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Enkelt uppdragsavtal
Text/vinkel: (uppdragets innehåll)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bild: (vilka bilder som ska tas)
…………………………………………………………………………………………...........
Omfattning text: c:a ……… tecken
Omfattning bild: ………………………………….
Leverans senast: ..........................
Användningsrättigheter:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...........
Arvode:
…………………………………………………………………………………………...........
Arvodet inkluderar sociala avgifter. Moms tillkommer.
Uppdragstagaren innehar F-skattesedel.
Leveransmetod: Text levereras via epost. Bilder via er FTP eller nedladdningslänk från
min Dropbox.
Betalningsfrist: 30 dagar från leverans.
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Avtalsmallar
Ett enkelt avtal kan förhindra tvister och hjälpa dig ifall du ändå skulle bli oense med
uppdragsgivaren.
Här ett exempel på hur ett avtal kan se ut:
Text/vinkel: Reportage från Xstad om företeelsen Z. Intervjuer med personerna X och
Y som får berätta vad de vet om företeelsen Z. Jag kommer också göra en enkät och
skriva om bakgrunden till företeelsen Z.
Bild: Porträtt på alla som intervjuas, reportagebilder av företeelsen Y och från Xstad.
Omfattning text: c:a 3 500 tecken
Omfattning bild: 5 påsiktsbilder, 2 bilder för publicering.
Leverans senast: ÅÅÅÅMMDD
Användningsrättigheter: Första- och andraanvändning: En gång i tidskriften XYZ och
på XYZ:s webbsajt www.xyz.se.
Arvode: 12 timmar x 1 114, enligt den högre frilansrekommendationen eftersom
uppdraget innebär såväl text som bild + 20 procent för andrapublicering.
13 368 + 2 674 (20 procent) = 16 042 kronor F-skatt, exklusive moms.
Leveransmetod: Text levereras via epost. Bilder via er FTP eller nedladdningslänk från
min Dropbox.
Betalningsfrist: 30 dagar från leverans.
Här på hemsidan finns också några avtalsmallar du kan använda:
Enkelt uppdragsavtal (klicka på pdf till höger)
Enkla avtalsmallen är till för dig som gör ett frilansuppdrag i taget.
Avtal/överenskommelse för uppdrag till etermedia och till tidskrift/tidning/webbsida
etc (klicka på pdf till höger)
Du som gör större frilansuppdrag eller jobbar löpande åt samma kund kan använda
mer utförliga standardavtal.
Vi har förslag till ett formulär för tidskrift/tidning/webb samt ett för etermedia. De
skiljer sig åt när det gäller nyttjanderättens omfattning.
Klicka på det formulär som passar dig bäst, fyll i det som gäller ditt uppdrag, ta bort
de avtalspunkter som inte är relevanta. Mejla avtalet till uppdragsgivaren och be denne
att bekräfta att ovanstående gäller som avtal.

