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Olika förlagstyper – olika arbetssätt och avtal  
 
Vid sidan av de etablerade bokförlagen har nya förlagstyper vuxit fram. Idag 
kan man dessutom även ge ut böcker på egen hand. Här följer en kort 
beskrivning av vad de olika typerna av utgivning kan innebära – hur skiljer sig 
de olika arbetssätten åt och hur ser villkor och ansvarsfördelning ut? 
 
Allmänt: 
Tidigare hade Sveriges Författarförbund ramavtal med Svenska 
Förläggareföreningen vilket gjorde att förlagen var bundna att hålla samma typ av 
avtal. Sedan länge är ramavtalet uppsagt. Etablerade förlag använder sig ändå av 
samma typ av avtal som tidigare och vissa förlag har enskilda ramavtal med 
Sveriges Författarförbund – som också bokens illustratör ofta blir del av vid 
royaltyavtal. På senare tid har dock nya förlagstyper vuxit fram, med olika sätt att 
arbeta.  
 
Etablerade bokförlag:  
Etablerade bokförlag har ett antagningsförfarande och en redaktör/förläggare som 
samarbetar med upphovspersonerna. De har traditionella avtal med 
författare/illustratör som bygger på royalty (betalt för antal sålda exemplar) med 
garantiarvode – framför allt gällande bilderböcker. Alternativt engångsarvode för 
illustratören – framför allt gällande kapitelböcker. Förlaget sköter 
bokproduktionen med hjälp av sina redaktörer/förläggare och formgivare samt har 
kontakt med tryckeri. Förlaget marknadsför och distribuerar boken. 
 
Hybridförlag/bokutgivningsföretag:  
Dessa kan ha ett antagningsförfarande och ibland insats av redaktör, men de 
avtalar om att författaren/illustratören bidrar ekonomiskt till 
produktion/distribution/marknadsföring. Här kan finnas avtal om delad vinst men 
observera att det då också troligen handlar om helt delad risk utan garantiarvode. 
 
Print on Demand:  
Erbjuder teknisk produktion av boken mot betalt per bok. Olika typer av 
erbjudanden finns. 
 
Egenutgivning:  
Författaren/illustratören sköter hela produktionen, marknadsföringen och 
distributionen. En variant är att betala för vissa tjänster av bokproduktion och 
distribution som kan finnas hos bokutgivningsföretag eller Print on Demand–
företag. Författaren kan köpa lektörstjänst för synpunkter på texten. 
  
 
 
Egenutgivning av bilderböcker med två (eller fler) upphovspersoner:  



När en författare och en illustratör gemensamt kommit överens om att ge ut en bok 
själva kan man anta att ett vinstdelningsavtal kommer att gälla. D.v.s. båda står 
gemensamt för kostnader/eget arbete med produktion, marknadsföring och 
distribution – och delar sedan på eventuell vinst. Båda parter delar då också hela 
risken. 
 
När en egenutgivande författare tillfrågar en illustratör blir författaren också 
förläggare. Olika avtal kan då göras mellan författare/förläggare och illustratör, 
vanligt verkar vara delvis betalt per bild och delvis royalty (mindre del av vinsten).  
 
Risker och möjligheter:  
Etablerade förlag har möjlighet att redigera boken tillsammans med författare och 
illustratör, vilket kan öka bokkvalitén – och de har inarbetade försäljningskanaler. 
Men etablerade förlag kan också vara alltför försiktiga vid bedömning av vad som 
är möjligt att sälja. Då finns egen utgivning numera som en möjlighet eftersom 
repro och tryck är billigare än förr. Vid egenutgivning, eller utgivning på 
hybridförlag, är risken dock större att det blir en så liten upplaga att utgivningen 
inte betalar sig. Barnboksutgivningen var år 2016 större än någonsin vilket ökar 
konkurrensen mellan boktitlarna och gör att upplagorna blir mindre även för 
etablerade förlag. 
 


