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rådgivning 
Rekommendationerna är exempel och för
håller sig till motsvarigheter från organisa
tioner som företräder andra konstformer. 
Alla belopp är minimum, och gäller från 
2014. Faktiska arvoden kan skilja sig åt 
beroende på förutsättningar såsom publi
ceringsform, upplaga, antal publiceringar, 
avsändare, mottagare, osv. Till dig som är 
yrkesaktiv medlem erbjuder vi även rådgiv
ning och information.

tecknade serier

seriestripp (3-stripp)
 Dagspress 3 000
 Tidskrift 4 000
 Serietidning 4 000

söndagsstripp (dubbelstripp/halvsida)
 Dagspress  4 000
 Tidskrift  5 000
 Serietidning  5 000

arvoden för  
olika uppdrag
Serieförmedlingens arvodesrekommendationer för 
yrkesaktiva medlemmar är ett stöd i förhandling om 
arvoden för olika typer av uppdrag. 

 
seriesida
 Dagspress  6 000
 Tidskrift  7 000
 Serietidning  7 000

serienovell (pris/sida)
 Dagspress  5 000
 Tidskrift  6 000
 Serietidning  6 000

seriebok
 Royalty 25 %
 Förskott royalty på 
  halva upplagan
 
framträdanden (efter författarförbundet)

framträdanden
 Större  16 400 
 Mindre, upp till 2 tim 6 000
 Mindre, upp till 15 min 2 800
 Traktamente, heldag 220
 Traktamente, halvdag 110
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 Logi faktiska kostnader
 Resa faktiska kostnader

konsult, intervju, panel
 Ersättning, minimum 1 500
 > 1 tim 750 per påbörjad tim

Workshop, heldag 8 000–10 000
Workshop, halvdag 6 000–8 000

utställningar (efter kro/kif, mu)

separat- och grupputställningar
 Separat  5 300
 Grupp, 2–3 delt. 3 200 per pers. 
 Grupp, >3 delt. 2 200 per pers. 

vandringsutställning
 Vandring 1–5 st 4 800 per pers. 
 Vandring 6–10 st 6 400 per pers. 
 Vandring 11–15 st 7 900 per pers. 

institutioner (museer/konsthallar)
 Större  4 300 per v.
 Medel  3 200 per v.
 Mindre 2 200 per v.
 Små 1 100 per v.

illustrationer
 

illustration, enkel  4 000
illustration, avancerad  8 000

seriefrämjandet 
Seriefrämjandet är Sveriges organisation för 
konst formen tecknade serier och verkar för 
att sprida kunskap om och utveckla serie
konsten. Den självklara kontaktpunkten för 
alla som arbetar med serier professionellt, 
vill ha serier som en del av sin verksamhet 
eller bara vill lära sig mer om konstformen. 

Bli medlem
Du som är arbetar professionellt med serier 
eller studerar ämnet eller kringliggande äm
nen kan bli medlem. Du hittar mer informa
tion och ansöker via serieförmedlingen.se.

kontakt
Seriefrämjandet
Friisgatan 15 B | 214 21 Malmö
040661 40 70
serieformedlingen@serieframjandet.se
www.serieformedlingen.se

A
Ansök om medlemskap på 
serieförmedlingen.se!
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SERiEFöRMEDLinGEnS arvodesrekommenda
tioner för yrkesaktiva medlemmar är ett stöd i för
handling om arvoden för olika typer av uppdrag. De 
ska se till att det råder en balans mellan arbetet 
som utförs och ersättningen som ges. 


