
 

 

 

 

Statistarvoden 
gäller fr o m 2022-03-02 
 

Statistföreningen rekommenderar följande minimiersättningar för statistuppdrag.   

Statistföreningen rekommenderar statister att inte acceptera uppdrag utan ersättning (arvode) med undantag för    
s k skolprojekt. Med ersättning (arvode) avses inte t ex biobiljetter, presentkort, goodiebag.  

Det är alltid statisten och produktionsbolaget (motsvarande) som tecknar avtal om arvode. Denna rekommendation 
skall endast ses som en vägledning för minimiersättning. 

Rekommendationen gäller endast rena statistuppdrag.  

Skolprojekt m m 

Vid s k skolprojektuppdrag där ersättning (arvode) inte utgår kan statisten i stället t ex erbjudas en kopia av den 
färdiga produktionen. 

Utannonsering av statistuppdrag, kallelse till statistuppdrag. 

Statistföreningen rekommenderar produktionsbolag, castingbolag, statistansvariga (motsvarande) att vid 
utannonsering av statistuppdrag uppge uppdragets tidsomfattning, om det är dag-, kvälls- eller nattinspelning och 
arvode för uppdraget. 

I slutlig kallelse till inspelning skall inställelsetid och sluttid meddelas. 

Tider  
Heldag baseras på 9 timmar (inklusive lunchuppehåll) mellan kl. 07,00 och 21.00. Halvdag avser 4 timmar (mellan 
kl 07,00-21,00) utan måltidsuppehåll. På kvälls- och nattid samt helger tillkommer ersättning för obekväm 
arbetstid. Avslutas uppdraget efter planerad sluttid utgår ersättning för mertid per påbörjad timme. 

Rena statistuppdrag 

Enkelt statistuppdrag 

Uppdrag som inte föregås av provfilmning (motsvarande) eller kostymprovning (motsvarande) som sker vid annan 
tidpunkt än inspelningstillfället. Man skall dessutom inte behöva ha med sig mer än ett ombyte till inspelningen 
eller några andra speciella krav på kostymering, rekvisita, bil eller liknande 

Kvalificerat statistuppdrag 

Uppdrag som föregåtts av provfilmning (motsvarande) och/eller kostymprovning (motsvarande) som genomförts 
vid annan tidpunkt än inspelningstillfället eller uppdrag där man skall ha med sig flera ombyten, rekvisita, speciell 
kostymering, egen bil eller liknande 

  



 

 

Rekommendation, minimiersättning för rena statistuppdrag 

  Enkelt statistuppdrag Kvalificerat statistuppdrag 
  Arvode som 

lön 
Arvode mot 

faktura 
Arvode som 

lön 
Arvode mot 

faktura 
Halvdag högst 4 timmar 500 kr 657 kr 695 kr 913 kr 
Heldag högst 9 timmar 998 kr 1 312 kr 1 248 kr 1 640 kr 
 om uppdraget enligt kallelsen skall pågå 

mer än 9 timmar tillkommer per påbörjad 
överskjutande timme 
 

125 kr 164 kr 155 kr 203 kr 
     
     
      
Mertid  om uppdraget pågår längre än i kallelsen 

angiven sluttid tillkommer per påbörjad 
timme 

199 kr 262 kr 199 kr 262 kr 
     
     

 

Tillägg för obekväm arbetstid (OB-ersättning) 
 

 
Arvode som 

lön 
Arvode mot 

faktura 
M – L 21,00-24,00 per uppdrag 250 kr 359 kr 
L 07,00-21,00 per uppdrag 150 kr 197 kr 
M -L 00,00-07,00 per uppdrag 500 kr 657 kr 
S och helgdag, påsk-, 
pingst-, midsommar-, 
jul- och nyårsafton 

per uppdrag 500 kr 657 kr 

 

Vägledande arvoden 

  Arvode  
(vid fakturering tillkommer 
sociala avgifter) 

Film och TV Medverkan med funktion för 
handlingen (t ex replik) 

Enligt Scen och Films (f d 
Teaterförbundet) avtal 

Reklamfilm, TV Internet m m Medverkan i bakgrunden utan funktion 
för handlingen 

999 – 3 000 kr/dag 

 Medverkan med funktion för 
handlingen (t ex replik) 

Enligt Scen och Films (f d 
Teaterförbundet) avtal 
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