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Priserna avser år 2017 och kan vid behov justeras. Moms tillkommer med 25%. 
Lägsta avgift som debiteras är 200 SEK (exklusive moms). 
 
Det är fritt för vem som helst att ställa frågor, e-posta och besöka oss. 
Informationssökning och framtagning av material eller liknande arbetskrävande 
tjänster är gratis upp till 30 minuter. Detta gäller för privat eller vetenskapligt 
bruk, ideella föreningar eller folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte. 
Allt övrigt debiteras enligt nedan. Ställ gärna frågor och vänd er till oss om något är 
oklart eller om ni vill diskutera priser. Anställda på KF, Coop och konsumentföreningar 
har 25% rabatt på frågor av privat natur. 
 
 
 
Arbetskostnad     Kostnad (SEK) 
 
Arbetskostnad / timme     600 
(Dokumenthantering, informationsstöd, framtagning, kopiering mm) 
Eller 
Arbetskostnad digitalisering    50 
(per foto/bild eller påbörjad minut för ljud/film) 
 
Bildmaterial (per bild) 
 
Bild får användas gratis endast i privat eller vetenskapligt bruk, inom ideella 
föreningar eller folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte. Övrigt 
användande debiteras enligt:                
 
Bild med upphovsrättsligt skydd 
Spridning i Sverige oavsett medium    900 
Spridning internationellt oavsett medium   1500 
 
Bild utan upphovsrättsligt skydd   
Spridning i Sverige oavsett medium    600 
Spridning internationellt oavsett medium   1100 
 
Lokalhyra-konferensrum 
samt tillgång till kök/pentry, wc och kopiator 
 
Konferensrum halvdag     500 
Kontorsrum 5m2/vecka      210 
 
 
 
 
Kontakt: Michael Hagström (Företagsbibliotekarie) 
Kooperativa Förbundet (KF) Ekonomisk förening 
Arkiv och bibliotek 
Postadress 116 45 Stockholm, Besöksadress Stadsgården 10, plan 2 (Slussen) 
Huvudkontor Postadress 171 88 Solna, Besöksadress Englundavägen 4 
Vxl +46 10 740 00 00 Direkt +4610 743 26 21 
E-post michael.hagstrom@kf.se www.kf.se 
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Utlån föremål (till utställning mm, inkl. arbetsinsats)   Kostnad (SEK) 
 
Utlån föremål nivå 1: upp till 10 föremål    2700 
Utlån föremål nivå 2: endagsinsats insamling föremål   4500 
Utlån föremål nivå 3: flerdagsinsats insamling föremål  6300 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Filmmaterial 
 
Användning hela Norden samtliga medier   3.400/min 
Reklamproduktion -användning hela Norden samtliga medier  10.000/min 
 
Användning hela världen samtliga medier   4.400/min 
Reklamproduktion- användning hela världen samtliga medier  13.000/min 
 
Handhavande-kostnad kan tillkomma om man vill ha hjälp med att 
ta fram filmmaterial. En stor del av vår film förvaras på AMF, 
http://stiftelsen-amf.se (Arme- Marin och flygfilm).   Avtalas AMF 
 
Övrigt 
 
All användning gäller endast för en produktion. Vill man använda  
samma material (bild, film, ljud, föremål) i annan produktion uppstår 
en ny produktion, ett nytt avtalsläge.    Avtalas 
 
All användning av bild, film, ljud och föremål gäller under maximalt 3 år. 
Vill man kan man dubblera en 3-årsperiod så att det blir 6 år, då 
dubbleras också kostnaden. Tidsperioder längre än 6 år  
avtalas/diskuteras enskilt.      Avtalas 
 
Exklusiv rätt att använda material    Avtalas 
 
 
Etik kring likabehandling och mångfald 
 
Material som kommer från oss får inte reproduceras eller användas 
i sammanhang som är diskriminerande eller kränkande på grund av 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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