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Ekonomiska avtal för olika typer av böcker 
 
Här följer korta beskrivningar av olika avtalstyper. Det vanligaste när 
det gäller helillustrerade bilderböcker är royaltyavtal, där royaltyn 
delas lika mellan författare och bildskapare. För böcker med mindre 
illustrationsgrad ser erbjudandena olika ut. Se Pdf ”Fördjupning 
ekonomiska villkor” för mer detaljerade beskrivningar. 
 

Royaltyavtal 
N ettoavtal:  Den form av royaltyavtal som börjar bli det vanligaste på etablerade 
förlag. Här beräknas royaltyn på F–pris minus avdrag för rabatter till bokhandlare 
(nätbokhandel, bokklubb och fysisk bokhandel) och gäller antalet sålda exemplar. 
Möjlighet till royaltystege, alltså högre procentsats vid större upplagor. 
Garantiarvode utgår när text/bilder lämnas och ska uppgå till minst 50 % av den 
beräknade sammanlagda royaltyersättningen på försäljningen av hela den angivna 
upplagan. 
 
En högre procentsats för normalutgåva och en lägre för lågprisutgåva kan finnas i 
avtalet. Det brukar anges att boken kan realiseras efter två år – då sätts 
royaltyprocenten ner till hälften av den ursprungliga royaltyprocentsatsen. 
 
F–prisavtal: Var tidigare mest använt och används fortfarande. Här beräknas 
royaltyn på förlagets F–pris på normalupplaga. I övrigt är det samma villkor som i 
nettoavtalet. 
 
Bruttoavtal (produktionsroyalty):  En något lägre royaltyprocent av angivet F–
pris, beräknad på antalet tryckta exemplar, Man får alltså betalt för hela upplagan 
direkt och är oberoende av hur boken säljer. Möjlighet till royaltystege vid tilltryck. 
 
Vinstdelningsavtal: Upphovspersoner och förlag delar på inkomsten, efter att 
alla kostnader för bokens produktion, marknadsföring och distribution är betalda. 
 
Agentavtal med förlag:  Vanligt vid utlandsförsäljning. Agentavtalet kan då 
bifogas det ursprungliga förlagsavtalet för den svenska bokutgåvan och innehåller 
procentfördelning mellan upphovspersoner och förlag för förlagets 
utlandsförsäljning och/eller annan typ av försäljning (till exempel e–bok). 
Fördelningen av inkomsten kan vara 25/75 – alltså 25 % till förlaget och 75 % till 
författaren och illustratören att dela på. 
 
Agentavtal med separat bokagent: Ett agentavtal kan i vissa fall ingås med en 
separat bokagent för utlandsförsäljning. Ibland kan det även inbegripa den svenska 
utgåvan. Då är det agenten som förhandlar med förlaget och behåller en viss 
procentsats av intäkterna i provision. 
 



Betalt per bild/engångsarvode för illustrerade verk 

Antologi:  Grundarvode med upplagerelaterad ersättning. Det innebär att nytt 
arvode (procentuellt av ursprungsarvodet) utgår om det blir tilltryck utöver den 
första tryckningen. Förväxla inte med royalty som ger inkomst vartefter försäljning 
sker – men med större risktagande som följd.  
 
Barnroman eller ungdomsbok (med begränsat antal bilder):  Antingen 
arvode per bild (engångsarvode) eller royalty (då med mindre procentsats än för 
bilderbok) – bl.a. beroende på illustreringsgrad. Vid betalt per bild rekommenderar 
Svenska Tecknare upplagerelatering på samma sätt som antologi eller betalt per 
bild + en viss royalty med garantiarvode. På så sätt kan illustratören få betalt för en 
eventuell större användning även i denna betalningsform.  
 
Illustrerad textbok (av typen ”lättläst bok”, med mycket text men 
också bilder på varje uppslag):  Antingen betalt per bild/engångsarvode eller 
royalty som delas med författaren, i förhållande till graden av text/illustration. I 
den här typen av bok kan ses en blandning av båda varianterna.  
 
E–bok: Royalty eller betalt per bild/engångsarvode, beroende på typ av bok.  
Vid royalty: Förutom överenskommen försäljningsroyalty bör upphovspersonerna 
få del av förlagets intäkt för varje biblioteksnerladdning eftersom 
biblioteksersättningen inte omfattar e–böcker. 
Vid betalt per bild: När e–bok görs i samband med pappersbok räknas det som 
normal återpublicering (minst 50 % av ursprungsersättningen). Avgränsning i tid 
rekommenderas.  
 
Digital publicering, övrigt: Samma priser som vid publicering i pappersform, 
med avgränsning i tid för användningen.  
 
Bokomslag: Ett separat verk som ska arvoderas med engångsarvode, vare sig det 
är royaltyavtal eller arvode per bild för bokens inlaga. Om förlaget vill nyttja 
omslaget/omslagsbilden till annat än överenskommen bokform (t.ex. e–bok) ska 
återpubliceringsarvode gälla.  
 
Allmänt om Betalt per bild/engångsarvode: Den användning som preciseras 
i avtalet gäller. Vid ny typ av användning (utlandsförsäljning, e–bok, ny 
utgåva/nytt ISBN osv), ska nytt arvode utgå. Detta gäller även omslag, som ses som 
separata verk.  
 

Ordlista avtal 
Betalt per bild/engångsarvode:  Utesluter möjlighet till mer betalning vid 
tilltryck av ursprunglig pappersutgåva, om man inte lyckas avtala på annat sätt. 
Men vid ny utgåva (nytt ISBN), eller vid översättning eller annan typ av utgåva, 
såsom e–bok eller bearbetad lättläst variant, ska återpubliceringsarvode utgå. 
F–pris:  Förlagspris. Det pris förlaget sätter på boken vid försäljning till 
bokhandel/motsvarande. 
Garantiarvode (garantihonorar): Ett förskott på försäljningen som 
upphovspersonerna är garanterade att få oberoende av hur boken säljer. När 
summan för försäljning överstiger det garanterade arvodet börjar ny ersättning 
falla ut.  



N y utgåva: Nyutgivning som kan vara bearbetad, med nytt ISBN–nummer. Nytt 
garantiarvode ska utgå när man har royaltyavtal. Vid betalt per bild/engångsarvode 
ska återpubliceringsarvode utgå. Till ny utgåva räknas också nya format, såsom e–
bok och ljudbok.  
Royalty: En överenskommen procentsats av angivet F–pris/nettopris 
(royaltygrund), beräknad på antalet sålda exemplar (eller antalet tryckta exemplar 
vid produktionsroyalty). 
Royaltystege: Högre royaltyprocent som infaller när man överskrider en avtalad 
upplagegräns (till exempel att en viss procentsats gäller för exemplar 1 – 5000 och 
en högre procentsats för försäljning av exemplar nr 5001 och uppåt). 
Tilltryck: Senare tillkommande tryck av samma upplaga. 
Upplaga:  Antal exemplar som boken trycks i enligt avtalet.  
Upplagerelatering:  Ett avtal om att grundarvode (betalt per bild) gäller till en 
överenskommen upplagegräns. Vid produktion av nya exemplar (tilltryck) utgår 
nytt arvode med en viss procentsats per tryckta exemplar. Detta är inte royalty utan 
bygger på tanken om betalt för återpublicering.  
 


