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Svenska Tecknare bildades 1955.
Föreningen är en intresseorganisation
för professionella illustratörer, grafiska
formgivare, a nimatörer och serieskapare.
Föreningens syfte är att utveckla och
stärka medlemmarnas ekonomiska och
juridiska intressen samt att förbättra
villkoren för yrkesverksamma utövare
inom bild och form.
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Formgivarnas hemliga språk
Daniela Juvall, du har gjort grafisk form
och art direction för årsberättelsen,
kan du berätta något om arbetet?
– Jag tycker att det är spännande
att jobba med något där vår egen
yrkesgrupp är en del av målgruppen.
För att lyfta fram formgivarens
roll i formen har jag jobbat med
dolda tecken, fast i Svenska
Tecknare-manér. Jag har alltså
synliggjort sådana tecken som visar
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hur text är formaterad, de dolda
instruktionerna om radbrytningar,
mellanrumstyper och så vidare.
Den senaste tiden har jag slagits av
hur personliga arbetsdokument är,
även om det inte är avsikten. Att
arbeta i en annan formgivares dokument är som att gå in i den andras
huvud och få en inblick i hur den
tänker. Det är fint tycker jag, som ett
hemligt språk formgivare emellan!

Å RSKRÖNI k A

Framåt med
tillförsikt
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Vi har även kunnat konstatera att
många uppskattar de digitala föreläsningar och workshopar vi har hållit under
året. Även vår utmärkelse i illustration,
design och rörlig bild, Kolla! 2020, blev
digital i form av videointervjuer med årets
mottagare. Alla våra evenemang under
året ryms inte ens i denna årsberättelse.

Jag är väldigt stolt över vad Svenska
Tecknare har åstadkommit under dessa
ovanliga omständigheter. Mycket positivt
har också hänt, inte minst att vår nya
verksamhetsledare Sandra Nolgren
började i slutet av året. Nu ser vi med
tillförsikt framåt – med säker navigationskurs kan vi bara bli bättre och starkare och
höras långt bortom horisonten.

Foto: Eva Edsjö

villkoren för yrkesverksamma utövare
inom bild och form.
Att lotsa våra
medlemmar genom
Illustration: Channa Bianca
de åtgärder och
krisstöd som har satts
in har varit, och är,
en prioritet för oss.
2020 var året då covid-19 sköljde över
Utöver information har vi även erbjudit
världen och förändrade allt. De mest
rådgivning kring ekonomiska spörsmål.
självklara saker som att få krama vänner,
Svenska Tecknare har länge arbetat
umgås med sin ålderstigna mamma,
med att förbättra de bristfälliga trygghetsträngas på bussar och barer var plötsligt
systemen för kulturskapare. Corona har
farliga. Corona sipprade in i alla delar av
belyst våra behov både för politiker och
samhället och förändrade och försvårade
för en större allmänhet.
– inte minst påverkades yrkessituationen
för många. Exempelvis har en stor del av
Tyvärr har det visat sig att våra yrkesSvenska Tecknares medlemmar, verkgrupper ofta har fallit mellan stolarna
samma inom illustration, grafisk form,
när det gäller att kunna ta del av krisstöd
animation och serier, förlorat uppdrag
och åtgärder. För oss har det varit viktigt
på grund av pandemin.
att höja rösten och ta tydlig ställning för
våra medlemmar och för den yrkeskår
Även Svenska Tecknare som organisation
vi representerar.
påverkades och fick ställa om för att
För att lindra våra medlemmars
kunna fortsätta arbetet med att stärka
situation inrättade vi under våren en egen
medlemmarnas ekonomiska och
krisfond. Styrelsen beslutade även att
juridiska intressen och med att förbättra
häva medlemsavgifterna för 2021.

Josefine Engström
Ordförande, Svenska Tecknare

HÄNT UN D ER ÅRET: o RGA n ISATION OCH d EBATT

Stärkt medlemsrådgivning
RÅDGIVNING Från och med april utökade Svenska
 ecknare sin ekonomiska rådgivning till medlemmar
T
med anledning av coronapandemin, med hjälp av föreningens redovisningsbyrå Scanena International. Detta
för att underlätta medlemmarnas navigering i en tid av
politiska krispaket och förändringar i regelverk kring
företagande. Utökningen förlängdes under hela 2020,
och på föreningens webbplats publicerades en löpande
uppdaterad coronalathund.
Under året togs dessutom ett helhetsgrepp om
medlemsrådgivningen vad gäller arvoden. Ny ansvarig
för arvodesrådgivningen för både Svenska Tecknare
och Svenska Fotografers Förbund blev illustratörs
agenten Lisa Engström.
– Jag ser fram emot att få vara ett bollplank åt bild
skapare oavsett medium, att i prisdiskussionen finnas
som stöd och därigenom vara med och påverka bildens
värde, sa Lisa Engström när hon tillträdde.
Arvodesrådgivningen på Svenska Tecknare samverkar
också tätt med den juridiska medlemsrådgivningen,
som under året sköttes av juristen My Berggren. I slutet
av 2020 anställdes den nya förbundsjuristen Marcela
Contardo, som påbörjade sin tjänst i januari 2021.

Lisa Engström, arvodesrådgivare på Svenska Tecknare.
Foto: Märta Thisner

Svenska
Tecknares krisfond

Illustration: Arad Golan Coll

EKONOMI Den 1 juni öppnade den
första ansökningsperioden till Svenska
Tecknares krisfond för illustratörer, grafiska
formgivare, serietecknare och animatörer, som
påverkats av inkomstbortfall med anledning av
coronapandemin. Eftersom det allvarliga läget
fått stora konsekvenser för verksamma inom bild
och form, yrkesgrupper för vilka trygghets
systemen är dåligt anpassade, ville föreningen stötta med ett antal stipendier à
10 000 kronor till yrkesutövare
som drabbats hårt.
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Gratis medlemskap 2021
MEDLEMSAVGIFT På årsmötet den 15 maj
2020 antogs förslaget från Svenska Tecknares styrelse att fastställa den ordinarie
medlemsavgiften för 2021 till 0 kronor,
som ett ekonomiskt stöd i coronakrisen.

Nya förtroendevalda
ÅRSMÖTE Svenska Tecknares årsmöte
2020 hölls den 15 maj i digital form, och
fokuserade på ansvarsfrihet, bokslut och
inval till föreningens förtroendeposter.
Johan Lindström, illustratör och creative
director i Skellefteå, och Maria Persson,
grafisk formgivare och illustratör i Umeå,
valdes in i föreningens styrelse. Övriga
ledamöter under 2020 var Josefine Engström, Lars Fuhre, Joanna Hellgren, Stina
Löfgren, Marcus-Gunnar Pettersson,
Nille Svensson och Jakob Wegelius. Den
20 november hölls ytterligare ett digitalt
årsmöte för behandling av kvarvarande
punkter. Det föregicks av en föreläsning
arrangerad av BUG, sektionen för bild
berättande för barn och ung.

Bekostade
rättegångskostnader
UPPHOVSRÄTT Svenska Tecknare höll
ett extra årsmöte den 16 januari a ngående
domen i tvisten kring B
 abblarna, där
Arbetsdomstolen 2019 dömde till fördel
för Hatten förlag. Årsmötet beslutade
att f öreningen skulle täcka delar av
rättegångskostnaderna för upphovs
personen som hade stämts av förlaget.

Maria Persson (foto: Margareta
Hjort) och Johan Lindström.

Till vänster: Verket En väska med
minnen av konstnären Rasha Ali
visades på utställningen Hub 2.0,
Konsten att delta, 2018.
Nedan: Ola Öhlin, projektledare för Konsten att delta.
Foto: Hanna Weiderud

EU:s nya upphovs
rättsdirektiv
NY LAG Justitiedepartementet arbetar
med att skriva in det nya upphovsrättsdirektivet som har antagits av EU, Digital
Single Market, i svensk rätt. Under 2020
har Svenska Tecknare och Svenska Foto
grafers Förbund i två omgångar skickat
in svar till departementet på hur genom
förandet av lagen kan ske på bästa sätt
för bild- och formbranscherna.

Förslag till a-kassa
TRYGGHET Den 30 oktober skickade
Svenska Tecknare och Svenska Fotografers
Förbund in ett yttrande till arbetsmarknads
departementet om förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring, där föreningarna fram
höll egenföretagares perspektiv.

Tidigare utbetalning
från Kopieringsfonden

Öppnar kulturvärlden för fler
NÄTVERK I mars återkom konstnären och projektledaren Ola Öhlin till
Svenska Tecknare med Konsten att delta, integrationsprojektet som
föreningen tillsammans med flera organisationer började samarbeta
om under 2016. Från mars 2020 blev Svenska Tecknare drivande av
projektet, som finansieras med bidrag från Kulturrådet och ägs av
KLYS. Målet med projektet är att öka mångfalden i kulturbranschen,
genom att skapa möten mellan personer med olika bakgrund i form
av regionala träffar och kollegialt utbyte mellan kulturskapare.
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STIPENDIUM Med anledning av pandemins
ekonomiska konsekvenser fattade Svenska
Tecknare beslut om att tidigarelägga perioden för ansökning till Kopieringsfonden till
våren (27 april–21 maj 2020) för att kunna
göra utbetalningarna för 80 stipendier
á 25 000 kronor redan i juni.

RE p ORTAG e

Kollektivet
och krisen
När pandemin drabbade blev det tydligare hur
viktigt det är med bra arbetsvillkor för bild- och
formskapare. Josefine Engström, ordförande,
och Sandra Nolgren, verksamhetsledare, berättar
om Svenska Tecknares arbete under 2020.
Illustratören och grafiska formgivaren Steffi
Aluoch ger ett medlemsperspektiv.
Text: Maria Molin, Maina Arvas
Foto: Sofia Runarsdotter, Jens Sethzman
Illustration: Steffi Aluoch

lötsligt stod hela världen still och det kom

Steffi Aluoch.
Foto: Sofia
Runarsdotter

inte in ett enda mejl. Så beskriver illustratören, grafiska formgivaren och Svenska
Tecknare-medlemmen Steffi Aluoch de första veckorna efter coronautbrottet i Sverige i början på 2020.
Marknaderna där hon brukar sälja tryck av sina bilder
stängde på grund av restriktioner, illustratörsuppdrag
ställdes in eller sköts upp på framtiden.
Hon ville inte göra sin firma vilande för att få
a-kassa eftersom hon ville hålla webbplats och
webbshop öppna för att ha en chans att synas och
få in uppdrag och beställningar. I stället valde hon
att använda tiden till att vidareutbilda sig: under
några månader lärde hon sig olika
grafiska program via onlinekurser, gjorde praktik som
grafisk designer på ett
startupföretag och
gick en kvällskurs i
art direction.
Hon har märkt
att jobbchanserna
ökat nu när hon
är både grafisk
designer och
illustratör, och ser
själv en värdefull
korsbefruktning mellan de båda kreativa
processerna. Samtidigt
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blev 2020 ett år då Steffi Aluoch
insåg hur stor otryggheten och
utsattheten för frilansare är.
– Krisen har tvingat mig att
försöka hitta en ny lösning
genom att bredda min kompetens, men det finns inget
skyddsnät. Även om jag klarar
mig och tjänar tillräckligt som
illustratör kommer det alltid
att finnas en risk att allt går i
botten på grund av att samhället
inte värdesätter frilansare, som
ändå utgör en stor del av landets
ekonomi. Om det någon gång ska
ske en förändring så är det nu, när fler frilansare får
insikten om hur otryggt det är.

Vad tror du att den insikten kan innebära?
– Jag tror att det kommer att leda till att fler står
emot och verkligen ifrågasätter systemet. För vad
händer annars nästa gång? Hur planerar jag inför
nästa kris?

Josefine Engström har på sätt och vis krisplanerat
sedan hon tillträdde som ordförande för Svenska
Tecknare våren 2019. Inte för en pandemi naturligtvis, men för hur organisationen kan skapa större
trygghet och bättre arbetsvillkor för bild- och formskapare på en utmanande och föränderlig marknad.
– Trygghetssystemen är inte anpassade efter våra
yrkesgrupper och det har Svenska Tecknare länge
arbetat för att förändra. Att garantera att frilansande
kulturskapare omfattas av dessa system, precis som
andra skattebetalande yrkesgrupper, är en prioritering för oss. Effekterna av coronapandemin har belyst
de här orättvisorna och fört fram dem i ljuset, säger
Josefine Engström.
– Sedan flera år har vi också sett den negativa
utvecklingen av försämrade villkor och arvoden,
vilket i förlängningen riskerar att leda till ett urholkat
utbud. Att få skäligt betalt för sitt arbete borde vara en
självklarhet, men tyvärr är det inte det. Svenska Tecknares vision ”För en rikare visuell kultur i Sverige”
sammanfattar föreningens fokus och som medlem är
du med och påverkar framtiden. Vilket ju är ett sätt
att krisplanera.

Covid-19-isolering,
Steffi Aluoch, eget
projekt, 2020.
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REPO rTAG e

Vilka var de viktigaste åtgärderna
för Svenska Tecknare under 2020 med
tanke på coronapandemin?
– Innan pandemin bröt ut beslutade styrelsen
att föreningen än mer ska höja rösten i frågor
som är av vikt för våra yrkesgrupper. I och med
krisen har den ambitionen kommit väl till
pass. Vi har under året på många sätt omtalat
orättvisorna i att kulturskapare inte har samma
samhälleliga skydd som andra grupper.
Josefine Engström påpekar att det under
2020 också skapades en krisfond för att kunna
hjälpa medlemmar i stor nöd,
samt att Svenska Tecknare
utökade sin ekonomiska råd
givning med anledning av corona,
och löpande har arbetat med att
informera medlemmar om de stöd
och åtgärder som har satts in.
– Jag vill också nämna det
Sandra Nolgren, verksamhetsgemensamma påverkansarbete
ledare för Svenska Tecknare
vi gör med andra kulturskapar
organisationer genom samarbets
organisationen KLYS. Det är
oerhört viktigt och har spelat en avgörande
roll – tillsammans blir vi starkare.

”Pandemin har gjort
det tydligt att vi
måste fortsätta
arbeta för att stärka
trygghetssystemen.”

Svenska Tecknares ordförande Josefine
Engström och verksamhetsledare Sandra Nolgren.
Foto: Jens Sethzman

Sandra Nolgren började sin tjänst som verksamhetsledare för Svenska Tecknare under hösten 2020,
när pandemins andra våg i Sverige var ett faktum.
– Jag började precis före det uppföljande årsmötet i november, som i sig var en konsekvens av
pandemin. Sedan dess har mycket av min tid ägnats
åt pandemins konsekvenser, dels genom dialog
med enskilda medlemmar, dels genom kontakt
med myndigheter och nätverk där jag har fört fram
Svenska Tecknares intressen.
Även Sandra Nolgren ser att något av det viktigaste
med Svenska Tecknares arbete under krisåret 2020
har varit att lyfta bild- och formskapares arbetsvillkor.

– Pandemin har gjort det tydligt att vi måste
fortsätta arbeta för att stärka trygghetssystemen för
enskilda näringsidkare, för det är de som drabbats
svårast av den här krisen. Varken trygghetssystemen
eller krisstöden är utformade för att hjälpa dem som
driver enskild firma.

Varför är det så viktigt?
– Kultur är viktigt för hela samhället. Alla typer av
kultur, svarar Josefine Engström. I stort sett allt i bildoch formväg som vi ser omkring oss har gått genom
en designers eller en illustratörs händer. Utan kultur
blir samhället fattigt. Politikerna måste omfamna alla
kulturskapare och genom lagstiftning sätta stopp för
urholkade villkor och arvoden.

Utökad rådgivning

Medlemsenkät

Politisk bevakning

Coronalathund

Svenska Tecknares
ekonomiska rådgivning för
medlemmar utökades under
2020, för att informera om
aktuella politiska krispaket
och stötta vad gäller
nya regelverk.

I april 2020 svarade
550 av Svenska Tecknares
medlemmar (av 1 400) på
en enkät om coronakrisens
konsekvenser. Hälften av dem
uppgav att de hade drabbats
genom förlorade, uppskjutna
eller pausade uppdrag.

Svenska Tecknare har under
2020 bevakat och informerat
om politiska åtgärder med
anledning av coronakrisen,
samt tillsammans med andra
organisationer drivit frågor
om exempelvis krisstöd och
skrivit remissvar på förslag
till omsättningsstöd.

Svenska Tecknare lät
föreningens redovisningsbyrå Scanena International ta
fram en lathund för vilka politiska åtgärder med ekonomisk
karaktär som är av vikt för
föreningens yrkesgrupper.
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PEN G AFLÖ d E N

Ekonomiskt ekosystem
Illustration: Arad Golan Coll

Pengar in

Pengar ut

Bonus Copyright Access

Verksamhet

Organisationen Bonus Copyright Access
samlar in upphovsrättsliga ersättningar för
den kopiering som sker främst i svenska
skolor. Svenska Tecknare företräder
upphovspersoner inom tecknad bild och
ser till att pengarna fördelas ut.

Genom Svenska Tecknares intäkter
finansieras den kollektiva och fackliga
verksamhet som bedrivs i föreningen, till
exempel juridisk rådgivning, yrkesrelaterade
utbildningar, förhandlingsarbete, tidskriften
Tecknaren samt kultur- och näringspolitiska
initiativ för att stärka upphovsrätten.

Medlems- och
serviceavgifter

Kopieringsfonden
Svenska Tecknares kopieringsfond delade ut 25 000 kronor i
upphovsrättsliga ersättningar till
80 bildskapare under 2020. En styrelse
av förtroendevalda utser stipendiaterna
utifrån sannolikheten att de sökandes
verk kopierats inom den så
kallade avtalslicensen.

Svenska Tecknares medlemmar
betalar en årlig avdragsgill avgift
på 1 800 kronor (ordinarie) eller
600 kronor (studerande och
pensionärer).

Författarfonden
Författarfonden delar årligen ut
ett organisationsbidrag till Svenska
Tecknare. Pengarna är en del av den
statliga biblioteksersättningen och syftar
till att stärka upphovspersonernas
villkor och yrkesroller.

Individuell
reprografiersättning
Individuell reprografiersättning kan sökas av upphovspersoner till bilder publicerade i exempelvis böcker och
tidningar. Pengarna kommer från avgifter som skolor och
arbetsplatser betalar till Bonus Copyright Access för
kopiering ur skyddade verk. Nytt från och med 2020 är
att Svenska Tecknare inte längre hämtar in pengarna från
Bonus Copyright Access utan de går direkt till Bildupphovsrätt som fördelar ersättningen till bildskaparna.
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HÄ n T UND e R ÅRET: UTBILD n INGAR o CH SAMTAL

Fabian Göransons
serieskapande
FÖRELÄSNING ”Det är inte en uttänkt plan att det ska bli så här olika
typer av böcker, utan det är ett resultat av min otålighet, nyfikenhet
och vilja att utforska nya sorters berättelser.” Den traditionella inspirationsföreläsningen i samband med Svenska Tecknares årsmöte hade
detta år serier som tema. På grund av coronapandemin ställdes den om
till ett digitalt event som hölls den 28 maj. Föreläsare var
Fabian Göranson, serieskapare, förläggare och översättare, vars arbete som serietecknande bildskapare
sträcker sig över många olika genrer – dokumentära
serier, skämtteckningar och seriestrippar, fantasy
serier och barnböcker. Han valde att försöka ge en
övergripande bild av sin utgivning, och berättade
till exempel om den första seriefiguren ”Psykopaten”
som han skapade på mellanstadiet, om resandet
som inspiration till berättande, om tidningsutgivning
och förlagsarbete, samt om alla sina egna bokprojekt.
I Drömmen om Europa (Ordfront Galago, 2018) tecknade han i rese
skildringens form ett Europa i kris, och i Pippi på rymmen (Rabén &
Sjögren, 2020) har han illustrerat Astrid Lindgrens text.

Ovan: Ur Drömmen om Europa av Fabian Göranson,
Ordfront Galago, 2018. Till vänster: Fabian Göranson
med sin tidning Cigarett, ur föreläsningen om serier.

Bilder av bildberättande
BUG Svenska Tecknares sektion för bildberättande för
barn och unga, BUG, arrangerade den 20 november ett
samtal om den bilderbokskurs som hålls på Konstfacks
Grafisk form och illustration årskurs två varje år. Jöns
Mellgren, lärare i illustration på Konstfack, samtalade
med Joanna Hellgren, styrelserepresentant i BUG, och
samtidigt visades en digital utställning med student
arbeten från årets bilderbokskurs. Samtalet hölls i
anslutning till Svenska Tecknares extra årsmöte.
Ovan: Ur Stina, häxan och natten, Ella Walfridsson, studentarbete, 2020.
Till vänster: Ur Benny och Sjöjungfrun, Olivia Ekelund, studentarbete, 2020.
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Utomhusteckning i Malmö
ST SYD Kladda & pladdra heter den
regionala sektionen ST Syds koncept för
tecknarträffar. Under pandemin flyttades
dessa utomhus till Pildammsparken i Malmö.
Sektionen arrangerade även en workshop
i självbiografiskt serietecknande med
illustratören Sara Olausson den 5 februari.

Till vänster:
Carolina Laudons
typsnitt MTRX, ritat
för MTR Express.
Nedan: Mikael Selin,
foto: Mattias Diesel.

Att rita en tatuering
ST NORD Vad är bra att tänka på när en
illustration ska bli en tatuering? Konstnären
och tatueraren Viktor Mattsson höll den
14 december en digital workshop för medlemmar i Svenska Tecknare. Deltagarna fick jobba
på egna motiv och få feedback. Workshopen
arrangerades av ST Nord i Umeå.

Typsnitt, förpackningar och teckning

Kurs i bokstavskonst

ST VÄST Flera digitala föreläsningar arrangerades under

WORKSHOP Den 8 oktober höll designern
och konstnären Karin Verdoes en workshop
i lettering, konsten att rita bokstäver,
på G
 öteborgs Bildverkstad i Göteborg.
Kursen arrangerades av ST Väst och
Illustratörcentrum Väst i samarbete med
Göteborgs Bildverkstad och erbjöds
medlemmar i arrangörsföreningarna.

året av den regionala sektionen ST Väst. Den 5 juni talade
typsnittsdesignern Carolina Laudon om typografi och typsnittsdesign. Den 11 juni höll förpackningsdesignern Mikael
Selin ett föredrag om sin kreativa process. Den 22 oktober i
samband med seriefestivalen Seriefest i Väst, i samarbete
med Göteborgs Bildverkstad och Seriefrämjandet, hölls
en workshop i digitalt tecknande med Karl Johnsson, som
arbetar med serier, barnböcker, läromedel, spel, film och tv.

Deklarationsakut
och företagskurs

Pontus
Dahlman och
Maina Arvas.
Foto: Jenny
Gustafsson

Livesända releaser med Tecknaren
SAMTAL Under 2020 började Tecknaren med digitala release
samtal i form av livesändningar från Svenska Tecknares Insta
gram. Gäster som deltog i samtal och bläddring i tidningen
med chefredaktören Maina Arvas var grafiska formgivaren och
art directorn Vejde Gustafsson, journalisten Pontus Dahlman
och föreningens ordförande Josefine Engström.
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EKONOMI Den årliga deklarationskursen
för medlemmar gavs digitalt den 20 april av
Anna Berkius Kolte, som jobbar med Svenska
Tecknares redovisning. Samma dag höll
hon i Svenska Tecknares medlemstjänst
Deklarationsakuten, en telefonlinje för frågor
och funderingar som rör deklarationen. Den
11 november höll hon även Den ofrivillige
företagaren, en återkommande kurs för
företagare inom konstnärliga områden.

Bildberättande för barn
SAMTAL Illustratören och bilderboks-
skaparen Marcus-Gunnar Pettersson deltog i
ett digitalt samtal den 3 december om arbetet
med att göra bilderna till Barnens bästa bibel
skriven av Sören Dalevi, utgiven på Speja
Förlag. Samtalet arrangerades av ST Väst
och Illustratörcentrum Väst i Göteborg och
utgjorde även release för Tecknaren.

HÄ n T UNDER ÅRET: E VENEMA N G OCH PRI S ER

Grattis Jan Lööf!
STIPENDIUM Svenska Tecknares
styrelse tilldelade 2020 års Knut
V Pettersson-stipendium till serietecknaren och konstnären Jan
Lööf. Stipendiet överlämnades
kring tillkännagivandet den 2 juni.

Digital bokmässa
BOKMÄSSA Eftersom Svenska
Tecknare inte kunde erbjuda ett
monterprogram som vanligt på
Bokmässan i Göteborg samlades
ett urval av tidigare publicerade
bokrelaterade samtal och texter på
webben under vinjetten Svenska
Tecknare tänker på boken, för att
lyfta böcker, författande och bild
skapande ur olika perspektiv.
Ovan: Valentine’s day, Sara Andreasson, eget
projekt, 2019. Till höger: Kreatörsgäris logotyp,
Lina Forsgren, 2016. Ny visuell identitet för
danskompaniet Cullberg, Martin Falck, 2019.
Min börda, animerad film av Niki Lindroth von
Bahr, stillbildsfoto av Jorun Burman Berg, 2017.

Nominerade till
Publishingpriset

Idé, hantverk och integritet
UTMÄRKELSE Svenska Tecknare har
arrangerat Kolla!, en av Sveriges
främsta bild- och formutmärkelser,
sedan 2003. Kolla! 2020 hade en
ny profil med förstärkt konstnärlig
tyngd där fokus skiftat från tävling
till en kuraterad utmärkelse, och där
ett 40-tal branschkunniga runt om i
landet nominerade bidrag.
– Årets mottagare av Kolla! visar
på vilka f antastiska saker som görs av
svenska illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.
Bland årets mottagare finns exempel

på starka idéer, detaljrikt hantverks
kunnande och stor integritet.
Så kommenterade Gustav Granström
och Nina Hemmingsson, huvud
kuratorer i urvalsprocessen för Kolla!
2020, de tio utvalda mottagarna av
utmärkelsen. Dessa tio mottagare firades under en vecka, den 23–27 november, där de hyllades och presenterades
med individuella videointervjuer i
Svenska Tecknares digitala kanaler,
samt i ett tillkännagivande i videoform
med Lars Fuhre, vice ordförande i
Svenska Tecknare.

Affärsmässighet: Sara Andreasson Berättande: Moa Romanova  
Effekt: Liv Strömquist Form: Martin Falck Hantverk: Niki Lindroth von Bahr
Innovation: Ishtar Bäcklund Dakhil Kollektivet: Kreatörsgäris
Samarbete: Gustaf Holtenäs Utbildare: Linda Holmer
Uthållighet: Mattias Adolfsson
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FORMPRIS Både tidningen Tecknaren
och Svenska Tecknares årsberättelse
2019 gick vidare till final i Publishingpriset 2020, en jurybedömd tävling
för film, print och webb.

Skapande på resa
STIPENDIUM Varje år delar
Svenska Tecknare ut stipendier i
form av skaparvistelser. Under 2020
tilldelades fem medlemmar vistelser
på Atheninstitutets gästhem i Kavalla
i Grekland, och fyra medlemmar
vistelser på Hôtel Chevillon i Grez-
sur-Loing utanför Paris. Själva
vistelserna sköts dock upp till 2021
på grund av coronapandemin.

Snöboll till Karin Cyrén
PRIS I mars 2020 tilldelades priset
Snöbollen till illustratören, bilderboksskaparen och medlemmen Karin
Cyrén för boken Maraton från 2019.
Snöbollen ges till årets svenska
bilderbok, priset är initierat av
föreningen Krumelur, och Svenska
Tecknare är med och finansierar det.

ST A TIS TI k

Fakta om Svenska Tecknares medlemmar
Illustration: Gunnar Krantz

Antal

Kön och ålder

1 252 illustratörer, grafiska
formgivare, animatörer och
serieskapare var medlemmar
i Svenska Tecknare vid
2020 års slut.

70 procent av de som svarat i den
senaste medlemsenkäten identifierar
sig som kvinnor. 42 procent är över
51 år, 30 procent mellan 41 och 50 år,
och 22 procent är mellan 31 och 40 år.

Geografi
Svenska Tecknare har regionala
sektioner i Umeå, Göteborg och Malmö,
samt kansli i Stockholm. 63 procent av
medlemmarna bor i storstadsregionerna.
Cirka 2 procent bor i Västerbottens
län, 12 procent i Västra Götalands län,
57 procent i Stockholms län, 11 procent
i Skåne län och 18 procent i övriga
Sverige och världen.

Många
uppdragstyper

Frilansare
och kombinatörer

Medlemmarna har uppdrag för bokförlag, t idningar, radio-, tv- och filmbolag,
reklambyråer, kommuner, landsting, spelstudior,
bibliotek, skolor, varuproducenter, förbund,
webbyråer, modeskapare, inredningsföretag,
kulturinstitutioner, organisationer och många
andra typer av aktörer. Dessutom driver
många egna projekt, egenproduktion
och egenförsäljning.

Många medlemmar är egenföretagare och bedriver
frilansverksamhet. En del är
kombinatörer, det vill säga både
bedriver frilansverksamhet
och är anställda.

Bild- och formskapare
Många medlemmar kombinerar olika
yrkesfält i sin verksamhet. De områden
som de främst arbetar inom är illustration
(75 procent), grafisk form (42 procent), serier
(12 procent) och animation (8 procent).

Långa
utbildningar

Källor: Siffrorna är tagna ur
Svenska Tecknares medlems
undersökning 2020, samt ur
statistik från medlemsregistret.

Över 40 procent av medlemmarna
har en eftergymnasial utbildning
på mer än fem år.
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet

Särskilda händelser

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

På uppdrag av Svenska Tecknare licensierar Bonus
Copyright Access årligen upphovsrättslig ersättning för
kopiering. Licensen omfattar hela yrkeskåren, oavsett
medlemskap i Svenska Tecknare. För att hanteringen ska
gå i linje med lagen om kollektiv förvaltning passerar inte
längre dessa upphovsrättsliga medel Svenska Tecknare.
Medlen inhämtas i stället av förvaltningsorganisationen
Bildupphovsrätt som sedan förmedlar IR-ersättning direkt
till yrkesutövare. De medel som inte kan fördelas kommer
därefter Svenska Tecknare till del via Bildupphovsrätt,
i form av organisationsbidrag.
Under året hölls delar av de upphovsrättsliga medlen
från Bonus inne på grund av pågående förhandling kring
fördelningen. Dessa medel kommer att fördelas under 2021.

Organisation
Svenska Tecknares styrelse består av nio yrkesutövare.
Varje ledamot väljs av årsstämman på ett tvåårigt mandat.
Styrelsen utgjordes under 2020 av Josefine Engström (ordförande), Lars Fuhre (vice ordförande), Joanna Hellgren,
Stina Löfgren, Jakob Wegelius, Marcus-Gunnar Pettersson,
Nille Svensson, Johan Lindström och Maria Persson.
Styrelsen har under året haft tolv protokollförda möten,
varav ett konstituerande.
Kansliet bestod under 2020 av en förbundsdirektör/
verksamhetsledare, två jurister, två administratörer,
två kommunikatörer, en projektledare, en chefredaktör
(konsult) och en arvodesrådgivare (konsult).
Styrelse och kansli har säte i Stockholm, men aktiviteter
genomförs i hela landet.
Föreningen har sedan 1995 ett helägt dotterbolag som
tillskapades för att underlätta hanteringen av medlems
relaterad verksamhet.

Ny verksamhetsledare
I juni undergick Svenska Tecknare en omorganisering som
innebar att styrelsen beslutade att tillsätta en verksamhets
ledare i stället för en förbundsdirektör. Sedan november är
den nya verksamhetsledaren på plats på kansliet.

Babblarna
Styrelsen lade under ett extrainsatt årsmöte den 16 januari
2020 fram ett förslag om att föreningen, av principiella
skäl, skulle stötta en medlem som stämts av sin arbets
givare och förlorat i fallet i domstol. Stödet föreslogs utgå
genom att betala medlemmens egna advokatkostnader.
Årsmötet röstade enhälligt ja till förslaget.

Årsstämma
Svenska Tecknares årsmöten hölls fysiskt vid ett tillfälle
och digitalt vid två tillfällen under 2020. Ordinarie
årsstämma hölls den 15 maj. Extra årsmöten hölls den
16 januari och den 20 november.

Förväntad framtida utveckling
Coronapandemin har påverkat Svenska Tecknares
medlemmar i hög grad och beräknas fortsätta göra
det under 2021. Kansli och styrelse arbetar vidare
för att säkerställa att medlemmarna kan ta del av
de stödåtgärder som regeringen utlyst.

Medlemmar
Föreningen hade vid 2020 års utgång 1 252 medlemmar.
Medlemskap beviljas utifrån en yrkesmässig prövning av
en invalsnämnd utsedd av styrelsen. Svenska Tecknare
har regionala sektioner i Umeå, Göteborg och Malmö.
63 procent av medlemmarna bor i storstadsregionerna.
Många kombinerar olika yrkesfält i sin verksamhet.
De områden medlemmarna främst arbetar inom är
illustration (75 procent), grafisk form (42 procent),
serier (12 procent) och animation (8 procent).
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2020

Flerårsöversikt
Intäkter (tkr)
Årets resultat (tkr)
Eget kapital (tkr)
Balansomslutning (tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

5 485

3 905

4 584

4 687

4 685

–1 896

–1 484

–1 429

–908

–1 004

3 401

8 236

11 564

15 056

17 366

14 275

18 096

19 886

20 518

20 312

Eget kapital
Ingående balans
Reserveringar ändamålsbestämda medel
Utnyttjade ändamålsbestämda medel
Årets resultat

Vid årets slut

Rättshjälpsfonden

Kopieringsfonden

Balanserat kapital

Totalt kapital

4 768 839

5 996 184

–2 528 284

8 236 739

65 621

204 763

74 165

344 549

–14 043

–2 043 820

–1 227 004

–3 284 867

–

–

–1 880 080

–1 880 080

4 820 417

4 157 127

–5 561 203

3 416 341

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor –5 561 203, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

–5 561 203

Summa

–5 561 203

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Resultaträkning
Not

2020

2019

Nettoomsättning

2 811 419

2 010 468

Medlemsintäkter

239 736

261 234

2 380 000

1 602 000

54 126

31 173

5 485 281

3 904 875

–3 263 398

–2 159 367

–6 100 767

–5 316 096

Summa fackliga verksamhetens kostnader

–9 364 165

–7 475 463

Fackliga verksamhetens resultat

–3 878 884

–3 570 588

2 000 000

2 000 000

364 743

337 908

–1 298

–4 370

–364 742

–221 972

Resultat efter finansiella investeringar

–1 880 181

–1 459 022

Resultat före skatt

–1 880 181

–1 459 022

–77 955

–72 310

78 056

47 500

–1 880 080

–1 483 832

Fackliga verksamhetens intäkter

Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter

Fackliga verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

3

Räntekostnader och liknande resultatposter
Överfört till fonder

Skatt på årets resultat
Skatt överförd till fonder

Årets resultat
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

5

100 000

100 000

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

4

12 656 254

17 598 135

12 756 254

17 698 135

12 756 254

17 698 135

Övriga kortfristiga fordringar

165 884

283 404

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

893 618

–

1 059 502

283 404

385 741

114 028

1 445 243

397 432

14 201 497

18 095 567

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

17

Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

8 977 544

10 765 023

–5 561 203

–2 528 284

3 416 341

8 236 739

–

2 000 000

86 291

99 760

Skulder till koncernföretag

8 186 608

7 086 647

Övriga kortfristiga skulder

1 272 038

286 736

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 240 219

385 685

10 785 156

9 858 828

14 201 497

18 095 567

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda stipendier
Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kronor om inget annat anges.

som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller
kommun kan i stället välja att intäktsföra bidraget
redan i den period när myndigheten eller kommunen
fattat ett beslut om 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.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Med stöd av ÅRL 7:3
upprättas inte någon koncernredovisning.

Medlemsavgifter

Aktier och andelar

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för
medlemskap i föreningen.

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

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

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

Not 2 Anställda och personalkostnader
2020

2019

Medelantalet anställda

7

7

Totalt

7

7
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Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495

Not 3 Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid försäljningar

2020

2019

364 742

337 377

–

531

364 742

337 908

Utdelning

Summa

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020

2019

17 598 135

19 194 417

9 211 741

8 942 708

Avgående tillgångar

–14 153 622

–10 538 990

Redovisat värde vid årets slut

12 656 254

17 598 135

Marknadsvärde på balansdagen

13 887 196

18 695 071

2020

2019

Vid årets början

100 000

100 000

Redovisat värde vid årets slut

100 000

100 000

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Tillkommande tillgångar

Not 5 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin har påverkat Svenska Tecknares medlemmar i hög grad och beräknas
fortsätta göra det under 2021. Kansli och styrelse arbetar vidare för att säkerställa att
medlemmarna kan ta del av de stödåtgärder som regeringen utlyst.
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Svenska Tecknares Servicebolag AB
Org nr 556507-5487
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2020

Flerårsöversikt
2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning (tkr)

10 712

10 430

10 451

11 009

Resultat efter finansiella poster (tkr)

4 064

2 700

3 130

2 940

66

86

93

62

Soliditet (%)

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

100 000

20 000

6 966 812

Vid årets början
Disposition enligt årsstämmobeslut
Utdelning

–2 000 000

Årets resultat

3 181 384

Vid årets slut

100 000

20 000

8 148 196

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 8 148 196, disponeras enligt följande:
Balanserat resultat

4 966 812

Årets resultat

3 181 384

Totalt

8 148 196

Utdelning, 1 000 aktier * 4 000 kr per aktie

4 000 000

Balanseras i ny räkning

4 148 196

Summa

8 148 196

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Svenska Tecknares Servicebolag AB
Org nr 556507-5487

Resultaträkning
Not

2020

2019

10 711 925

10 430 039

100 000

125 271

10 811 925

10 555 310

–6 709 746

–7 805 428

–37 437

–47 970

Summa rörelsekostnader

–6 747 183

–7 853 398

Rörelseresultat

4 064 742

2 701 912

264

306

Räntekostnader och liknande resultatposter

–633

–2 706

Summa finansiella poster

–369

–2 400

4 064 373

2 699 512

4 064 373

2 699 512

Skatt på årets resultat

–882 989

–587 177

Årets resultat

3 181 384

2 112 335

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

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatter
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Svenska Tecknares Servicebolag AB
Org nr 556507-5487

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

25 000

25 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

25 000

25 000

Summa anläggningstillgångar

25 000

25 000

10 906

1 691

8 186 608

7 086 647

Övriga fordringar

363 439

422 780

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

383 513

180 768

8 944 466

7 691 886

Kassa och bank

3 525 207

531 547

Summa kassa och bank

3 525 207

531 547

12 469 673

8 223 433

12 494 673

8 248 433

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Svenska Tecknares Servicebolag AB
Org nr 556507-5487

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

Balanserat resultat

4 966 812

4 854 477

Årets resultat

3 181 384

2 112 335

Summa fritt eget kapital

8 148 196

6 966 812

Summa eget kapital

8 268 196

7 086 812

Leverantörsskulder

747 146

610 739

Skatteskulder

60 926

–

Övriga skulder

253 884

224 129

3 164 521

326 753

4 226 477

1 161 621

12 494 673

8 248 433

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Belopp i kronor om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
De kollektivt inkasserade medel som tillfallit Svenska
Tecknare under räkenskapsårets sista två månader har
hanterats som en skuld i balansräkningen och dessa medel

intäktsförs i nästa års resultaträkning för att matcha
kostnaderna som de finansierar. Denna redovisningsprincip gör det möjligt att budgetera och genomföra
aktiviteter för sent inkomna medel och de blir därför
ett viktigt styrmedel för verksamheten.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin har påverkat Svenska Tecknares medlemmar i hög grad och
beräknas fortsätta göra det under 2021. Kansli och styrelse arbetar vidare för att
säkerställa att medlemmarna kan ta del av de stödåtgärder som regeringen utlyst.

Not 3 Andelar i intresseföretag
2020

2019

Vid årets början

25 000

25 000

Resultat vid årets slut

25 000

25 000

Ackumulerade anskaffningsvärden
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Svenska Tecknares styrelse
Illustration: Stina Wirsén

2.

3.

1.

5.
6.
4.

8.

9.

7.
1. Stina Löfgren 2. Joanna Hellgren 3. Jakob Wegelius 4. Lars Fuhre, vice ordförande 5. Maria Persson
6. Nille Svensson 7. Marcus-Gunnar Pettersson 8. Johan Lindström 9. Josefine Engström, ordförande
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Namnteckningar

Josefine Engström, ordförande

Lars Fuhre, vice ordförande

Joanna Hellgren, ledamot

Johan Lindström, ledamot

Stina Löfgren, ledamot

Maria Persson, ledamot

Marcus-Gunnar Pettersson, ledamot

Nille Svensson, ledamot

Jakob Wegelius, ledamot

Sandra Nolgren, verksamhetsledare
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