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2016

4 februari

Form: Martin Frostner Studio

Foto: Jenny Gustafsson

Svenska Tecknare utökar
medlemsförmånerna
med gruppförsäkring
och trygghetspaket.

1 mars
Debattartikel av Karin Ahlin,
ordförande för Svenska Tecknare,
publiceras i Dagens Media med
rubriken ”Välkommen till Bonnier
Tidskrifters slavmarknad”.

9 mars
Sektionen Bildberättande för barn
och ung (BUG) håller seminarium
på temat ”Från bilderbok till
spel – en introduktion till digitalt
bildberättande” med Ingrid Flygare
och Katarina Strömgård.

Foto: Frida Hammar

14 mars
Svenska Tecknare lämnar
remissvar till regeringen
om utredningen Gestaltad
livsmiljö. Föreningen välkomnar
en framåtblickande politik där
form ges ett större erkännande.

18 mars
Snöbollen-priset för årets svenska
bilderbok går till Joanna Hellgren
med boken Småkrypsboll. Svenska
Tecknare är medfinansiär av priset.
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Svenska Tecknare

Året i siffror

15,4

2016

1 225 1 377

miljoner kronor

Antal medlemmar

Intäkter

2

5,6

miljoner kronor

miljoner kronor

Individuell
Reprografiersättning
Avsättning till individuell
upphovsrättslig ersättning

Illustration: Martin Frostner Studio/Spektra

2011

2 467
följare

Stipendier

Instagram

ur Kopieringsfonden delades
ut till 80 stipendiater

(År 2015 var antalet 1 827)

Detta är Svenska Tecknare
Svenska Tecknare bildades 1955. För
eningen är en intresseorganisation för
yrkesverksamma illustratörer, grafiska
formgivare, animatörer och serieteck
nare. Föreningens syfte är att utveckla
och stärka medlemmarnas ekonomiska
och juridiska intressen samt att
förbättra villkoren och höja statusen för

yrkesverksamma utövare inom bild och
form. Våra prioriteringar är att:
–V
 erka för att värna och stärka
upphovsrätten
– J obba för att upphovsrättsliga ersätt
ningssystem stärks och utvecklas
–E
 rbjuda kvalificerad rådgivning inom
juridik och arvoden
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– Verka för att förbättra trygghets
systemen för frilansare
– Skapa nätverk mellan medlemmarna
– Ge ut tidskriften Tecknaren
– Driva påverkansarbete inom kulturoch näringspolitik
– Verka som remissinstans för lag
förslag från regeringen

Ordförandekrönika

Bildsamhället är här för att stanna
2016 har Svenska Tecknare, genom mig,
varit representerade med generalsekreterarposten i styrelsen för Ico-D, den enda
i sitt slag världsomspännande sammanslutningen för organisationer som vår.
Det glädjer mig att kunna konstatera att
Svenska Tecknare inte bara håller måttet
internationellt, utan också ofta imponerar med sin verksamhet. Och när jag
berättar att vi dessutom för varje år blir
fler och fler, känner jag mig extra stolt.

Tyra von Zweigbergk
Tf ordförande

Illustration: Nils Jarlsbo

medlemmar här i Sverige en allt hårdare
kommersiell marknad med starka aktörer
som vill sätta förhandlingsagendan. Vi
jobbar ständigt för att öka förståelsen kring
våra yrken och motverka oskäliga villkor.
8 av 10 yrkesutövare inom bild och
form är egenföretagare. Men de svenska
trygghetssystemen är i dag inte anpassade
efter den kreativa sektorns verklighet
och behov. En satsning under 2016 var
därför att påverka regeringens pågående
socialförsäkringsutredning. Tillsammans
med flera bildorganisationer tog Svenska
Tecknare initiativ till en rapport som lämnades över till socialförsäkringsministern,
ett arbete vi fortsätter driva under 2017.
Under 2016 arrangerade vi också Kolla!
– vår jurybedömda bild- och formtävling –
som syftar till att visa upp, belysa och
diskutera vad som händer i branschen just
nu, utifrån kreatörernas egna perspektiv.
Svenska Tecknare har ständig dialog
och samarbeten med andra organisationer, både i och utanför Sverige. Under

Foto: Jenny Gustafsson

B

ildens kraft möter oss varje
dag. I det offentliga rummet,
i kulturutbudet, i medierna.
Bilder kan hjälpa oss att
förstå saker, de kan förändra
vår uppfattning av verkligheten och ge oss
nya sätt att tänka.
Därför tycker människor om bilder. Vi
tycker om att visa dem för andra och kommunicera med hjälp av dem. Och med det
senaste decenniets digitala utveckling –
förändring av medielandskapet, tekniska
innovationer och nya kommunikationskanaler – har intresset exploderat. På
kort tid har strukturerna omskapats för
hur vi tar till oss och utbyter information
i samhället och världen.
Att vi lever i ett bildsamhälle betyder
dessvärre inte att skapandet värderas
tillräckligt högt. Här driver Svenska Tecknare ett viktigt förändringsarbete. Trots
ett upphovsrättsligt reformförslag från
EU-kommissionen i september – mycket
uppskattat från kreatörerna – möter våra
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Medlemsröster

Konst, vardag
och arbetsvillkor
Nina Hemmingsson och Sven Nordqvist. Olika genrer,
olika generationer, olika bakgrund. Men också en hel del
gemensamt. Bland annat är de båda medlemmar i Svenska
Tecknare – och de tror på bilden som uttrycksmedel.

N

är vi når Nina Hemmingsson på telefon är hon faktiskt på väg till jobbet.
Detta är nämligen helt nytt – två dagar
i veckan jobbar hon som förläggare
och redaktör på bokförlaget Kartago.
– Jag trodde inte jag skulle tycka det är skönt att
gå till en arbetsplats, men det är kul att få jobba med
något som inte handlar om mig själv. Även om det är
inom samma område.
Huvudspåret är fortfarande tecknandet, som hon
har ägnat sig åt under i stort sett hela uppväxten.
Även om det mest blev
andra områden när hon
kom in på Konstakademien: måleri, videokonst,
performance.
– När jag skulle ha min
slututställning hade jag
planerat en ljudinstallation, men bara en vecka
före vernissaget ändrade jag mig och ställde ut mina
teckningar i stället. Det kändes mest naturligt för
mig. Och på den vägen är det.

”Ett tag ringde jag dem
nästan varje gång jag
hade ett nytt jobb.”
Nina Hemmingsson
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– Det är lätt att man vill visa sig duktig för att
framstå som proffsig, och därför har svårt att
uppvärdera det som ligger en själv närmast. Att
det kan kännas pinsamt bara för att det är enkelt.
Men det är ju tecknandet som är mitt uttryck, säger
Nina Hemmingsson.

A

tt hon gillar att teckna har delvis rent
praktiska orsaker.
– Det är något man kan göra när som
helst, var som helst, utan att kånka
runt på tunga saker.
– Som konstnär är det så mycket man vill uttrycka,
och teckna är ett enkelt sätt att göra det på. Efter
Konstakademien var jag less på den världen och
ville komma tillbaka till mig själv. Nu har jag dock
funderat på att börja måla igen. Men det kräver
förberedelser – jag måste städa i ateljén och se till att
jag inte blir störd. Så det har inte blivit av ännu .
Nina Hemmingsson får ibland höra att hon tecknar
fult, men det är ingenting hon tar åt sig av.
– Jag vet vad jag kan och har bra självförtroende
som tecknare. Men jag vill undvika att vara för

Nina Hemmingsson porträtterad av Sven Nordqvist.
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Sven Nordqvist porträtterad av Nina Hemmingsson.
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Medlemsröster

”snitsig” och har därför små knep för att göra det
svårare – till exempel genom att ha papperet ganska
långt ifrån mig eller att använda stålpennor, som jag
doppar i flytande tusch.
Nina Hemmingsson har försörjt sig som tecknare
i 15 år nu, och även om det var kärvt i början har hon
kunnat leva på tecknandet hela tiden.
– Redan tidigt hade jag ett bra stöd från Galago, och
så blev jag tidigt publicerad i Ergo och Aftonbladet.
Då förstod jag inte hur svårt det var att komma in där,
och hur viktigt det var att ha en plattform för att nå ut.

T

ill inkomsten bidrar också klassiska
illustratörsuppdrag, till exempel
bokomslag. Och så har Nina fått flera
stipendier – just nu har hon ett femårigt sådant från Författarfonden.
– Svenska Tecknare har varit ett stort stöd. Ett tag
ringde jag dem nästan varje gång jag hade ett nytt jobb,
för att få tips och råd om arvoden och avtal. Och det är
viktigt, för många tecknare är underbetalda. Jag har
dock haft tur med ganska få uppdragsgivare, som alltid

har varit schyssta. Det gäller dock att vara observant,
framför allt när det gäller publiceringens omfattning.
Här finns det en okunskap hos många uppdragsgivare.

S

ven Nordqvist är Pettson och Findus med
stora delar av svenska folket. Men han hade
lika gärna ha kunnat rita hus i stället.
– När jag inte kom in på Konstfack
utbildade
jag mig till arkitekt, för
att ha något att falla
tillbaka på. Men det
var tecknare jag ville
bli så jag utbildade
mig parallellt till
illustratör. Och efter
något år som arkitekt
Sven Nordqvist
började jag frilansa
på en reklambyrå. Jag
illustrerade också läroböcker under flera år, men det
var lite tråkigt med alla svartvita bilder. Jag ville göra
bilder i färg och använda min fantasi.

”Jag tvingades acceptera
en massa kringprodukter
som inte ens liknade
mina teckningar.”

Hur har du haft användning av Svenska Tecknare?

Lotta Kühlhorn

Marcus-Gunnar Pettersson

Sofia Scheutz

Jan Bergerlind

Grafisk formgivare

Illustratör och bilderboksskapare

Art director och grafisk formgivare

Illustratör

”Det finns en sådan trygghet
i att kunna säga ’Enligt Svenska
Tecknare…’ till exempel vid
en arvodesförhandling. Ingen
kund har hittills ifrågasatt när
jag säger eller skriver så, även
om utgångsförslaget var till
deras fördel.”

”Svenska Tecknare arbetar
systematiskt för att stärka min
position i relation till uppdrags
givare såsom förlag, vars intresse
kan vara att skära ner på mina
rättigheter och sina skyldigheter.
Det är skönt och avgörande att ha
Svenska Tecknare på sin sida.”

”Som egenföretagare kan man
hamna i ett visst underläge i
relation till uppdragsgivaren.
Det har då varit mycket värdefullt
att ha haft Svenska Tecknares
jurister bakom sig, exempelvis
när kunder inte har betalat i tid.”

”Bildstölder på nätet har blivit
allt vanligare och jag har de
senaste åren ställts inför en
rad problem. Jag är mycket
tacksam för Svenska Tecknares
hjälp i dessa frågor och ser fram
emot att få återkomma när
fler tveksamheter uppstår.”

Foto: Anna-Lena Ahlström

Foto: Stephanie Wiegner

Foto: Caroline Andersson

Foto: Johan Bergerlind
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Medlemsröster

Den chansen kom också när Sven Nordqvist 1982
vann en bilderbokstävling med boken Agaton Öman
och alfabetet.
– Förlaget ville att jag skulle göra fler böcker och jag
försökte hitta på något i samma banor – det gör man
ju gärna när man har haft framgång. Och faktum är att
jag redan då gjorde skisserna till Var är min syster?,
som kom ut många år senare. Men förlaget ville ha
mer text, så då blev det den här gubben som skulle gå
ut och köpa mjöl. Och
han behövde någon att
prata med, så det fick bli
en katt.
Pannkakstårtan
var boken, som blev
en stor succé. Och så
småningom tyckte
förlaget att en till bok
med gubben och katten
kunde vara en bra idé.
– Jag var skeptisk,
uppföljare brukar sällan bli bra. Men böckerna blev
populära med en gång. Och då var det roligt att hålla
på – det är kul när man får uppmuntran och jag trivs
med gubben Pettson, vi är lite lika.

”För mina första böcker
fick jag debutantarvode.
Men i dag har jag
förhandlat till mig en
högre royalty.”
Sven Nordqvist

I

början av karriären tog Sven Nordqvist tim
penning – ibland bara någon timme, ibland
hela dagar.
– Jag har alltid varit dålig på att ta betalt och
för mina första böcker fick jag debutantarvode.
Men i dag har jag förhandlat till mig en högre royalty.
Sedan finns det andra faktorer än procentsiffran
som spelar in, menar han:
– Om boken får en stor spridning kan avtalsvillkoren förhandlas på ett annat sätt. Pannkakstårtan
hade en upplaga på 90 000 exemplar eftersom den
spreds via en bokklubb, vilket då innebar att de totala
intäkterna blev bra. Sådant måste man också ta med
i beräkningen.
Framgångarna med Pettson och Findus innebar
att Sven Nordqvist kunde lämna läroböckerna och
fick ägna sig helt åt att vara barnbokstecknare och
författare. Och även om det är roligast att göra allt
själv jobbar han gärna tillsammans med andra.
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– Då kan jag få använda andra tekniker, till exempel
måla i akryl eller använda färgspruta. Ibland kan det
bli lite enformigt att göra samma typer av teckningar
om och om igen.

F

ramgångarna med Pettsonböckerna har
resulterat i filmer, teaterpjäser, datorspel,
julkalender och mycket annat som har
bidragit till intäkterna. Sven Nordqvist har
alltid mandat att se manus och godkänna
den konstnärliga processen. Sedan släpper han det.
– Jag tycker att det har blivit bra för det mesta.
Jobbigare är så kallad merchandise – det är en massa
människor som vill tjäna pengar på mina figurer.
När den första filmen gjordes var jag dålig på att
skriva avtal, vilket innebar att jag tvingades acceptera en massa kringprodukter som inte ens liknade
mina teckningar.
Trots att han har passerat 70-strecket fortsätter
Sven Nordqvist att teckna, även om tempot är lite
lägre i dag.
– Jag behöver ju inte jobba, så det är ingen stress.
Just nu håller jag på med en bok som kommer
att sysselsätta mig det närmaste året. Den är lite
i stil med Var är min syster?, där landskapet har
en framträdande roll. Och det är ingen text,
bara bilder.
Nina Hemmingsson är 45 år och bor söder om
Stockholm. Hon är serietecknare, konstnär och
författare. Böcker i urval: Jag är din flickvän nu (2006),
Så jävla normal (2009), Min kompis Gunnar (2016).
Sven Nordqvist är 70 år och bor i Stockholm.
Han är barnbokstecknare och författare. Böcker
i urval: Pettsonserien (1984–2012), Nasse hittar
en stol (1988), Var är min syster? (2007).

Foto: Jenny Gustafsson

Hänt under 2016

28 maj
Ett Prata! hålls om serietecknares
villkor på marknaden. Serie
skaparen och satirtecknaren
Sara Granér föreläser på Form/
Design Center i Malmö.

22 april

Tecknaren

#3 2016
59 kr

Illustration, grafisk form, animation och serier

Bilden
Porträtt

och

Bob Mankoff på
The New Yorker
Essä

Tintin och
kulturhistorien
Analys

Klimatkonst

betalningen

Bild: Martin Kellerman

31 maj
Martin Kellerman tilldelas Knut V Pettersson-
stipendiet för 2016. Stipendiet är en merit
utmärkelse för bildskapare över 40 års ålder.

#3 201 6 Maj

Illustratörer och formgivare om arvoden för bild och form

1 juni
I tidskriften Tecknaren #3
diskuteras marknadens villkor
utifrån temat ”Höj rösten,
höj arvodet!”.

Bild: Petter Lawenius

Tecknaren

Illustration, grafisk form,
animation och serier

Illustration: Sara Andreasson. Form: Spektra

Svenska Tecknare håller årsmöte.
Föreningen välkomnar som nya krafter
i styrelsen, Felicia Fortes, illustratör
och grafisk formgivare, samt satir- och
barnbokstecknaren Robert Nyberg.

12 juni
Svenska Tecknare börjar erbjuda gratis medlem
skap för konstnärer inom tecknad bild som har
fristadsskydd i Sverige – ett led i föreningens
arbete att värna yttrandefriheten.
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Pengaflöden

Från kopiering till din plånbok
Svenska Tecknare har tre huvudsakliga intäktskällor, varav den största är
den så kallade kopieringsersättningen. Föreningens intäkter distribueras
ut till i första hand Individuell Reprografiersättning (IR), stipendier och
verksamhetskostnader. Bilden nedan beskriver pengaflödena.

Pengar in
Bonus
Copyright Access
På uppdrag av sina 14 medlems
organisationer – däribland Svenska
Tecknare – samlar Bonus Copyright
Access genom avtalslicens in ersätt
ningar för kopiering av upphovsrättsligt
skyddat material i undervisning och på
arbetsplatser i Sverige. Svenska Teck
nare företräder upphovspersoner inom
tecknad bild och ser till att pengarna
fördelas ut.

Författarfonden
Författarfonden beslutar årligen om
ett bidrag till organisationer som
företräder upphovspersoner inom
litteratur- och bildområdet, däribland
Svenska Tecknare. Organisations
bidraget tas ur den så kallade
biblioteksersättningen och syftar
till att stärka upphovspersonernas
villkor och yrkesroll.

Vad är avtalslicens?

Medlems- och
serviceavgifter
Svenska Tecknares medlemmar
betalar en årlig avgift på 1 800 kronor
(ordinarie) eller 600 kronor (stude
rande och pensionärer).
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En avtalslicens ger en
kund rätt att nyttja alla de
verk som har skapats av
de upphovspersoner som
Svenska Tecknare företräder.
Upphovspersonerna ersätts i
sin tur genom Svenska Teck
nare. På så sätt får kunderna
tillgång till en hel repertoar
och behöver därmed inte
förhandla med var och en av
upphovspersonerna.

Foto: Jenny Gustafsson

Individuell Reprografiersättning

Pengar ut
Individuell
Reprografiersättning (IR)
IR är ett ersättningssystem till enskilda bildupp
hovspersoner för den kopiering av upphovsrättsligt
skyddade verk som inkasseras genom Bonus
Copyright Access. Alla bildupphovspersoner med
verk publicerade i böcker, tidningar eller tidskrifter
kan söka genom att rapportera in sin produktion.
Systemet är skapat för att nå en maximal träffsäker
het, där ersättningarna ska matcha kopieringen. Ett
poängsystem ligger till grund för beräkningen.

IR i praktiken
Illustratören Tomas Karlsson har
fått IR genom avtalslicensen för
böcker, tidningar och tidskrifter.
Hur ser din bakgrund ut?
– Jag började jobba som frilansande illustratör
redan på Konstindustriskolan (HDK) i Göteborg, där
jag gick ut 1981. Från början var det mest reklamjobb,
men så småningom började jag arbeta alltmer med
läromedel. Genom åren har jag haft många olika
typer av uppdrag, vilket gjort att jag har kunnat leva
på mitt yrke.

Varför har du fått IR-ersättning?

Verksamhet
Genom organisationsbidraget från
Författarfonden, medlems- och service
avgifter samt ett avdrag från kopierings
ersättningen, finansieras den verksamhet
som bedrivs i föreningen. Verksamheten
omfattar till exempel juridisk rådgivning,
yrkesrelaterade utbildningar, förhand
lingsarbete, tidskriften Tecknaren samt
kultur- och näringspolitiska initiativ för att
stärka upphovsrätten.

Kopieringsfonden
Kopieringsfonden delar årligen ut
80 stycken individuella stipendier på
25 000 kronor vardera till personer som arbe
tar inom bild och form och har verk utgivna i
Sverige. En styrelse av förtroendevalda utser
stipendiaterna, utifrån sannolikheten att
de sökandes verk kopierats inom ramen för
Svenska Tecknares avtalslicens.

– Jag har arbetat mycket med läromedel som
innehållit många bilder. Eftersom varje bild räknas
har det gett mycket IR. Och då det kopieras mycket
i skolorna från läromedel, ger även detta en hög
IR-poäng. Flera av mina läromedel har kommit ut i
nya omarbetade upplagor, som har gett pengar för
återanvändningen och gjort att boken lever kvar
ytterligare en tid i IR-systemet.
– För böcker får man ersättning i fem år efter
utgivningsåret, men för tidningar och tidskrifter
kan man bara söka ersättning ett år i taget. Eftersom
jag har producerat en skämtteckning i veckan för
Göteborgs-Posten och gör en serie för tidningen
Skogssport, får jag också IR från tidningskategorin.

Vad innebär IR för dig?
– Jag har själv sett många av mina bilder i kopierad
form. Därför känns det tryggt med ett system som faktiskt ersätter kopieringen. När pengarna har kommit
in på kontot har det ibland känts som rena julafton.

Vad tycker du om ansökningssystemet?
– Jag tycker IR-systemet är fantastiskt bra och lätt
att hantera. Det är enkelt att lägga in det man har
gjort. Uppgifterna sparas också från år till år, så det är
bara att fylla på.

Foto: Ellen Adbåge

Lisen Adbåge och Emma Adbåge.

Yrkesrollen

Systrar som
samarbetar
Redan som barn var tvillingsystrarna Emma och Lisen Adbåge
mer intresserade av att sitta hemma och teckna än att vara
ute och leka. I dag, sisådär 30 år senare, tecknar de fortfarande
– var och en för sig i olika delar av landet, Emma i Kroxhult
och Lisen i Boxholm. Men de är varandras bästa rådgivare.

A

tt Emma och Lisen Adbåge båda blev
tecknare är ingenting de har reflekterat
över. Det föll sig naturligt, säger Lisen:
– Från gymnasiets bild- och formlinje via tecknarstudier gled vi båda
ganska organiskt in i en frilanstillvaro. Vi hade båda
en stark vilja att fortsätta uttrycka oss i bild och text.
De fick också avtal med samma förlag, som gav ut
båda deras debutböcker samtidigt. Så karriärerna har
följts åt och de har kunnat försörja sig sedan dess.
Och trots att de i dag bor på olika orter så är de
fortfarande varandras stöd, framför allt när det gäller
praktiska frågor.
– I början hjälptes vi åt mycket med hur man fakturerar, redovisar moms och så – allt det som är läskigt
när man är ny som egenföretagare, säger Emma.
Då hade de ett gemensamt handelsbolag, men i dag
har de var sin enskild firma.
– Och så ringer vi ofta till Svenska Tecknare. De
har hjälpt oss med alla de juridiska frågor som vi
själva inte har koll på. Föreningen sitter inte bara
på kunskap om avtal, stipendier och sådant – de ger
också en känsla av ett sammanhang, som är viktig när

man sitter ute i obygden som vi gör, säger Emma.
Ett av den svenska marknadens största tidskriftsförlag la nyligen fram ett frilansavtal till systrarna,
där de skulle tvingas överlåta alla rättigheter till
sina illustrationer i en anrik ungdomstidning.
– Avtalsförslaget är
sorgligt, säger Lisen.
Bilder är så viktiga i
samhället, inte minst
för barn och ungdomar.
Och vi vill väl åt samma
håll – producera
tidningar och böcker av
hög kvalitet? Vi skrev
inte på.
Emma Adbåge
Avtalet riskerade
att drabba många
frilansande illustratörer, som plötsligt skulle ha fått
kraftigt försämrade villkor. Svenska Tecknare erbjöd
de berörda illustratörerna att företräda dem genom
fullmakt, för att ge dem en starkare röst i förhandlingen med förlaget.
– Det är lätt att titta på en siffra och tycka att det är

”Svenska Tecknare
ger en känsla av ett
sammanhang, som är
viktig när man sitter ute
i obygden som vi gör.”
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Foto: Jenny Gustafsson

Yrkesrollen

okej, när beställaren i själva verket får mycket mer för
samma pengar. Det är klurigt att hålla reda på, men
föreningen har koll, säger Emma.
Både Lisen och Emma sitter hemma och jobbar.
Där kan de vara ifred och disponera sin egen tid.
– Det här yrket är inte bara ett jobb, det är en
personlig läggning. En del ojar över att det kräver
så mycket ansvar och disciplin att sitta hemma och
jobba. Men för mig är det en stor frihet. Och så kan jag
ha hund på jobbet, säger Lisen.

B

åda systrarna har en imponerande
mängd böcker på meritlistan och
illustrerar även åt andra. De har dock
inte gett ut någonting tillsammans,
förrän i fjol.
– Jag började rimma för mig själv, pratade med
Emma och vi började sms:a till varandra. Och jag vet
faktiskt inte vem som gjorde vad i slutänden – våra
texter och bilder flöt in i varandra, ungefär som en
akvarell, säger Lisen.
Boken Halsen rapar, hjärtat slår – rim för 0–100 år
med fristående små verser blev en succé och belö-

nades med Svenska barnboksinstitutets Lennart
Hellsing-pris 2016.
Under sina 15 år i branschen har Emma och Lisen
Adbåge haft stora framgångar med sina böcker. Och
de tycker båda att den stora skillnaden mot när de
började är tempot.
– Jag får ganska ofta mejl från läsare som undrar
hur de kan få tag på böcker som är utgångna. De
har en kortare livslängd och produceras också i en
snabbare takt, vilket kan vara tufft eftersom vi är
väldigt analoga i en digital tidsålder. Och när de
avtal vi erbjuds ibland kan vara orimliga är det också
viktigt att vi arbetar tillsammans för bra villkor på
marknaden, säger Emma.
Emma Adbåge är illustratör och författare.
Böcker i urval: Leni är ett sockerhjärta (2010),
Jag är jag (2011), Utflyktarna, (2016).
Lisen Adbåge är illustratör och författare.
Böcker i urval: Kurt och Kio vill ha en koja (2009),
Stor-Emma (2011), Koko och Bosse – törs inte (2013).
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Uppslag ur boken
Halsen rapar, hjärtat
slår – rim för 0–100
år, som belönades
med Lennart
Hellsingpriset 2016.

Foto: Jenny Gustafsson

Bild: Henrik Franklin

Hänt under 2016

9 september
19 juni

Svenska Tecknares jurist Åsa Anesäter
intervjuas av SVT:s Kulturnyheterna om bildstöld
i samband med ett upphovsrättsligt intrång som
gjorts av regeringspartiet i Ryssland.

Form: Add Studio

Svenska Tecknare Väst presenteras.
Initiativet är ett led i att öka möjlig
heterna till medverkan och nätverk för
yrkesverksamma i olika delar av Sverige.

18 augusti
Foto: Tyra von Zweigbergk

Mentorskapsprogrammet Konsten att
delta startar. Syftet är att underlätta för
utlandsfödda konstnärer att integreras
i den svenska bild- och formbranschen.

22–25 september

#ingenhorunge
21 september

Svenska Tecknare deltog på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg med egen
monter, workshops och mingel.

Kampanjen #ingenhorunge bär frukt.
Språkrådet lämnar tillsammans
med Svenska Tecknare en officiell
rekommendation för en ny term:
ensamrad.
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14 september
EU-kommissionen presenterar
ett lagförslag om upphovsrätten
i EU. Förslaget lyfter fram det
kreativa skapandet som vitalt
för samhällsekonomin och ställer
upphovsrättsliga krav på så
kallade digitala plattformar.

Samarbetsprojekt

Öppna dörrar
till bildvärlden
Satirtecknaren och konstnären Sahar Burhan fick själv
hjälp att komma in i bild- och formbranschen när hon kom
från Syrien för tio år sedan. Nu hjälper hon andra genom
integrationsprojektet Konsten att delta.

Y

ngst i en syskonskara på sju föddes
Sahar Burhan 1967 i en by i närheten
av Syriens huvudstad Damaskus.
Pappan dog tidigt och mamman fick
ta hand om barnen på egen hand.
De bodde i ett av de fattigaste kvarteren, men i ett
hus som sjöd av kreativitet. Så småningom studerade
Sahar fri konst vid universitetet.
Sahar kom till Sverige 2007, två år efter maken,
satirtecknaren Saad Hajo, som sökte asyl då han
kände sig hotad i ett Libanon där yttrandefriheten
blev alltmer begränsad. Hon fick
möjlighet att delta i ett projekt
som syftade till att hjälpa utlandsKonsten att delta
födda konstnärer att etablera sig
Konsten att delta – bild och form är
i kulturlivet.
ett mentorskapsprojekt som syftar
– Vi fick komma i kontakt med
till att underlätta för utlandsfödda
konstnärer
och hitta vår egen väg
bild- och formskapare att bli
till
livet
i
Sverige.
Projektet blev
en del av den svenska bild- och
formbranschen.
en succé och vi kände att arbetet
Projektet drivs av KRO/KIF
behövde fortsätta. I Konsten att delta
(Konstnärernas Riksorganisation/
– bild och form kan jag hjälpa andra
Föreningen Svenska Konsthant
nyanlända som behöver stöd för att
verkare och Industriformgivare) i
integreras i konst- och kulturlivet.
samarbete med Svenska Tecknare,
Illustratörcentrum, Svenska
Berätta om projektet.
Fotografers Förbund och KLYS
– Integration är en ömsesidig
(Konstnärliga och Litterära Yrkes
process.
Man ska ge lika mycket
utövares Samarbetsnämnd) m.fl.
som man tar. Projektet ska leda
Projektet finansierades under 2016
av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.
till ett utbyte, skapa broar mellan
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utlandsfödda och svenska konstnärer. Kollegor från
olika kulturer träffas och hjälper varandra att hitta
nya vägar.

Hur var det för dig att komma in i det svenska
samhället som konstnär?
– Situationen för konstnärer är förstås oerhört
mycket bättre här än i Syrien. Men det saknas ändå kunskap om bildskapares villkor. På Arbetsförmedlingen
möttes jag av föreställningen att konstnärskap inte är
ett riktigt yrke. Jag började själv googla, hitta stipendier
och lyckades skapa ett bra nätverk. Jag studerade
konstnärlig gestaltning vid Linköpings universitet – ett
sätt att träffa människor med samma intresse.

Vad behöver nyanlända för att kunna etablera sig
i det svenska kulturlivet?
– Det är viktigt att skaffa sig kunskap om hela
samhället. Och kontakt med flera generationer.
Man behöver träffa yngre konstnärer, utöver de
etablerade, liksom äldre, för att få veta mer om det
historiska kulturlivet.
Sahar Burhan kände sig hemma från första dagen
i Sverige.
– Vi människor är mer lika än olika.
Sahar Burhan är 50 år och bor i Norrköping. Hon
är konstnär och projektkoordinator för Konsten
att delta – bild och form.

Foto: Satu Knape

Sahar Burhan på
Galleri Kameleont
i Norrköping.

Vänster bild:
Satirteckning om
situationen i Syrien,
av Sahar Burhan för
tidningen 24, 2013.
Höger bild:
Satirteckning av
Sahar Burhan för
tidningen 24, 2014.
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Publika evenemang

Möten, samtal och påverkan
Genom Svenska Tecknares publika evenemang vill föreningen
påverka bransch och marknad till ökad kunskap om bild- och
formskapares villkor, samt skapa mötesplatser för diskussion om
politik, teori och estetik. Men också för att hylla kreatören.

Foto: Jenny Gustafsson

Samtalsserien Prata!
Svenska Tecknare erbjuder sedan 2013
samtalsserien Prata!. Evenemangen hålls
i hela Sverige, med syfte att väcka diskussion och vara angelägna för yrkesverksamma inom bild och form i första hand,
men också för uppdragsgivare, politiska
beslutsfattare och kulturinstitutioner.

Prata!-samtal 2016
5 mars i Göteborg: Prata! om vems
villkor? med representanter från
Rättviseförmedlingen, Omforma och
Svenska Tecknare i panelen.
28 maj i Malmö: Prata! om serieteck
nares villkor med representanter från
Serieskolan, Dotterbolaget, Svenska
Tecknare och förlagsbranschen.

Det allra första Prata!, Grannar om grafisk form – nordiska scener
hölls i Stockholm den 23 november 2013.

Foto: Jenny Gustafsson

Tävlingen Kolla!
Kolla! är en jurybedömd tävling i regi av
Svenska Tecknare. Tävlingen arrangeras
sedan 2003 och uppmärksammar kreatörer av illustration, grafisk form och rörlig
bild. Kolla! är också en mötesplats för
branschen där kreatörer och uppdrags
givare möts. År 2016 tävlade 962 tävlingsbidrag i 15 kategorier med prisutdelning
den 26 oktober på Rival i Stockholm.
Eva Lindström, bilderboksskapare, om
att bli prisbelönt:
”Jag känner mig mycket hedrad över att
vinna guld. Det är kvalificerade yrkespersoner med insikt i hantverket som
bedömer bidragen. Det gör Kolla! till ett
speciellt och relevant pris.”

Eva Lindström tar emot pris på Kolla!-galan den
26 oktober på Rival i Stockholm.
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26 september

Form: Martin Frostner Studio

Bild: Sara Granér

Hänt under 2016

26 oktober

Svenska Tecknare överlämnar – tillsammans med
andra bildorganisationer – en rapport till minister
Annika Strandhäll (S) med prioriteringar för att påverka
regeringens socialförsäkringsutredning.

Foto: Jenny Gustafsson

Form: Martin Frostner Studio

Svenska Tecknares återkommande bildoch formtävling Kolla! har prisutdelning
i Stockholm. Vinnare i totalt 15 kreativa
kategorier tillkännages och hyllas.

17 november
80 professionella yrkesutövare inom bild och form
tilldelas stipendium på 25 000 kronor vardera ur
Svenska Tecknares kopieringsfond.

15 december
Pressmeddelande om att Svenska
Tecknares styrelse rekryterat Sofia
Jerneck som förbundsdirektör: ”Jag
brinner för att arbeta för starkare
avtal för kreatörer och för att
upphovsrätten ska fungera”.
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Styrelse

7.

6.

5.

4.

3.
1.
2.

Svenska Tecknares styrelse 2016
1. Karin Ahlin, ordförande 2. Tyra von Zweigbergk, vice ordförande och tf ordförande 3. Robert Nyberg
4. Hanna Nilsson 5. Frida Hammar 6. Felicia Fortes 7. Lars Fuhre 8. Arina Stoenescu 9. Björn Atldax

22

Illustration: Dennis Eriksson

9.

8.

Verksamhetsbeskrivning
Xxxxxxxxx

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Konflikt- och rättshjälpsfonden

Svenska Tecknare är en intresseorganisation för
yrkesverksamma illustratörer, grafiska formgivare,
animatörer och serietecknare. Föreningens syfte är
sedan 1955 att utveckla och stärka medlemmarnas
ekonomiska och juridiska intressen samt förbättra
villkoren och positionen för alla yrkesverksamma
inom fältet.

Konflikt- och rättshjälpsfonden sammankallades
under året vid tre tillfällen. Fonden har till uppgift att
driva individuella medlemmars ärenden som är av
principiell betydelse för yrkeskåren. Styrelsen bestod
under året av Tyra von Zweigbergk (ordförande),
Kerstin Olsson Grönvik, Jessica Laurén, Ann-Christin
von Reybekiel, Emma Virke samt Eva-Marie Wadman.

Organisation

Årsstämma

Svenska Tecknares styrelse består av nio yrkes
utövare. Varje ledamot väljs av årsstämman på ett
tvåårigt mandat. Styrelsen utgjordes under 2016
av Karin Ahlin (ordförande), Tyra von Zweigbergk
(vice ordförande), Björn Atldax, Felicia Fortes,
Lars Fuhre, Frida Hammar, Hanna Nilsson, Robert
Nyberg och Arina Stoenescu. Ordförande har under
året delvis varit föräldraledig, och ersatts av vice ord
föranden. Styrelsen har under året haft sju protokoll
förda möten.
Vice styrelseordförande Tyra von Zweigbergk
har under 2016 haft posten som generalsekreterare
för den internationella design- och formorganisa
tionen Ico-D.
Kansliet bestod under 2016 av en verksamhets
ledare, två kommunikatörer, två jurister och en
chefredaktör. Verksamhetsledaren Jenny Lindahl
valde under året att avsluta sin anställning. Sty
relsen genomförde en rekryteringsprocess som
resulterade i att Sofia Jerneck anställdes, med
titeln förbundsdirektör.
Styrelse och kansli har säte i Stockholm, men
aktiviteter genomförs i hela landet.
Föreningen har sedan 1995 ett helägt aktiebolag
som tillskapades för att underlätta hanteringen
av medlemsrelaterad verksamhet.

Svenska Tecknares årsstämma hölls på Spårvagns
hallarna i Stockholm den 22 april 2016.

Medlemmar
Föreningen hade vid 2016 års utgång 1 377 medlem
mar. Medlemskap beviljas utifrån en yrkesmässig
prövning av en invalsnämnd utsedd av styrelsen.
Nämnden bestod under året av Tomas Fröhling
och Pia Koskela, som under året ersattes av Daniel
Bjugård, Hanna Gustavsson och Marcus-Gunnar
Pettersson. Av medlemmarna var 67 procent kvinnor
och 33 procent män. Ungefär hälften var verksamma
i Stockholm. Majoriteten av medlemmarna är födda
mellan 1960- och 1980-talet.

Särskilda händelser
År 2015 beslutade styrelsen att byta förvaltare av
föreningens kapitalinnehav, vilket innebar en
reavinstskatt på förräntat kapital.
2016 inleddes inom Bonus Copyright Access en
statistisk undersökning i samarbete med Sifo, för
att undersöka den fördelningsnyckel som används
mellan medlemsorganisationerna utifrån den
kopiering som sker. Under året frystes därför delar
av de upphovsrättsliga utbetalningarna till samtliga
medlemsorganisationer till dess att ett moderniserat
fördelningsunderlag finns på plats.
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Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2016

Resultaträkning
Not

2016

2015

274 762

282 594

1 489 000

1 478 000

2 921 621

1 178 676

4 685 383

2 939 270

-1 722 346

-1 919 116

-3 993 715

-2 190 199

-5 716 061

-4 109 315

-1 030 678

-1 170 045

490 007

10 817 845

116

2 257

-434 767

-9 078 023

55 356

1 742 079

-

-150 000

-123 867

-2 399 945

95 649

1 997 165

-1 003 540

19 254

Fackliga verksamhetens intäkter
Medlemsintäkter
Bidrag, Författarfonden
Övriga rörelseintäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter

Fackliga verksamhetens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader

2

Summa fackliga verksamhetens kostnader

Fackliga verksamhetens resultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

3

Ränteintäkter
Överfört till fonder
Summa resultat från finansiella investeringar

Avsättning till Kopieringsfonden
Skatt
Skatt överfört till fonder

Årets resultat
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Balansräkning
Not

2016-12-31

2015-12-31

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

4

19 645 225

22 816 910

Aktier i dotterbolag

5

100 000

100 000

19 745 225

22 916 910

Övriga kortfristiga fordringar

268 369

130 709

Kassa och bank

298 632

749 178

Summa omsättningstillgångar

567 001

879 887

20 312 226

23 796 797

16 074 214

18 030 818

1 292 229

2 295 769

17 366 443

20 326 587

337 639

371 447

1 939 200

2 120 349

Övriga kortfristiga skulder

109 281

418 513

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

559 663

559 901

2 945 783

3 470 210

20 312 226

23 796 797

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

6

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skuld till koncernföretag
Aktuella skatteskulder

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om ideella
föreningar. Om inte annat framgår, är principerna oför
ändrade i jämförelse med föregående år.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap
i föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning
från medlem.

Bidrag från kommuner, landsting, stat m. fl.
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller
från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ.
Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med
villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret
inte uppfyllts.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget
utbetalats till föreningen. En förening som erhåller bidrag
från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja

att intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten
eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om
bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis
ett administrationsbidrag, sker intäktsredovisning på
sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när
det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget
inte kommer att återkrävas.

Aktier och andelar
Aktier och andelar som är anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärdet. Har en finansiell anläggnings
tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan
antas att värdenedgången är bestående.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.

Not 2
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

2015

Kvinnor

6

2

Män

1

-

Totalt

7

2

Löner och ersättningar till övriga anställda

2 888 866

1 633 661

Sociala kostnader och pensionskostnader

1 037 971

536 732

153 617

38 263

3 926 837

2 170 393

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader

(varav pensionskostnader)

Totalt
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Not 3
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
2016

2015

490 007

10 817 845

490 007

10 817 845

2016-12-31

2015-12-31

22 816 910

12 230 321

26 116 469

22 275 765

Avgående värdepapper

-29 288 154

-11 689 176

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 645 225

22 816 910

19 645 225

22 816 910

20 198 160

22 890 638

Realisationsresultat vid försäljningar

Summa

Not 4
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Tillkommande värdepapper

Utgående redovisat värde, totalt
Marknadsvärde
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Not 5
Aktier och andelar i dotterbolag
Svenska Tecknares Servicebolag AB

Org nr
556507-5487

Säte
Stockholm

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Bokfört
värde

Antal
andelar

100

100

100 000

1 000

Konflikt- och
rättshjälpsfonden

Kopieringsfonden

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

4 511 768

13 519 050

2 295 769

20 326 587

Reserveringar ändamålsbestämda medel

108 790

325 977

-

434 767

Utnyttjande ändamålsbestämda medel

-120 236

-2 271 135

-

-2 391 371

-

-

-1 003 540

-1 003 540

4 500 322

11 573 892

1 292 229

17 366 443

Svenska Tecknares Servicebolag AB

Not 6
Förändring av eget kapital

Ingående balans

Årets resultat

Utgående balans
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Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2016

Resultaträkning
Not

2016-01-01–2016-12-31

2015-01-01–2015-12-31

10 689 372

9 702 085

61 794

53 725

10 751 166

9 755 810

-5 936 558

-3 654 190

-3 559 262

-3 661 720

-

-8

-9 495 820

-7 315 918

1 255 346

2 439 892

2 358

1 116

Räntekostnader

-190

-4 690

Summa finansiella poster

2 168

-3 574

1 257 514

2 436 318

677 000

-677 000

-

-1 250 000

677 000

-1 927 000

1 934 514

509 318

-555 843

-446 826

-

-432

1 378 671

62 060

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter,
lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat
Skatt hänförlig till tidigare år

Årets resultat
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Balansräkning
Not

2016-12-31

2015-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

345 092

345 092

Andelar i intresseföretag

4

25 000

25 000

370 092

370 092

11 762

23 522

Fordringar hos koncernföretag

337 639

371 447

Övriga fordringar

250 256

359 500

171 792

531 011

Kassa och bank

3 585 124

2 089 874

Summa omsättningstillgångar

4 356 573

3 375 354

4 726 665

3 745 446

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader

Summa tillgångar
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Svenska Tecknare Service AB
Org nr 556507-5487

Not

2016-12-31

2015-12-31

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

876 140

814 080

Årets resultat

1 378 671

62 060

Summa eget kapital

2 374 811

996 140

Periodiseringsfonder

-

677 000

Summa obeskattade reserver

0

677 000

2 011 724

1 553 675

76 890

123 347

263 240

395 284

2 351 854

2 072 306

4 726 665

3 745 446

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Xxxxxx

Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2
Medelantalet anställda
2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31

-

4

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

345 092

345 092

Utgående anskaffningsvärden

345 092

345 092

Redovisat värde

345 092

345 092

Medelantalet anställda under
räkenskapsåret har varit
* Under året inga anställda endast
arvodister och inhyrd personal.

Upplysningar till balansräkningen

Not 3
Andra långfristiga värdepappersinnehav
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Svenska Tecknare Xxxxxxxxx
Service AB
Org nr 556507-5487

Not 4
Andelar i intresseföretag
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

25 000

25 000

Utgående anskaffningsvärden

25 000

25 000

Redovisat värde

25 000

25 000

Namn

Bildformfotorit Service AB

Antal
andelar

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Bokfört värde
16-12-31

Bokfört värde
15-12-31

250

25

25

25 000

25 000

25 000

25 000

Summa
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Underskrifter

Karin Ahlin, ordförande

Tyra von Zweigbergk, vice ordförande, tf ordförande

Björn Atldax, styrelseledamot  

Felicia Fortes, styrelseledamot   

Lars Fuhre, styrelseledamot  

Frida Hammar, styrelseledamot  

Hanna Nilsson, styrelseledamot   

Robert Nyberg, styrelseledamot   

Arina Stoenescu, styrelseledamot  

Sofia Jerneck, förbundsdirektör
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