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RÄKNEEXEMPEL FÖR OLIKA TYPER AV AVTAL 
Typexemplen är till för att man ska förstå hur de olika avtalsvarianterna fungerar och 
vad de kan ge för resultat. Perspektivet är illustratörens. Böckerna är påhittade men 
priser, upplagor och procentsatser i exemplen kan förekomma i barnboksbranschen.  
 
Obs! Rådgör med Svenska Tecknares jurist och arvodesrådgivare i egna enskilda fall!  
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NETTOPRISROYALTY 1 – ”En grävlings resa” 
 
Typ av bok: 32-sidig bilderbok i ganska stort format med skönlitterärt innehåll. 
 
Produktion: en illustratör arbetar 3-4 månader med 12-13 hela bilduppslag + bild till 
för/eftersättsblad och gör också bild och handgjord titel till omslaget. 
 
Villkor: 
Förlaget erbjuder nettoprisroyalty (royaltyn räknas på förlagets nettointäkt). Författaren 
och illustratören ska dela 50/50 på ersättningen. 
Upplaga pappersbok: 3000 ex. 
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 82 kr. 
Illustratörens royalty för pappersbok: 12 % (totalt 24%) 
För lågprisupplaga: 9 % (totalt 18%) 
För e-bok 13 % (totalt 26%) 
Rea: 6% (totalt 12 %). 
 
Agentavtal skrivs med förlaget angående utlandsförsäljning, med fördelningen 25/75. 
Alltså 25 % av intäkten går till förlaget och 75% till upphovspersonerna att dela på. 
 
Garantihonorar (förskott utan återbetalningsskyldighet): Enligt tidigare praxis minst 
50 % av vad hela den avtalade upplagan kan ge efter försäljning. Räknat på normalpris 
skulle det bli 14760 kr till illustratören i det här fallet (0,12x82x3000x0,50). Men vid 
nettoprisavtal räknar förlaget ofta från början med ett rabatterat pris, här 65 kr. Det blir 
11700 kr (0,12x65x3000x0,50).  
 
Förlaget går efter förhandling med på att betala 55 % i garantihonorar för ”En 
grävlings resa”. Räknat från det rabatterade priset blir det 12870 kr till illustratören 
(0,12x65x0,55). Det betalas ut när kontrakt skrivits och bilderna lämnas. 
 
Omslag och formgivning: Illustratören tar betalt för bilden på omslaget (en variant av 
en bild inuti boken) och en handgjord titel = 8700 kr.  
Förlaget gör inlagans formgivning (redan ganska given av illustratörens 
bildkompositioner som ligger över hela uppslagen) och färdigställer för tryck. 
 
Delresultat: Ett år senare har upplagan sålt slut, 1000 ex såldes till normalpris och 
2000 ex till olika rabattsummor. Illustratörens del av hela försäljningen är 26.160 kr.  
Garantihonoraret (12.870 kr) dras nu från den redovisade royaltysumman – illustratören 
erhåller 13290 kr.  
 
Det har blivit två översättningar (samtryck) och illustratören har erhållit 12.000 kr. 
 
Tilltryck görs med 1000 ex eftersom det verkar finnas viss efterfrågan på ”En grävlings 
resa” fortfarande. Efter ytterligare ett år har 300 ex sålts till normalpris och 300 ex till 
rabatterat pris vilket ger 5.292 kr ytterligare till illustratören. 
År 3 reas boken, 250 ex säljs = 1230 kr. Det som är kvar slumpas bort, utan ersättning till 
upphovspersonerna. 
 
E-media: En överenskommelse om strömmande media gjordes som gav illustratören 13 
% av förlagets intäkt från den sekundära rättighetsinnehavaren. Det hade efter ett par år 
gett illustratören 1300 kr.  
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Senare tillkom en översättning som inbringade 6.000 kr. 
 
Totalt resultat inom 4 år:  
Royalty för pappersbok på svenska: 32.682 kr   
Omslag: 8.700 kr 
Översättningar: 18.000 kr 
Strömmad e-bok: 1700 kr 
Summa royalty: 52382 
Totalt inkl omslag: 61082 kr.  
 
Tio år senare vill förlaget ha ett avtal för Print on demand, för att kunna trycka mindre 
antal böcker vid efterfrågan, och man kommer så småningom överens om en något 
lägre royaltyprocent än den ursprungliga, 10%. 
 
Övrigt: Illustratören har gjort flera bilderböcker som lånas ut på bibliotek och får då 
biblioteksersättning. När det är två upphovspersoner delas bibliotekspenningen mellan 
dem. Denna illustratör skriver en del bilderböcker själv och då utgår hel ersättning. Den 
årliga individuella biblioteksersättningen (som betalas ut av Författarfonden) för den 
här illustratören brukar hamna på runt 50000 kr. 
 
Jämförelse: Samma bok som ovan med 15% nettoroyalty. Lägre betalt för omslag 
(4000 kr) men i övrigt samma villkor. 
Totalt efter fyra år: 62655 kr (att jämföra med totalsumman ovan som är 61082 kr). 
Om boken trycks om senare blir det givetvis mer och mer fördelaktigt om 
upphovspersonerna lyckats förhandla sig till en hög royalty. 
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NETTOPRISROYALTY 2 – ”Pippi blir osams” 
 
Typ av bok: 32-sidig ”lättläst” bok i litet format med förhållandevis mycket text. Bild på 
drygt varannat uppslag. Skönlitterärt innehåll med pedagogisk inriktning. 
 
Produktion: bilderna har tagit 1-2 månader för illustratören att producera. Illustratören 
har gjort hela omslaget, inklusive formgivningen och färdigställt för tryck. 
 
Villkor: 
Förlaget erbjuder nettoprisroyalty (royaltyn räknas på förlagets nettointäkt). 
Illustratörens procentsats blir i förhållande till hur stor del av boken bilderna utgör, 
alltså en lite mindre del till illustratören än till författaren. Eftersom garantihonoraret 
då blir ganska litet kommer man överens om att illustratören ska få ett mindre 
engångsarvode förutom det.  
 
Upplaga pappersbok: 2000 ex. 
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 70 kr. 
Illustratörens royalty för pappersbok: 8 % (totalt 23 %) 
För lågprisupplaga: 5 % (totalt 17 %) 
För e-bok 8 % (författaren får 15 %) 
Rea: 4 % (totalt 8 % = halva ursprungsroyaltyn) 
 
Garantihonorar (förskott utan återbetalningsskyldighet): Enligt praxis ska det vara 
minst 50 % av vad hela den avtalade upplagan kan ge efter försäljning. Här räknar 
förlaget på bokens normalpris och illustratören får 5600 kr (0,08x70x2000x0,50).  
 
Engångsarvodet: 6 helsidor á 800 kr + 6 vinjetter á 300 kr = 4800+1800 = 6600 kr 
 
Illustratören erhåller 5600 kr (garantiarvodet) + 6600 kr (engångsarvodet) när kontrakt 
skrivits och bilderna lämnats och godkänts = 12200 kr. 
 
Omslag/form: illustratören gör hela omslaget inklusive formgivningen och erhåller för 
det 6000 kr. Förlaget gör inlagans formgivning.  
 
Hur det går: Upplagan på 2000 ex säljer inget till normalpris men med varierande 
rabatter blir det cirka 50 kr/ex och allt säljs slut inom två år. På den första 
royaltyredovisningen har inte försäljningssumman överstigit förskottet på 5600 kr och 
det blir 0 kr i ersättning. År två är royaltyn uppe i 8000 kr och då erhåller illustratören 
2400 kr. 
 
Det blir ingen översättning. Boken läses upp på radio, vilket inte ger någon ersättning 
till illustratören. En ljudbok görs och illustratören får i uppdrag att göra om omslaget till 
viss del så det passar för ljudbok= 3000 kr.  
 
I samband med att berättelsen läses på radio och dessutom går upp på teater gör 
förlaget ett nytryck, i form av en lågprisupplaga på 1000 ex, så småningom har 700 ex 
sålts för 30 kr/ex= 1260 kr till illustratören. Resterande slumpas bort. 
 
Resultat efter 4 år: 
Royalty pappersbok 8000 + 1260= 9260 kr 
Engångsarvode: 6600 kr 
Omslagx2=9.000 kr 
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Totalt royalty+engångsarvode: 15860 kr. 
Totalt inklusive omslagen: 24860 kr. 
 
Övrigt: I och med att boken dramatiseras för teater får illustratören i uppdrag att delta i 
arbetet med scenografi= 25000 kr för en knapp månads arbete, samt att göra en 
affisch=10000 kr.  
 
Efter 10 år ges boken ut av En bok för alla, en återanvändning som ger illustratören 
20000 kr. 
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VINSTDELNING 1 (stor upplaga) – faktabok ”Medeltidens liv” 
 
Typ av bok: Rikt illustrerad historisk faktabok på 48 sidor.  
 
Produktion: Illustratören har arbetat med bilderna sammanlagt mer än ett halvår. Hen 
har också gjort omslaget, både bild och formgivning + arbetat ungefär två veckor med 
inlagans formgivning/montage.  
 
Villkor: Förlaget erbjuder ett vinstdelningsavtal där förlaget tar 55 % av vinsten (= efter 
att alla kostnader för bokens tillverkning, distribution och marknadsföring är betalda) 
och de två upphovspersonerna delar på 45 %.  
 
Upplaga pappersbok: 12000 ex. 
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 110 kr. 
Illustratörens royalty för pappersbok: 22,5% av vinsten  
För e-bok och ljudbok: 25 % av vinsten 
 
Agentavtal: Författaren har en agent för utlandsavtal som tar 25 % av intäkt för 
översättning. Författaren och illustratören kommer överens med agenten om att avtalet 
mellan upphovspersonerna är 50/50.  
 
Garantihonoraret (förskott utan återbetalningsskyldighet som betalas när bilderna 
lämnas): Förlaget räknar som vid nettoprisavtal med rabatterat pris och erbjuder 
garantiarvode 50.000 kr till illustratören (och lika mycket till författaren).  
 
Omslag/form: Illustratören får ingen särskild ersättning för omslagsbilden (som 
förlaget menar kan ingå i royaltyersättningen). Hen har gjort en ganska komplex 
formgivning av inlagan (+formgivning av omslaget) som krävt flera turer med förlag och 
författare, och går där efter Svenska Tecknares rekommenderade timpris (runt 800 kr) 
vilket skulle bli 64000 kr. Förlaget prutar ner det till 55.000 kr.  
  
Hur det går: 
Boken får ett faktabokspris och blir uppmärksammad i TV. Försäljningen går bra och 
efter första året har upplagan sålt slut och tilltryck gjorts. Agenten har sålt in boken till 
övriga nordiska länder.  
 
Illustratören får 50000 kr i utbetalning vid första årets redovisning (totalt 100000 kr 
som delas med författaren – efter att garantiarvode dragits av).  
 
Agenten redovisar betalning för utlandsförsäljning, sammanlagt 40000 kr till 
illustratören (totalt 80000 kr som delas med författaren). 
 
Resultat efter 4 år: 
Nya tilltryck har gjorts och pappersboken har hittills gett illustratören 300.000 kr i 
sammanlagd royalty. 
Även agenten fortsätter redovisa ny utlandsroyalty, det har blivit 120.000 kr. 
Det har gjorts e-bok i pdf-form för strömmande medier som gett 5.000 kr. 
För formgivningen av inlagan fick illustratören alltså 55.000 kr. 
Totalt royalty: 423.800 kr och boken fortsätter sälja. 
Totalt inkl formgivning: 486.800 kr. 
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Övrigt: Eftersom boken är ”till väsentlig del illustrerad” erhåller illustratören halv 
bibliotekspenning, som räknas utifrån antal lån på biblioteken. Illustratören har även 
andra böcker på bibliotek och är uppe i 25000 kr i årlig ersättning. 
 
Författaren och illustratören var på gemensam föreläsningsturné med boken första året 
efter utgivningen, i skolor och på bibliotek, och tog betalt för det enligt KLYS 
överenskomna arvodesrekommendation = 100.000 kr var sammanlagt. 
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VINSTDELNING 2 (liten upplaga) – ”Gå och bada lilla gris” 
 
Typ av bok: ”Lättläst” bok i litet format (ungefär A5) på 40 sidor. 
 
Produktion: Illustratören (debutant!) gör en helsida bild på varje uppslag, det tar 2-3 
månader. 
 
Villkor: Förlaget erbjuder vinstdelningsavtal (royalty utfaller efter att alla kostnader för 
bokens produktion, distribution och marknadsföring dragits av). 50 % går till förlaget, 
upphovspersonerna delar resterande 50 %. Inget garantihonorar utgår (det måste ju i så 
fall räknas av innan det blir någon vinst). Illustratören får ej betalt för omslagsbilden 
(som förlaget tar från inlagan). Förlaget gör formgivning av omslag och inlaga. 
 
Upplaga pappersbok: 1200 ex.  
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 90 kr. 
Illustratörens del av vinsten för pappersbok: 25 %.  
För e-bok: 25 %. 
Något agentavtal skrivs inte eftersom förlaget inte räknar med utlandsförsäljning och 
upphovspersonerna har ingen egen agent. 
 
Hur det går: 
Pappersbokens upplaga säljer slut, med olika priser, den slutliga intäkten blir 112500 kr. 
Olika kostnader såsom papper och tryckkostnad, lagerkostnad och distribution, viss 
redaktionell kostnad och viss marknadsföring har kostat cirka 70000 kr. Vinsten blir 
42500 kr. Av det tar förlaget 50% = 21250 kr. Upphovsmännen delar på samma summa = 
10625 kronor till illustratören, uppdelat på två års utbetalningar.  
 
Ingen översättning och ingen e-bok görs och det blir inga tilltryck när boken sålt slut.  
 
Resultat efter 4 år: 
Boken har gett totalt 10.625 kr till illustratören (och lika mycket till författaren).  
 
Övrigt: Illustratören är berättigad till biblioteksersättning (delad med författaren) men 
denna bok har inte gett tillräckligt högt antal lån för att det ska bli någon ersättning.  
 
Tio år senare: Författaren har fått kontakt med ett norskt förlag och 
upphovspersonerna skriver avtal direkt med det, eftersom de tagit tillbaks 
utgivningsrätten från det svenska förlaget. Ersättningen för det blir 4000 kr till 
illustratören. 
 
Både författaren och illustratören har gått vidare till andra förlag och gör så småningom 
böcker som trycks i lite större upplagor, med andra villkor. Författaren är ute i skolor 
och pratar om böcker och illustratören är mycket anlitad för bildworkshops och har 
dessutom andra typer av illustrationsuppdrag – dessa uppdrag står för en större del av 
deras respektive årsinkomster. Även biblioteksersättning har börjat utgå varje år.  
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NETTOROYALTY MED GRUNDARVODE (ett önskeexempel)  
– ett nystartat förlag erbjuder annorlunda villkor för den skönlitterära bilderboken 
”Moln som jag mött”. 
 
Typ av bok: 32-sidig bilderbok med 12 hela bilduppslag. 
 
Produktion: Illustratörens bildarbete tar 3-4 månader. Illustratören gör även omslag, 
formger inlagan och lämnar färdigt för tryck. 
 
Villkor: illustratören erbjuds ett grundarvode (engångs) + en (lägre) royalty. 
Upplaga pappersbok: 3000 ex.  
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 88 kr. 
Grundarvode: 30.000 kr. 
Royalty för pappersbok: 10 % (minskning från 13 % p g a grundarvodet) 
Royalty e-bok/strömmad: 10 %  
Agentavtal för översättning: 25/75 – illustratören och författaren delar på 75 % av 
agentens nettointäkt. 
 
Garantihonorar (förskott utan återbetalningsskyldighet som betalas när bilderna 
lämnas): räknat på rabatterat F-pris 70 kr blir det 10500 kr (0,10x70x3000x0,50). 
 
Omslag/formgivning: 8000 kr för runtgående omslagsbild. För inlagans 
form/montage + formgivningen på omslaget: 8000 kr = 16000 kr. 
 
Totalt när arbetet lämnas: grundarvode 30000 + garantihonorar 10500 + omslag/form 
16000 = 50500 kr.  
 
Hur det går:  
Danmark, Slovenien och Japan vill vara med på samtryck = 18000 kr.  
Första året har den svenska pappersboken sålt 2000 ex, delvis till rabatterat pris = 15600 
kr. Minus garantiarvodet blir det 5100 kr till illustratören vid första redovisningen. År 
två blir det mer intresse och bokklubbsförsäljning – hela upplagan blir slutsåld till 
rabatterat pris = 5000 kr som redovisas år 2. Tilltryck görs med 1000 ex som vartefter 
säljs, de sista 250 på rea = 6475 kr. En utökad e-bok görs (digital variant med 
uppläsning). 
 
Totalt efter fyra år: 
Royalty: 27075 kr 
Grundarvode 30000 kr 
Omslag/form 16000 kr 
Översättningar 18000 kr 
Utökad e-bok 3000 kr 
Summa royalty + grundarvode: 78075 
Summa inkl omslag/form: 94075 
  
Jämförelse: Enbart royalty för pappersboken med högre procentsats (13%), utan 
grundarvodet = cirka 34450. Att jämföra med exemplets 27075+30000=51075. För att 
komma upp i samma summa med enbart 13% royalty behöver boken sälja cirka 6000 ex. 
Men skulle den sälja mer är det bättre med det 13-procentiga royaltyalternativet.  
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TVÅ VARIANTER PÅ KAPITELBOK – ”Majsan – hur vild som helst” 
 
Typ av bok: Kapitelbok på 120 sidor med en helsida bild till varje kapitel + 
rubrikvinjetter. 
 
Produktion: Illustratören gör 12 helsidesbilder och 12 vinjetter + omslag, det tar 2 
månader. 
 
Alternativ I – Engångsarvode med tidsavgränsning  
Villkor: Engångsarvode 2000 kr/bild=24000 kr + 4000 för alla vinjetterna 
(mängdrabatt). Omslagsbild + handgjord titel arvoderas med 9000 kr, totalt 37000 kr. 
Engångspriset inkluderar pappersbok och e-bok.  
 
Upplaga: 4000 ex.  
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 85 kr. 
För översättning: agentavtal som ger illustratören 25 % av nettointäkten (25% till 
agenten och 50 % till författaren). 
 
Illustratören försöker förhandla sig till ett tidsbegränsat avtal – om boken fortfarande 
trycks efter 5 år (ST rekommenderade 3 år) ska 30 % av engångsarvodet utfalla vid ny 
upplaga på minst 2500 ex. Förlaget kan tänka sig tidsbegränsning men höjer till 7 år.  
 
Totalt när arbetet lämnas: 24000 + 4000 + 9000=37000 kr 
 
Hur det går: Boken blir populär och köps in bl a till många skolor och två bokklubbar, 
vilket betyder att tilltryck görs, först med 1000 ex och sedan ytterligare 4000 ex. Det får 
inte illustratören något för.  
 
Men den säljs också till två utländska förlag vilket ger illustratören 8000 kr totalt. Det 
görs en (svensk) ljudbok och illustratören får drygt 50% av ursprungsarvodet för 
omslaget = 5000 kr. 
 
Efter 10 år: Fortsatta tilltryck gjordes under 6 år men eftersom sjuårsgränsen inte 
nåddes fick inte illustratören ytterligare ersättning. Två nya översättningar gjordes. Den 
ena erhöll illustratören 4000 kr för, men den andra illustrerades i översättningslandet 
och gav inte den svenska illustratören någon ersättning. 
 
Totalt: 
Engångsarvodet för inlagans bilder: 28000 
Omslag: 9000 + 5000 kr = 14000 kr 
Översättningar: 8000 kr + 4000 kr = 12000 kr. 
Totalt till illustratören: 54000 kr 
 
Alternativ II – Nettoroyalty 
Det gjordes 4 nya delar i serien: ”Majsan – elcykelägare”, ”Majsan blir kär”, ”Majsan – 
kriminolog” och för den sista boken erbjuds illustratören nettoroyalty istället för 
engångsarvode. Eftersom böckerna gått bra startar man med en relativt stor upplaga. 
 
Villkor: Nettoprisroyalty med en royaltyprocent som motsvarar illustrationsgraden. 
Upplaga pappersbok: 7000 ex.  
Bokens normalpris till bokhandeln (F-pris): 85 kr. 
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Royalty för pappersbok: 6 % 
Agentavtal för översättning, som tidigare: 25/75 = 25 % av intäkten till agenten och 75% 
för upphovsmännen att dela. Illustratören får 25% (50 % går till författaren).  
 
Garantihonorar: (garanterat förskott som betalas när bilderna lämnas): räknas på 50 % 
av vad hela upplagan kan ge, här utifrån det tänkta normalpriset = 17850 kr 
(0,06x85x7000x0,50). 
 
Omslag: bild + handgjord titel till pappersboken = 6000 kr (lägre än tidigare p g a 
royaltyavtalet). Omslag ljudbok = 5000 kr (som tidigare). 
 
Totalt när arbetet lämnas: 17850 + 6000 + 5000 kr = 28850 kr. 
 
Hur det går: ”Majsan – kriminolog” säljer inte alls lika bra som framför allt de två första 
böckerna gjorde. 4.000 ex av pappersboken säljs till varierande rabatter, boken reas i 
omgångar och ingen ny bok görs i serien. Två översättningar görs av denna bok men 
med mindre upplagor än tidigare = 5000 kr.  
 
Totalt efter fyra år: År 1 utgick ingen royalty eftersom ersättningen inte översteg 
garantiarvodet. År 2 och 3 blev ersättningen sammanlagt 7425 kr. Inkluderande 
garantihonoraret, översättningarna och betalt för omslagen blev det 36275 kr 
(17850+7425+6000+5000). 
 
Om illustratören haft samma royaltyvillkor för den första boken som sammanlagt nu 
har sålt i 25000 ex skulle hen ha erhållit 134750 kronor totalt (+ för omslagen 11000 kr). 
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UPPLAGERELATERAT ARVODE – en djurantologi 
 
Typ av uppdrag: En illustratör får i uppdrag att göra bilder i olika storlekar på 6 
uppslag i antologin.  
 
Villkor: Illustratören arvoderas per bild i förhållande till storleken. Grundarvodet gäller 
för första upplagan på 15000 ex och vid tilltryck efter det erhåller illustratören 5% av 
grundarvodet /1000 ex. 
 
Grundarvode: 1 uppslag, 1 trekvartssida och 3 kvartssidor = 14300 kr. 
 
Hur det går: Det blir en populär antologi, efter två år har upplagan sålt slut och tilltryck 
görs med 3000 ex. Illustratören erhåller 2145 kr (0,05x14300x3000). Den fortsätter sälja, 
nästa gång görs tilltryck på 5000 ex och illustratören erhåller 3575 kr.  
 
Totalt efter 10 år: När antologin läggs ner efter 15 år har den sålt 80000 ex och 
illustratören har erhållit sammanlagt 46475 kr + 14300 = 60775. 
 
Alternativt resultat: Upplagan på 15000 ex säljer inte slut. Då har i alla fall 
illustratören arvoderats med 14300 kr för 2-3 veckors arbete. Inkluderande F-skatt 
förstås.  


