig til 
en institution, så er det ligesom dig selv – så er det dit ansvar. Hvis man 
tilbyder sig selv gratis, så kan det være svært som arrangør at sige nej.´

To arrangører med en standardpraksis for honorering fortæller, at de indimellem modtager 
henvendelser fra forfattere, der selv tilbyder at komme og holde et foredrag ‘gratis’. Ifølge den 
ene arrangør bør en institution ikke opsøge forfattere, oversættere og illustratorer med en 
intention om ikke at give honorar. Men hvis en forfatter selv opsøger muligheden for at blive 
et indslag eller omdrejningspunkt for et arrangement uden løn, kan det være svært at sige nej
til som arrangør. Det er i sidste ende vedkommendes eget ansvar:

Hvis det er en institution, der skriver, så skal der penge på bordet. Men hvis du 
som forfatter, oversætter eller illustrator henvender dig til en institution, så er det 
ligesom dig selv - så er det dit ansvar. For hvis man tilbyder sig selv gratis, så kan 
det være svært som arrangør at sige nej. (Repræsentant for arrangør) 

En enkelt arrangør, hvis økonomiske og ressourcemæssige vilkår udelukkende er baseret på 
frivillighed, fortæller, at det ikke er praksis at honorere forfattere, oversættere og illustratorer,
eftersom der ikke eksisterer en økonomi i foretagendet. I stedet tilbyder arrangøren 
forplejning og det at blive indviet i “et gigantisk netværk”.  

Arrangøren uddyber, at de på det lokale bibliotek blev skuffede og overraskede over, at 
samarbejdet ikke kom i stand, og at arrangementsrækken efterfølgende blev lagt på hylden. 
Ifølge arrangøren har fastansatte i kommuner svært ved at forstå arbejdsvilkårene og 
motivationerne til at være med i biblioteksarrangementer hos dem, de prøver at hyre.  
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Kapitel 2
Hvordan forfatteres, oversætteres og illustratorers 
honorarniveau og markedsværdi vurderes 
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Alle forfattere, oversættere og illustratorer 
taler med kollegaer om honorarniveau.

Nærhed: Knap halvdelen diskuterer honorar med kollegaer indenfor samme genre, en enkelt 
går efter forfattere med samme erfaring og popularitet, en anden går blot efter fysisk nære 
kollegaer, og endelig taler en oversætter med familiemedlemmer, der er indenfor samme 
erhverv.  

På afstand: Knap halvdelen følger med i andres honorardiskussioner – dette primært i lukkede 
grupper eller til netværksmøder. Flere af disse deltager ikke aktivt i diskussionerne, men suger 
det til sig, som andre vælger at dele og lærer af andres overvejelser. To taler med kollegaer 
udenfor forfatter- og oversætterfaget: andre selvstændige eller kollegaer i personens andet 
erhverv. En enkelt forfatter taler kun med andre om principper, ikke nødvendigvis konkrete 
tal. 

Herudover er der nogen, der falder uden for de to kategorier: Enkelte rådfører sig med agenter 
og bookingbureauer for at vurdere deres markedsværdi. To af de adspurgte oplever, at andre 
rådfører sig med dem, mere end de selv opsøger råd. 

Spurgt ind til, hvordan de konkret værdisætter sig selv, bruger 11 ud af de 14 
interviewpersoner eksterne pejlemærker såsom takster i deres sideerhverv eller venner og 
families erhverv, eller de kigger mod forbund og fonde. Ved foredrag er det især Statens 
Kunstfonds takst på 5.000 kr. + transport, som de fleste af de adspurgte læner sig op ad – en 
enkelt har det som den laveste smertegrænse for honorarets størrelse. Oversættere kigger til 
Dansk Oversætterforbunds anbefalinger, når de forhandler med forlag, eller til Danske 
Dramatikeres takster for oversættelse af teaterstykker. Når det gælder opgaver for fagblade, 
dagblade og private virksomheder, kan illustratorer kan skæve til Journalistforbundets 
etablerede honorarstørrelser. Der er bred enighed om, at det gør det nemmere at værdisætte 
ens arbejde, når man har nogle officielle takster eller anbefalinger fra anerkendte 
interesseforeninger at rådføre sig med: 

Alle forfattere, oversættere og illustratorer taler med kollegaer om honorarniveau. Enkelte gør 
det sjældent, nogle kun hvis man alligevel møder kollegaerne til en begivenhed. Alle har 
forskellige måder at vurdere på, hvem de kan tale med, og hvad de kan tale om. De adspurgtes 
vurderinger kan groft sagt deles op i dem, der går efter en vis nærhed i deres 
honorardiskussioner, og dem, der foretrækker at have det lidt på afstand:  

Det er lettere, når der er en fast takst. Så skal vi ikke hen og diskutere. (Forfatter) 

Forfattere, oversættere og illustratorer
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Optrædener er noget, man som professionel i et ellers
 indadvendt job skal bruge tid og energi på at forberede

 og genoplade efter.

Honorarets udgangspunkt afspejler bl.a. interviewpersonernes erfaring, både som forfatter, 
oversætter eller illustrator, men også som foredragsholder. De tænker også over, hvilken type 
optræden det drejer sig om, og hvilken rolle der forventes af dem. Men især forberedelse 
spiller ind. Udover den forberedelse, der ligger i mange års opbygget erfaring, fremhæver 6 ud 
af de 14 adspurgte direkte den forberedelse, der ligger i at gøre sig klar til hvert job. 
Optrædener er noget, man som professionel i et ellers indadvendt job skal bruge tid og energi 
på at forberede og genoplade efter. For enkelte er det op til to arbejdsdage, der bruges på et 
foredrag, der i sig selv kun varer mellem 1 og 2 timer. Dette må reflekteres i honorarets 
niveau:  

8 af de adspurgte har fastsatte takster til mindst én af deres ydelser eller kundetyper – et 
kvantificeret udgangspunkt for at starte forhandlinger om honorarniveauet med en potentiel 
arbejdsgiver. Disse er ofte vurderet ud fra ovenstående pejlemærker. Dog sætter knap en 
tredjedel deres takster for foredrag højere end de 5.000 kr., arrangører kan søge i støtte ved 
Statens Kunstfond. Men når det er sagt, så indebærer hvert job en ny forhandling om 
honorarets størrelse og eventuelle andre godtgørelser for forfatterens, oversætterens eller 
illustratorens tid og arbejde. Og for enkelte giver det i nogle tilfælde bedre mening at tage 
udgangspunkt i, hvilket honorar man har fået tidligere for samme type jobs (dette gælder dog 
især i forhold til forlagskontrakter).  

Der er egentlig ikke så meget andet at sige, end at dét koster jeg. Hvis det er i 
Jylland eller på Bornholm, sådan et arrangement finder sted, så er jeg nødt til at 
overnatte. Det vil sige, at det er to skrivedage, jeg skal sige farvel til. Én dag til at 
komme ud og holde foredraget og så en dag til at komme hjem igen. Det er ret 
meget skrivetid, der smutter dér. Og som regel er jeg også træt dagen efter igen. 
Jeg har svært ved at fokusere lige efter et foredrag. Så det er noget, der har 
omkostninger for mig, ikk'. Så det gider jeg slet ikke diskutere med nogen. 
(Forfatter) 

Enkelte nævner egne og kollegaers overvejelser om forholdene hos kunden som en faktor, de 
regner ind i, hvorvidt de skal gå med til et højere eller lavere beløb. For eksempel tænker de 
på, om det er en “dårlig” eller “god” kunde; afvejninger, der inkluderer, hvordan man som 
optrædende bliver behandlet, og hvordan arrangementet er. Endvidere er der spørgsmålet om 
forfatterens, oversætterens eller illustratorens egen kvalitet og popularitet – og hvorvidt der er 
en sammenhæng. Mens nogle er bange for at blive opfattet som pengegriske eller grådige ved 
at sætte deres honorarer på det niveau, som de gør, tænker mange også på, hvad man kan 
tillade sig at opkræve.
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I svarene ses et dilemma: Ingen synes, at ubetalt eller lavt betalt arbejde 
bør finde sted, men skal man, i hvert fald i starten af sin karriere, gå på 

kompromis med dette for at opbygge erfaring?

I disse overvejelser fylder både tanker om egen markedsværdi (hvad vil folk betale for mig) og 
kundens vilkår (hvad er rimeligt at bede kunderne om). Dette er for eksempel tilfældet med en 
forfatter, der i perioder arbejder fast som omviser og fortæller for en kulturinstitution 
sammen med kollegaer med andre fagligheder. Her tager vedkommende et honorar for den 
samlede periode, så lønnen matcher kollegaernes:  

Hvis sådan noget skal kunne fungere, så er det også urimeligt, at jeg siger, at jeg 
skal have 4-5.000 for sådan en eftermiddag. Der må jeg selv finde en rimelighed i 
det. (Forfatter) 

Flere af de forfattere, oversættere og illustratorer, der er med i denne undersøgelse, kan 
opliste flere eksempler på, at de er gået med til ringere forhold, fordi de ser det som en del af 
processen i at opbygge en karriere og levevej:  

I svarene ses et dilemma: Ingen synes, at ubetalt eller lavt betalt arbejde bør finde sted, men 
skal man, i hvert fald i starten af sin karriere, gå på kompromis med dette for at opbygge 
erfaring? Overvejelser om solidaritet og uvillighed til at underbyde og undergrave selve 
forfatter-, oversætter- eller illustratorstanden hører unægtelig sammen med og er ofte i 
modstrid med et brændende ønske om at få etableret sit navn og komme ud og møde folk, der 
er interesserede i ens arbejde.  

Men det er tit, at jeg er nødt til at gå med til det her. En ven siger hele tiden til mig:
“Du skal ikke lade dig undervurdere, du skal sætte en højere pris.” Problemet er, 
hvis du er meget kendt i Danmark bliver du selvfølgelig ikke undervurderet. Men 
hvis ikke jeg starter med det her, så får jeg slet ikke muligheden. Så på den måde 
var jeg nødt til at acceptere det her. (Oversætter) 

I teorien skal vi alle sammen sige nej til alle de der dumme lortekontrakter, men 
det er bare også svært, for man skal jo betale husleje. Så jeg ved faktisk ikke, hvad 
vi skal gøre. Altså, vi burde sådan stå sammen, men det er svært – selvom vi godt 
ved det, men det er bare svært at sige nej. (Illustrator) 

For de to illustratorer i denne undersøgelse, er det også gældende, at de bevidst går med til 
lavere honorarer, for eksempel for letlæsningsbøger til småbørn, fordi de er garanteret at der 
til gengæld er mange tilbud om disse typer arbejde. Dermed er de sikret arbejde og indkomst 
ved at være tilknyttet et eller flere forlag, og de er sikret at få opbygget en udgivelsesliste, der 
på sigt vil give flere og flere bibliotekspenge.  
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De fleste, der indgår i denne undersøgelse, bryder sig ikke om at forhandle: 
`Jeg bryder mig ikke om at sige til flinke mennesker, at jeg vil have deres 

penge, og jeg bryder mig ikke om at sige til flinke mennesker, at jeg vil have 
flere penge, end de vil give mig.´

For litterære freelancere og andre selvstændige betyder hvert job en ny forhandling. For 
forfatterne, oversætterne og illustratorerne i denne undersøgelse betyder det, at der, fraset 
forhandlinger med forlag om kontrakter, er mellem ganske få forhandlinger om året og helt op 
til flere end fem om måneden. De fleste, der indgår i denne undersøgelse, bryder sig ikke om at 
forhandle:

Jeg bryder mig ikke om at sige til flinke mennesker, at jeg vil have deres penge, og 
jeg bryder mig ikke om at sige til flinke mennesker, at jeg vil have flere penge, end 
de vil give mig. Og jeg bryder mig ikke om at underbyde mig selv, eller tage arbejde 
fra mit bookingbureau, hvis arbejde det er at sørge for, at jeg får nogle foredrag. 
(Oversætter) 

Bekymring over negative konsekvenser for relationen til potentielle kunder eller gode 
samarbejdspartnere, fylder hos knap en tredjedel af de adspurgte, når snakken falder på 
forhandlinger. En enkelt forfatter, der har gjort sig mange overvejelser om god 
kommunikation, beskriver, hvordan vedkommende har lært sig selv at fremstå åben for 
forhandlinger, men stadig etablere, at der er en forventning om et vist honorarniveau: 

Så jeg er begyndt, hvis jeg får sådan en henvendelse at sige: “Jeg plejer at koste 
sådan her. Sig til, hvis det er [I er interesserede]”. Eller: “Tusind tak for tilbuddet. 
Hvad er jeres standardhonorar?” Så spørger jeg dén vej tilbage. (Forfatter) 

Forfatterens udsagn kommer i forlængelse af en utilfredshed med bibliotekers brug af, hvad 
forfatteren selv kalder “udbudsrunder”. Forfatteren bryder sig ikke om, at biblioteker skriver 
ud til flere forfattere på én gang. Vedkommende er bange for, at bibliotekerne i disse tilfælde 
blot vil kigge på det økonomiske aspekt og vil fravælge pågældende forfatter, hvis honorar 
normalt ligger over de 5.000 kr. + transport, man kan få i støtte gennem Statens Kunstfond.

Kun 2 ud af 14 adspurgte siger decideret, at de ikke har problemer med at forhandle:    

Jeg har det fint med at forhandle. Jeg har aldrig haft problemer med at bede om 
penge for det, jeg laver, det har jeg virkelig ikke. Jeg synes ikke, det er svært. Man 
kan bruge humor også nogle gange til at sige: “Ved du hvad? Jeg ved jo selv, hvad 
jeg er værd. Synes du ikke selv, du skulle give lidt mere end det?” Og så er der no 
harm done, hvis modparten synes “ej, det er for dyrt.” Jamen, så siger jeg jo:  
“Jamen, så synes jeg, det er for lidt – hvad kan vi så finde ud af?” Jeg synes ikke, det 
behøver være en konflikt, overhovedet ikke. (Forfatter) 
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De fleste oplever ikke at de argumenterer, når de kommunikerer med 
potentielle arbejdsgivere.

Mange af de adspurgte tænker ikke på forfatterstanden generelt som værende god til at 
forhandle. Det er jo ikke det, man går ind i jobbet for, siger de. Der kan dog være tale om, at 
der er forskellige syn på, hvad det at forhandle egentligt indebærer. Mange mener, at fordi 
kommunikationen er meget ligetil, og fordi kunderne oftest ikke stiller spørgsmålstegn ved 
forfatternes, oversætternes og illustratorernes udspil, at der ikke er tale om deciderede 
forhandlinger. For andre, der står meget fast på deres honorar, opleves det heller ikke som en 
forhandling, når kunden ikke vil gå med til honoraret, eftersom samtalen slutter dér.  

De fleste oplever ikke, at de argumenterer, når de kommunikerer med potentielle 
arbejdsgivere. Dette både, fordi der ikke er meget at rykke på – honoraret ligger, hvor det 
ligger – men også, fordi de føler, de ikke rigtigt har noget at argumentere med:  

Men så har jeg faktisk ikke rigtig nogen argumenter, for jeg kan jo ikke sidde og 
sige: “I drømmer ikke om, hvor god jeg er! Jeg er så god!” eller “min bog er helt 
fantastisk!” Og der kan jeg allerede se, hvordan folk bliver, når man gør sådan 
noget. Det er ikke rart at sige det, og det er heller ikke rart at høre det. Og man kan 
også se – det virker jo ikke. Så kan jeg sige: “Jeg er virkelig fattig, og jeg har ikke 
mad på bordet derhjemme,” det ville være endnu mere latterligt, altså. Jeg kan ikke 
rigtig komme med noget. Ikke andet end: “Synes I, det er fair?” (Forfatter) 

Nogle af de adspurgte, der holder sig til, hvad de mener, er et rimeligt og fortjent niveau, 
oplever det som uværdigt, når potentielle kunder vil “handle med dem”:  

Der er nogle skoler, især i Jylland, der sætter en ære i det med at: “Man skal jo
altid lige forhandle om prisen.” Og det er uværdigt. Fordi 5.000 er ikke ret meget. 
Så skal de lige prøve at se, om ikke de kan få det for lidt mindre. De skal respektere 
min tid, og de skal respektere, at et foredrag er ikke bare den time, man står der. 
Og så skal de følge taksterne og ikke prøve at forhandle prisen ned. Det er ikke 
charmerende. (Forfatter) 
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De uregulerede vilkår på markedet resulterer i to overordnede 
principper for honorering: 1) “take it or leave it” og 

2) "honoraret er til forhandling, men i begrænset omfang". 

Honorarer og øvrige aflønningsformer for arrangementer med forfattere, oversættere og 
illustratorer er ikke reguleret med en officiel tarif, ved overenskomst eller lignende. Der er 
således tale om et frit, ureguleret marked når det gælder aflønning for arrangementer.  

Undersøgelsen viser, at arrangørerne benytter sig af forskellige principper og parametre som 
rettesnor for, hvordan de aflønner forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med 
optrædener. De uregulerede vilkår på markedet resulterer i to overordnede principper for 
honorering: 1) “take it or leave it” og 2) "honoraret er til forhandling, men i begrænset 
omfang".

Arrangører

Knap halvdelen (5 ud af 11) arrangører benytter sig af en “take it or leave it”-tilgang til 
honoraret:  

“Take it or leave it” 

 Vi har et fast honorarbeløb på 5.000 kr. til en oplægsholder, og det er uanset, 
hvem der kommer ind. (Repræsentant for arrangør)  

2 ud af disse 5 arrangører tilbyder 5.000 kr. som standardhonorar, når de hyrer en forfatter, 
oversætter eller illustrator – uanset hvem man gerne vil hyre. Disse arrangører benytter dette 
beløb som en form for uofficiel tarif, hvor der ikke skeles til andre parametre. En 
repræsentant for en arrangør fortæller, at de siden 2017 har haft en praksis med at tilbyde 
5.000 kr. som en fast takst efter at være blevet vejledt af Statens Kunstfond i spørgsmål om 
honorering:  

Vores standardhonorar på 5.000 kr. kommer fra Statens Kunstfond. I 2017 havde 
vi et samarbejde med en udenlandsk festival, og de gav ikke honorar til deres 
forfattere. Og så var vi ude i en diskussion om, om man nu skulle give honorar 
eller ej. Og det gør jo selvfølgelig noget ved ens budget, hvis man ikke havde tænkt, 
at man skulle, og så lige pludselig så står man dér med 40 forfattere, der skal have 
et honorar. Og dengang gik vi så i dialog med Statens Kunstfond om, hvad er 
egentlig et typisk honorar, for dér var det også nyt for mig. Og de anbefalede så de 
her 5.000 kr. (Repræsentant for arrangør) 
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`Jeg går altid ind i et møde på den der måde, at jeg har en forventning om,
at honoraret er til  forhandling. Det er min indgang til det.´

Blandt de arrangører, hvis praksis giver sig udslag i et “take it or leave it”-princip, præsenterer 
2 ud af 5 arrangører det endvidere som et tilbud med to udfald, der begge skal accepteres: Én 
takst, hvis arrangøren opnår støtte til arrangementet fra Statens Kunstfond, og en anden takst, 
hvis ikke der opnås støtte fra Statens Kunstfond. Disse to udfald og de takster, der tilbydes, er 
typisk: 1) 5.000 kr. eller 4.000 kr. (hvis man er henholdsvis hovednavn eller mednavn ved 
arrangementet) og 2) 2.000 kr.  

En repræsentant for en arrangør fortæller, at de ikke har oplevet, at forskellen i 
beløbsstørrelsen mellem disse to udfald har været udslagsgivende for en forfatter. Arrangøren 
tolker dette som et vidnesbyrd om forfatternes ‘proletariserede’ arbejds- og levevilkår:  

Vi melder ligesom ud, at hvis der bliver bevilliget midler fra Statens Kunstfond, så 
er honoraret 4.000 kr., og hvis det ikke er, så kan vi tilbyde 2.000 kr., og så er det 
“take it or leave it”. Men altså, det siger jo meget om, hvor proletariseret det her
felt det er, ikk? For der er ikke nogen forfattere, der siger: “Jamen 2.000 kr., så 
kommer jeg i hvert fald ikke.” (Repræsentant for arrangør) 

 Jeg går altid ind i sådan et møde på den der måde, at jeg har en forventning om, at 
honoraret er til forhandling. Det er min indgang til det. (Repræsentant for 
arrangør) 

Lidt mere end halvdelen af arrangørerne (6 ud af 11) benytter sig af en tilgang, hvor de 
forventer, at de skal forhandle med den pågældende forfatter, oversætter eller illustrator om 
honorarets størrelse og/eller øvrige aflønningsformer:  

Honoraret er til forhandling, men i begrænset omfang 

I denne tilgang benytter arrangørerne sig af, hvad de anser for såvel objektive som subjektive 
parametre for honorarniveau og øvrige aflønningsformer.

Objektive parametre: Blandt de parametre, som arrangørerne benytter sig af, kan nævnes: 
støtteordning fra Statens Kunstfond, støtteordning fra Folkeuniversitetet samt arrangørernes 
egne økonomiske betingelser og vilkår.
  
Arrangørerne i undersøgelsen repræsenterer forskellige former for kulturinstitutioner og 
afspejler dermed også en bred diversitet i forhold til deres økonomiske betingelser og 
finansielle grundlag. De kulturinstitutioner, der medvirker i undersøgelsen, og som 
typemæssigt ligner hinanden, viser sig at have meget forskellige økonomiske råderum for 
arrangementer.  
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Bibliotekernes samlede driftsbudget bestemmes af den lokale 
kommunalbestyrelse; en politisk prioritering, der ser 

forskellig ud fra kommune til kommune.

For eksempel har 2 blandt landets 10 største biblioteker et årligt budget til arrangementer på 
30.000-50.000 kr., mens et mellemstort bibliotek viser sig at operere med et budget til 
arrangementer i omegnen af 300.000 kr. årligt. Dette skyldes, at bibliotekernes samlede 
driftsbudget bestemmes af den lokale kommunalbestyrelse; en politisk prioritering, der ser 
forskellig ud fra kommune til kommune. En arrangør fortæller, at de hvert år skal 
afrapportere til kommunalbestyrelsen med et forslag til, hvor der kan skæres, og at en 
arrangementspulje på et bibliotek her godt kan være i en udsat position:

Vi er forpligtet til at levere et “løsningskatalog” over ting, man kan spare væk. Og 
dér er det jo vores meget fine opgave at prøve at fortælle kommunalbestyrelsen: 
“Hvis I sparer på det og det og det, så forsvinder en del af vores kerneydelse.” Men 
vi skal levere til dem. Så vi kan godt risikere, at de siger: “I skal ikke lave 
arrangementer længere, fordi det er ikke en del af jeres kerneopgave.” Og det er jo 
skrøbeligt, at der sidder nogle mennesker med ikke så meget faglig indsigt i et 
givent område, som fjerner noget, som vi måske betragter som en kerneydelse, 
fordi det kan virke som noget, der er overflødigt. Men sådan er vilkårene. Sådan er 
vilkårene. (Repræsentant for arrangør)

Arrangøren beskriver i forlængelse af denne pointe, at biblioteker i dag skal drives som 
offentlige virksomheder.  

Det årlige arrangementsbudget er et objektivt parameter, der er i spil blandt de arrangører, 
der praktiserer en tilgang om forhandling af honorar og aflønningsformer. Arrangørerne 
betoner her, at der er tale om et økonomisk ‘puslespil’ eller en ‘kabale’, som de skal få til at gå 
op. Denne ‘økonomiske kabale’ er et nulsumsspil, hvor honorar og aflønningsformer til én 
forfatter kan påvirke den næste, man påtænker at hyre. Et stort honorar til én forfatter kan 
resultere i et mindre honorar – eller 6 flasker vin – til en anden: 

Hvis jeg for eksempel sidder med det program for foråret 2023, så ved jeg jo, med
den erfaring jeg har, at der er grænser for, hvor mange vi kan løfte selv til et 
honorar på 10.000 kr. Så kan jeg måske lægge én eller to ind af dem på 10.000 kr., 
og så skal jeg til gengæld have nogen, som jeg plejer at sige: “Det er dem, der skal 
have 6 flasker god rødvin.” Fordi så har jeg jo sådan en kabale, der ligesom sådan 
skal gå op dér, ikk’? (Repræsentant for arrangør) 
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Arrangørerne betoner, at der er tale om et økonomisk 
‘puslespil’ eller en ‘kabale’, som de skal få til at gå op.

Subjektive parametre: En undtagelse til det økonomiske nulsumsspil er, hvis den pågældende 
forfatter kan tiltrække et publikum af en størrelse, hvor forfatteren, oversætteren eller 
illustratoren kan indtjene sin egen løn gennem billetindtægter, der dækker det honorar, som 
de prissætter sig til. Såfremt en forfatter, oversætter eller illustrator prissætter sig på en måde  
der rækker ud over det økonomiske nulsumsspils betingelser, foretager arrangøren en 
subjektiv vurdering: Tror arrangøren, at forfatteren, oversætteren eller illustratoren kan 
tiltrække et publikum af en størrelse, der dækker honoraret? Som en arrangør betoner, er 
denne vurdering og beslutning forbundet med risici:  

Ja, så det ikke bare bliver “the winner takes it all”, ikk’? Så det også bliver et eller 
andet i: “Jamen, prøv og hør her, der skal også være rimelighed i det, ikk’? Vi løber 
også en risiko, altså. Hvis der nu kommer 50 deltagere, for eksempel, er du så 
indstillet på, at når arrangementet er ovre, så skærer vi tilsvarende ned i dit 
honorar? Nej, det er du ikke.” (Repræsentant for arrangør) 

Andre subjektive parametre, som arrangører trækker på i forhandlingssituationer, kan for 
eksempel være aktualitet, tema/budskab i vedkommendes virke eller udgivelse samt 
udbud/efterspørgsel.  

Ved parameteret udbud/efterspørgsel af den enkelte forfatter, oversætter eller illustrator 
skeler arrangøren blandt andet til kendtheds- eller popularitetsfaktor. Når arrangørerne 
italesætter dette parameter, opstår der en række kategorier, så kunstnerne indplaceres på en 
kendtheds- eller popularitetsskala. De fleste arrangører skelner her mellem ‘debutanter’, 
‘superligaen’ og de øvrige, der udgør en form for mellemlag.  

Der er jo en kæmpe underskov af forfattere, som jo netop går for de der to flasker 
rødvin, og som sikkert ville være glade for de der to flasker rødvin. Det er kun en 
bestemt gruppe, der ligesom er i “Superligaen” og kan tage sådan højere og store 
honorarer, og som måske indgår i forhandlinger om det, ikk’? (Repræsentant for 
arrangør) 

Én arrangør giver for eksempel udtryk for, at de litterære freelancere kan opdeles i to grupper: 
Superligaen og de andre, hvor førstnævnte er dem, der har reelle forhandlingsmuligheder i 
forhold til aflønning:  
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Et stort honorar til én forfatter kan resultere i 
et mindre honorar – eller 6 flasker vin – til en anden.

At nogle forfattere ‘går for et par flasker rødvin’ er en opfattelse, der også ses hos en anden 
arrangør. Ifølge denne arrangør udgør disse forfattere en ‘idealist’-kategori, der ikke er 
interesseret i honorar, og hvor de resterende kan inddeles i yderligere to kategorier; ‘semi- 
forfattere’ og ‘rene forfattere’:  

Jeg tænker, at de forfattere, jeg har med at gøre, som jeg har mødt, der er ligesom 
en gruppe, som man kan kalde for `idealisterne´, og som egentlig dybest set ikke 
er særlig interesseret i honoraret. Det interesserer dem stort set ikke. Det, der 
interesserer dem, det er på en eller anden måde at komme ud at møde folk, fordi 
det er en del af deres arbejde, samtidig med at de er forfattere. Så er der de der 
`semi-forfattere´, som både er sådan lidt det ene eller lidt noget andet og så videre 
og så videre. Og så er der de `rene forfattere´, og der kan godt være stor forskel 
på, hvor meget man sådan skal udbetale i honorar til de der forskellige folk. 
(Repræsentant for arrangør) 
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Kapitel 3
Kontakt og kontrakter 
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På trods af, at kontrakter på mange måder vil 
gøre processen nemmere og til dels mere sikker, 

kan de også besværliggøre processen unødvendigt.

Forfattere, oversættere og illustratorer

I alle forespørgsler, hvor kunden ikke kan eller vil betale, kontakter kunden forfatteren, 
oversætteren eller illustratoren direkte. Dette er primært via e-mail, men også sociale medier
og få gange per telefon. Det hænger også sammen med, at det oftest er den eneste måde at få 
fat i forfatteren, oversætteren eller illustratoren på. Blot 6 af de 14 er repræsentereret af et 
eller flere bookingbureauer – to af disse siger, det ikke har kastet noget af sig i et par år. En 
enkelt har fravalgt det på grund af de salærer, bookingbureauerne tager.  

Der er konsensus om, at det er lettere, når eksterne tager sig af booking og forhandlinger. 
Begrundelserne er en blanding af, at det er nemmere, når andre gør arbejdet, at det føles 
ubehageligt at forhandle, og at man ikke vil tage arbejde fra dem, hvis beskæftigelse netop er 
at forhandle og booke. En af disse lader dog sit bookingbureau vide, at der er rum for 
forhandling på honorarniveau og transportbidrag. Kun en enkelt forfatter udtrykker 
forundring over, at kunder, der ikke har mange penge, alligevel går gennem bookingbureauer 
i stedet for at gå direkte til forfatteren selv.  

Der er blandede holdninger til, og erfaringer med, kontrakter (fraset forlagskontrakter). Mens 
kun to af interviewpersonerne generelt benytter sig af kontrakter, er der enkelte, der blot en 
gang i mellem laver kontrakter med bestemte typer kunder, f.eks. nogle gange ved biblioteker 
eller fast med Folkeuniversitetet. Det er dog for det meste til længerevarende eller omfangsrige 
projekter, de adspurgte laver kontrakter. For på trods af, at kontrakter på mange måder vil 
gøre processen nemmere og til dels mere sikker, kan de også besværliggøre processen 
unødvendigt, når det drejer sig om ukomplicerede opgaver, korte deadlines og enkeltstående 
foredrag.  
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`Jeg sender fakturaen før, i stedet for bagefter. 
Fordi så er det ligesom sendt afsted, og jeg beder om en kvittering, 

så de kvitterer for, de har modtaget den.´

En enkelt forfatter beskriver dog, hvordan personen tidligt i kommunikationen tydeligt 
beskriver præmisserne for jobbet – hvor lang tid det varer, hvad det koster. Denne praksis blev 
udviklet som reaktion på, at vedkommende fik mange henvendelser fra folk, der ville 
forhandle om prisen. Dette fungerer for forfatteren som de facto kontrakt:

Jeg bliver vred. Men jeg lavede simpelthen en side med priser. Og jeg kan 
simpelthen lugte dem, allerede når jeg får den første mail. Jeg kan fornemme det. 
Så jeg starter altid, når jeg får den første mail, at skrive: “Ja, hej, jeg er ledig, det 
tager mellem 5 og 6 kvarter, og det koster 3.800. Men du har vel været inde og 
kigge på mine priser [på hjemmesiden], du har jo min mailadresse, med venlig 
hilsen.” Og det er også derfor, jeg sender fakturaen før, i stedet for bagefter. Fordi 
så er det ligesom sendt afsted, og jeg beder om en kvittering, så de kvitterer for, de 
har modtaget den. Jeg får det jo på mail. Jeg skal have alt på mail. Så på den måde 
bruger jeg ikke kontrakter. Og hvis det er sådan et stort arbejde, så laver man også 
en kontrakt om forventninger. Og også det med, overskrider man tiden, så bliver 
man faktureret time for time. Så jeg er blevet god til den dér økonomi. (Forfatter) 

To forfattere fortæller, at Coronapandemien nødvendiggjorde tilføjelser til kontrakter – dette 
på grund af usikkerheder omkring udskydelser og aflysninger, og fordi noget af arbejdet blev 
omdannet til digitale foredrag, hvilket blev udnyttet af nogle kunder til at invitere flere 
tilhørere end aftalt. Hermed mistede forfatteren indtjening fra tilhørere, som sagde til 
vedkommende, at de ellers ville have haft booket et foredrag i en anden sammenhæng. Men 
nu var det ikke var nødvendigt, eftersom de havde set forfatteren til et online foredrag, som en 
anden havde betalt.  
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10 ud af 11 arrangører i undersøgelsen giver udtryk for, 
at de foretrækker at kontakte forfattere, oversættere og illustratorer 

direkte frem for at gå igennem bureauer.

10 ud af 11 arrangører i undersøgelsen giver udtryk for, at de foretrækker at kontakte 
forfattere, oversættere og illustratorer direkte frem for at gå igennem bureauer. Den direkte 
kontaktform er typisk e-mail, men kan også være via vedkommendes sociale medieplatforme. 
Ifølge arrangørerne foretrækker de den direkte kontaktform af flere årsager. Bureauer, 
hvorigennem der tillægges en mersats til honorar som salær til bureauet eller agenten, anses 
blandt størstedelen af arrangørerne for at være for dyrt eller “urimeligt”. Endvidere fortæller 
arrangørerne, at de mener, at den direkte kontaktform med forfatterne skaber et “bedre 
arrangement”, da indholdet af arrangementet og vilkårene for, hvordan det bør afvikles, 
afstemmes i fællesskab med forfatteren. 

Arrangører

Så nogle gange er det så også, fordi at det er en forfatter, jeg har en relation til, 
som jeg kender også. Sådan noget, ikk', men nej, vi har ikke oplevet, at nogen 
takker nej til 2.000 kr. frem for 4.000 kr. (Repræsentant for arrangør)   

Flere arrangører fortæller, at en større del af de forfattere, oversættere eller illustratorer, som 
bliver hyret til arrangementer, i forvejen er i deres netværk. Dette gælder både 
repræsentanter for arrangører, der udelukkende er beskæftiget som arrangører, og dem, der 
har flere “kasketter” på. Sidstnævnte kan være arrangør på fastansatte vilkår, frivillig 
arrangør, forfatter, forlægger og lignende på samme tid. 

En repræsentant for en arrangør reflekterer over, om det at hyre forfattere fra eget netværk 
mon kan have indflydelse på, at en forfatter takker ja til deres standardpraksis, hvorved 
vedkommende modtager et tilbud med to udfald, der begge skal accepteres:

5 ud af 11 arrangører fortæller, at de ikke benytter kontrakter, når de hyrer en forfatter, 
oversætter eller illustrator som enten hovednavn eller “mednavn” til et arrangement. 
Processen fra at kontakte en kunstner til, at en aftale landes, og arrangementet gennemføres, 
bygger på tillidsbaserede aftaler. Adspurgt om de kan regne med, at “en aftale er en aftale”, 
siger en arrangør: 

Ja, det kan vi. Fordi det er meget enkelt. Honoraret ligger fast. Vi har ikke haft 
problemet, men hvis nu der kun er 3 tilmeldte, eller hvis vedkommende bliver syg 
to dage før, hvad gør vi så? Er vi så forpligtede til at betale en del af honoraret? 
Sådan noget. Så det var da et godt spørgsmål. Det tror jeg da, at vi vil vende oppe i 
bestyrelsen, hvordan vi håndterer det. Men det var måske en god idé, at der bliver 
lavet en standardkontrakt.” (Repræsentant for arrangør)  
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Flere arrangører fortæller, at en større del af 
de forfattere, oversættere eller illustratorer, 

som bliver hyret til arrangementer, er i deres netværk.

6 ud af 11 arrangører fortæller derimod, at de benytter kontrakter, når de indgår en aftale 
med en forfatter, oversætter eller illustrator. Kontrakterne benyttes primært til at etablere en 
juridisk forpligtelse mellem parterne og tager således højde for honorarstørrelse, udbetaling, 
lavpraktiske vilkår, aflysning fra arrangørens side og force majeure, for eksempel covid-19- 
restriktioner. Kun 1 ud af disse 6 arrangørers kontrakter forholder sig til det scenarie, hvor en 
forfatter, oversætter og illustrator kan aflyse, for eksempel i tilfælde af sygdom. Størstedelen af 
arrangørerne siger endvidere, at de ikke har oplevet, at en forfatter, oversætter eller 
illustrator har aflyst eller har meldt sig syg; arrangementet er altid blevet afviklet eller evt. 
udskudt til en senere dato. Adspurgt om, hvad der ville ske i forhold aflønning i et hypotetisk 
scenarie, hvor kunstneren aflyser, for eksempel i tilfælde af sygdom, siger en arrangør:  

Det mener jeg faktisk ikke er inkluderet i vores kontrakt. Typisk lægger vi op til, at 
hvis det er forfatteren, der aflyser, så er der ikke noget honorar forbundet med det. 
Hvis vi aflyser, for eksempel hvis vi kan se, at der kommer ikke nok publikum på til 
det, eller vi har en god grund til at antage, at der ikke kommer nok publikum til, at 
det bliver en god oplevelse for forfatteren, så kan vi godt finde på at aflyse. Og hvis 
vi gør det et par dage op til, så får vedkommende et honorar, fordi det er os, der 
aflyser det. Men hvis forfatteren selv er syg – jeg har aldrig været ude for, at vi har 
udbetalt honorar. Men vi kunne godt finde på at finde en anden dato, at udskyde 
det. (Repræsentant for arrangør)   
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Kapitel 4
Forfattere, oversættere og illustratorer siger 
ja til lavtlønnet og ulønnet arbejde, når...
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Alle de adspurgte kan nævne eksempler på arbejde, 
de velvilligt har udført, eller endda selv har budt ind på, 

uden at få løn eller til lavt honorar.  

Alle de adspurgte kan nævne eksempler på arbejde, de velvilligt har udført, eller endda selv 
har budt ind på, uden at få løn eller til lavt honorar.  

Og så blev jeg kontaktet af en stor NGO, og der blev jeg vred. Det var af en, der 
arbejder der, pæn løn og alt det der, jeg ved ikke, om hun var jurist. Og så skriver 
hun: “Hej, vi skal have et julearrangement, og vi vil rigtig gerne høre lidt om det, 
du specialiserer dig i. Men du skal lige vide, vi er en NGO, og vi har ikke mange 
penge.” Og jeg havde det sådan: “Jamen, så gå da ned i pris selv. Går du ned og 
spørger din VVS’er, om han vil gå ned i pris, fordi du arbejder i en NGO?” Så jeg 
skrev bare: “Jeg skal betale min husleje ligesom du, så jeg kan ikke skære af prisen, 
det er mit hovederhverv, det her.“ Jeg blev simpelthen så gal. (Forfatter)  

Forfattere, oversættere og illustratorer

Af gratisarbejde er det især velgørenhed, der får forfatterne, oversætterne og illustratorerne til 
at stille op. Her skeles der dog lidt til, hvem modtageren er: Hvis dem, der efterspørger 
gratisarbejde, vurderes at have midlerne til at kunne betale, så er der ikke stor vilje til at 
deltage. Forfattere nævner som eksempler herpå bl.a. medlemsorganisationer, hvor 
medlemmerne vurderes som værende velhavende, og organisationer, der kan betale deres 
egne ansatte gode penge:

Nogle af de forfattere og oversættere, der arbejder indenfor specifikke genrer og emner, er 
tilbøjelige til at sige ja til lavt- og ulønnet arbejde, hvis henvendelsen kommer fra nogen, hvis 
virke og interesseområde er relevant for forfatterens eller oversætterens felt.  

For mange af de adspurgte betyder relationen til dem, der efterspørger deres arbejdskraft, en 
hel del. De siger ja, hvis det er gode venner, der spørger, eller for at etablere og opretholde
gode relationer til for eksempel litteraturbloggere eller som et led i en salgsstrategi baseret på 
netværk. Her er rationalet, at man ikke kan vide, hvem der sidder i publikum; en eller flere af 
dem kan være din næste betalende kunde.  

Relationen kommer også til udtryk hos knap en tredjedel af de adspurgte, der kigger på, 
hvordan afsenderen af en forespørgsel kommunikerer – hvorfor de kontakter forfatteren. Hvis 
de kan mærke, der er en interesse for forfatteren selv og deres forfatterskab, er de mere villige 
til at gå med til det, fordi de føler, de også får noget ud af oplevelsen – de beskriver, at de selv 
bliver stimuleret og udfordret af mødet med læsere, der går op i materialet: 

Men hvis der er nogen, der har gjort et stykke arbejde på den anden side, som 
handler om mit  forfatterskab eller mine bøger, så er jeg villig til at rejse, fordi det 
vil jeg sgu gerne honorere. Det rører mig. Sådan et engagement, som ligesom går et 
lag dybere i bøgerne. Det kan jeg godt lide. (Forfatter)  
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Jo tættere på hjemmet, jo mere villige er de fleste 
til at gå med til lavere eller intet honorar

 for den rigtige kunde.

En enkelt forfatter kan endda finde på at lave en byttehandel: Læsegruppen får det 
manuskript, forfatteren arbejder på, og forventes at komme med feedback. Ofte gælder dette 
for mindre læsegrupper og læsekredse, enten private eller faciliterede af biblioteker.  

Jeg fik en henvendelse fra en patientforening: “Kunne du komme, det er bare, vi har 
ikke rigtig mulighed for at give honorar”. Så siger jeg: “Det kan jeg godt.” Det har 
jeg gjort masser af gange. Jeg fik en virkelig flot pakke med to lækre flasker vin og 
sådan noget Peter Beier-chokolade, og det blev jeg meget rørt over. Og ydermere, 
så sagde de: “Og så vil vi gerne købe to af dine bøger, nu har vi ikke mere på vores 
budget, end vi kan købe to, men det gør vi så i fællesskab, og så lader vi dem gå på 
omgang, og så læser vi dem.” Og det blev jeg faktisk ret rørt over. Og der tænker 
jeg, at det er rigeligt for mig, rigeligt altså. Og det var i øvrigt også et rigtig godt 
møde, for de var meget interesserede. Det her generer mig på ingen måde – 
tværtimod, jeg var stolt og glad, da jeg kom hjem. (Forfatter) 

I sådanne eksempler med mindre grupper, læsegrupper eller velgørende foreninger, hvor der 
mærkes et engagement omkring forfatteren og oversætteren selv eller deres interesseområde, 
kan kunstneren i nogle tilfælde selv foreslå at sløjfe honoraret. Til gengæld nævner flere 
eksempler på at være blevet positivt overraskede over betænksomme gaver til jobs, de var 
gået med til at udføre gratis:  

Vurderingen af, hvornår gratis og lavtlønnet arbejde kan betale sig, bestemmes eller 
begrænses dog af geografien for de flestes vedkommende. Jo tættere på hjemmet, jo mere 
villige er de fleste til at gå med til lavere eller intet honorar for den rigtige kunde. Eller som en 
af de adspurgte udtrykker det:  

Geografien gør, at jeg bliver mere honorarfølsom. Jeg kan være mere ligeglad, hvis 
det er tæt på, og hvis det ikke tager så lang tid at komme frem og tilbage. 
(Oversætter) 

Der udtrykkes velvilje overfor velgørende og relationsskabende arbejde i en fornuftig afstand 
af forfatterens hjem. Dette betyder for nogle, at jobbet skal være i en afstand, der er til at nå 
med cykel eller offentlig transport, og for andre, at der er tale om korte køreture.  

Der er derudover tre tilfælde af, at interviewpersoner har skrevet fondsansøgninger i 
forbindelse med udgivelser. I to af tilfældene har de både følt, det ville være deres energi 
værd, og havde, inden de påbegyndte en ansøgning, en god fornemmelse af, at de ville få 
bevillingen. I begge tilfælde blev det bekræftet. Den sidste forfatter søgte fondsmidler 
forgæves.  
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`Det er fedt, når en forfatter kommer med noget andet 
end bare at promovere deres egen bog.´

Arrangørerne reflekterer over, hvornår de aflønningsmæssige vilkår, som de kan tilbyde, kan 
være fordelagtige eller være i forfatternes, oversætternes og illustratorernes egen interesse. 
Flere arrangører giver i den forbindelse udtryk for, at når de hyrer litterære freelancere til et 
arrangement, skal denne performance ikke blot ses som en enkeltstående arbejdsopgave i sig 
selv, der udføres. Oplevelsen, som den litterære freelancer skaber for et publikum, er også en 
indirekte promovering af vedkommendes værk(er) – og dette kan skabe afledte økonomiske 
afkast til gavn for kunstneren: 

Arrangører

Og så nogle gange siger jeg til forfatterne: “Jamen I lever jo også af at skrive bøger, 
ikk’? Hvis jeg nu kan få dig herud, og jeg kan samle 200 mennesker, og du kan få 
lov til at fortælle om din bog, så er du jo også med til at skabe din egen indtægt, 
kan man sige. Dels vil der være nogen, der låner dine bøger, men der vil også være 
nogen, der måske køber den af dig, hvis du har den med i kufferten, hvis du 
signerer i pausen.” (Repræsentant for arrangør) 

Flere af arrangørerne er af den opfattelse, at de stiller “en reklamesøjle” til rådighed, som er 
fordelagtig for kunstneren. Ved arrangementer hvor den litterære freelancer har mulighed for 
at sælge og signere sine værker, er der et direkte afsmittende økonomisk afkast i tillæg til 
indtægten for deres performance. Ved de arrangementer, hvor det ikke er muligt at sælge 
og/eller signere værker, er de økonomiske afledte effekter derimod potentielle over tid via den 
eksponering, som kunstneren får i kraft af arrangementet.  

At arrangøren stiller en reklamesøjle til rådighed, er en logik, der benyttes som rationale for, 
at de aflønningsmæssige vilkår befinder sig på det niveau, som den enkelte arrangør tilbyder. 
Flere arrangører mener derfor, at det er kompliceret at vurdere, hvornår et honorar befinder 
sig på et "passende" eller "rimeligt niveau" grundet den potentielle, men ubestemte, udsigt til 
yderligere økonomisk afkast for den litterære freelancer. To arrangører beskriver, hvordan et 
foredrag befinder sig i en gråzone mellem at være en arbejdsindsats og markedsføring for 
kunstneren selv:  

Det er et af de der gråzoneområder, som vi også har drøftet her i huset, hvor et 
foredrag på den ene side er en form for arbejdsindsats og på den anden side en 
form for markedsføring. (Repræsentant for arrangør) 

Somme tider synes jeg også, at det er lidt en balance af, hvad er et 
forfatterforedrag. Det er fedt, når en forfatter kommer med noget andet end bare 
at promovere deres egen bog. Altså, jeg synes ikke altid, at det er fair at skulle give 
10.000 kr. for et reklameindslag for en bog. (Repræsentant for arrangør) 
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`Man skal aldrig bruge det der markedsførings-noget 
som argument for, at folk ikke skal have penge. Men du får en lille smule 

penge, og du kommer også i programmet, og vi deler på sociale  medier og 
alt muligt. Der bliver heldigvis skabt en lille smule opmærksomhed, og 

måske det kan føre til lønnede job.´

De enten direkte eller indirekte økonomiske afledte effekter af kunstnerens performance som 
en “reklamesøjle” kan ifølge arrangørerne være afgørende for, at vedkommende takker ja til
vilkår som enten ulønnet eller som lavtlønnet. Ifølge en arrangør kan det for eksempel betale 
sig som kunstner at påtage sig en lavtlønnet, men mindre krævende opgave, da eksponeringen, 
der følger med, kan føre til bedre lønnede opgaver på sigt:   

Du kommer og læser op i 20 minutter, og så er du faktisk færdig. Og så kan man 
lave en graduering af, at så får du faktisk stadig et honorar. Det er ikke så stort, 
men du får et honorar, og du kommer i vores program. Man skal aldrig bruge det 
der markedsførings-noget som argument for, at folk ikke skal have penge. Men du 
får en lille smule penge, og du kommer også i programmet, og vi deler på sociale  
medier og alt muligt. Der bliver heldigvis skabt en lille smule opmærksomhed, og 
måske det kan føre til lønnede jobs. Det er det, jeg håber på – ved at give dem nogle 
flere lønnede jobs. (Repræsentant for arrangør) 

Et rationale blandt flere arrangører er, at det kan betale sig for kunstnere, der befinder sig 
tidligt i deres karriere at påtage sig ulønnet arbejde, selvom ulønnet arbejde generelt ikke 
anses for at være i orden:  

Jeg synes jo ikke generelt, at det er i orden, at forfattere ikke får ordentlig løn for 
deres arbejde. Men jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad den enkelte 
forfatter vælger. Jeg håber bare, at den  enkelte forfatter tænker sig om og 
vurderer, om denne her indsats er mere værd end tre flasker rødvin eller en eller 
anden goodiebag. Eller om det er det her: “Jamen min bog er lige udkommet, jeg er 
lykkelig, det er fantastisk, der er solgt 27 eksemplarer. Der skal altså speedes up, 
jeg skal ud og fortælle om min bog.” Så jeg vil aldrig nogensinde sige, at 
vedkommende udhuler forfatterstandens mulighed for at leve af det. 
(Repræsentant for arrangør) 

Flere arrangører i undersøgelsen giver endvidere udtryk for en bevidsthed om, at ulønnet og 
lavtlønnet arbejde blandt danske forfattere, oversættere og illustratorer har fået et skærpet 
fokus både internt i “miljøet” og i det bredere kunst- og kulturliv. Her er der pågået en offentlig 
debat omkring emnet, hvor især arrangører som udbydere af denne form for arbejde har 
været omdrejningspunkt.
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`Jeg synes jo ikke generelt, at det er i orden, at forfattere 
ikke får ordentlig løn for deres arbejde. Men jeg skal ikke 

gøre mig til dommer over, hvad den enkelte forfatter vælger.´

En frivillig arrangør beskriver, hvordan vedkommende håber på, at forfattere, oversættere og 
illustratorer skeler til arrangørernes økonomiske betingelser i relation til det at takke ja til 
arbejde, der er ulønnet eller lavtlønnet:  

Jeg ved selvfølgelig godt, at der er fokus, og at der er kommet opmærksomhed på 
kunstens slave- eller sultehær. Altså, jeg kan forstå, at en lille forening som os, 
måske kan man godt optræde hos os på vennetjeneste-niveau, men altså, på 
biblioteker og festivaler, arrangementer og sådan noget dér, at man sådan skal 
optræde for ens blå øjne skyld eller et par flasker rødvin – det synes jeg jo er at 
gøre grin med folks arbejde, ikk’? (Repræsentant for arrangør)  

Flere arrangører taler i den forbindelse om, at de udgør en platform i en oplevelsesøkonomi, 
hvor forfattere, oversættere og illustratorer kan skabe en indtjening som en 
kompensationsstrategi for ikke at tjene nok på deres værker. En arrangør mener dog, at dette 
"hul" i kunstnernes økonomi ikke er en opgave, som det er rimeligt at forvente, at arrangøren 
skal kunne løfte: 

Jeg synes også, at det er mere det generelle omkring, at nogle forfattere tænker: 
“Jamen, vi tjener ikke så meget på at sælge nogle bøger, så hvis vi tjener nogle flere 
penge på at holde nogle foredrag.” Men jeg ved ikke, om det kan være en levevej. 
Det er i hvert fald svært at sælge billetter somme tider til foredrag, medmindre 
man er super, super kendt. Og det der med bare at tænke, at det skal være sådan 
en malkeko, og så kan man komme ud en aften, og så er det egentlig lige meget, om 
der sidder 20 eller 100 mennesker, bare man får sit honorar – dér synes jeg, at 
kæden hopper lidt af. (Repræsentant for arrangør)  
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Kapitel 5
Forfattere, oversættere og illustratorer siger 
nej til lavtlønnet og ulønnet arbejde, når...
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Det er ofte i kommunikationen og/eller 
i forventningerne fra dem, der efterspørger 

det gratis eller lavt betalte arbejde, at gnidningerne opstår.

Det korte svar på, hvad der får forfattere, oversættere og illustratorer til at sige nej til ulønnet 
eller lavtlønnet arbejde er, at det gør de, når de kriterier, der får dem til at sige ja, ikke er 
opfyldt.  

Det var her under coronaperioden, hvor jeg blev ringet op og spurgt af et par 
forfatterkolleger, om  ikke jeg ville oversætte en stor artikel til en antologi, de 
havde tænkt sig at udgive. Og jeg sagde: “Jo, men jeg er nødt til at sige det, som det 
er, at vi sidder her og bider negle, vi har ingen penge, så jeg er nødt til at skulle 
have et honorar for det.” Og “ja” og “jo” og “ja”, og det skulle de nok se på. Og 
efterhånden så siver det sådan ud, at de egentlig havde troet, at bare fordi de selv 
synes, det var en latterligt god idé, så skulle jeg gøre deres arbejde for dem og 
oversætte det her essay med lige så stor begejstring og uden at få penge. Og de 
havde heller ingen forståelse for overhovedet, at det her er faktisk professionelt 
arbejde, som man bliver betalt for. (Oversætter) 

Forfattere, oversættere og illustratorer

Når vi dykker ned i de 14 svar, ser vi, at 8 af de adspurgte kan huske eksempler på, hvorfor de 
har sagt nej. Disse tæller både forfattere, oversættere og illustratorer. Det, de siger nej til, 
spænder over: lave honorarer og dårlige vilkår hos forlag, foredrag på biblioteker og hos 
foreninger samt besøg i læsegrupper og læsekredse på biblioteker og ved private. Selvom 
mange er villige til at sige ja til lave honorarer og frivilligt arbejde ud fra en personlig 
interesse, oplever de adspurgte, at folk, der kontakter dem med deres eget passionsprojekt, 
forventer, at forfatteren, oversætteren eller illustratoren brænder lige så meget for deres 
projekt, som de selv gør. På trods af masser af eksempler på, at man skilles med den gode 
relation intakt, gemmer der sig blandt de adspurgtes svar en oplevelse af, at dem, der 
henvender sig – primært private i denne sammenhæng – mangler forståelse for, hvad det 
arbejde, de efterspørger, indebærer. Det er en kilde til frustration, hvis en potentiel kunde 
tager for givet, at forfatteren, oversætteren og illustratoren synes, at det er en god brug af tid, 
vedkommende ellers kunne have brugt på lønnet eller kreativt arbejde:  
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5 interviewpersoner fortæller, at de har oplevet, at 
den potentielle kunde ender med at sige nej, fordi de har 

holdt fast i et honorarniveau, som kunden ikke kunne gå med til.

Det er således ofte i kommunikationen og/eller i forventningerne fra dem, der efterspørger det 
gratis eller lavt betalte arbejde, at gnidningerne opstår. En forfatter beskriver for eksempel en 
situation med et bibliotek, hvor manglende kommunikation før vedkommendes optræden 
viste sig i en manglende interesse for vedkommendes forfatterskab. Det gjorde, at forfatteren 
følte sig “som et nummer i rækken”. Vedkommende havde også forventet mere af den 
efterfølgende kommunikation: 

For når jeg giver ud af min passion og mit drive, og det, jeg synes er vigtigt i min 
hverdag, så som  minimum, så skal der da være en årsag til, at du har inviteret 
mig. Og det synes jeg engang i mellem, de glipper lidt på. Og der var heller ikke 
nogen opfølgning bagefter med et: “Tusind tak for et spændende oplæg i går.” Og 
det synes jeg bare er rigtig dårlig stil, det synes jeg er ikke-relationsopbyggende, 
det er relationsafskærende. Hvis de ringer til mig en anden gang, så er det ikke 
sikkert, jeg har tid. (Forfatter) 

Når forfattere, oversættere og illustratorer tager hensyn til kunden i deres vurdering af, om de 
kan gå ned i honorar, gælder dette også den anden vej: Tre af de adspurgte, alle forfattere, 
siger direkte, at de ikke vil udføre lavtlønnet eller ulønnet arbejde for kunder, der har penge 
eller ressourcer til at søge penge til at hyre dem. Som eksempler nævner de store foreninger, 
hvis medlemmer vurderes at have en god privatøkonomi, og biblioteker. Forfatterne henviser 
gerne den potentielle kunde til f.eks. Statens Kunstfond eller lignende støttemuligheder for at 
få dækket deres honorar. Eller de henviser til kollegaer, kunden kan spørge i stedet:  

Hvis det er indenfor mit felt, selvfølgelig er jeg venlig, men jeg håber, de kan betale 
ordentlig løn. Ellers hvis det ikke er et godt lønforhold, så vil jeg sige, jeg har en 
liste over andre, der gerne vil. (Oversætter) 

Det er ikke kun forfatteren, oversætteren eller illustratoren, der siger nej. 5 interviewpersoner 
fortæller, at de har oplevet, at den potentielle kunde ender med at sige nej, fordi de har holdt 
fast i et honorarniveau, som kunden ikke kunne gå med til, eller som kunden ikke kunne eller 
ville søge økonomisk støtte til. I nogle tilfælde er det dog ikke direkte et nej til samarbejde. Her 
holder dem, der henvendte sig i første omgang, bare op med at svare – en slags arbejdsmæssig 
ghosting. 
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I de tilfælde, hvor interviewpersonerne følger op på kommunikationen, svarer dette til at 
opsøge et afslag: 

Princippet om solidaritet overfor kollegaer fylder også hos forfatterne, oversætterne og 
illustratorerne. Man vil ikke være løntrykker og siger derfor af princip nej til gratis og 
underbetalt arbejde, selv i starten af karrieren. 

Så er det faktisk ikke mig, der siger nej, så er det, fordi jeg har sagt et beløb og så 
holder fast på det. Så hører jeg ikke mere fra dem. Jeg får ikke et: “Nej, det vil vi 
ikke.” Så svarer de ikke, og hvis jeg så vender tilbage med: “Hvad var det med den 
aftale?” – “Nå, men nu har vi fået lavet programmet.” Det er jo i virkeligheden en 
afvisning, men folk er ikke så modige, så de direkte siger: “Hvis du vil have 5.000, 
så tager vi dig ikke, slut.” Det siger de ikke. Så tænker de lidt over det, og så får 
man ikke noget svar, og hvis man prøver at få et svar: “Ja, men nu fik vi lige ...” og 
“Vi fandt nogle andre temaer” og sådan noget. (Forfatter) 

En enkelt af de adspurgte, en oversætter med mange års erfaring, mener, at man især med 
bibliotekerne bør være kritisk overfor at gå med til lavere honorar. Denne person mener, at 
hvis man går med til et lavt honorar på biblioteker, bekræfter man den pågældende kommune 
i deres underfinansiering af bibliotekerne som kulturhuse. Interviewpersonens solidaritet 
rækker således ud over dem, der leverer indholdet på biblioteker, og ansvaret for det 
økonomiske pres bliver sendt videre op i systemet: 

Blandt andet fordi biblioteker har et budget til foredrag og arrangementer. Og hvis 
de ikke har det, så bør man ikke hjælpe deres kommune med ikke at give 
bibliotekerne penge, så bør biblioteket sige til kommunen: “Vi kan ikke få nogen 
foredrag, fordi I ikke giver os nogen penge.” (Oversætter) 

En forfatter, der er i starten af sin karriere, og som går op i at have gode relationer med 
bogbloggere, hvilket indebærer en masse ulønnede samarbejder, kan også finde på at sige nej, 
hvis vedkommende ikke vurderer at få nok ud af den aktuelle forespørgsel:  

Og jeg tænker lidt: “Jamen så skal jeg læse hele denne her bog, og så jeg skal sidde 
og lave en  boganmeldelse, og jeg skal gøre alt muligt, og så kommer det op på 
hendes hjemmeside, hvor så står mit navn i bunden, at det er mig, der har lavet 
den.” Og det har jeg så sagt nej til et par gange,  fordi jeg tænker, at det ville ikke 
være dét værd. Det tror jeg ikke, at jeg får noget særligt ud af. Inde på Instagram 
har vi cirka de samme venner og følgere i forvejen, jeg tror ikke, at det rykker på 
noget derinde, at jeg gæsteanmelder hendes bog. (Forfatter) 

En af de adspurgte mener, at hvis man går med til et lavt honorar på 
biblioteker, bekræfter man den pågældende kommune i deres 

underfinansiering af bibliotekerne som kulturhuse.
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Ifølge arrangørerne i undersøgelsen er der ikke eksempler på, at 
forfattere, oversættere og illustratorer har takket nej til et tilbud om 

at blive hyret som hovednavn eller mednavn til et arrangement.

Ifølge arrangørerne i undersøgelsen er der ikke eksempler på, at forfattere, oversættere og 
illustratorer har takket nej til et tilbud om at blive hyret som hovednavn eller mednavn til et 
arrangement. Arrangørerne beretter til gengæld om at have opsøgt kunstnere, som de ønskede 
at hyre som indslag til et arrangement, hvor vedkommende ønskede et honorar, der var højere 
end, hvad arrangøren havde mulighed for at dække, hvorefter arrangørerne stoppede 
dialogen.  

Arrangører
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Kapitel 6
Forberedelse, udførelse og forventninger 
til arbejdet 
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`Jeg skal være tilfreds med mig selv hele tiden, jeg stiller høje krav 
til mig selv. Og selvom jeg har gjort det før, så løber jeg det 

altid igennem, inden jeg skal ud at lave et arbejde.´

Groft sagt kan de forfattere, oversættere og illustratorer, der er med i denne undersøgelse, 
deles op i to kategorier: dem, der siger, at de aldrig gør forskel i forberedelse og udførelse af et 
job uanset lønnen; og dem, der siger, at de for det meste ikke gør forskel, men kan nævne 
undtagelser.  

Jeg lægger lige meget i arbejdet. Det er mit eget selvværd. Hvis jeg skal træde op 
med noget, vil jeg levere varen. Når de skal hyre mig, så skal jeg også levere varen. 
Men hvis jeg ikke er velforberedt, og jeg ikke er tændt på det, er jeg ikke sikker på, 
jeg kan levere varen. (Forfatter) 

Forfattere, oversættere og illustratorer

Halvdelen (7 ud af 14) gør ikke forskel i forberedelse og udførelse uanset honorarets størrelse. 
6 af disse 7 er forfattere, der udtaler sig om deres forhold til foredrag, mens den sidste er en 
oversætter. Den primære grund til, at de ikke gør forskel på et stykke arbejde uanset lønnen, 
er deres faglige stolthed. De beskriver alle sig selv som kritiske overfor eget arbejde, 
perfektionistiske, eller som nogle, der går op i altid at lave det bedste stykke arbejde:  

En anden grund er hensynet til dem, der er dukket op til et foredrag – det er jo ikke dem, der 
bestemmer lønnen, og de er kommet, fordi de gerne vil se vedkommende. Forfatterne bruger 
muligheden for at dyrke relationen til deres (potentielle) læsere.  

Udover den faglige stolthed er der også overvejelsen om, hvem et dårligt foredrag falder 
tilbage på. Et uforberedt og uoplagt foredrag risikerer at sætte forfatteren i et dårligt lys blandt 
læsere og arrangører, hvilket i sidste ende kan resultere i mistet indtægt fra potentielle bogsalg 
eller fremtidige geninvitationer til foredrag. Et dårligt arbejde er dermed en dårlig forretning:  

Jeg leverer altid det samme, fordi jeg mener, det handler om at levere kvalitet. Så 
mit varemærke er kvalitet, og folk ved, hvad de får. Men uanset hvad, er det det  
samme, du får. Fordi det er jo mennesker, og hvis de skal anbefale dig videre, så er 
det, fordi du har lavet noget ordentligt noget. Jeg skal være tilfreds med mig selv 
hele tiden, jeg stiller høje krav til mig selv. Og selvom jeg har gjort det før, løber jeg 
det altid igennem, inden jeg skal ud at lave et arbejde. (Forfatter) 

Den anden halvdel af de adspurgte kan nævne reelle eller hypotetiske eksempler på, at de gør 
forskel i forberedelse og udførsel, når honoraret er lavt. Undersøgelsens resterende 
oversættere og de to illustratorer falder indenfor denne gruppe sammen med de sidste to 
forfattere.  
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`Jeg forbereder mig faktisk overhovedet slet ikke 
til de der læsekredse.´

Tre af de adspurgte forbereder sig grundigt og lægger en masse arbejde i at forberede et 
foredrag. Men når de har lavet foredraget et par gange, behøver de ikke forberede sig så meget 
til hver enkelt gang. Nogle siger endda kun ja til lavt- eller ulønnet arbejde, hvis de kan lave 
indholdet mindre krævende for dem selv. Det kan komme til udtryk, ved at de til visse typer 
læsegrupper af erfaring ved, at det ikke kan betale sig at forberede et større foredrag, for 
læserne er meget engagerede og stiller mange spørgsmål – forfatteren lader samtalen være 
mere fri i disse tilfælde:   

Jeg forbereder mig faktisk overhovedet slet ikke til de der læsekredse, fordi jeg har 
dels holdt mange foredrag i forvejen omkring min bog, og dels fordi jeg skal ikke 
sige ret meget, før de der spørgsmål og diskussioner og debatter kommer i gang. 
Så halvdelen af tiden går slet ikke med noget, jeg kommer med. (Forfatter)  

En anden ser lavt- og ulønnet arbejde som en teaser for personens arbejde – kunden får ikke 
forfatterens tid i så lang tid som betalende kunder, og indholdet laves om. Forfatterens mål 
med disse jobs er at vække de tilhørendes appetit på forfatterens arbejde.  

Tid er et tema hos knap halvdelen af dem, der er i denne gruppe. Illustratorerne, der deltog i 
denne undersøgelse, kan skrue ned for den tid, de bruger på et projekt. Det samme siger en 
enkelt af oversætterne. I de tilfælde, hvor projektet ikke er spændende, kan de bestemme sig 
for et maksimum af timer, de vil bruge på det, for at holde timelønnen på et rimeligt niveau. 
Hvis projektet derimod er sjovt og inspirerende, glemmer de tidsaspektet:

Men der er ligesom forskel for mig, det kommer an på opgaverne. Hvor meget jeg 
vil give det. Der er nogle, jeg laver, fordi jeg bare vil tjene penge, og nogle jeg laver, 
fordi jeg gerne vil lave noget flot. Som så også på sigt kan give mig nogle 
forhåbentligt federe opgaver. Så jeg kan putte nogle nye ting i min portfolie. 
(Illustrator)
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`De skal virkelig være velforberedte. De er på, og hvis ikke, 
de giver udtryk for det, så er de ret hurtigt ude igen.´

Størstedelen af arrangørerne fortæller, at når de indleder en forhandlingsproces med en 
forfatter, oversætter eller illustrator, er de eksplicitte omkring deres forventninger eller 
afstemmer forventninger i fællesskab med kunstneren. Afstemning af forventninger 
indebærer blandt andet at blive enige om arrangementets indhold og lavpraktiske ting.  

Arrangører

De skal virkelig være velforberedte. Det skal de. Altså, jeg tænker jo, at jeg bruger 
¾ år på at lave den festival. Og jeg er nede i alle hjørner. Jeg ligger vandret for, at 
det skal blive godt. Så jeg forventer faktisk, at andre gør det samme. Det kan godt 
være, jeg siger, at de ikke skal forberede sig, men jeg forventer, at de er parate til – 
altså, hvis der er nogen, der møder op, og de sådan “bare er til stede”, det kan jeg 
ikke bruge til noget. Det kan jeg ikke. De er på, og hvis ikke de giver udtryk for det, 
så er de ret hurtigt ude igen. (Repræsentant for arrangør) 

Flere arrangører siger i den forbindelse, at de forventer, at forfatteren, oversætteren eller 
illustratoren er velforberedt, hvilket blandt andet indebærer at have sat sig ind i målgruppen – 
det specifikke publikum – og at kunstneren er åben, tilgængelig og til rådighed for publikum.  

Blandt nogle arrangører er der også en opfattelse af, at de forfattere, oversættere og 
illustratorer, hvis honorarniveau befinder sig på et højere niveau, eller som er repræsenteret 
via et bureau, ofte leverer en “standardvare”. Ifølge en arrangør leverer de kunstnere, hvis 
honorarbeløb befinder sig i den lave ende, eller som er mindre kendte, som regel en mere 
‘skræddersyet oplevelse’: 

Det er faktisk typisk de forfattere, som er lidt mindre kendte eller kommer fra 
mikroforlagene. De kommer simpelthen og leverer et eller andet som er megafedt 
og engagerende, næsten lidt skræddersyet, og så får de de der 5.000. Men så nogle 
gange kan der komme de der meget kendte  forfattere, der bare kommer med 
sådan en skabelon for 25.000 kr. Det er sådan en aften, kan man høre, som alle 
andre aftener. Der er sådan en drejebog. I virkeligheden så ville jeg jo hellere som 
arrangør, hvis det kunne lade sig gøre, give 25.000 kr. til mikroforlagene til 
forfattere, som kommer og leverer noget mega fedt, rimelig skræddersyet. Og de 
har sikkert lagt mange flere timer i forberedelse og mere end denne her forfatter, 
der bare kører på en skabelon, ikk’? Men der er nogle markedskræfter dér, fordi 
der er jo ikke nogen fagforening for forfattere. Og det er det der med, at nogen kan
så slippe afsted med at få 25.000 kr. for den samme vare som nogen til 5.000 kr., 
men der har været det samme stykke arbejde bagved, også i forhold til at skrive 
bøgerne og sådan noget. Og det synes jeg som arrangør er svært nogle gange at 
være i. (Repræsentant for arrangør) 
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`I virkeligheden så ville jeg jo hellere som arrangør, hvis det kunne lade sig 
gøre, give 25.000 kr. til mikroforlagene til forfattere, som kommer og 
leverer noget mega fedt, rimelig skræddersyet. Og de har sikkert lagt 

mange flere timer i forberedelse og mere end denne her forfatter, 
der bare kører på en skabelon, ikk’?´

Enkelte arrangører tilkendegiver, at de ikke forventer, men håber, at de litterære freelancere 
er med til at promovere det pågældende arrangement på vedkommendes sociale 
medieplatforme:  

Jeg har ikke italesat det, fordi jeg synes, at det ikke er en forventning, man kan 
have. Det har bare været rigtig dejligt, når nogen har gjort det. Hvis det så er 
Instagram, vi bruger som eksempel, så giver det jo ligesom trafik tilbage til vores 
side, altså, som så gør, at der er endnu flere, der finder ud af, at det findes. Jeg tror, 
jeg har været sådan, gad vide om det ikke har været for grænseoverskridende. Men 
når jeg sidder og tænker over det nu, altså. Jeg er også med til at arrangere en lille 
festival, dér har vi været lidt mere ihærdige med at sige: "Husk at dele eventet i 
jeres netværk” og “husk at sige, at I skal på scenen” og sådan noget. Og egentlig 
synes jeg godt, at man måske kunne skrive det ind i en kontrakt, at "du deler én 
gang" eller sådan noget i den retning, hvis man er på de sociale medier. Måske er 
det også fedt for forfatterne, at der kommer mere publikum. (Repræsentant for 
arrangør) 
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Kapitel 7
Tid er en knap ressource 
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Prisen reflekterer mere end selve foredraget.

Forfattere, oversættere og illustratorer tænker over den tid, de bruger på arbejde – 
refleksioner over tid dukker op i 12 ud af de 14 interviews. Mange af pointerne er spredt ud i 
resten af denne rapport, men temaet er så stærkt, at de adspurgtes overvejelser her samles i en 
separat hovedpointe.  

Især når snakken falder på foredrag eller andet udadvendt arbejde, der foregår væk fra 
skrivebordet, beskriver forfatterne, hvordan den type jobs indebærer mere end bare det at 
stille sig op og begynde at snakke. Noget ikke alle, der hyrer dem, tænker over. Prisen 
reflekterer mere end selve foredraget, blandt andet forberedelse, transport til og fra, den 
erfaring man har opbygget gennem tiden, der gør, at man kan levere et godt stykke arbejde, 
når man er der. Men i det udadvendte arbejde ligger der for mange af de adspurgte en masse 
fysisk og mental energi: For nogle er det to dage, de må tage ud af kalenderen for at holde et 
foredrag. Udover den tid, det tager at forberede på selve dagen og transporten, oplever nogle 
at være så udmattede dagen efter, at de "mister" en arbejdsdag.  

Jeg tror, der er mange, der synes, at så har man da også fået sin tid betalt med 
5.000 for et foredrag på en time eller halvanden. Men der er al den der udenomstid, 
og det går jo fra skrivning. Og hvis man har for mange foredrag, så får man jo 
hakket sin skrivetid fuldstændig op, folk er altid desperate efter sammenhængende 
og uforstyrret tid. Så jeg tror, at de fleste forfattere var i virkeligheden helst fri fra 
foredrag og workshops, paneldiskussioner, alt det der. Men det følger med, og man 
vil jo også gerne møde sine læsere. Men dybest set tror jeg helst, vi er fri. 
(Forfatter) 

Forfattere, oversættere og illustratorer

Mens man er til stede, oplever nogle forfattere, at udover selve foredraget eller interviewet, er 
der den performance, man giver, når man interagerer med publikum og arrangører før og 
efter. Man er på i mere end den time eller to, hvor man står på scenen.  

Disse ting er blandt det, der får 5 af forfatterne og oversætterne til at overveje, hvad det er 
værd at udføre et bestemt job. En enkelt af de adspurgte, der har en anden karriere 
sideløbende med sin litterære karriere, tænker ved hver forespørgsel over, om dette er et job, 
der tager tid fra et potentielt bedre betalt arbejde. Men for de fleste, der italesætter 
overvejelser af denne type, går tankerne på, at ethvert job væk fra skrivebordet er tid, hvor 
man ikke kan udføre det, man gik ind i jobbet for at gøre – et faktum forfatterne ikke oplever 
forståelse for hos dem, der vil hyre dem: 

 T
id

 e
r 

en
 k

na
p 

re
ss

ou
rc

e 



56

Ethvert job væk fra skrivebordet er tid, hvor man ikke kan udføre det, 
man gik ind i jobbet for at gøre – et faktum forfatterne ikke 

oplever forståelse for hos dem, der vil hyre dem.

5 andre, der både tæller forfattere, oversættere og illustratorer, opvejer, hvad den betaling, de 
får for et job, betyder for deres timepris. Eller, i et enkelt tilfælde, deres mål for årsindtægt. I 
disse tilfælde er det især kvaliteten i udførelse af det enkelte job, der er på spil – men det er 
med blandede følelser. Det bliver en rationel afvejning af jobbets og ens egen værdi:  

Man kan også lidt komme til at føle sig så underligt pengegrisk, men så fordi det er 
sådan, at jeg er nødt til at pejle efter en bestemt årsindtægt, så søger man at få 
mest muligt ud af det, der hvor man kan. Og hvis man så får ordentligt honorar, så
betyder det også noget for forberedelsestiden, og hvor lidt omhu jeg kan lægge i 
det, og for, hvor mange gange jeg er villig til at rette. (Oversætter) 

For tre af de adspurgte, alle forfattere, er det også tanker på et større plan, der fylder. En 
enkelt ser på dårligt betalt arbejde som værende spild af alles tid, hvor vedkommende ser det 
at være imod lave honorarer som solidaritet med sine kollegaer. De to andre kommer ind på 
de længerevarende overvejelser ved at sige ja til en masse udadvendt arbejde, uanset 
honorarstørrelse. Den ene af dem er veletableret og har i løbet af sin karriere lavet rigtig 
meget udadvendt arbejde. Spurgt direkte ind til, hvorvidt vedkommende tror på PR-værdien i 
at tage ud, siger personen, at i det store hele, alt sammenlagt, år efter år, kan det betale sig at få 
sit ansigt og navn set en masse. Den anden af de to er i starten af sin karriere og gør sig disse 
overvejelser om, hvilke typer arbejde vedkommende skal prioritere sin tid på: 

Hele overvejelsen om, om man skal bruge tiden på at skrive den næste bog. Eller 
om man netop, som jeg sagde, om man investerer, om det er smart at give tiden ud 
til alt det her, selvom man ikke får løn lige nu, får man det så på sigt? (Forfatter) 

Herudover er der to forfattere, der nævner hensynet til deres egen tid væk fra arbejdet. En 
enkelt har oplevet kunder, der ringer weekendaftener – kunder, der ikke forstår, at selvom 
man er selvstændig, skal man også have fri. Vedkommende valgte af den grund at fjerne sit 
telefonnummer fra sin hjemmeside. Den anden har gjort sig meget klart, at vedkommende vil
bruge meget tid med familien, hvilket influerer på beslutningerne om, hvor mange og hvor 
krævende jobs vedkommende påtager sig. 
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`Men man kan så meget sjældent få læsetid, og det er faktisk dér, 
hvor moderatoren laver det store stykke arbejde. 

Læser langsomt, forbereder spørgsmålene, så du har faktisk lavet 
hele det store stykke arbejde uden at få timer for det.´

Arrangørerne i undersøgelsen er repræsenteret ved forskellige kulturinstitutioner, der har 
forskelligartede finansieringsgrundlag, herunder både frivillige arrangører og offentlige 
institutioner. I spørgsmålet omkring arrangementernes finansieringsgrundlag på kunst- og 
kulturområdet italesætter flere arrangører, at den generelle kulturøkonomi påvirker flere led 
og aktører, der er en del af fødekæden omkring arrangementer. Flere arrangører i 
undersøgelsen driver deres foretagende på frivillig basis, hvilket påvirker de vilkår, som 
tilbydes en forfatter, oversætter eller illustrator, for eksempel mangel på kontrakt mellem
kunstneren og arrangøren. 

Blandt ansatte arrangører kan der også være arbejde forbundet med det at organisere og 
afvikle et arrangement, som der ikke lønnes for, og som derfor udgør “interessetimer”. En 
arrangør fortæller, at der kan være 15-20 timers forberedende arbejde forbundet med det at 
læse et værk og forberede spørgsmål, således at vedkommende kan agere som moderator eller 
interviewer og facilitere en samtale med kunstneren til arrangementet. Dette forberedende 
arbejde bliver anset for “læsetid”, hvorfor den pågældende arrangørs ledelse ikke vil 
registrere det som faktisk arbejdstid:  

Arrangører

Typisk, så booker man dem uden at have læst dem. Altså, så er det, fordi at man 
har læst op på, at der sker et eller andet omkring denne her bog eller denne her 
forfatter. Men når vi så har booket forfatteren, så skal det forberedes, og så skal 
det laves. Men man kan så meget sjældent få læsetid, og det er faktisk dér, hvor 
moderatoren laver det store stykke arbejde. Læser langsomt, forbereder 
spørgsmålene, så du har faktisk lavet hele det store stykke arbejde uden at få timer 
for det. Og så får du så timer for at afvikle selve arrangementet. Det er en ting, jeg 
har udfordret i rigtig mange år, det der med, at jeg tror ikke, at de her 
mellemledere i kommunen, hvis jeg skal være så fræk, at de ved, hvad det vil sige 
at lave sådan et stykke arbejde. Og jeg har virkelig prøvet at fortælle det, men de 
føler sig voldsomt provokeret af, at man gerne vil have tid til at sidde og læse. Så 
det er det, man kalder såkaldte interessetimer. (Repræsentant for arrangør) 
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Undersøgelsens fund
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Undersøgelsen viser, at der findes mange forskellige former for ulønnet og lavtlønnet arbejde 
blandt forfattere, oversættere og illustratorer. Opgavernes karakter er bred, og 
henvendelserne om denne type arbejde kommer ligeledes fra en bred vifte af aktører i 
samfundet. Alle de medvirkende forfattere, oversættere og illustratorer er blevet spurgt, om de 
vil udføre denne type arbejde. Tilsammen tegner dette et billede af, at ulønnet og lavtlønnet 
arbejde er et udbredt fænomen.  
Karakteren af det ulønnede og lavtlønnede arbejde inkluderer både skabende opgaver med at 
skrive, oversætte eller illustrere og udadvendte opgaver, især optræden, der er sekundær til 
kunstnernes primære virke. De 14 adspurgte kunstnere nævner 20 forskellige typer af ulønnet 
og lavtlønnet arbejde, de er blevet bedt om at udføre, og 23 aktører, der har bedt dem om at 
udføre denne type arbejde. Den fulde liste kan ses på side 17.  
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I dette frie, uregulerede marked har de fleste af kunstnerne egne faste takster, som de mener, 
de skal have for at udføre et arbejde. Disse fastsættes ved at kigge mod takster og anbefalinger 
fra organisationer og statslige instanser, sammenligne med kollegaer og vurdere egen erfaring 
og popularitet. Honorarer, der er under disse niveauer, betragtes som lavt. Dog er der plads til 
forhandling til et vist punkt, selvom størstedelen ikke bryder sig om forhandling. Langt hen ad 
vejen tænker de adspurgte over, hvad det er rimeligt at tage i honorar. Samtidig er der også en 
insisteren på, at opgaverne som minimum skal honoreres i overensstemmelse med den tid og 
energi, der bruges på dem.  De ulønnede vilkår, som forfatterne, oversætterne og 
illustratorerne har arbejdet under, omfatter (udover ingen honorering) vennetjenester, 
naturalier som rødvin og chokolade samt byttehandel med andre kunstneres værker.  

Alle undersøgelsens medvirkende kunstnere udfører gerne ulønnet eller lavtlønnet arbejde – 
og oftest til lige så høj kvalitet, som hvis det er lønnet. Det sker dog på visse betingelser: 
velgørenhed (især hvis sagen er indenfor kunstnerens interesseområder), gode relationer eller 
forretningsmuligheder. For nogle kræver det også, at arbejdet er tæt på hjemmet. Af de 8 
kunstnere, der har takket nej til ulønnet og lavtlønnet arbejde, har det været begrundet med, 
at der i forespørgslen var for høje forventninger til forfatterens, oversætterens eller 
illustratorens arbejdsindsats eller solidaritet med kollegaer og andre aktører fra 
kulturområdet.  

Generelt vurder arrangørerne, at deres honorarer er fair. Dette baserer de både på egne 
økonomiske forhold og i de enkelte tilfælde på deres egen vurdering af kunstnerens 
markedsværdi. Af de 11 repræsentanter for arrangører fra biblioteker, festivaler, kulturhuse 
og organisationer siger 10, at de, med ganske få undtagelser, altid giver honorar til dem, de 
hyrer til en optræden. Disse få undtagelser består i ingen honorering eller et par flasker
rødvin.  
Det arbejde, der tilbydes, præsenteres for forfatterne, oversætterne eller illustratorerne enten 
i en "take it or leave it"-tilgang eller i en forhandling, men med begrænsede muligheder for at 
kunne betale mere. Arrangørernes økonomiske råderum for arrangementer varierer meget 
mellem de forskellige typer af arrangører, men også internt mellem samme arrangørtyper. 
Arrangører har ikke kun en begrænset økonomi, men også en knaphed af tidsmæssige 
ressourcer til at forberede arrangementer på tilfredsstillende vis. 



60

Omfanget af typer af ulønnet og lavtlønnet arbejde, som forfattere, oversættere og illustratorer 
bliver bedt om at lave, samt bredden i aktører, der vil hyre kunstnerne til dette arbejde, har 
vist sig overraskende stort. Disse aktører spænder fra offentlige til private virksomheder, fra 
organisationer til uddannelsesinstitutioner, fra kulturinstitutioner til festivaler, fra forlag til 
boghandlere, fra medier til private personer og fra fastansatte til frivillige. Dette vidner om en 
kultur og mentalitet i samfundet, hvor de former for arbejde, der udspringer af kunsternes 
primære virke, ikke anerkendes som et egentligt stykke arbejde eller værdisættes 
tilstrækkeligt. Den manglende anerkendelse udmøntes i en manglende forståelse for, eller 
villighed til, at betale for det arbejde og de arbejdsvilkår, der reelt ligger i det produkt, der er 
til offentligt skue – det være sig bogen, illustrationen, foredraget eller interviewet.  

Noget andet, der også har overrasket er, hvor meget emnet fylder mentalt for de forfattere, 
oversættere og illustratorer, der indgår i denne undersøgelse. For selvom hver enkelt 
interviewperson ikke nødvendigvis bliver tilbudt lavtlønnet eller gratisarbejde særligt ofte, 
fylder emnet meget. Dette hænger unægtelig sammen med den bias der ligger i, at vi kun har 
talt med forfattere, oversættere og illustratorer, der har noget på hjerte. Da det ikke har været 
undersøgelsens genstandsfelt, kan den indsamlede data ikke understøtte de mange 
formodninger om, hvorfor det står sådan til. Yderligere undersøgelser kan derfor med fordel 
undersøge dette videre.  

Hvert interview bragte flere informationer på banen, med flere erfaringer og tilhørende 
nuancer og refleksioner. Dermed nåede dataindsamlingen ikke et mætningspunkt, og 
undersøgelsen kan derfor betragtes som eksplorativ og et første spadestik i en begyndende 
forståelse af fænomenet. Emnets uudtømmelige natur hænger uden tvivl sammen med 
kompleksiteten og uforudsigeligheden i kunst- og kulturbranchen generelt, og i kunst- og 
kulturskabernes arbejdsliv. Et arbejdsliv, der ikke blot er sammensat af flere forskellige typer 
af arbejde, indtægtskilder og kundetyper, men hvor også mange af kunderne lever med 
samme projektbaserede eller “kludetæppeøkonomiske” vilkår i deres egen virksomhed. Dette 
gør det kompliceret at kortlægge mulighedsrummet for at forbedre forfatteres, oversætteres og 
illustratorers arbejds- og lønmæssige betingelser. Undersøgelsen bidrager til en begyndende 
forståelse af de elementer, der indgår i dette felt.  

Et af udgangspunkterne for denne undersøgelse var at skabe mere viden, ikke blot om 
forfatternes, oversætternes og illustratorernes arbejdsvilkår, men også at skabe viden om de 
arrangører, der hyrer kunstnerne til optrædende arbejde og deres vilkår. Et hovedfund er, at 
der er et stort vidensgab mellem dem og kunstnere. Alle involverede parter er interesserede i 
at skabe det bedste produkt og bevare en god relation, og viden om den anden parts finansielle 
og arbejdsmæssige vilkår ville hjælpe dette på vej. Det gælder især i forhold til at afstemme 
forventningerne ud fra hver parts arbejdsmæssige muligheder og sikre, at det honorar, der 
kan gives, står i et rimeligt forhold til det, der leveres.  

Undersøgelsens implikationer
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Dette har været en meget kort undersøgelse, men den store mængde informationer, der er 
kommet ud af de 25 interviews, viser, at der er grundlag og behov for flere kvalitative og 
kvantitative undersøgelser om emnet. Håbet er således, at denne rapport bliver 
udgangspunktet for flere og større undersøgelser. En spørgeskemaundersøgelse blandt landets 
forfattere, oversættere og illustratorer (også uden for Dansk Forfatterforenings medlemsbase) 
kan med udgangspunkt i de informationer, der her dokumenteres, bruges til at kvantificere 
omfanget af lavtlønnet og gratisarbejde i større grad. Yderligere interviewbaserede 
undersøgelser kunne udforske, hvad der bidrager til et tilfredsstillende og trygt arbejdsliv for
forfattere, oversættere og illustratorer.  

Tak fordi I har læst med. 
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