INN E HÅLL
Å RSKRÖNI k A

Illustration: Frans Carlqvist

Illustration: Amanda Bodell och Gustaf Holtenäs

Svenska Tecknares
årsberättelse 2021,
utgiven av Svenska
Tecknare i maj 2022
Redaktör
Maina Arvas
Art direction, grafisk form
Daniel Bjugård
Omslagsillustration
Daniel Bjugård
Illustration
Daniel Bjugård, Amanda Bodell,
Frans Carlqvist, Ester Eriksson,
Gustaf Holtenäs, Ella Jax,
Stina Wirsén

Så fördelas pengarna

Text  
Maina Arvas, Josefine Engström

Föreningens system av inkomster,
utgifter och fördelade medel.

Förändring för förbättring

Korrektur  
Elena Tillman Sperandio

Så vill Svenska Tecknare utvecklas
för sina medlemmar.

Tryck
Trydells Tryckeri

3

Årskrönika Fler som gör mer tillsammans

14

Förvaltningsberättelse

4

Hänt under året Utbildningar och samtal

15

Föreningen Svenska Tecknare
Resultaträkning, Balansräkning, Noter

6

Reportage Förändring för framtiden

9

Statistik Fakta om Svenska Tecknares
medlemmar

21

Svenska Tecknares Servicebolag AB
Resultaträkning, Balansräkning, Noter

26

Svenska Tecknares styrelse
Styrelsemedlemmar och underskrifter

10

Hänt under året Evenemang och priser

11

Pengaflöden Svenska Tecknares
ekonomiska system

12

Hänt under året Organisation och debatt

Detta är Svenska Tecknare
Svenska Tecknare är en facklig förening
bildad 1955, för professionella illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och
serietecknare. Föreningens syfte är att
utveckla och stärka medlemmarnas ekonomiska och juridiska intressen samt att
förbättra villkoren för yrkesverksamma
utövare inom bild och form.

Svenska Tecknare
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-556 029 10
svenskatecknare.se

Fler som gör mer
tillsammans

gen, DSM, som ska
implementeras under
2022, om biblioteks
ersättningen och
om framtiden för
Illustration: Ester Eriksson
biblioteken.
Under dessa möten
la vi mycket tid på att
förklara upphovsperso
När jag skriver det här är Svenska Tecknare
ners verklighet. Förhoppningsvis kommer
mitt i en process kring ett eventuellt namn
utredningen Från kris till kraft – återstart
byte. Styrelsen har föreslagit det för att vi
för kulturen att ytterligare bidra till för
ser vikten av att ha ett paraplynamn som
ståelsen och ligga till grund för framtida
reflekterar alla yrkeskategorier som för
politiska beslut. Utredningen konstaterar
eningen representerar. Och som kan locka
att upphovspersoner har ”lägre inkomster
fler medlemmar, för vi behöver bli fler som
än genomsnittet i befolkningen, trots att
bryr oss om arvoden och upphovsrätt. Ju
en betydligt högre andel av konstnärerna
fler vi är desto starkare blir vi.
är högskoleutbildade än befolkningen
Att Svenska Tecknare ska vara en
överlag”. Samma budskap fick Svenska
knutpunkt för engagemang, både i form
Tecknare ut under en intervju i Studio 1
av utbyten och möten, visade sig tydligt i
på P1 kring vår rapport Bildens värde i den
omvärldsanalysen som vi lät göra under
digitala boken som presenterades på Bok
året. Just möten har upptagit en stor
mässan, och vi fortsätter att driva frågan.
del av 2021 för min del. Tillsammans
Med gemensam styrka genom sam
med våra samarbetsorganisationer har
arbetsorganisationen KLYS har vi också
Svenska Tecknare deltagit i möten med
aktivt arbetat för att uppmärksamma
både kultur- och justitiedepartementen
politikerna på de brister i trygghetssyste
kring den nya digitala upphovsrättsla
men för kulturskapare som har blivit så

Respektive upphovsperson
innehar upphovsrätten till
text och bild.

Visualiserad föreningsdemokrati
Daniel Bjugård, du är grafisk formgivare
och art director för Svenska Tecknares
årsberättelse 2021, kan du berätta något
om omslaget?
– Den här årsberättelsen beskriver
bland annat föreningens omvärlds
analys och förändringsarbete,
med till exempel ett förslag om
namnbyte som resultat, något som
medlemmarna kommer att rösta om.
Kärnan i det, en bild som visar upp
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att medlemmarna tycker och tänker
mycket om detta, är olika förslag på
nytt namn som de har skickat in.
Därför kändes det roligt att ha just
det på omslaget – namnförslagen
satta i Svenska Tecknares typsnitt
Calibre, utskrivna och fotograferade
i en hög. En lek med omslagskoncep
tet återkommer sedan i illustrationen
av Frans Carlqvist till artikeln om
utvecklingsarbetet på sidan 7.
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uppenbara under pandemin. Grundbud
skapet är självklart: att konst och kultur
är viktigt för hela samhället och bör
värderas därefter.
Lika självklart borde det vara att
namnge grafiska formgivare när deras
verk visas upp. Därför påbörjade Svenska
Tecknare kampanjen #vemformgav som
uppmanar till just det.
Under året blev vi 1 700 medlemmar
och jag hoppas att vi blir ännu fler
framöver. Så att vi kan göra mer för fler,
och göra mer tillsammans, oavsett vad vi
som förening kallar oss.

Foto: Eva Edsjö

Svenska Tecknares årsberättelse 2021

Josefine Engström
Ordförande Svenska Tecknare

HÄNT UN D ER ÅRET: UTBILD n INGAR OCH SAM TAL
Foto: Märta Thisner

Foto: Peter Westrup

Arvoden inom bild och form
FÖRELÄSNINGAR Arvodesrådgivaren och
illustratörsagenten Lisa Engström håller
sedan 2020 i Svenska Tecknares och Svenska
Fotografers Förbunds gemensamma arvodes
rådgivning. Under 2021 kunde Svenska Teck
nares och Illustratörcentrums medlemmar
delta i kostnadsfria onlineföreläsningar om
arvoden och avtal med Lisa Engström. Den
18 februari höll hon i en föreläsning anpassad
för illustratörer, och den 22 april en som rik
tade sig till grafiska formgivare, om vad man
ska tänka på vid jobbförfrågan, prisuppskatt
ning, offertskrivande, arvodesförhandling
och överenskommelse.

Omslag med
Lotta Kühlhorn
FÖRELÄSNING Svenska Tecknares sektion
i Göteborg arrangerade tillsammans med
Illustratörcentrum och Göteborgs bildverkstad den 28 april ett digitalt samtal med
formgivaren, illustratören och författaren
Lotta Kühlhorn. Kühlhorn talade om sitt
arbete som formgivare av bokomslag och
hur hon arbetar med boken som format.

Deklarationstips
KURS Varje vår anordnar Svenska Tecknare
en deklarationskurs för medlemmar, samt
tar fram en digital deklarationshandledning.
Den 14 april gavs 2021 års deklarationskurs,
detta år i digital version, ledd av Anna
Berkius Kolte från föreningens redovisningsbyrå Scanena.

Serie om sociala medier
FÖRELÄSNINGSSERIE Under våren
arrangerade Svenska Tecknare och Illustratörcentrum en föreläsningsserie med fokus
på marknadsföring i sociala medier. I del ett
i maj talade Lina Göthe från Social Media
Lab om annonsering, och i del två i juni
berättade kreatörerna Cecilia Pettersson,
Mattias Adolfsson och Maja Säfström om
hur de arbetar med sociala medier.

Foto: Jenny Gustafsson

Schweizisk form i Malmö
SAMTAL Linda Holster, kurator, och Michaela
Green, koncept- och grafisk formgivare som
även sitter i Svenska Tecknares sektion för
grafisk design/form, driver tillsammans
designstudion HolsterGreen i Malmö. Den 8
december berättade de tillsammans om den
schweiziska formgivaren Rosmarie Tissi, och
deras bok om henne i designbokserien Hall
of Femmes. Samtalet hölls i deras studio i
samband med release för Tecknaren och med
närvaro av Svenska Tecknares verksamhets
ledare Sandra Nolgren och förbundsjuristen
Marcela Contardo.

Upptäcktsresa i risografi

Shabnam Faraee i sin ateljé, med Maina
Arvas. I bakgrunden skisser till mönstret
Sju sorters blommor. Omslagsbild på
Tecknaren nummer 1 2021 av Isabel Leal
Bergstrand. Ovan: Ett block för tryck av
mönstret Sill och potatis.

Två uppslag ur boken Hall of Femmes: Rosmarie Tissi, 2022.
Michaela Green och Linda Holster på HolsterGreen.

Möten med serietecknare
ST SYD Maria Fröhlich har tecknat för bland annat
amerikanska serietidningar samt skapat bilderböck
er. Kim W. Andersson är tecknaren bakom skräck
serierna Love hurts och Alena samt rymdäventyrs
sagan Astrid. Peter Bergting har tecknat mycket
fantasy, science fiction och skräck. Alla tre deltog
i varsitt digitalt medlemssamtal under året, den 17
februari, 3 mars och 7 april, i arrangemang av Tony
Cronstam och Mats Källblad på Svenska Tecknares
regionala sektion i Malmö.

Maria Fröhlich. Foto: Henric Lindsten
Kim W Andersson. Foto: Anna Thorbjörnsson
Peter Bergting. Foto: Gabriel Liljevall
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Infografik med
Sara Gelfgren

Ateljébesök hos Shabnam Faraee
RELEASER Flera av releaserna för Svenska

redskap för blocktryck. Ett aktuellt arbete

Tecknares tidning Tecknaren bjöd under

är Sju sorters blommor, ett mönster till en

2021 på olika samtal, oftast i digital form.

handknuten matta i iransk tradition med

Den 12 mars utgjordes firandet av årets första

motiv av svenska ängsblommor, som Faraee

nummer av ett ateljébesök hos illustratören,

har skapat direkt för mattvävaren Morteza

konstnären och formgivaren Shabnam Faraee

Golestani, afghansk flykting numera bosatt

i den lokal vid Telefonplan i Stockholm där

i Jämtland.

hon arbetar med mönsterdesign, grafisk

WORKSHOP Svenska Tecknare Syd och
Beast Studio bjöd den 4 oktober in till ett
tillfälle att utforska tryckkonsten risografi.
Workshopen ägde rum på Skissernas
museum som en del av Skissfestivalen i
Lund, och deltagarna fick testa att arbeta
analogt med det skissmaterial som finns till
hands i Skissernas museums verkstad.

– Morteza önskade sig ett mönster kopplat

form, skulptur, animation, blocktryck,

till det svenska landskapet, som han kunde

illustration och text. I en livesändning samta

göra en matta av. Jag blev så tagen av hans

lade hon med Tecknarens chefredaktör Maina

historia, och kände direkt att ”det här måste

Arvas, och visade upp skisser på mönster och

jag göra”, berättar Shabnam Faraee.
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FÖRELÄSNING Hur gör man komplex
information förståelig och tillgänglig för
andra med hjälp av bilder och illustrationer?
Den 18 november arrangerade Svenska
Tecknare Väst, Illustratörcentrum Väst och
Göteborgs Bildverkstad tillsammans ett
digitalt föredrag om infografik som hölls av
illustratören Sara Gelfgren.

REPO r TAGE

Förändring för
framtiden

fram ett underlag som kan ligga
till grund för Svenska Tecknares
utveckling med målet att belysa hur
föreningen behöver utvecklas för att
möta de förändringar som bran
schen genomgår och de önskemål
som finns från nuvarande och
framtida medlemmar.
– Vår främsta uppgift är att tillvarata våra medlemmars yrkes
intressen i juridiskt, ekonomiskt
och ideellt hänseende. Och det är
genom våra medlemmar vi får kraft
att påverka marknadsvillkoren och
politiken för vårt fält. Den kraften
blir desto större ju fler medlemmar
vi har. Därför är det viktigt för oss
att många känner sig hemma i
föreningen, säger Sandra Nolgren
som är verksamhetsledare för
Svenska Tecknare.
Gemenskap, utbyte och utveck
ling i yrket är något som många
medlemmar och potentiella
medlemmar vill ha av föreningen.
Undersökningen visade också att Svenska Tecknare
har ett mycket gott anseende.

Hur ser framtiden ut för kreatörer inom
bild och form? Hur kan Svenska Tecknare
utvecklas framöver för att på bästa sätt stärka
medlemmarna, yrkesrollen och branschen?
Josefine Engström, ordförande, och Sandra
Nolgren, verksamhetsledare, berättar om
föreningens framåtblickande utvecklingsarbete.
Text: Maina Arvas
Illustration: Daniel Bjugård och Frans Carlqvist
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ÖRÄNDRING KAN vara spännande, kreativt och
ofta utmanande. 2021 var ett år som präglades av
förändring på många sätt – för Svenska Tecknares del
påbörjades bland annat ett viktigt utvecklingsarbete
för framtiden.
Föreningens vision är en värld där illustratörer,
grafiska formgivare, animatörer, serietecknare och
andra kreatörer inom det visuella fältet har hög sta
tus och bra ersättning, och där såväl yrkeskompetens
som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras.
Hur kan en intresseorganisation som Svenska
Tecknare utvecklas för att på bästa sätt rusta sig och
sina medlemmar för framtiden? En framtid som
kommer att fortsätta påverkas av exempelvis digita
liseringen, som för många förändrar både uttryck,
arbetssätt och yrkesdefinitioner.
För att ta reda på mer om vilka behov som finns
beslutades på ett årsmöte att föreningen under år
2021 skulle genomföra en omvärldsanalys.
– Vad ser vi när vi tittar utåt och framåt? Och vad
ser andra när de tittar på oss? På uppdrag av årsmötet
gjorde styrelsen den här omvärldsanalysen där vi
genom intervjuer har försökt få en bild av hur fören
ingen uppfattas. Vi har lyssnat på medlemmar, och
personer som inte är medlemmar, om hur de ser på
föreningen och vad de skulle önska sig mer av, berättar
Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare.
För hjälp i analysarbetet anlitade styrelsen den
strategiska byrån Doberman. Uppdraget var att ta
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SAMTIDIGT FRAMKOM att många utövare inom det
kreativa visuella fältet inte känner sig inkluderade
i föreningen. En av anledningarna till det är att
namnet Svenska Tecknare upplevs som exklude
rande för de yrkesgrupper som inte identifierar sig
som tecknare.
– Det var ett anmärkningsvärt resultat att Svenska
Tecknare är ett namn som många inte känner
representerar dem, oavsett yrkeskategori, säger
Josefine Engström. Att byta namn är en stor sak för
en förening som har funnits sedan 1950-talet. Men
frågan har egentligen diskuterats länge och är kanske
nödvändig eftersom namnet endast inkluderar en av
alla de yrkeskategorier som föreningen representerar.
Styrelsen valde därför att föreslå ett namnbyte, en
fråga för medlemmarna att besluta om på ett extra
årsmöte som kommer att hållas under 2022. Under
hösten 2021 arbetade styrelsen, tillsammans med
konsulterna Cecilia Lindgren, grafisk formgivare,
och Henning Wijkmark, strategisk copywriter,
på att ta fram förslag på ett eventuellt nytt namn.
Arbetet baserades dels på en undersökning bland
medlemmarna, som skickade in sina förslag på nytt
namn, och dels på resultatet från en referensgrupp
bestående av medlemmar, som reflekterade kring de
olika namnförslagen.

REPO r TAGE

ST A TI STI K

Foto: Anneli Nygårds

Fakta om Svenska Tecknares medlemmar
RESULTATET AV OMVÄRLDSANALYSEN ledde till

ett bredare förändringsarbete för Svenska Tecknare
som intresseorganisation.
– Arbetet var väldigt lärorikt och analysen är ett
värdefullt underlag för föreningens utveckling.
Bland annat har det lett fram till
en rekrytering av en ny kursan
svarig som tillträdde under våren.
Arbetet för visuella kreatörer är i
snabb förändring och vi såg bland
svaren att det fanns ett behov av
att ta ett större grepp kring frågan
om vidareutbildning och kompe
tensutveckling. Till hösten hoppas
vi ha ett kursutbud klart som
svarar mot de behov som finns i
branschen, säger Sandra Nolgren.
Josefine Engström menar att
förändringsarbetet är nödvändigt
för att organisationen ska kunna
lyfta blicken mot framtiden:
Sandra Nolgren, verksamhetsledare för
– Samtidigt som de visuella
Svenska Tecknare
yrkena utvecklas i snabb takt ser
vi också hur det visuella tar större
och större plats i både den offentliga och den privata
sfären. Det visuella är av största vikt när vi kommu
nicerar, när vi navigerar i våra dagliga liv, lär oss läsa,
gör konsumentval. Men bild och form ersätts inte i
paritet med det mervärde det skapar. Det är givetvis
något föreningen vill ändra på och kämpar för att
göra varje dag. En del av det handlar om att vi själva
värnar vår yrkesstolthet – enskilt och gemensamt.

Frilansare och
kombinatörer

Illustration: Ella Jax

Ålder och kön

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

42 procent av de svarande i den
senaste medlemsundersökningen angav
att de är över 51 år, 30 procent mellan
41 och 50 år, 22 procent mellan 31
och 40 år, samt 70 procent att
de är kvinnor.

”Det är genom våra
medlemmar vi får
kraft att påverka
marknadsvillkoren och
politiken för vårt fält.
Den kraften blir större
ju fler medlemmar vi har.
Därför är det viktigt för
oss att många känner sig
hemma i föreningen.”

Antal
1 723 illustratörer, grafiska
formgivare, animatörer,
serieskapare och andra visuella
kreatörer var medlemmar i
Svenska Tecknare vid 2021 års slut.
En konsekvens av pandemin är att
fler har valt att organisera sig fackligt, och Svenska Tecknare, som
beslutade att låta medlemskapet
vara avgiftsfritt under året,
fick under 2021 sitt största
medlemsantal någonsin.

Svenska Tecknares verksamhetsledare Sandra Nolgren
och ordförande Josefine Engström.

Ur Svenska Tecknares omvärldsanalys 2021
• Gemenskap, utbyte och
utveckling i yrket är saker som
både medlemmar och ännu icke
medlemmar vill ha av föreningen.
• Föreningens olika yrkesgrupper
kan ha sinsemellan olika behov av
stöd i sin yrkesutövning, även om
mycket förenar dem.
• Alla känner sig inte hemma i föreningen på grund av att namnet
upplevs som otidsenligt eller inte
inkluderande.
• Fler medlemmar ökar möjlighe-

terna att stärka yrkesområdena,
påverka, samt sprida kunskap om
upphovsrätt och arbetsvillkor.

doses av ett förnyat kursutbud.
• Föreningen har rekryterat en
ny kursansvarig som tillträdde
under våren.

Exempel på föreningens
förändringsarbete
• Styrelsen la fram förslaget att
byta namn, vilket röstas om på ett
kommande extra årsmöte.
• Namnförslag har tagits fram
med hjälp av en medlemsundersökning, en referensgrupp av
medlemmar och två konsulter.
• Behovet av vidareutbildning och
kompetensutveckling ska tillgo-

Analysens arbetsmetod
• Insamlande av data och statistik.
• Intervjuer med systerorganisationer i Norden, andra fackliga
föreningar, och representanter för
universitet och högskolor inom
visuell kommunikation.
• En undersökning bland före
detta medlemmar som gått ur
föreningen de senaste fem åren.
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Bild- och
formskapare
Många medlemmar
kombinerar olika yrkesfält i
sin verksamhet. De områden
som de anger att de främst
arbetar inom är illustration
(75 procent), grafisk form (42
procent), serier (12 procent)
och animation (8 procent).

Många
uppdragstyper
Medlemmarna har uppdrag för
bokförlag, tidningar, 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.

• Workshop och samtal med
utövare, både medlemmar
och ickemedlemmar.
Arbetsgrupp och referensgrupp
• Arbetsgruppen bestod av
Svenska Tecknares ledningsgrupp och verksamhetsledare,
samt ett team från den strategiska byrån Doberman.
• Referensgruppen bestod av ett
30-tal nuvarande och potentiella
medlemmar, samt styrelsen.

Geografi
Utbildning
Över 40 procent av medlemmarna har en eftergymnasial
utbildning på mer än fem år.
Källor: Siffrorna är tagna ur Svenska
Tecknares medlemsundersökning 2020,
samt ur statistik från medlemsregistret
2021 och 2022.

Svenska Tecknare har
regionala sektioner i Umeå,
Göteborg och Malmö, samt kansli
i Stockholm. 63 procent av medlemmarna bor i storstadsregionerna. Cirka
1,5 procent bor i Västerbottens län,
13,5 procent i Västra Götalands län,
51,5 i Stockholms län, 13,5 procent i
Skåne län och 20 procent i övriga
Sverige och världen.

Foto: Jenny Gustafsson
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Svenska Tecknares ekonomiska system
Snöbollen till
Emma Virke
BILDERBOKSPRIS Den 20 mars 2021
tilldelades priset Snöbollen till illustratören, bilderboksskaparen och medlemmen
Emma Virke, tillsammans med författaren Åsa Lind. Snöbollen ges till årets
svenska bilderbok, priset är initierat
av föreningen Krumelur, och Svenska
Tecknare är med och stödjer det.

Bokmässan i Göteborg
BOKMÄSSA Svenska Tecknare deltog i
Bokmässan 2021 genom att bland annat
presentera rapporten Bildens värde i
den digitala boken på ett panelsamtal i
föreningens samtalsserie Prata! inklusive mingel på Pustervik. Dessutom
genom Tecknarens programpunkt
”Ett riktigt bra omslag” på Göteborgs
Litteraturhus scen.

Illustration: Amanda Bodell och Gustaf Holtenäs

Pengar in
Bonus
Copyright Access

Medlems- och
serviceavgifter

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

Svenska Tecknares medlemmar
betalar en årlig avdragsgill avgift på
1 800 kronor (ordinarie) eller
600 kronor (studerande och pensionärer). Under 2021 var dock avgiften
0 kronor, som ett medlemsstöd med
anledning av pandemin.

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.

Träffas och teckna
Dubbel vinst för utmärkt form
PRIS Svenska Tecknare vann både guld och silver

Grafiska formgivaren Daniela
Juvall med Svenska Tecknares
årsberättelse 2020 med
omslagsbild av Yoyo Nasty.

i Publishingpriset 2021. Svenska Tecknares årsberättelse 2020, med grafisk form och art direction
av Daniela Juvall och omslagsbild av Yoyo Nasty,
tilldelades guld i kategorin Årsredovisningar och
verksamhetsberättelser med motiveringen ”för tyd
liga grafiska element, finurlig form, härliga illustra
tioner och utmärkt tryck”. Tidningen Tecknaren,
med grafisk form och art direction av Mia Degerman
och Vejde Gustafsson på Spektra och omslagsbild
av Isabel Leal Bergstrand, belönades med silver i
kategorin Medlemstidningar yrke.

Julmingel på Häktet

Foto: Alex Dym

Pris för bästa kreativa
organisation
UTMÄRKELSE Svenska Tecknare tilldelades

Svenska Tecknares ordförande
Josefine Engström (andra från höger)
tar emot Ladislav Sutnar-utmärkelsen.

RELEASER De regionala sektionerna
Svenska Tecknare Syd och Svenska
Tecknare Nord har arrangerat ritträffar
under året. Exempelvis hölls den 14
mars en Kladda & pladdra i picknickform i Pildammsparken i Malmö, och
den 30 september en Drink & draw
på Norrlandsoperan i Umeå inklusive
samtal med konstnären Ida Rödén.

den 9 november 2021 Ladislav Sutnar-utmär
kelsen för bästa kreativa organisation. Priset
uppmärksammar både tjeckiska och interna
tionella konstnärer och organisationer, och
motiveringen tog upp föreningens arbete med
att stärka upphovsrätten, erbjuda professi
onell rådgivning och bevaka och framhäva
kulturella och kulturpolitiska spörsmål. Ord
förande Josefine Engström tog emot priset i
Plzeň i Tjeckien av Ladislav Sutnar Faculty of
Design vid University of West Bohemia.
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FEST Torsdagen den 2 december höll
Svenska Tecknare sitt årliga julmingel,
som detta år kunde ske i fysisk form, på
restaurangen Häktet i Stockholm. Föreningen bjöd in medlemmar, samarbetspartners och andra gäster att träffa
kansliet och styrelsen, i kombination
med release för Tecknarens nyutkomna
nummer 4 2021.

Pengar ut
Verksamhet

Kopieringsfonden

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.

Svenska Tecknares kopieringsfond
delade ut 40 stipendier på 25 000
kronor vardera i upphovsrättsliga
ersättningar till bild- och formskapare under 2021. En styrelse av
förtroendevalda utser stipendiaterna
utifrån sannolikheten att de sökandes verk har kopierats inom den så
kallade avtalslicensen.

Kavalla och Paris
STIPENDIUM Varje år delar Svenska
Tecknare ut stipendier i form av
skaparvistelser på två olika internationella orter. Under 2021 tilldelades fem
medlemmar vistelser på Atheninstitutets gästhem i Kavalla i Grekland, och
fyra medlemmar vistelser på gästhemmet Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing
utanför Paris.

Individuell
reprografiersättning
IR är ett ersättningssystem till bildupphovspersoner för kopiering av skyddade
verk. Alla bildupphovspersoner med verk
publicerade i böcker och tidningar kan
söka. Tidigare hämtade Svenska Tecknare
in pengarna från Bonus Copyright Access
men sedan 2020 går IR-ersättningen
direkt till Bildupphovsrätt som fördelar
den till bildskaparna.

PEN G AFLÖ d E N

HÄNT UN D ER ÅRET: ORGA n ISATION OCH DE b ATT

formgivare av digitaliseringen av bokbranschen? Vilka
blir de ekonomiska konsekvenserna av rörelsen från
analogt till digitalt format, och hur påverkas bildens
värde av branschens fokus på ljud- och e-böcker?
Rapporten Bildens värde i den digitala boken, som
Svenska Tecknare presenterade på Bokmässan i Göteborg
den 23 september 2021, syftar till att ge en första kart
läggning av hur bild och form påverkas av marknadens
förflyttning. Den är skriven av Erik Wikberg, ekonomie
doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, och bygger
på både enkätundersökningar bland Svenska Tecknares
medlemmar och djupintervjuer med branschkunniga.
Rapporten visar att det finns en upplevd risk att digitala
böcker inte är tillräckligt anpassade för bildformatet
och grafisk formgivning. Den visar även att kunskapen
om hur denna växande marknad påverkar bild- och
formskapares förutsättningar är låg, och att det råder stor
osäkerhet bland yrkesgrupperna kring hur ersättningen
påverkas när böcker bli digitala eftersom ersättningsmo
dellerna för den digitala bokutgivningen bygger på ett
annat system än för tryckta böcker.

Grafisk form: Martin Frostner

UTREDNING Hur påverkas illustratörer och grafiska

Namnge formgivaren!
KAMPANJ Under hösten 2021 startade Svenska
Tecknare ett initiativ för att uppmärksamma
att grafiska formgivare bör namnges när deras
arbeten exponeras, precis som andra kreatörer.
Genom att ställa frågan om vem som har gjort
formen, och använda taggen #vemformgav
i sociala medier, kan alla vara med och rikta lju
set mot formgivaren. I initiativet ingår även att
föreningen kontaktar aktörer som förlag och
museer om att namnge alla visuella kreatörer
i samband med publiceringar, för att förändra
normen för namngivning.

Gratis medlemskap
AVGIFT Under 2021 kostade det ingenting
att vara medlem i Svenska Tecknare –
avgiften för medlemskap under året var
enligt årsmötets beslut fastställd till 0
kronor. Åtgärden om tillfälligt avgiftsfritt
medlemskap beslutades i syfte att bidra till
att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser för medlemmarna.

Stöd och stipendier

Foto: Jenny Gustafsson

Hur påverkas bild och
form när boken blir digital?

INFORMATION Varje år satsar Svenska
Tecknare på att uppmana bild- och formskapare att söka aktuella stipendier. Under 2021
informerades om Individuell reprografiersättning, Stockholms stads kulturstipendier,
omställnings- och omsättningsstöd, samt
Konstnärsnämndens och Sveriges författarfonds stipendier, detta år utökade med
medel ur regeringens krispaket.

Kriterierna för krisstöd
DEBATT Svenska Tecknare har varit i
kontakt med Konstnärsnämnden, kulturdepartementet och olika medier för att
uppmärksamma att kriterierna för krisstöd
för konst- och kulturområdet bör utformas
så att de är anpassade även till föreningens
yrkesgrupper, som inte har kunnat tillgodogöra sig krisstipendierna i rimlig grad.

Bildens värde i den digitala boken,
omslagsillustration av Saga Bergebo,
grafisk form av Martin Frostner.

Formen efter corona
Nya representanter i grafisk
form-sektionen
ORGANISATION Svenska Tecknares sektion för grafisk
design/form, förkortad GF, fick nya representanter
under 2021. Sektionen består nu av Pontus Dahlström,
illustratör och grafisk formgivare, Michaela Green,
koncept- och grafisk formgivare, Sepidar Hosseini,
grafisk formgivare och art director, och Daniela Juvall,
grafisk formgivare och art director. Sektionen för gra
fisk design/form vill verka för en bättre yrkesmarknad
för grafiska formgivare, sprida kunskap om och höja
statusen för grafisk form.

Nya medarbetare på kansliet

Mimmi Melander, administratör
och koordinator, och Marcela
Contardo, förbundsjurist.

PERSONAL I januari 2021 började två nya

Pontus Dahlström. Foto: privat
Sepidar Hosseini. Foto: Pia Johansson Goldmann
Daniela Juvall. Foto: privat
Michaela Green. Foto: privat
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MÖTE Sektionen för grafisk form och
design inom Svenska Tecknare bjöd den 16
november in till en träff om de lärdomar och
erfarenheter som pandemin fört med sig.
Mötet skedde både digitalt och fysiskt i tre
uppkopplade rum: på Westmanska Palatset i
Stockholm, Form Design Center i Malmö och
i ett digitalt forum.

Medlemmar om SGI

medarbetare på föreningens kansli. Admi
nistratören och koordinatorn Mimmi Melan
der kom närmast från Prinsessan Estelles
kulturstiftelse, Market Art Fair och galleriet
Andréhn-Schiptjenko. Svenska Tecknares
nya förbundsjurist Marcela Contardo kom
från jobb inom musik- och scenkonstom
rådet, bland annat på Föreningen Svenska
Tonsättare. Hon har under året arbetat
med exempelvis införlivandet av EU:s
upphovsrättsdirektiv DSM och ersättning
för privatkopiering, samt samarbetat med
My Berggren som har hand om den juridiska
medlemsrådgivningen.

ENKÄT Svenska Tecknare uppmanade i mars
alla frilansande bild- och formskapare att
delta i den enkät om sjukpenninggrundande
inkomst som gick ut till yrkesverksamma
inom KLYS medlemsorganisationer. Syftet
var att ge underlag till den utredning om
sjukpenninggrundande inkomst för enskilda
näringsidkare som tillsatts av regeringen.
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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 yrkesverk
samma inom fältet.

På årsmötet 2020 beslutades att årsavgiften för 2021
skulle slopas för att mildra pandemins konsekvenser för
medlemskåren. För att kompensera för de uteblivna med
lemsintäkterna ansökte och beviljades föreningen Svenska
Tecknares dotterbolag, Svenska Tecknares Servicebolag
AB, ett bidrag från Kulturrådet på 1 312 000 kronor.
Svenska Tecknare inkasserar upphovsrättsliga medel från
Bonus Copyright Access. På grund av ny statistik minskade
de ordinarie medel som kommer föreningen till del under
2021. Samtidigt fick föreningen en engångssumma utbetald
för medel som tidigare inte hade kunnat fördelas.
Under året har styrelsen genomfört en omvärldsanalys
med syfte att kartlägga hur föreningen kan bli relevant
för fler. Analysen ledde fram till att styrelsen föreslog att
föreningen byter namn till ett som reflekterar hela det
visuella kreativa fältet. Beslut om eventuellt nytt namn
kommer att fattas under 2022.

Organisation
Svenska Tecknares styrelse består av nio yrkesutövare.
Varje ledamot väljs av årsstämman på ett tvåårigt mandat.
Styrelsen utgjordes under 2021 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 2021 av en verksamhetsledare,
två jurister, två administratörer, två kommunikatörer, en
projektledare, en chefredaktör (konsult) och en arvodes
rådgivare (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 medlemsre
laterad verksamhet.

Förväntad framtida utveckling
Coronapandemin har påverkat Svenska Tecknares
medlemmar i hög grad och beräknas fortsätta göra så
under 2022. Kansliet och styrelsen arbetar vidare för att
säkerställa att medlemmarna kan ta del av de stödåtgärder
som regeringen har utlyst.
Flera utredningar pågår som kan påverka Svenska
Tecknares verksamhet, det gäller dels utredningen
Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering (Dir.
2020:82), dels Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30).

Årsstämma
Svenska Tecknares årsmöte hölls digitalt den 21 maj 2021.

Medlemmar
Föreningen hade vid 2021 års utgång 1 723 medlemmar.
Medlemskap beviljas utifrån en yrkesmässig prövning av
en invalsnämnd utsedd av styrelsen. Svenska Tecknare har
regionala sektioner i Umeå, Göteborg och Malmö. 63 pro
cent 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).

Föreningen Svenska Tecknare
Org nr 802003-4495
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2021

Flerårsöversikt
2021

2020

2019

2018

2017

5 253

5 485

3 905

4 584

4 687

313

–1 896

–1 484

–1 429

–908

Eget kapital (tkr)

3 944

3 401

8 236

11 564

15 056

Balansomslutning (tkr)

14 288

14 275

18 096

19 886

20 518

Intäkter (tkr)
Årets resultat (tkr)

Eget kapital
Ingående balans
Reserveringar ändamålsbestämda medel

Rättshjälpsfonden

Kopieringsfonden

Balanserat kapital

Totalt kapital

4 820 417

4 157 127

–5 561 203

3 416 341

649 759

474 684

89 497

1 213 940

Utnyttjade ändamålsbestämda medel
Årets resultat

Vid årets slut

–1 000 000

–1 000 000

–

–

313 314

313 314

5 470 176

3 631 811

–5 158 392

3 943 595

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, –5 158 392 kronor, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

–5 158 392

Summa

–5 158 392

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

Balansräkning
Not

2021

2020

Not

2021-12-31

2020-12-31

Tillgångar

Fackliga verksamhetens intäkter
Nettoomsättning

3 171 458

2 811 419

Anläggningstillgångar

Medlemsintäkter

–

239 736

Finansiella anläggningstillgångar

2 041 145

2 380 000

40 807

54 126

5 253 410

5 485 281

–2 893 675

–3 263 398

–5 996 244

–6 100 767

Omsättningstillgångar

Summa fackliga verksamhetens kostnader

–8 889 919

–9 364 165

Kortfristiga fordringar

Fackliga verksamhetens resultat

–3 636 509

–3 878 884

Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter

Fackliga verksamhetens kostnader

Andelar i koncernföretag

5

100 000

100 000

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

4

13 037 553

12 656 254

13 137 553

12 756 254

13 137 553

12 756 254

–

165 884

599 935

893 619

599 935

1 059 503

550 247

385 741

1 150 182

1 445 244

14 287 735

14 201 498

Summa anläggningstillgångar

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

4 000 000

2 000 000

1 543 163

364 743

–9 272

–1 298

–1 543 163

–364 742

Resultat efter finansiella investeringar

354 219

–1 880 181

Resultat före skatt

354 219

–1 880 181

–370 128

–77 955

Skatt överförd till fonder

329 223

78 056

Årets resultat

313 314

–1 880 080

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

3

Räntekostnader och liknande resultatposter
Överfört till fonder

Skatt på årets resultat

16

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Balansräkning

Noter
Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital och skulder

Not 1 Redovisningsprinciper

Eget kapital

Belopp i kronor om inget annat anges.

förening 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.

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel

9 101 987

8 977 544

Balanserat kapital

–5 158 392

–5 561 203

Summa eget kapital

3 943 595

3 416 341

93 214

86 291

8 499 465

8 186 608

Skatteskulder

152 494

–

Övriga kortfristiga skulder

292 374

1 272 038

1 306 593

1 240 220

10 344 140

10 785 157

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

14 287 735

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo
visning (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 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.

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

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

14 201 498

Not 2 Anställda och personalkostnader

18

2021

2020

Medelantalet anställda

7

7

Totalt

7

7
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Svenska Tecknares Servicebolag AB
Org nr 556507-5487
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2021

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

Summa

2021

2020

1 542 153

364 742

1 010

–

1 543 163

364 742

Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

2021

2020

2019

2018

13 953

10 712

10 430

10 451

7 183

4 064

2 700

3 130

81

66

86

93

Soliditet (%)

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021

2020

Vid årets början

12 656 254

17 598 135

Tillkommande tillgångar

15 689 627

9 211 741

–15 308 328

–14 153 622

Redovisat värde vid årets slut

13 037 553

12 656 254

Marknadsvärde på balansdagen

13 875 283

13 887 196

Förändringar i eget kapital

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Avgående tillgångar

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

100 000

20 000

8 148 196

Vid årets början
Disposition enligt årsstämmobeslut
Utdelning

–4 000 000

Årets resultat

5 694 674

Vid årets slut

Not 5 Andelar i koncernföretag

100 000

20 000

9 842 870

Resultatdisposition

2021

2020

Vid årets början

100 000

100 000

Balanserat resultat

4 148 196

Redovisat värde vid årets slut

100 000

100 000

Årets resultat

5 694 674

Totalt

9 842 870

Utdelning, 1 000 aktier * 5 000 kronor per aktie

5 000 000

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 9 842 870 kronor, disponeras enligt följande:

Ackumulerade anskaffningsvärden

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin har påverkat Svenska Tecknares medlemmar i hög grad och beräknas
fortsätta göra det under 2022. Kansliet och styrelsen arbetar vidare för att säkerställa att
medlemmarna kan ta del av de stödåtgärder som regeringen har utlyst.
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Balanseras i ny räkning

4 872 870

Summa

9 872 870

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning

Balansräkning
Not

2021

2020

Not

2021-12-31

2020-12-31

25 000

25 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

25 000

25 000

Summa anläggningstillgångar

25 000

25 000

100 832

10 906

8 499 466

8 186 608

26 946

363 439

661 076

383 513

9 288 320

8 944 466

Kassa och bank

2 975 541

3 525 207

Summa kassa och bank

2 975 541

3 525 207

12 263 861

12 469 673

12 288 861

12 494 673

Tillgångar

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

13 952 663

10 711 925

1 423 600

100 000

15 376 263

10 811 925

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

–8 193 095

–6 709 746

–

–37 437

–8 193 095

–6 747 183

7 183 168

4 064 742

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Rörelseresultat

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

Finansiella poster

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

–

264

Räntekostnader och liknande resultatposter

–324

–633

Summa finansiella poster

–369

–2 400

Resultat efter finansiella poster

7 182 844

4 064 373

Bokslutsdispositioner

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Resultat före skatt

7 182 844

4 064 373

Summa tillgångar

Skatter
Skatt på årets resultat

–1 488 170

–882 989

Årets resultat

5 694 674

3 181 384
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Balansräkning

Noter
Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital och skulder

Belopp i kronor om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

Balanserat resultat

4 148 196

4 966 812

Årets resultat

5 694 674

3 181 384

Summa fritt eget kapital

9 842 870

8 148 196

Summa eget kapital

9 962 870

8 268 196

Leverantörsskulder

259 954

747 146

Skatteskulder

666 107

60 926

Övriga skulder

318 184

253 884

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 081 746

3 164 521

Summa kortfristiga skulder

2 325 991

4 226 477

12 288 861

12 494 673

Summa bundet eget kapital

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis
ningslagen 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.

Fritt eget kapital

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin har påverkat Svenska Tecknares medlemmar
i hög grad och beräknas fortsätta göra det under 2022. Kansliet
och styrelsen arbetar vidare för att säkerställa att medlemmarna
kan ta del av de stödåtgärder som regeringen har utlyst.

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Not 3 Andelar i intresseföretag
2021

2020

Vid årets början

25 000

25 000

Resultat vid årets slut

25 000

25 000

Ackumulerade anskaffningsvärden

25

Svenska Tecknares styrelse

Underskrifter

Illustration: Stina Wirsén

2.

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

3.

1.

5.
6.
4.

8.

7.

9.

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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