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Egen formgivning/originalmontage – arvodering 
 
N är man som illustratör också står för bokens formgivning har det 
ibland visat sig svårt att hävda betalt för det nedlagda arbetet. 
Arbetsfördelningen mellan illustratören/formgivaren och förlagets 
formgivare (eller redaktör) kan se mycket olika ut. N edanstående 
information är ett försök att få fram de olika varianterna för att lättare 
kunna prissätta nedlagt arbete. Timarvode är i detta fall lämpligt. 
 

Olika grad av formgivning/originalmontage genererar olika grad av 

ersättning: 
 
1. Upphovspersonen levererar endast bilderna (pappersoriginal). Alla 
övriga moment hanteras av förlagets formgivare och av reprofirman.   
Formgivare på förlaget gör layout för bild och text, typografering, titelsida, lägger 
in dekorfärger, kolofon. Samt formger omslaget: typografi baksida och framsida + 
rygg, eankod. Formgivaren gör också digitala slutdokument. Reprofirman scannar, 
färghanterar, gör provtryck och tryck–pdf.  
 
2. Upphovspersonen gör detaljerade anvisningar för layout (inlaga och 
omslag). 
I allt övrigt sker hanteringen enligt exempel 1. 
Här finns möjlighet att ta betalt för formgivning – förlagets formgivare behöver 
endast följa anvisningarna. 
 
3. Upphovspersonen gör allt som formgivaren gör i exempel 1 och 
lämnar ett öppet slutdokument.   
Reprofirman scannar, färghanterar, gör provtryck och tryck–pdf. Förlaget skickar 
ean–kod. I vissa fall gör upphovsmannen bearbetningar på högupplösta bilder. 
 
Här kan man öka på ersättningskraven för formgivning/montage – förlagets 
formgivare behöver endast kontrollera det hela. 
 
4. Upphovspersonen gör allt digitalt, inklusive färghantering med 
färgprofil från tryckeriet, och lämnar öppet slutdokument.   
Reprofirman gör provtryck och tryck–pdf. Förlaget skickar ean–kod.  
Alternativ: Upphovspersonen gör även tryck–pdf. 
 
Om man även lämnar färdig tryck–pdf ansvarar man fullt ut för slutresultatet, så 
många väljer att låta reprofirman göra det. Gör reprofirman det finns ändå ett fullt 
formgivningsjobb/montage att begära ersättning för – förlagets formgivare behöver 
endast göra en kontroll av materialet, och reprofirman tar endast betalt för 
provtrycken och någon timmes arbete för avslutande tryck–pdf. 



Provtrycksalternativ:  De som gör digital bild kan ibland behöva provtryck 
under arbetets gång. Det kan vara lika ekonomiskt fördelaktigt för förlaget eftersom 
man slipper beställa fler omgångar efter ändringar på slutet.  


