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Det som skapas av illustratörer, grafiska formgivare, animatörer, serie-
tecknare och andra visuella kreatörer har stor betydelse för samhället 
och det kollektiva medvetandet. Det är resultatet av ett yrkesutövande 
som bygger på kreativitet, djup kunskap och ofta lång utbildning.

Många visuella kreatörer arbetar på frilansbasis. Som frilansare behöver 
du utöver det kreativa arbetet även hantera förhandlingar, offerter,  
avtal och fakturor. Du behöver ha kunskap om de rättigheter och skyl-
digheter som gäller kring ett kreativt verk. Du behöver hitta din plats 
på marknaden och ett arbetssätt som håller i längden – för att kunna 
leva på det du gör.

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar illustratörer, 
grafiska formgivare, animatörer och serietecknare sedan 1955. Fören-
ingen arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för medlemmar 
och alla verksamma inom fälten. Vår vision är en värld där dessa yrkes-
utövare har hög status och bra ersättning, där såväl yrkeskompetens 
som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras.

I den här handboken har vi samlat information som hjälper dig som  
yrkesutövare att agera på ett sätt som åstadkommer hållbarhet både 
i din arbetstillvaro och för branschen, och bidrar till att respekten för 
kunnandet och yrkeskåren bibehålls. Handboken berör situationer 
som du möter i din yrkesutövning och sätt att hantera dem. Om du 
arbetar som fast anställd rör vissa delar av den här handboken kanske 
inte ditt dagliga arbete, men kännedom om innehållet gynnar alla 
verksamma i branschen. Svenska Tecknare vill skapa möjlighet för 
hela yrkeskåren att tillsammans bära upp varandra och yrket.
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Upphovsrätten är den ensamrätt som upphovspersoner har till sina verk. 
Den regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
även kallad upphovsrättslagen. Tack vare upphovsrätten har upphovs-
personer möjlighet att få ersättning när andra använder deras verk.

Upphovsrätten omfattar både en ekonomisk och en ideell rätt:

Ekonomisk rätt: Rätten att bestämma över hur och när ett verk ska 
tillgängliggöras för allmänheten och hur och när exemplar av verket 
ska framställas. Denna rätt tillhör i första ledet upphovspersonen, 
men kan övergå till en annan juridisk eller fysisk person genom till 
exempel en licens.

Ideell rätt: Rätten för upphovspersonen att bli namngiven när verket 
framställs eller tillgängliggörs för allmänheten – namnet ska anges 
när så är praktiskt och tekniskt möjligt. Den ideella rätten innefattar 
även skydd mot kränkande ändring eller användning av ett verk. 
Observera att den ideella rätten är en tvingande regel, den kan alltså 
inte köpas.

När omfattas ett verk av upphovsrätt?

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt krävs att det har tillräcklig 
originalitet och självständighet, det vill säga att det är resultatet av ett 
personligt skapande med fria och kreativa val. Verkets kvalitet eller syfte 
spelar ingen roll. Det är verket som får upphovsrättsligt skydd. Manér, 
en idé till eller ett koncept för ett verk skyddas inte av upphovsrätt. 

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår automatiskt i det ögonblick då 
verket skapas. Upphovsrätten gäller sedan till och med det 70:e året 
efter upphovspersonens dödsår. Efter upphovspersonens bortgång 
innehas upphovsrätten av arvingar eller testamentstagare. 

Det finns några undantag när det gäller upphovsrättsskyddade verk. 
Till exempel får man för privat bruk framställa enstaka exemplar av  
offentlig gjorda verk, nyhetsmedier får använda verk utan att på för-
hand be om tillstånd när de ska redogöra för en dagsaktuell händelse, 
och man får citera ur verk enligt god sed och på ett ändamålsenligt 

•

•

1. Upphovsrätt
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Ta kontakt med användaren och informera om att du har blivit varse 
den otillåtna användningen. Gör gärna detta skriftligt, till exempel 
via mejl, så att din kontakt med användaren dokumenteras, men  
du kan även komplettera med ett telefonsamtal. Om intrånget sker 
på sociala medier går det att kontakta tjänsteleverantören med en  
anmälan om att olovlig användning av upphovsrättsskyddat material 
sker på leverantörens plattform – det kan ofta resultera i att materialet 
snabbt tas bort.

Det finns sedan olika sätt att hantera situationen. Du har rätt att 
kräva att användningen upphör. Du har även rätt att få skäligt betalt 
för användningen, och rätt till skadestånd om användningen har 
inneburit någon typ av skada för dig. Om du kan tänka dig att sälja 
en användingsrätt för fortsatt användning av ditt verk så kan du och 
användaren skriva ett avtal om det.

Observera att det generellt sett är bättre att göra upp i godo än att  
vidta rättsliga åtgärder. Men får du inte resultat efter att ha följt 
punkterna ovan så ta kontakt med en jurist för att diskutera andra 
vägar framåt, som att skicka inkassokrav, skicka ett formellt var-
ningsbrev, ansöka om stämning eller göra en polisanmälan.

2.

3.

4.

sätt. Att citera ur bildmaterial och publicera resultatet digitalt kräver 
dock alltid upphovspersonens tillstånd.

Upphovsman eller upphovsperson?

I lagtext används benämningen upphovsman på den som har skapat 
ett verk. Du kan alltså råka på den benämningen i till exempel ett avtal. 
Sedan en tid tillbaka använder Svenska Tecknare i likhet med flera 
andra organisationer och myndigheter begreppet upphovsperson med 
tanken att det bättre speglar mångfalden bland dem som skapar verk.

Copyrighttecknet

Symbolen © har ingen juridisk verkan i Sverige. Men du kan med fördel 
använda tecknet som en påminnelse om upphovsrätten.

Fan art och kollage

Vid skapandet av kollage eller fan art som innefattar en upphovs-
persons verk finns en enkel grundregel att hålla sig till: be om lov.  
För att du utan tillstånd ska kunna använda dig av ett befintligt verk 
i ditt skapande krävs att ditt verk betraktas som nytt och självständigt, 
att det förmedlar något annat än originalverket, till exempel något 
parodiskt eller satiriskt. Tänk på att detta ytterst kan avgöras endast   
av en domstol.

När upphovsrätten inte respekteras

Om någon har använt eller ändrat ditt verk utan tillstånd kan det leda 
till ersättning i efterhand, en överenskommelse om fortsatt använd-
ning, eller en juridisk process.

Om du upptäcker intrång i din ekonomiska eller ideella rätt:

Samla bevismaterial som visar var, när och hur verket har använts, 
till exempel skärmdumpar, tryckta original eller i andra hand kopior 
av dessa. Var noggrann i din dokumentation.

1.
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En viktig sak att behärska som frilansande kreatör är att kunna värdera, 
planera och tidsuppskatta sitt arbete för att komma fram till ett bra och 
skäligt arvode, samt kunna förklara och försvara detta arvode i en  
förhandling med uppdragsgivaren. Tänk på att du ska ta betalt både 
för ditt arbete och för användningen av det, och att du erbjuder upp-
dragsgivaren din unika kompetens, kunskap och kreativitet.

Att räkna ut ett arvode

Olika uppdrag har olika förutsättningar och element som påverkar 
prisbilden, men det finns några grundkomponenter som är bra att ta 
med i beräkningen: 

Marknadsvärdet: Vad har just ditt arbete för värde för just den här 
uppdragsgivaren? Marknadsvärdet handlar om att värdera ditt eget 
arbete på marknaden. Och vem är uppdragsgivaren? Om det till  
exempel är ett stort internationellt företag kan marknadsvärdet  
på ditt arbete bli högre.

Kompetens: Besitter du en unik kompetens, erfarenhet eller  
utbildning som är värdefull för det här uppdraget, som gör ditt 
arbete mer värt för uppdragsgivaren?

Användningen: Publiceringen och spridningen av materialet.  
(Läs mer under rubriken Ersättningen för användningsrätten på 
sidan 12.)

Bilden/formen: Hur manér eller teknik för den valda lösningen  
påverkar arbete och tidsåtgång.

Omfånget: Storleken på uppdraget och mängden material som  
du ska leverera. 

Tiden: Arbetstiden det tar att utföra uppdraget. Utöver antalet  
arbets timmar kan även vägas in hur arbetstiden kan disponeras:  
är leverans datum nära i tid, krävs arbete på kvällar och helgdagar?

Materialkostnad/underleverantörer: Dina kostnader för inköp av 
material och tjänster.

•

•

•

•

•

•

•

2. Arvode
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ska stå i proportion till användningens omfattning. Presentera gärna 
i din offert flera alternativa ersättningsnivåer för olika stora använd-
ningsrätter – det ger uppdragsgivaren ett bra underlag för att kunna ta 
ställning till vad de behöver och förstå vad de betalar för.

Exempel på sätt att definiera användningsrätten:

Medier: Vilka typer av medier, kanaler och plattformar som verket 
får publiceras och spridas på. Var gärna specifik med exakt vilka  
medier användningsrätten gäller, det kan även specificeras vilka 
medier som inte ingår.

Territorier: Var verket får användas. Användningsrätten kan vara 
knuten till en region, ett land, flera specifika länder, en världsdel  
och så vidare. 

Tid: Hur länge användningsrätten löper. Vanligtvis anges detta i  
månader eller år, men användningsrätten kan även avgränsas tids-
mässigt på annat sätt, till exempel att den gäller tills alla exemplar  
i en tryckt upplaga har sålts.

Ersättningen för användningsrätt vid återanvändning, det vill säga av 
material som uppdragsgivaren har använt förut, är vanligen 50 procent 
av ursprungsersättningen, om det gäller en liknande användning som 
tidigare. Innefattar återanvändningen nya användningsområden bör  
du ta betalt för ytterligare användningsrätt.

Om gratisjobb och pro bono

Vid vissa uppdrag presenteras publiciteten eller exponeringen i sig 
som den enda ersättningen för arbetet. Var medveten om att det då 
är ett gratisjobb, tacka nej om förutsättningarna är orimliga. Det kan 
finnas tillfällen då du vill bistå med kunskap utan att ta betalt, till 
exempel för att hjälpa någon du känner eller för en god sak, så kallade 
pro bono-upp drag. Se då till att uppdragsgivaren förstår den egentliga 
kostnaden – skicka en offert med det riktiga priset angivet och markera 
tydligt att du ger en tillfällig rabatt på det. Se även till att uppdrags-
beskrivningen är lika tydlig som om arbetet vore arvoderat. 

•

•

•

Olika ersättningsmodeller

Det finns flera olika sätt att ta betalt, som kan lämpa sig olika bra  
beroende på uppdragets natur.

Några typer av ersättning är:

Timdebitering: Att ange ett timpris är praktiskt vid exempelvis  
uppdrag där du inte känner till arbetsomfånget vid start.

Enhetspris: Om du har en tydlig uppfattning om hur lång tid ett  
enskilt uppdrag, eller ett delmoment i ett uppdrag, tar att utföra  
kan det passa bättre att ta betalt i form av en klumpsumma, ett  
enhetspris i stället för timpris.

Deldebitering: Vid större uppdrag kan ersättningen delas upp, till 
exempel att halva ersättningen debiteras vid skissgodkännande  
och andra halvan vid slutleverans.

Royalty: Ersättning baserad på försäljning är vanligt i bokbranschen, 
det vill säga en procentsats på det försäljningspris för boken som 
förlaget har mot bokhandeln. Royaltybaserad ersättning kan se ut  
på många olika sätt, mer information finns på svenskatecknare.se.

Friköp: Obegränsad användningsrätt till ett verk, ett så kallat friköp, 
är något som kan efterfrågas av uppdragsgivare men som Svenska 
Tecknare avråder ifrån. Det är svårt att beräkna ersättningen för 
detta, och det är nästan alltid bättre och mer kostnadseffektivt för 
båda parter att tydligt ringa in användningsrätten.

Ersättningen för användningsrätten 

Eftersom du ska ta betalt både för ditt arbete och för användningen  
av det påverkar användningsrättens omfattning hur stort ditt totala 
arvode blir. Användningsrätt är den rätt som uppdragsgivaren köper 
av dig som upphovsperson för att få använda det material som du har 
skapat. Det är viktigt att tydligt definiera hur uppdragsgivaren ska få 
använda materialet, eftersom ersättningen för användningsrätten  

•

•

•

•

•
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Använd den första kontakten med uppdragsgivaren till att samla så  
mycket information som möjligt. Gå sedan i lugn och ro igenom  
uppdraget och formulera en offert, där du beskriver vad du erbjuder  
uppdragsgivaren och till vilket pris. Viktiga punkter för dig som  
visuell kreatör att få med i en offert:

Uppdraget: En kort beskrivning av uttryck, antal/omfattning samt 
filformat och leveransdatum för vad du som kreatör ska leverera. 

Arvode: Arvodet för det beskrivna uppdraget. Det kan vid behov  
specificeras i olika poster för uppdragets olika delar. Tydliggör  
gärna, särskilt vid mer omfattande projekt, att arbetstid även avser 
möten, inledande workshops, presentationer och längre samtal  
eller korrespondens.

Användningsrätt: Ange hur materialet får användas och publiceras,  
i vilka kanaler eller på vilka ytor och hur länge. (Läs mer under  
rubriken Ersättningen för användningsrätten på sidan 12.)

Korrektur: Bestäm i förväg hur uppdragsgivarens önskemål om  
ändringar ska hanteras inom ramen för arvodet. Praxis är två korrektur- 
 rundor efter levererad skiss, utöver det bör löpande tim arvode  
debiteras för ändringar eller tillägg. För att undvika missförstånd 
kan det vara bra att specificera vad ett korrektur innebär. 

Kostnad för tillkommande arbete: Uttryckt som kostnad per timme. 
En högre timkostnad för övertidstimmar under kvällar och helger 
kan också specificeras.

Villkor för betalningen: Betalningsvillkor, delbetalningar och  
eventuella förskott.

Offertens giltighet: En tidsgräns för hur länge offerten gäller. Nya 
förutsättningar, liksom all annan användning än den överenskomna 
användningsrätten, kräver ny förhandling.

Dessutom: Datum, avsändare, mottagare, reklamationsvillkor och 
eventuella övriga villkor.

•

•

•

•

•

•

•

•

3. Offert
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När du har räknat fram och presenterat en offert, låt uppdragsgivaren 
vara den som avgör om det är över budget. Om uppdragsgivaren inte 
har råd kommer du att få veta det, du behöver inte pruta ner dig själv.

Att en uppdragsgivare har underskattat kostnaderna för ett uppdrag är 
inte ovanligt. Om en uppdragsgivare inte är nöjd med din offert, eller 
om du får en budget som inte motsvarar vad uppdraget kräver, undvik 
att utan vidare godta en lägre ersättning. 

Två tips för ett motbud i stället för att sänka priset:

Begränsa uppdraget: Du kan hjälpa uppdragsgivaren att hitta sätt  
att genomföra uppdraget billigare genom att omformulera upp-
dragets omfattning så att det motsvarar din ersättning men ändå  
ger uppdragsgivaren ett bra material. Den som anlitar dig, särskilt 
om det är ett större företag eller en konsult som i sin tur har en  
uppdragsgivare, kanske också måste kunna försvara sina kostnader.  
Du kan genom dina idéer och kunskaper hjälpa till med det.

Begränsa användningsrätten: Att begränsa användningsrätten vad 
gäller exempelvis tid eller region är en annan lösning för att minska 
kostnaden för uppdragsgivaren. Du får betalt för det arbete du utför 
men uppdragsgivaren betalar endast för den användning som är 
aktuell här och nu. Uppdragsgivaren kan vid behov köpa en utökad 
användningsrätt senare, och därmed sprida kostnaden över tid.  
(Läs mer under rubriken Ersättningen för användningsrätten på 
sidan 12.)

•

•

4. Förhandling
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Ett framgångsrikt uppdrag bygger på en definierad samsyn mellan  
dig och din uppdragsgivare om uppdragets omfattning. Ett avtal 
formaliserar ert affärsmässiga förhållande, definierar vad som ska 
utföras, på vilka villkor och till vilken ersättning. Det skyddar dig och 
uppdragsgivaren från onödiga missförstånd och konflikter under  
såväl själva arbetsprocessen som i framtiden. 

Måste det alltid upprättas ett skriftligt avtal?

Svenska Tecknare rekommenderar dig att inte börja arbeta med ett 
uppdrag förrän det finns en tydlig överenskommelse manifesterad  
i skrift. Muntliga avtal gäller visserligen, men är svåra att bevisa.  
Se därför till att använda dig av skriftliga avtal, allra helst med under-
skrifter och datum för ökad validitet.

Att läsa igenom ett avtal

Vissa uppdragsgivare, oftast större företag eller uppdragsgivare som 
frekvent köper upphovsrättsskyddat material, som till exempel förlag, 
använder sig vanligtvis av mer eller mindre standardiserade kontrakt. 
Om du tar emot ett avtal från uppdragsgivaren, ta god tid på dig att läsa 
igenom det, se till att du förstår det och att det stämmer med er överens-
kommelse. Ta hjälp om det behövs: medlemmar i Svenska Tecknare  
kan få avtal granskade av den juridiska rådgivningen. 

Att formulera ett avtal

Ibland är det du som visuell kreatör som formulerar avtalet. En offert 
som uppdragsgivaren har godkänt, utan krav eller förslag på ändringar, 
fungerar också som ett avtal. Om du har tagit på dig att skriva avtalet 
kan du använda din redan presenterade offert som underlag, eller utgå 
från de föreslagna punkterna i en offert i avsnitt 3. Offert på sidan 14.

För att nu och senare kunna bedöma skäligheten av avtalet är det bra 
om det i avtalet framgår vilken typ av verksamhet din uppdragsgivare 
bedriver och i vilka sammanhang dina verk kommer att användas.

5. Avtal
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Ytterligare punkter att ha med i ett avtal:

Uppdragstagaren ska namnges med undantag för om det är tekniskt 
eller praktiskt omöjligt.

Inga ändringar eller bearbetningar av materialet får ske utan  
uppdragstagarens skriftliga godkännande.

Uppdragstagaren ansvarar för att levererat material är ett resultat  
av eget skapande.

Mertid för ändringar eller tillägg, som inte förorsakats av uppdrags-
tagaren och som inte ingår i avtalet, ska faktureras uppdragsgivaren 
som en ytterligare och separat kostnad.

Uppdragsgivaren ska inte belastas med kostnader för ändringar  
som förorsakas av fel som begåtts av uppdragstagaren.

Om ett uppdrag har senarelagts eller avbrutits genom en åtgärd av 
uppdragsgivaren ska uppdragstagaren ersättas för redan nedlagd 
tid. Inga rättigheter övergår i detta skede till uppdragsgivaren.

Uppdragstagaren ska omgående underrätta uppdragsgivaren om 
eventuella förseningar i en leverans.

Äganderätten till original tillkommer uppdragstagaren. Uppdrags-
givaren ska efter uppdragets upphörande återsända originalen, 
alternativt radera digitala original. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Om en faktura förfaller till betalning:

Försäkra dig först om att du verkligen inte har fått betalt. 

Reagera omgående när fakturan har förfallit och se till att följa upp 
ärendet (så att du inte riskerar att stå utan betalning om uppdrags-
givaren exempelvis går i konkurs).

Skicka din påminnelse några dagar efter fakturans förfallodatum. 
Skriv att uppdragsgivaren kan bortse från påminnelsen om betal-
ningen har gjorts de senaste dagarna.

Om påminnelser och kontakt med uppdragsgivaren inte ger resultat: 
använd dig av ett inkassobolag (Svenska Tecknares medlemmar  
har rabatt hos Intrum) eller ansök om betalningsföreläggande hos 
Kronofogdemyndigheten.

•

•

•

•

En faktura bör innehålla:

Priset med momssatsen specificerad 
och totalbeloppet utskrivet

En skrivning om dröjsmålsränta  
och eventuell påminnelseavgift  
(läs mer om dröjsmålsränta och  
påminnelseavgift på verksamt.se)

Ditt företags bankgironummer

Ditt företags momsregistrerings- 
nummer/VAT-nummer

Formuleringen ”Godkänd för F-skatt”

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Fakturanummer

Fakturadatum

Mottagare (uppdragsgivarens namn/
företagsnamn och adress)

Avsändare (ditt namn/företagsnamn, 
adress och övriga kontakt uppgifter)

Specifikation av varan eller tjänsten, 
samt leveransdatum 

Betalningsvillkor/förfallodatum

6. Fakturering
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Det mesta som nämns i den här handboken har två syften: att ge kun-
skaper som hjälper dig som enskild yrkesutövare att kunna leva på ditt 
yrke och att skapa förutsättningar för ett gemensamt agerande hos 
hela yrkeskåren.

Både uppdragsgivare och uppdragstagare vinner på en professionell 
och i viss mån likriktad arbetsprocess, med konsekventa ersättnings-
nivåer, villkor och rutiner. Det underlättar upphandling, förebygger 
missförstånd och stärker värdet av yrket. Som enskild utövare är du  
en representant för kollektivet – du medverkar till att upprätthålla 
statusen på yrket och möjligheten att kunna leva på det.

Ett bra sätt att vara en del av kollektivet är att gå med i en förening 
som Svenska Tecknare. Då får du hjälp i situationer som kan vara en 
utmaning för en enskild yrkesutövare, med arvodesrådgivning, avtals-
granskning och rådgivning i andra juridiska frågor. Tillsammans med 
andra medlemmar kan du dela erfarenheter och bygga en samhörighet 
med yrkeskåren. Ditt medlemskap möjliggör för föreningen att påverka 
branschen och dess aktörer, och förändra den till det bättre. Och genom 
medlemsinflytande kan du själv vara med och påverka framtiden för 
vårt yrke.

Svenska Tecknare vill att visuella kreatörer ska kunna ha ett hållbart 
yrkesliv. Hållbarhet innebär att något är anpassat för att vara rimligt 
eller hanterbart över lång tid. Det finns flera olika hållbarhetsaspekter 
på ditt yrke:

Ekonomisk hållbarhet: Du ska ha råd att leva ett fullvärdigt liv  
på ditt yrke, det vill säga inkomsten ska räcka över perioder med  
sämre arbetsbelastning, till försäkringar, semestrar, sparande  
och pensions  sparande etcetera.

Ergonomisk hållbarhet: Du ska ha råd att ha rätt utrustning och en 
lämplig arbetsplats, för att utföra ditt arbete i en rimlig arbetsmiljö.

Hälsomässig hållbarhet: Du ska ha råd att utföra ditt yrke med rimlig 
arbetstid och arbetsbelastning, för att kunna hantera stress och 
motverka mental ohälsa, samt kunna vila och återhämta dig både  
på helger och semester.

•

•

•

ETT
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Branschmässig hållbarhet: Ett kollektivt professionellt agerande 
stärker yrkeskårens status och gör det möjligt att bibehålla en  
levande och fungerande marknad för visuell kultur, både nu och  
för kommande generationer av utövare.

Kreativ hållbarhet: Du ska ha råd att avsätta tid och utforma din  
arbetsplats på ett sådant sätt att du kan utvecklas kreativt, fortbilda 
dig teoretiskt och praktiskt, samt utforska dina discipliner och  
utveckla dina yrkesfält.

Kulturell hållbarhet: Som visuell kreatör är du en länk i en kedja som 
bildar en lång tradition. Det finns ett egenvärde i att de som verkar  
i denna tradition i dag ges rimlig möjlighet att förvalta, utveckla och 
berika den visuella kulturen även i vår tid.

•

•

•

Konsten att leva på det vi gör  
– Handbok för yrkesverksamma visuella kreatörer.
Utgiven av Svenska Tecknare, mars 2023. 
Grafisk form och illustration: Karolina Eriksson  
och Ola Jeppsson/OK Studio
Tryckeri: Trydells
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