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21.12.2021 
Innspill fra Grafill til arbeid med ny boklov 
 
Vi viser til møte 1.12.2021 og oversender etter avtale våre innspill til ny boklov. 
 
Overordnede merknader 
Grafill er interesseorganisasjonen for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon i Norge. Grafill 
ble stiftet i 1991 ved at Norske Grafiske Designere og Norsk Illustratørforbund ble slått sammen. Organisasjonen 
har likevel røtter tilbake til stiftelsen av Yrkestegnernes Forening i 1937i. Våre 1400 medlemmer dekker i dag alle de 
visuelle kommunikasjonsfagene: Grafisk design, illustrasjon, tegneserieskaping, animasjon, digital design, og tjenes-
tedesign. I tillegg representerer Grafill interessene til de om lag 30 000 som arbeider med design i Norge.ii Grafill 
står også bak det årlige arrangementet Årets vakreste Bøker (ÅvB), med røtter tilbake til 1933.iii 
 
Her uttaler vi oss særlig på vegne av tre av de grupper rettighetshavere vi representerer: 1) bokillustratører, 2) bokde-
signere og 3) tegneserieskapere. Grensene mellom disse er ikke alltid skarpe; de har ofte svært lik utdanningsbak-
grunn, og Grafill representerer deres rettigheter på lik linje i Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlag. En skaper kan 
også opptre i alle tre roller for samme eller ulike utgivelser. F.eks. leverer mange bokdesignere illustrasjoner, fagteg-
ninger og infografikk til analoge og digitale læremidler og medier. Bokomslag utformes av både bokillustratører og  
-designere. Av forenklingshensyn omtaler vi derfor gruppene samlet som "illustratører" i dette notatet. 
 
Grafill mener lovregulering av bokmarkedet er et egnet virkemiddel for å realisere norsk litteratur- og språkpolitikk, 
gjennom å skape klarhet, forenkling og forutsigbarhet, og er å foretrekke fremfor dagens forskrift. Slik vi fremhevet i 
møtet 1.12.2021, har vi to overordnede ønsker til ny boklov: 1) "Illustratører" må likestilles med forfattere og over-
settere, og få en lovfestet kollektiv forhandlingsrett med "leverandører" om normalkontrakter; og 2) Visuell litteratur, 
og det visuelles rolle i litteraturen, bør få sin rettmessige plass i utredningsarbeidet og omtales i forarbeidene. 
 
Bokloven må omfatte «illustratører» 
Professor dr. juris Erling Hjelmeng har på oppdrag fra Grafill og NBK (Norske Billedkunstnere) utredet illustratø-
rers stilling etter konkurranseloven.iv Utredningen viser at illustratører har behov for å klargjøre sin juridiske stilling, 
og at det ikke er konkurranserettslig grunnlag for å diskriminere illustratører.  
 
EUs Digitalmarkedsdirektiv (2019/790/EU) fremhever flere steder at kunstnere bør ha mulighet til kollektive for-
handlinger. Særlig gjelder dette artiklene 18-20 som regulerer rett til rimelig vederlag, opphaveres rett til innsyn i 
kontraktsmotpartens utnyttelse, og avtalerevisjon ved misforhold mellom opprinnelig vederlag og senere utvikling. 
Disse artiklene har som felles målsetning å bedre kunstnernes økonomiske stilling. De tilhørende fortalepunktene 
(72-78) fremhever blant annet kollektive forhandlinger som relevant og aktuelt for å oppnå formålene, særlig under 
henvisning til at opphaveren er den svake forhandlingsparten. Medlemsstatene har vid skjønnsmargin med hensyn til 
å finne egnede tiltak for å rette opp i denne ubalansen. Vi mener en boklov som gir illustratører kollektiv forhand-
lingsrett for normalkontrakter, er et slikt egnet tiltak. Se også vårt høringssvar til Departementet av 26. mars 2021.v 
 
Hjelmengs utredning og Digitalmarkedsdirektivet taler dermed for at illustratører likestilles med forfattere og over-
settere i ny boklov. Lovforarbeidene må videre klargjøre at begrepet må tolkes vidt, slik at det også omfatter bokde-
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signere og tegneserieskapere. 
 
Tegneserier må likestilles med bøker 
Tegneserier, grafiske romaner og illustrerte bøker omfatter i dag anerkjente selvbiografier (TIX; Victor Sotberg), 
oppvekstromaner (Magnhild Winsnes: Hysj; Steffen Kverneland: En frivillig død) og nasjonalklassikere (Martin 
Ernstsen/ Knut Hamsun: Sult). Tegneserier er ofte veien inn i litteraturen for barn, ungdom, personer med lese- og 
skrivevansker og fremmedspråklige, og bidrar dermed til å realisere språk-, sosial- og litteraturpolitiske målsetninger. 
 
Tegneserier, grafiske romaner og illustrerte bøker må derfor likestilles med øvrige bøker i ny boklov og øvrig virke-
middelapparat, i særdeleshet gjennom styrking av innkjøpsordningen. 
 
Endring i markedet: Fra monografi til tjeneste 
Digitale læremidler, i form av abonnements-/ lisensbaserte tjenester med lese- og oppgavemoduler som inneholder 
illustrasjoner, fortrenger papirbøker i skoleundervisningen. Der illustratøren tidligere ga forlaget utnyttelsesrett beg-
renset til hver utgave av et læreverk, forsøker forlagene nå å frikjøpe illustrasjonsrettigheter til evig bruk. (Frikjøps-
problematikk er særlig behandlet nedenfor). 
 
Kvaliteten på tjenester med berikede bøker (f.eks. Pickatale) avhenger av bidragene fra illustratører, animatører og 
designere. Dette må gjenspeiles i honorarmodellene for tjenestene. 
 
Det økonomiske tyngdepunktet for de nye boktjenestene ligger i lydstrømming, hvor forfatter, oversetter og oppleser 
har mer fremtredende roller enn illustratør. Likevel er bokomslaget salgsfremmende ikon og unik identifikator for ut-
givelsen på strømmetjenestene, som ved salg av lydbok- og e-bok-eksemplarer. Omslaget har dermed vesentlig be-
tydning for tjenestenes brukervennlighet, uten at illustratøren nødvendigvis får rimelig vederlag for bruken av det.  
 
For digitale læremidler, berikede bøker og strømmetjenester må derfor illustratører få kollektiv forhandlingsrett med 
forlag og plattformer, slik at illustratørenes rettigheter ivaretas bedre. 
 
Utfordringer ved sekundærutnyttelse og frikjøp 
Med sekundærutnyttelse sikter vi her til annenhånds utnyttelse av illustrasjoner, f.eks. hvor en tredjeparts bruk ikke 
utledes direkte fra avtale med illustratør, men i stedet fra avtale med illustratørens forlag, eller åndsverklovens låne-
regler, tvangs- eller avtalelisenser.  
 
De mest suksessrike forretningsmodellene for digital kulturtilgang er abonnementstjenester som lar den enkelte 
bruker konsumere ubegrenset med innhold (YouTube, Spotify, Netflix mv.). Tjenestene har dels startet som sosiale 
medier med brukerskapt innhold, dels som annenhåndsutnyttere av bulkavtaler med forlag og produsenter. I dag 
tilbyr også flere tjenester egenprodusert materiale, hvor kunstnernes rettigheter i stor grad frikjøpes. 
 
Disse tjenestene har bidratt til en forventning om at alt alltid er tilgjengelig på internett, samt en lite transparent 
rettighetssituasjon. Vi antar derfor at sekundærutnyttelse av illustrasjoner vil øke parallelt med økt press på frikjøps-
avtaler, mens illustratørens inntekter synker. Sekundærutnyttelse og frikjøp må derfor ses i sammenheng. 
 
De kollektive forvaltningsorganisasjonene (Kopinor, Norwaco mv.) er best posisjonert til å håndtere de fleste former 
for sekundærutnyttelse, særlig hvor det er mange ulike grupper av rettighetshavere, og der det er behov for enkle 
klareringsmekanismer. De kollektive forvaltningsorganisasjonene kan også i større grad motstå press om frikjøp av 
rettigheter enn den enkelte kunstner.  
 
Frikjøp kan også mildnes gjennom god implementering av Digitalmarkedsdirektivet, jf. ovenfor. 
 
Vederlag fra kollektiv forvaltning, kanalisert via medlemsorganisasjoner til medlemmer og likestilte rettighetshavere i 
form av kollektive tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser, politisk påvirkning, mv.) og stipender, har i en årrekke vært 
et viktig virkemiddel i litteraturpolitikken (Prop. 144 L s. 12). Det er derfor beklagelig at den nye loven om kollektiv 
forvaltning av opphavsrett (krf-loven) har satt det etablerte systemet med bruk av rettighetsmidler til stipender i spill, 
ved å stille strengere krav til medlemsorganisasjoner enn CRM-direktivet (2014/26/EU) krever. Problemet forsterkes 
av at lovforarbeidene mangler nødvendige begrepsavklaringer, juridiske vurderinger og konsekvensutredninger, samt 
en manglende opplyst offentlig debatt om dette er en ønsket kunstnerpolitikk. 
 
Bokloven kan ikke alene løse alle disse utfordringene. Departementet bør imidlertid utrede hvilket handlingsrom krf-
loven og CRM-direktivet gir for å kunne opprettholde eksisterende stipendordninger, og eventuelt foreta nødvendige 
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lovendringer innenfor direktivets rammer. Vi viser for øvrig til våre høringsinnspill til krf-loven.vi 
 
Oppsummering/ avslutning 
En moderne boklov må anerkjenne visuell litteratur og det visuelles rolle i litteraturen. Ikke minst må "illustratører" 
likestilles med forfattere og oversettere i ny boklov, tilsvarende bokloven 2013 § 4. Vi fortsetter gjerne dialogen med 
Departementet i det videre arbeidet, og deltar gjerne i møter dersom dette er ønskelig. Ytterligere dokumentasjon 
kan ettersendes på oppfordring. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Lene Renneflott, 
Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluttnoter: 

 
i https://snl.no/Grafill  
ii Fellesnordisk designundersøkelse Nordic Innovation/ Nordic Design Resource, http://nordicdesignresource.com  
iii https://www.grafill.no/avb/om-avb  
iv Utredning fra professor dr. juris Erling Hjelmeng: "Bokillustratørers og -designeres stilling etter konkurranseloven", 21.8.2020, http://s3-eu-
west-1.amazonaws.com/grafill-files/documents/200821-Bokillustratorer-og-designere-utredning-konkurranseloven.pdf?mtime=20201022144146 
v https://www.grafill.no/nyheter/innspill-fra-grafill-til-gjennomforing-av-dsm-direktivet  
vi https://www.grafill.no/nyheter/grafill-reagerer-pa-nytt-lovforslag  


