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Lathund för kontakt med bokförlaget – vad ska man 
komma överens om, och vem ska man prata med? 
 
Det är mycket man ska komma överens om med förlaget när man ska 
göra en bilderbok eller ett bildarbete i annan typ av barnbok. En given 
del är själva ersättningen och rättigheterna men minst lika viktigt är 
hur det praktiska arbetet går till. Här följer en lista med saker att 
tänka på och vem på förlaget man ska ha kontakt med i respektive 
fråga. 
 
1. Avtal och marknadsföring – kontakt med 
redaktör/förläggare/marknadsföringsperson:   
 
– Vilket ersättningsalternativ ska gälla? (Se pdf ”Ekonomiska avtal”) 
– Andra eventuella frågor och önskemål gällande kontrakt. 
– Kom överens om i vilken grad du som upphovsperson ska göra formgivning och 
digitalt slutdokument och vilken ersättning du ska få för det. (Se pdf ”Egen 
formgivning”) 
– Dina egna eventuella förslag gällande marknadsföringen. 
– Hur och i vilken grad förväntas du själv bidra till marknadsföringen enligt avtalet, 
med/utan ersättning? 
 
2. Bokens/bildernas utförande – kontakt med redaktör/förläggare: 
 
– Vilken typ av bok/bilder handlar det om? 
– Bokens/uppdragets sidantal och sidformat. 
– Tryckteknisk information inför eventuellt samtryck. (Till exempel: kan jag lägga 
färgade eller negativa bokstäver i bild, eller färgplattor?) 
– Information och förslag gällande omslaget (gäller bilderbok och barnroman). 
– Om/när skisser på bild/bok ska visas. 
– I vilken form bildoriginalen ska lämnas, på papper eller digitalt. 
– När och i vilken form underlag för annonsering och bokmässor ska lämnas. 
– Deadline för bildoriginal.  
– Tidpunkt för kontroll av provtryck. 
 
3. Bokens formgivning och tekniska utförande – kontakt med 
redaktör/förläggare och förlagets formgivare: 
 
– Ska du enbart lämna bilder? Ska du även göra inlagans formgivning? (se Pdf ”Egen 
formgivning”) 
– Ska du ha kontakt med förlagets formgivare och/eller direktkontakt med 
reprofirman? 



– Vilka filformat och bildupplösningar gäller för digitala bilder? 
– Ska de levereras i RGB eller i CMYK enligt tryckeriets färgprofil? 
– Pappersval för inlagan. 
– Exakta mått (mall) för omslaget. 
– Typ av laminat för omslaget. 


