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En kväll om avtal

Den 22 november anordnade Förfa8arförbundet e8 medlemsmöte för översä8are i
Stockholm. Förbundets tre jurister presenterade avtalsläget och Bjørn Herrman från Norsk
overse8erforening kommenterade våra problem och berä8ade om de norska avtalen.

!

Juristerna jämförde Standardavtalet – som ju forSarande används av de allra ﬂesta förlag –
med det avtal från förlag inom Bonnierkoncernen som har erbjudits vissa medlemmar, varav
ﬂera tackat nej :ll uppdraget på grund av kontraktets villkor, medan andra förhandlar vidare,
med juristernas benägna hjälp. Juristerna passade även på a8 ge vik:g informa:on om några
andra förlag, och betonade a8 det är oerhört vik:gt a8 alla avtalsförslag lämnas in för
granskning.
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Bonnierkontraktet innehåller e8 antal nya inslag som innebär försämrade villkor för
översä8arna; i kontrast mot Standardavtalet, som arbetades fram i dialog under lång :d, är
det nya kontraktet ensidigt formulerat och utgår från förlagens intressen och beskriver i hög
utsträckning bara översä8arnas skyldigheter. Det är tydligt a8 vi inte längre talar samma
juridiska språk.
– Förlaget :llerkänns rä8 :ll ”redak:onell bearbetning”, e8 ny8 begrepp som kan
leda :ll a8 översä8aren förlorar rä8en :ll ”sista ordet”
– Avtalet löper på 30 år, med en fastställd procentuell ersä8ning vid eventuell
återutgivning.
– Till skillnad från Standardavtalet förekommer också sekretessparagrafer. De medger
dock ekonomisk och juridisk rådgivning, :ll exempelvis via e-postlistor.
– Men det centrala är a8 översä8aren får betalt en gång för alla kommande
användningar.
Forts. —>

1 december 16–18 A_er Work, Förfa8arnas hus, Stockholm • 15
december kl 18 glögg med julklappsbyte, Förfa8arnas hus, Stockholm
• 27 januari sek:onens årsmöte, Stockholm

Om vi ly_er blicken från den enskilda
förhandlingen, framhöll juristerna a8 den
nya utvecklingen leder :ll:
– Spli8rad branschpraxis utan gemensam terminologi
– Försämrad överblick, svårare a8
jämföra
– Sämre dialog
– Lägre status för översä8aren
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Genomgången ﬁck vår norske gäst Bjørn
a8 fråga varför översä8arna inte bojko8ar
Bonnierförlagen. Däre_er var det hans tur
a8 presentera det norska avtalet, som är i
kra_ sedan 2006, och inte kan sägas upp
ensidigt. Råder oenighet träder riksmedlingsmannen in.
– Första utgivningen, oavse8 format,
ger förlaget utgivningsräggheter
under utgivningsåret plus fem år, och
däre_er återbruksräggheter som
måste förnyas vart femte år. Om
förlaget gör en återutgivning är
ersä8ningen 10 procent av
grundersä8ningen (index-uppräknat).
Om förlaget avsäger sig räggheterna
är översä8aren fri a8 förhandla med
vem som helst.
– Sekundärersä8ningarna är reglerade
i avtalet, så a8 ljudboksersä8ningen är
15 procent, med :llägg vid 1000 och
2000 sålda exemplar. E-boksersä8ningen är också i princip 15 procent.
– Med strömningsföretagen, :ll exempel Storytel, ﬁnns e8 royaltyavtal som
ger översä8aren 9 procent av förlagets
intäkter, dock minst 5 kr per lyssning.
Bjørn Herrman berä8ade även om villkoren för biblioteksersä8ning, som på
många sä8 skiljer sig från Sverige.
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Däre_er vidtog en diskussion, präglad av
ilska och besvikelse. Några gav röst åt

tankar på a8 sluta arbeta som li8erär
översä8are. Andra diskuterade möjligheten av strejk och andra obstruk:oner,
med exempel från utlandet. Men den mest
allvarliga rekommenda:onen handlade
om nödvändigheten av e8 ställningstagande från sek:onen eller förbundet
som kan stärka medlemmarnas engagemang. Sek:onsstyrelsens representanter
lovade a8 begrunda denna utmaning, och
åtgärder diskuterades även vid Översä8aravtalsgruppens möte dagen därpå.
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A_er work
Stockholm 1 december 16–18. Sammankomsten har inget program denna gång,
utöver a8 låta översä8are träﬀas och
prata. Inför nästa år planerar vi från och
med februari träﬀar första fredagen i varje
månad, omväxlande med och utan gästföredrag. Plats Förfa8arförbundet,
Dro8ninggatan 88B.
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Julklappsbyte
och glögg 15 december 18–22. Slå in en
egen översä8ning i julklappspapper och ta
hem en kollegas i stället. Det serveras
glögg och pepparkakor och samvaro.
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Årsmötet
äger rum i Stockholm den 27 januari och
inleds kl 15 med en föreläsning om
forskningsfältet konstjuridik. E_er
årsmötet kl 17 dukar vi upp en gra:s buﬀé
och säljer vin :ll självkostnadspris. E8
antal resebidrag om 500 kr utgår.
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OBS nya mailadresser

Förfa8arförbundet har by8 mailadress och
även ändrat hur namnen skrivs. Modellen
är numera: fornamn.e_ernamn@
forfa8arforbundet.se

