
Illustrationsavtal 
mellan 

 
XXXX 

<ORGNR> 
<ADRESS> 

tel: <NUMMER> 
mail: <MAILADRESS> 

 (Illustratören) 
 

och 
 

XXXX 
<ORGNR> 
<ADRESS> 

kontaktperson: <NAMN> 
tel. .<NUMMER> 

mail: <MAILADRESS> 
(Företaget) 

 
Gemensamt refererade till som Parterna. 

1. Bakgrund 
1.1. <Beskriv kort bakgrunden, t.ex. vad Företaget gör och anledningen till detta avtal.> 

 
1.2. Företaget avser beställa illustrationer till XXXX av Illustratören därför ingås följande 

avtal (Avtalet) för att reglera uppdraget och nyttjanderätten.    
 
2. Uppdraget 

2.1. Illustratören åtar sig att skapa <fyll i vad det är som ska skapas> (Illustrationerna), 
utifrån från Företaget skriftligt erhållna instruktioner, för nyttjande enligt Avtalet.   
  

2.2. I uppdraget ingår sammanlagt två (2) skissomgångar.  
 

2.3. Om uppdraget enligt Avtalet medför extra arbete, så som extra skissomgångar eller 
korrekturrundor, har Illustratören rätt till ytterligare ersättning.   

 
3. Företagets nyttjande 

3.1. Illustratören upplåter till Företaget en användningsrätt att < fyll i vilket nyttjande 
Företaget får (är det flera olika nyttjanden kan de med fördel skrivas i en lista), om 
det finns begräsningar och dylikt kan en punkt till läggas till med det>.  

 
3.2. Inga rättigheter övergår innan full betalning är erlagd. 

 
3.3. Inga andra rättigheter än de som anges i Avtalet har upplåtits till Företaget.  

 



4. Illustratörens nyttjande  
4.1. Illustratören har rätt att använda Illustrationerna i sin egen marknadsföring.   

 
5. Upphovsrätt 

5.1. All upphovsrätt till Illustrationerna tillhör Illustratören.  
 

5.2. Vid Avtalets upphörande återgår samtliga rättigheter till Illustratören.  
 

5.3. Illustrationerna får inte utan Illustratörens skriftliga medgivande beskäras eller på 
annat sätt ändras.  

 
5.4. Illustratören ska namnges på följande sätt: 

- <Fyll i hur du ska namnges, t.ex. i anslutning till Illustrationerna 
-  …> 

 
6. Illustrationernas originalitet 

6.1. Illustratören garanterar att Illustrationerna är en produkt av Illustratörens eget arbete 
och inte innebär intrång i annans upphovsrätt.  

 
7. Leverans 

7.1. Skisserna ska levereras senast XXX. 
 

7.2. Slutleverans av Illustrationerna ska ske senast XXX. 
  

7.3. Vid eventuell försening ska Illustratören skyndsamt underrätta Företaget.  
 

7.4. Företaget ska skyndsamt informera Illustratören om ändring i direktiv för uppdragets 
genomförande samt ändringar i tidplanen. Ändringar ska bekräftas skriftligen från 
Företagets sida. Illustratören äger rätt till särskild ersättning om ändringar från 
Företagets sida medför extra arbete för Illustratören. Ersättning utgår i enlighet med 
timpenningen specificerad i 8.2.  

 
7.5. Anmärkning om fel ska göras inom åtta (8) arbetsdagar efter leverans, därefter anses 

Illustrationerna godkända.  
 

8. Ersättning  
8.1. För nyttjandet enligt detta Avtal erhåller Illustratören en ersättning på X kr exklusive 

moms. Betalningsvillkor X dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår i enlighet 
med räntelagen. 
 

8.2. För sådant arbete som beskrivs i 2.3 och 7.4 utgår ersättning med XX kr/h exklusive 
moms. 

 

Kommenterad [SÅ1]: Svenska Tecknare rekommenderar ett 
timarvode på mellan 800–1000 kr/h exklusive moms på F-
skatt.  



8.3. Fakturering sker vid godkänd leverans, enligt 7.5, av Illustrationerna.   
 

8.4. Vid avbrutet uppdrag fakturerar Illustratören för nedlagd arbetstid. Inga rättigheter 
övergår till Företaget. 

 
8.5. Illustratören innehar F-skattsedel.  

 
9. Hantering av original 

9.1. Äganderätten till original tillkommer Illustratören. Företaget ska efter Avtalets 
upphörande skyndsamt återsända originalen till Illustratören alternativt radera digitala 
original. Förkommer eller skadas original eller oersättlig kopia av originalen i 
Företagets hantering är Företaget skyldig att kompensera Illustratören för förlusten 
eller skadan.  

 
10. Överlåtelse 

10.1. Ingen av Parterna får utan den andre partens skriftliga medgivande överlåta eller 
överföra någon rättighet eller förpliktelse enligt Avtalet.  

 
11. Avtalets förtida upphörande  

11.1. Om någon av Parterna bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) 
dagar efter skriftlig anmaning därom, och avtalsbrottet har uppkommit på grund av 
den partens vårdslöshet eller grova oaktsamhet äger den andra parten rätt att säga 
upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan.  

 
11.2. Försätts någon av Parterna i konkurs upphör Avtalet med omedelbar verkan. Om 

Företaget inställer sina betalningar, bjuder ackord, påbörjar företagsrekonstruktion 
eller träder i likvidation, har Illustratören rätt att omedelbart säga upp Avtalet till 
upphörande. Rätten att nyttja Illustrationerna enligt 3.1 upphör omedelbart när 
Företaget inställer sina betalningar, bjuder ackord, påbörjar företagsrekonstruktion 
eller träder i likvidation. Upphör betalningsinställelsen, ackordet eller 
företagsrekonstruktionen återfår Företaget rätten att nyttja Illustrationerna enligt 3.1.  

 
12. Avtalstid  

12.1. Avtalet gäller <inför tidpunkt, antal tryckningar osv. för när avtalet upphör att 
gälla>. 
 

13. Tillägg och ändringar  
13.1. Ändring och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande upprättas skriftligen och 

undertecknas av båda Parterna. 
 



14. Tvist 
14.1. Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning av 

Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. Kan Parterna inte 
komma överens ska tvisten avgöras i allmän domstol. 
 

15. Övrigt 
15.1. Avtalet ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal och överenskommelser 

mellan Parterna.  
 
 
 
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

 
 
Ort / datum:      Ort / datum:  

 
 

.................................    ................................. 
<NAMN>     <NAMN> 
Illustratören     Företaget  
 
 
      
 


