
	

Grafills strategi og handlingsplan 2022-2025 1  06.05.22 

 
 
 
 
 
APRIL 2022 
Grafills strategi og handlingsplan 2022-2025 
 
 
Hovedstyret, organisasjonens ansatte og tillitsvalgte har jobbet sammen om å utarbeide og videreutvikle en 
tidsriktig, ambisiøs og aktiv strategi og handlingsplan for 2022-2025. Den bygger videre på strategi for 2018-2021, 
men er justert i forhold til dagens virkelighetsbilde. Det er lagt særlig vekt på en konkret handlingsplan for de 
neste årene som speiler situasjonen og behovene til våre utøvere. Handlingsplanen har både tiltak som er videreført 
fra forrige periode, samt nye tiltak for de neste årene.  
 
En viktig jobb for Grafill er å ha oversikt over markedssituasjonen og innrette tiltak som er til hjelp for bransjen. 
Både organisasjonen, medlemmene og fagmiljøene berøres av lokale og globale endringer. Pandemi, krig eller 
andre større begivenheter har påvirkning på arbeidet som skal utføres og markedsøkonomien som man er en del av. 
Styret arbeider mye med erfaringsutveksling for å sikre at strategien holdes oppdatert og er i kontinuerlig utvikling, 
og nye prioriterte tiltak vil bli lagt til underveis. Åpenhet og transparens om hvordan organisasjonen jobber og 
hvor vi til enhver tid er på vei er avgjørende for å lykkes som en troverdig og viktig støtte for våre medlemmer 
uavhengig av hvor i landet de jobber.  
 
Grafill har en unik posisjon som uavhengig bindeledd mellom bransje, næringsliv, kulturliv, politikere, 
virkemiddelapparatet, utdanningene og alle som jobber innen våre fagfelt. Våre viktigste oppgaver er å fremme 
fagene, medlemmene og utøverne, tilrettelegge for nettverksbygging og være kompetansehevende. Vi er en 
landsdekkende organisasjon og lokallagene har en nøkkelrolle i å sikre lokal tilstedeværelse. Grafill skal være den 
beste uavhengige arenaen for å møtes og diskutere fag, og det mest spennende forumet for design og illustrasjon i 
Norge. Grafill skal være et sted å komme hjem til og et faglig fellesskap hvor du skal bli møtt med kunnskap, 
faglighet og forståelse.  
 
Grafills strategi og handlingsplan for 2022-2025 ble vedtatt i Grafills hovedstyre 20.04.2022. 
 
 
 
Strategiens satsningsområder: 
1. Organisasjon, identitet og rekruttering 
2. Fremme fagene, nettverk og kompetanse 
3. Politikk og påvirkning 
4. Økonomi og vederlag 
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1. Organisasjon, identitet og rekruttering 
Grafill representerer en bred medlemsmasse. Våre 1500 medlemmer tilbyr tjenester innen blant annet grafisk 
design, illustrasjon, animasjon, motion design, tegneserieskaping, satiretegning, tjenestedesign, digital design, UX-
design, interaksjonsdesign og brukeropplevelse. Vår målsetting er å løfte behovene til medlemmene, og utarbeide 
differensierte tiltak mot ulike målgrupper. Flere av våre medlemmer definerer seg inn i flere utøverkategorier 
samtidig, og vi arbeider kontinuerlig for å favne bredden bedre. 
 
Vi er opptatt av å benytte fakta som grunnlag for beslutninger og tiltak. Vi arbeider derfor med både innsikt og 
involvering for å kartlegge behovene til aktive og potensielle medlemmer. Vi utarbeider også jevnlige 
lønnsundersøkelser om inntekstgrunnlag og ansettelsesforhold i den kreative bransjen.  
 
Et viktig organisatorisk grep har også vært å bygge opp en juridisk avdeling i Grafill, som nå består av to personer 
(én advokat og én advokatfullmektig). Grafill kan dermed tilby individuell juridisk bistand som en medlemsfordel 
med stor betydning for utøverens økonomiske stilling. I tillegg er juristkompetansen sentral på tvers av alle 
strategiens satsningsområder. Eksempelvis øker lovkravene til organisasjonen, med nye krav som GDPR og lov om 
kollektiv rettighetsforvaltning. Samtidig skjer store deler av det politiske påvirkningsarbeidet gjennom regelend-
ringsprosesser der lovkyndighet gir større gjennomslag. Den juridiske kompetansen er også nødvendig for å sikre 
utøvernes rettigheter i de forhandlinger Grafill er involvert i, enten forhandlingene skjer innad i forvaltningsorga-
nisasjonene eller overfor eksterne parter.   
 
Etterspørselen etter visuell kommunikasjon og visuelle virkemidler fortsetter å øke, ikke bare i de store byene, men 
også i småbyene. Både store virksomheter og mindre bedrifter bestiller mer av digitale tjenester og animasjon, i 
tillegg til de klassiske grafisk design oppdragene. Med økt oppdragsmengde er det enklere å etablere designpraksis 
utenfor de store byene, og vi ser at det vokser frem nye designmiljøer mange steder rundt om i landet. I tillegg har 
det aldri vært bedre tilrettelagt for at norske designere og illustratører kan jobbe både hjemmefra og internasjonalt. 
Lokal tilstedeværelse blir dermed stadig viktigere for Grafill som en organisasjon som skal være landsdekkende, 
aktuell og tilstedeværende.  
 
Lokale aktiviteter skaper tilhørighet og samhold gjennom det faglige fellesskapet. Våre lokallag og frivillige er og 
blir viktige ambassadører for våre fag og de tar med seg Grafills strategi inn i det de gjør. Samtidig trenger de stor 
frihet og mulighet til å forme faginnhold og aktiviteter. Styret og administrasjonens arbeid med lokallag og 
faggrupper skal videreføre denne lyttende bottom-up tilnærmingen. Det skal være givende, lærerikt og gøy å være 
frivillig i Grafill. 
 
En stor andel av de som arbeider med design og visuell kommunikasjon i Norge i dag, er ikke medlemmer i 
Grafill. Vi må jobbe for at de finner sin faglige tilhørighet hos oss, og arbeidet med en rekrutteringsstrategi er i 
gang. Vi skal appellere til samhold og fellesskap, bruke lokale tillitsvalgte og jobbe for at personer med 
påvirkningskraft blir gode Grafill-ambassadører.  
 
En prioritert rekrutteringsgruppe er de som arbeider i det digitale feltet, og da spesielt designere som jobber med 
digitale løsninger og tjenester. Norge er best i klassen på interaksjonsdesign og brukeropplevelse, og vår målsetting 
i neste periode er å løfte frem designerne som jobber innen interaksjonsdesign, tjenestedesign, front end 
design/utvikling m.fl., og synliggjøre Grafills relevans som organisasjon for disse.  
 
Andre prioriterte grupper er studenter og nyutdannede innen våre fag. I tillegg ønsker vi å fange opp enda flere av 
de mange som definerer seg som designere i dag, som går på arrangementene våre og som er med på aktiviteter, 
men som ikke søker medlemskap. Grafill bør være det naturlige stedet for faglig tilhørighet og inspirasjon, og i 
tillegg det naturlige stedet å søke etter ressurser som omhandler overgang til arbeidslivet, hvordan få jobb og 
hvordan holde seg relevant og oppdatert. Vi ser også et potensiale i å få flere til å tegne firmamedlemskap, og 
gjennom byråene og inhouse designmiljøene rekruttere flere av de som jobber for faget som ledere, rådgivere og 
prosjektledere, men som ikke selv er direkte utøvere av designfagene. 
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Mangfold er et viktig satsingsområde for Grafill, og noe som skal være naturlig integrert i alt vi arbeider med. Med 
mangfold mener vi etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med 
mer. Målet er å bidra til en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert. I november 2021 påbegynte 
faggrupper og lokallag arbeidet med å utvikle en egen mangfoldstrategi.  
 
Bærekraft skal også de neste årene være et satsingsområde i Grafill. Vi vil arbeide for at bransjen har det som en 
naturlig og integrert del av utøvelsen av yrket, og mange designere er allerede godt i gang med å hjelpe bedrifter 
med omstilling til en grønn profil. Grafill skal bidra til å skape læringsmuligheter for hvordan designere og 
illustratører kan jobbe for en sterkere sirkulærøkonomi. I tillegg vil vi bidra som miljøpartner i forhold til 
anbudsprosesser. 
 
 
2. Fremme fagene, nettverk og kompetanse 
Felles for alt vi gjør er å fremme fagene, medlemmene og utøverne, tilrettelegge for nettverksbygging og være 
kompetansehevende. Vi jobber for at Grafill skal være den beste uavhengige arenaen for å møtes og diskutere fag, 
og for å ta plassen som det mest spennende forumet for illustrasjon og design. 
 
Grafill skaper arenaer for inspirasjon, engasjement og faglig fellesskap for medlemmer og andre profesjonsutøvere 
gjennom utstillinger, aktiviteter og ulike prosjekter. Vi fortsetter arbeidet med å gjøre Møllergata 39 til utøvernes 
hus, hit skal man søke for faglig utvikling og sosialt fellesskap. Vi viderefører våre to store velrennomerte 
konkurranser Årets vakreste Bøker og Visuelt, som begge er arenaer for faglighet, nettverk og kompetanse. I tillegg 
fortsetter vi samarbeidene med eksterne aktører om både faste og mer sporadiske prosjekter.  
 
Frivillighetsapparatet bidrar til faglige og sosiale møteplasser over hele landet. Lokallagene har en betydningsfull 
rolle i å bygge og samle lokale miljøer og nettverk slik at Grafill er godt representert, og for at fag og fagfolk skal 
synliggjøres i hele Norge. Faggruppene er primært Oslo-baserte og har ansvar for å fremme sine fagområder 
spesielt og bidra til at Grafill som organisasjon har differensiert og oppdatert innhold. I tillegg er faggruppene en 
viktig arena for både kultur- og næringspolitiske saker. Faggrupper og lokallag samarbeider ofte for å sikre gode 
tilbud på tvers av landet. Det er høyt prioritert å sikre de frivillige riktige rammer, god støtte, verktøy og 
betingelser.  
 
Grafill deltar i en rekke nettverk med relevante nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å sikre at 
organisasjonen til en hver tid er oppdatert og bygger kompetanse på hva som foregår av relevante strømninger 
innen våre og omkringliggende fagfelt. 
 
 
3. Politikk og påvirkning 
Grafill skal også i årene som kommer fortsette sitt arbeid med å påvirke og styrke mulighetene for de vi 
representerer. Vi skal være en organisasjon som er kjent for sterke og gode relasjoner til søsterorganisasjoner, 
myndigheter, og bransjen. Samarbeid med andre gir oss større påvirkningskraft og skaffer oss allierte i politiske 
saker. Internasjonalt står vi sammen med International Council of Design og European Illustrators Forum om 
globale utfordringer. 
 
Grafill jobber kontinuerlig kulturpolitisk, som for bedre innkjøpsordninger i Kulturrådet og med innspill til kunst- 
og kulturmeldinger. Vi viderefører arbeidet rettet mot bokbransjen om blant annet bokloven, konkurranseloven og 
Tegneserieopprøret. Vi løfter vilkårene for ytringsfrihet for satiretegnerne og deres betydning for den politiske 
samfunnsdiskursen gjennom blant annet World Expression Forum. Grafill fortsetter vårt arbeid mot ubetalte 
illustrasjonskonkurranser og står sammen med blant annet Svenska Tecknare og EIF. 
 
Grafill har en næringspolitisk rolle i å løfte designfagene opp mot privat næringsliv og offentlig virksomhet. I 
næringsorienterte sammenhenger er for eksempel DOGA og næringslivsorganisasjoner naturlige 
samarbeidspartnere. Vi har over en lengre periode arbeidet for å bedre vilkårene i anbudskonkurranser. Vi blir 
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jevnlig tipset om konkurranser med urimelige vilkår. En positiv utvikling er at utlysere oftere kontakter oss direkte 
i forkant for en kvalitetssikring. Arbeidet er et resultat av godt samarbeid med byråer i bransjen, og vil videreføres i 
neste strategiperiode. Vårt mål er å heve kvaliteten på konkurransene og jobbe for at Grafill blir en naturlig 
samarbeidspart for utforming av konkurranser innen våre fag.  
 
4. Økonomi og vederlag 
Grafills aktiviteter finansieres i dag hovedsakelig av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor, Norwaco og 
Biblioteksvederlaget. Forhandlingene om fordeling av vederlagsmidler er dermed et viktig arbeid i Grafill for å 
sikre at de rettmessige vederlagsmidlene når de vi representerer gjennom økte aktiviteter. 
 
Grafill er forpliktet til at vederlagsmidlene skal komme alle opphaverne vi representerer til gode, både medlemmer 
og ikke-medlemmer. Aktivitetene inkluderer stipendtildeling, fagfremmende og kompetansehevende aktiviteter og 
arrangementer, samt organisasjonens øvrige politiske og rådgivende arbeid. Tiltakene bidrar til at skapere innen 
våre fagområder lykkes i sitt faglige virke og kan fortsette å skape nye åndsverk. For å sikre at vederlagsmidlene 
benyttes i tråd med medlemmenes ønsker, forankres bruken i Grafills hovedstyres budsjettvedtak og 
generalforsamlingens godkjenning av regnskaper, strategi og handlingsplan og valg av styremedlemmer.  
 
Den nye loven om kollektiv rettighetsforvaltning (krf-loven) stiller nye krav til forvaltning og fordeling av 
vederlagsmidler, både i forvaltningsorganisasjonene og – i visse tilfeller – i medlemsorganisasjonene. Det pågår et 
omfattende arbeid med å avklare hvordan regelverket påvirker Grafill og vår bruk av vederlagsmidler. Grafill 
jobber her tett med forvaltningsorganisasjonene og våre søsterorganisasjoner på kulturfeltet for å sikre forsvarlig 
bruk av vederlagsmidler i tråd med lovverket. 
 
Grafillstipendene er en viktig inntektskilde for mange av våre medlemmer. Det er derfor behov for kontinuerlig 
evaluering og videreutvikling av stipendene i takt med endrede behov hos opphaverne, endringer i markedene og 
endringer knyttet til vederlagsmidlene.  
 
Det er en klart formulert ambisjon i strategien at Grafill skal finne flere finansielle ben å stå på. Vi vil derfor i 
kommende strategiperiode aktivt søke ekstern støtte til våre prosjekter der det finnes finansieringsmuligheter. 
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Grafills handlingsplan med tiltak 2022-2025 
 

Satsningsområde Mål Tiltak Tidsplan 

Organisasjon, 
identitet og 
rekruttering 

Øke samhold og fellesskap Bygge merkevaren Grafill som et faglig 

fellesskap man vil støtte opp om og være en del 

av. 

TBD 

Utvikle Grafills lokaler i Møllergata 39 til å bli en 

naturlig base og faglig møtepunkt for 

medlemmer 

TBD 

Øke Grafills relevans for 

designere i det digitale feltet 
Synliggjøre Grafills relevans som organisasjon 

og faglig fellesskap for alle som utdanner seg 

eller jobber innen det digitale feltet. 

TBD 

Faglig relevant med 

differensierte tilbud 
Utarbeide flere differensierte tilbud som treffer 

medlemskategoriene med særlig vekt på 

prioriterte målgrupper som: 

interaksjonsdesignere, studenter, 

bokillustratører og tegneserieskapere. 

TBD 

Landsdekkende med synlig 

lokal tilstedeværelse 

Løfte frem de lokale miljøene og vise faglighet 

fra hele landet. 

TBD 

Sikre god støtte fra Grafill sentralt til faggrupper 

og lokallag. 

TBD 

Legge til rette for gode interne samarbeid på 

tvers av fag og geografisk belligenhet. 

TBD 

Bistå det lokale frivillige apparatet så de kan ha 

gode tilbud og lykkes med lokal rekruttering.  

TBD 

Sikre at flere lokaltilbud blir tilgjengelig 

nasjonalt gjennom økt bruk av streaming 

og/eller digitale arrangementer. 

TBD 

Øke Grafills medlemsantall Ferdigstille og iverksette rekrutteringsstrategi. TBD 

Rekruttere flere som jobber innen det digitale 

feltet. 

TBD 

Rekruttere flere studenter og nyutdannede. TBD 

Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn. TBD 

Iverksette rekrutteringstiltak sentralt og lokalt.  TBD 

Skape gode ambassadører Jobbe mot skoler og firma så de er gode 

ambassadører for studenter og ansatte. 

TBD 

Øke inkludering og mangfold 

 

Videreutvikle mangfoldstrategi og 

implementere inkluderingstiltak utviklet av 

lokallag og faggrupper. 

TBD 

Sikre at mangfold og inkludering er klare 

kriterier for alle verv, utvalg og arrangementer. 

TBD 

fremme fagene overfor minoritetsgrupper. TBD 

Bidra til økt bærekraft 

 

Utvikle strategi for bærekraft. Avstemme Grafills 

drift og aktiviteter i forhold til FNs 

bærekraftsmål. 

TBD 

Løfte bærekraft i faglige sammenhenger og 

bidra til at designere og illustratører øker 

kompetanse på bærekraftige designvalg, 

miljøsertifiseringer og sirkulærøkonom. 

TBD 
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Kunnskapsdrevne strategiske 

beslutninger. 

Sikre at datadrevet kunnskap, behovsanalyser 

og innsiktsarbeid ligger til grunn for strategiske 

beslutninger. 

TBD 

Gjennomføre brukerundersøkelser og annet 
innsiktsarbeid ved behov. 

TBD 

Gjennomføre lønnsundersøkelse hvert andre år. TBD 

Fremme fagene, 
nettverk og 
kompetanse 
 

 

 

 

Synliggjøre designfagene, 

illustrasjon, tegneserie, 

animasjon og motion design. 

 

 

 

 

 

Synliggjøre verdien av fagene mot relevante 

aktører i Norge og internasjonalt. 

TBD 

Synliggjøre Grafills relevans som organisasjon 

og faglig fellesskap for alle som utdanner seg 

og jobber inne våre fagfelt. 

TBD 

Løfte frem og inkludere designere som jobber 

med digitale løsninger og tjenester. 

TBD 

Løfte frem og anerkjenne kvaliteten på norsk 

visuell litteratur. 

TBD 

Løfte og synliggjøre satiretegnere, 

bokillustratører og tegneserieskapere. 

TBD 

Vedlikeholde eksisterende 

og oppsøke nye 

samarbeidsrelasjoner 

Samarbeide med og synliggjøre Grafill mot 

relevante aktører i Norge og internasjonalt. 
TBD 

Inngå relevante samarbeid for å sikre fellesskap 

og økt påvirkningskraft. 

TBD 

Videreføre etablerte og 

utvikle nye fagfremmende 

aktiviteter 

Visuelt, Årets vakreste bøker, Early Nerds, 

fagarrangementer, utstillinger mm skal til 

enhver tid være relevante og fremme fagene. 

TBD 

Relevant rådgivning, støtte 

og veiledning til medlemmer 

 

Sikre juridisk og forretningsmessig rådgivning, 

støtte og veiledning til alle medlemmer, basert 

på deres behov. 

TBD 

Utvide Grafills rådgivningstjeneste med flere 

konkrete verktøy. 
TBD 

 

Kurs- og kompetanseheving	
 

(Kompetanse defineres som 

kunnskap, ferdigheter og 

holdninger.) 

 

 

 

Tilby relevante kompetanseutviklings-

muligheter for medlemmer og andre som 

jobber innen våre fagområder.  

TBD 

Tilby relevante foredrag, kurs og 

oppdateringsmuligheter for kjøpere og brukere 

av Grafill-medlemmenes faglige register. 

TBD 

Tilby kurs og opplæring i hvordan drive 

lønnsomt som designer eller illustratør. 
TBD 

Kartlegge kompetansehevingstiltak for 

medlemmer/utøvere som faller utenfor dagens 

marked. 

TBD 

Politikk og 
påvirkning 

Bedre rammevilkårene til 

illustratører og designere 

som jobber i forlagsbransjen 

Videreføre tiltak fra handlingsplan for de som 

jobber med bøker.  

TBD 

Jobbe for økte midler til tegneserier på 

innkjøpsordningene til Kulturrådet. 

TBD 

Jobbe for samme unntak i konkurranseloven for 

bokillustratører og designere som forfattere og 

oversettere. 

TBD 

Reforhandle rammeavtalen med 

Forleggerforeningen. 

TBD 
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Jobbe for rettferdig vederlag i alle 

sammenhenger, f.eks. DKS. 

TBD 

Jobbe for ytringsfriheten og satiretegnernes 

betydning for samfunnsdiskursen og 

demokratiet. 

TBD 

Lobby og politiske 

samarbeid 

Knytte kontakter, være en kjent og synlig aktør 

for både politikere og byråkrater, samt en god 

medspiller for våre søsterorganisasjoner.  

TBD 

Drive lobbyvirksomhet i fagrelevante 

sammenhenger når politiske avgjørelser skal tas 

overfor Kulturdepartementet, Nærings- og 

fiskeridepartementet og andre statlige 

instanser. 

TBD 

Anbudsarbeid konkurranser Bistå både tilbydere og innkjøpere av 

designtjenester til å lykkes i anbudsarbeid 

gjennom informasjon, verktøy og rådgivning.  

TBD 

Påvirke til rettferdige konkurransevilkår for alle 

som jobber innen våre fag. 

TBD 

Økonomi og 
vederlag 

Sikre langsiktig og strategisk 

økonomisk planlegging for 

Grafill 

Videreutvikle aktivitetsregnskap for å 

synliggjøre Grafills ressursbruk og verdiskaping 

for alle som jobber innen fagene vi 

representerer. 

TBD 

Sikre finansiering av drift og 

aktiviteter 

 

Utrede nye mulige inntektskilder for Grafill. TBD 

Bistå faggrupper og lokallag i å søke eksterne 

midler. 

TBD 

Søke ekstern støtte til prosjekter som ÅVB slik at 

Grafill ikke bærer hele kulturarrangementet 

alene. 

TBD 

Transparent og målrettet 

fordeling av vederlagsmidler 

Utarbeide policy for fordelingsnøkkel for 

vederlagsmidler. 

TBD 

Iverksette nødvendige tiltak for å overholde lov 

om kollektiv rettighetsforvaltning. 

TBD 

 


