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Tävlingsregler 
 
Råd och riktlinjer för dig som arrangör 
 
Det här är råd som är till för företag, organisationer, offentliga institutioner och övriga som har för avsikt att 
använda tävlingsformen som ett sätt att främja goda lösningar inom grafisk design och illustration. 
Nedan följer en del viktiga punkter att ta hänsyn till när du planerar att arrangera en tävling. 
 
Några generella råd 
 
Sätt en rimlig tidsgräns 
Deltagarens arbete med att ta fram ett tävlingsbidrag sker ofta utanför arbetstid. Att arbeta fram en uppgift 
inom grafisk design och illustration är en process som kräver gott om tid till att samla in material, idéarbete och 
inte minst till själva utförandet. Det är därför bra om arrangören ser till att det finns gott om tid fram till sista 
inlämningsdag. 
 
Fördelaktiga priser 
En tävling som är välorganiserad lockar till sig fler deltagare. Ett stort antal deltagare innebär att många 
personer gemensamt lägger ner ett stort antal arbetstimmar på uppgiften medan endast ett fåtal vinner priser. 
Det bör man ha i åtanke när man bestämmer prisernas storlek. Om prissumman är för låg kan det ha negativ 
inverkan på tävlingsbidragens kvalité. Arvode för nyttjanderätt ska inte ingå i prissumman. 
 
Kompetent jury 
Förutsättningen för att en deltagare ska välja att delta i en tävling är att han eller hon får sitt bidrag bedömt av 
en kompetent jury. Därför bör juryn bestå av ett flertal medlemmar som är kvalificerade att göra en 
professionell bedömning av tävlingsbidragen. Jurymedlemmarna bör också namnges i tävlingsbeskrivningen. 
 
Anonymitet garanterar objektivitet 
Det är kvaliteten på idé och form som ska ligga till grund för juryns bedömning av tävlingsbidragen. För att 
säkerställa att bedömningen är objektiv får inte juryn i förväg veta vem upphovsmannen bakom respektive 
bidrag är. 
 
Olika tävlingsformer och regler 
Nedan följer ett antal regler som gäller för tävlingsformerna allmän tävling, inbjuden tävling och tävling för 
tidigare publicerade arbeten. Allmänna tävlingar vänder sig till alla yrkesverksamma grafiska designers och 
illustratörer i ett visst land eller inom en viss inriktning. Inbjudna tävlingar vänder sig till ett begränsat antal 
utövare som bjuds in att tävla. 
 
Regler för allmän tävling 
 
Uppgiftsbeskrivning 
Uppgiften ska vara utförligt formulerad med en tydlig beskrivning av dess syfte. Uppgiftsbeskrivningen ska 
innehålla den information som krävs för att skapa goda förutsättningar att lösa uppgiften på ett bra sätt. Genom 
att använda sig av tydliga ramar blir det sen enklare att jämföra mellan olika lösningar. Det är också viktigt att 
de tekniska kraven är noga specificerade. Dessa krav kommer att vara bindande för juryn vid bedömningen. 
 
Var ute i  god tid 
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Publicera tävlingsinbjudan i god tid. Se till att deltagarna får minst två månader på sig att bearbeta och utforma 
sina bidrag. Var tydlig med att ange till vilken adress tävlingsbidragen ska levereras samt vilket datum och 
klockslag. 
 
Rätt att delta 
I inbjudan ska det framgå till vilken kategori av utövare tävlingen i första hand vänder sig till. Det ska också 
framgå att personer som står i nära förhållande till en juryledamot, yrkesmässigt eller privat, inte har rätt att 
delta i tävlingen. 
 
Jury 
Juryn ska bestå av minst tre personer men helst inte av fler än fem. Yrkesverksamma i branschen bör finnas 
representerade bland dessa. Jurymedlemmarnas namn och yrkestitel ska uppges i tävlingsinbjudan. 
 
Anonymitet 
Alla tävlingsbidrag ska lämnas in anonymt. Det sker genom att bidragen märks med motto eller kod och att en 
förseglad namnsedel bifogas. Namnsedeln ska vara märkt med samma motto som bidraget. Vinnarens identitet 
får inte avslöjas förrän bedömningen är avslutad och juryn har undertecknat sitt utlåtande. 
 
Bidrag som utesluts från bedömning 
De bidrag som inte lämnats in inom fastställd tid eller på andra sätt inte uppfyller de krav som angetts i 
tävlingsinbjudan ska uteslutas från bedömning. 
 
Priser 
Det bör delas ut ett första-, andra- och ett tredjepris. Förstapriset bör lyftas fram särskilt i förhållande till andra- 
och tredjepriset. Prissumman bör vara högre än normalt marknadsarvode. Om ett vinnande bidrag ska ges 
vidare uppdrag ska ersättning betalas ut till upphovsmannen. Arvodets storlek avtalas mellan arrangören och 
vinnaren och fastställs med hänsyn till tävlingsuppgiftens art, omfång och svårighetsgrad. 
Alla priser ska delas ut förutsatt att antalet inlämnade bidrag inte är färre än fem och att de uppfyller de 
kvalitetskrav som juryn ställer. 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade tävlingsförslag under upp till högst sex månader 
efter att tävlingen avgjorts. 
 
Bearbetning av tävlingsbidrag 
Om arrangören vill att ett bidrag ska bearbetas för vidare projekteringsuppdrag ska uppdraget ges till 
upphovsmannen. Detta gäller oavsett om upphovsmannen är en av tävlingens prisvinnare eller inte. 
Upphovsmannen ersätts då enligt gällande marknadsarvode. 
 
Försäkring 
Tävlingsarrangören står för försäkringen av tävlingsbidragen mot stöld, skador och liknande. Försäkringen 
gäller från tiden då bidraget lämnats in av den tävlande till dess det har lämnats i retur. 
 
juryns Ersättning 
Jurymedlemmarna ersätts i proportion till arbetets omfattning utöver kostnader för resa, boende, mat etc. 
 
Juryns skyldigheter 
Juryn utser själv sin ordförande. Alla bidrag ska lämnas till juryn som avgör om något av dem ska uteslutas från 
bedömning på formella grunder. Inga beslut kan fattas om inte juryn är fulltalig. Juryn ska föra protokoll över 
de motiveringar som ligger till grund när vinnare utses. 
 
Sekreterare 
Arrangören bör utse en sekreterare till juryns förfogande. Sekreteraren har följande uppgifter: 
 

• Fungera som kontaktperson. Både för deltagarna och mellan arrangör och jury. 
• Svara på frågor rörande tävlingen. 
• Kontrollera att de inlämnade bidragen uppfyller tävlingsvillkoren. 
• Säkerställa deltagarnas anonymitet. 
• Informera juryn om sådant som är relevant inför bedömningen. 
• Returnera bidragen efter att tävlingen är avslutad. 

 
Sekreteraren har inte bestämmanderätt i juryn. 
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Offentliggörande och utbetalning 
Alla deltagare ska informeras om vem som är tävlingens vinnare. Prissummor och andra eventuella 
ersättningar ska helst betalas ut inom två månader efter det att juryn fattat sitt beslut. 
 
Utställning 
I de fall då tävlingsbidragen ställs ut ska de som inte vunnit ha rätt att dra tillbaka sina bidrag. Detta bör framgå 
i inbjudan. 
 
Tävlingsbidrag som inte vunnit pris 
De bidrag som inte vunnit ska skickas tillbaka fraktfritt till deltagaren. Det ska ske inom två månader efter att 
tävlingen/utställningen är avslutad. 
 
Regler för inbjuden tävling 
Reglerna för dessa tävlingar är desamma som för öppna tävlingar men med följande tillägg: 
 
Tävlingsarvode 
I en inbjuden tävling fastställs ett tävlingsarvode till var och en av deltagarna som accepterat inbjudan. Utöver 
arvodet ska en prissumma delas ut. 
 
Namn på utövarna 
I tävlingsinbjudan ska namnen på deltagarna uppges.  
 
tävlingar för tidigare publicerade arbeten 
Nedanstående riktlinjer kan vara bra att ta del av när man ska arrangera en tävling som går ut på att dela ut pris 
till redan publicerade arbeten. 
I den här tävlingsformen behöver priserna inte nödvändigt delas ut i form av pengar eftersom upphovsmannen 
vanligtvis redan fått betalt för sitt arbete. Att arrangera den här typen av tävling är krävande och omfattande 
och bör därför planeras noga. Följande regler har tagits fram för att underlätta det arbetet: 
 
Syfte och ändamål  
Prisutdelningens syfte och ändamål ska framgå tydligt i inbjudan. Om bidragen ska ställas ut ska det anges i 
inbjudan med uppgifter om tid och plats för utställningen. 
 
Jury 
Arrangören utser en jury som består av ett jämnt antal personer, helst inte fler än sex. I juryn ska 
yrkesverksamma finnas representerade och dess ordförande bör ha en erkänd kompetens i att bedöma grafisk 
design och illustration. Ordföranden utses av juryn. I tävlingsinbjudan ska namnen på jurydeltagarna uppges. 
 
Förhandsbedömning 
Om tävlingens omfattning bedöms bli väldigt stor kan arrangören utse en kommitté som tar fram ett första 
urval av arbeten. Kommittén gör en bedömning av vilka arbeten som inte mäter upp till tävlingens 
kvalitetskrav eller ligger utanför tävlingens angivna tema. Urvalet rapporteras sedan till juryn. Kommittén bör 
bestå av tre personer varav minst två är yrkesutövare. Juryn har alltid rätt att ta tillbaka arbeten som blivit 
bortvalda av kommittén. 
 
Anonymitet 
Så långt det är möjligt bör alla bidrag lämnas in anonymt. Arrangören ansvarar för att bidragen som bedöms är 
märkta med namnsedel där det framgår vem som har upphovsrätt till tävlingsförslaget. 
 
Priser 
I inbjudan ska det uppges vilka priser eller vilken prissumma som ska delas ut. 
 
 
Tävlingsreglerna godkända av Nordisk Visuell Kommunikation 
Ovanstående riktlinjer för tävlingsregler är godkända av alla föreningar som är medlemmar i Nordisk visuell 
kommunikation. Följer man dessa har man alltså organisationens stöd bakom sig. Riktlinjerna gäller för den 
som planerar att organisera en tävling inom ett nordiskt land. Om tävlingen riktar sig till yrkesutövare inom 
flera nordiska länder samtidigt, bör man istället följa internationella tävlingsregler: 
 

• Regulations and Guidelines Governing the Conduct of International Design Competitions, framtagna 
av ICOGRADA 
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• International Council of Graphic Design Associations, ICSID 
• International Council of Societies of Industrial Design, IFI 
• International Federation of Interior Architects/Designers. 

 
Organisationer som är anslutna till  Nordisk Visuell Kommunikation: 
Illustratorgruppen i Dansk Författerforening, Tegnerforbundet af 1919, (Danmark) 
Grafia, Kuvittajat (Finland) 
Félag Islenskra Teiknara, FIT (Island) 
Norske grafiske designere og illustratører, GRAFILL (Norge) 
Föreningen Svenska Tecknare (Sverige) 
 
Läs mer 
nordiskvisuellkommunikation.se 
 

 


