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Svenska Tecknares årsberättelse 2017

Detta är Svenska Tecknare
Svenska Tecknare bildades 1955. 
Föreningen är en intresseorganisa-
tion för professionella illustratörer, 
grafiska formgivare, animatörer och 
serietecknare. 

Föreningens syfte är att utveckla och 
stärka medlemmarnas ekonomiska och 
juridiska intressen samt att för bättra 

villkoren för yrkesverksamma utövare 
inom bild och form. 

Våra prioriteringar är att: 
–  Värna och stärka upphovsrätten 
–  Jobba för att upphovsrättsliga ersätt-

ningssystem stärks och utvecklas 
–  Erbjuda kvalificerad rådgivning inom 

juridik och arvoden 

–  Verka för att förbättra trygghets-
systemen för frilansare 

– Skapa nätverk mellan medlemmarna 
– Ge ut tidskriften Tecknaren 
–  Driva påverkansarbete inom kultur- 

och näringspolitik
–  Vara remissinstans för lag förslag  

från regeringen 
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Årskrönika

Den kollektiva kraften
för själva skapandet: illustrationer, grafisk 
form, serier och animationer. 

Mitt första år i Svenska Tecknare har 
präglats av en ny lag från EU som värnar 
transparens i hanteringen av bild skapares 
upphovsrättsliga ersättningar. Lagen har 
genomsyrat mitt uppdrag: hur kan Svenska 
Tecknare säkra att dessa pengar på bästa 
sätt når fram och gör mest nytta, både för 
bildskapare och bransch? 

Under 2017 lade vi också krafter på 
att förklara för politiken hur det sociala 
försäkringssystemet behöver förbättras för 
frilansare, för att de kreativa näringarna 
ska kunna växa och göra det möjligt att 
satsa på skapandet. Det starka engage-
manget för metoorörelsen i våra yrkes-
grupper under hösten speglade på flera 
sätt effekterna av osäkra arbetsvillkor. 

Svenska Tecknare agerar dagligen för att 

våra medlemmar ska få skäligt betalt för 
sina verk och för en tryggare arbetsmark-
nad – som individer och gemensamt. Det 
är ledstjärnan i vårt arbete. Och medlem-
marna i vår förening blir allt fler, år efter år. 
Tillsammans gör vi den kollektiva kraften i 
Svenska Tecknare till en råstyrka.  

     et är nu drygt ett år sedan 
jag tillträdde som förbundsdirektör för 
Svenska Tecknare. Jag kom in som passio-
nerat bildintresserad till att professionellt 
verka i branschen.

Omfattningen av bildkonsumtionen 
ute i samhället är överväldigande – och 
efterfrågan bara ökar. Samtidigt har 
många bildskapare svårt att försörja sig. 
Det är en paradox: omvärlden förstår i allt 
större utsträckning värdet av bild med hög 
kvalitet, men uppdragsgivarna blir allt mer 
ovilliga att betala rimliga arvoden. Mark-
naden är kanske tuffare idag än någonsin.

En växande utmaning är därför att slå 
vakt om upphovsrätten, som allt oftare 
förhandlas bort – något som flera av våra 
intervjuade medlemmar berättar om i den 
här årsberättelsen. Mellan dessa sidor som 
summerar 2017 lyser också glöden igenom 

Sofia Jerneck
Förbundsdirektör
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21 februari
Svenska Tecknare Väst  
arrangerar ett samtal i 

Göteborg på temat Brödjobb, 
en fälla eller möjlighet?

Under samtalet diskuteras för- 
och nackdelar med att varva 

frilansuppdrag med brödjobb.

2017

5 maj
Svenska Tecknare håller årsmöte 
på Arkitektur- och designcentrum 
(ArkDes) i Stockholm, med visning 

av utställningen Josef Frank: 
Against Design och en efter följande 

fest för medlemmarna på Skepps-
holmens folkhögskola.

17 mars
Snöbollenpriset för årets svenska 
bilderbok går till Linda Bondestam 
och Ulf Stark för boken Djur som 

ingen sett utom vi. Svenska Tecknare 
är samarbetspartner till priset. 
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18 februari
Årets första nummer av Tecknaren 

– med bland annat porträtt på 
naturillustratören Bo Mossberg och 

ett reportage om crowdfunding – 
firas i Umeå med serietecknaren Nina 

Hemmingssons föreläsning Om jag 
inte fick teckna skulle jag dö. 
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27 april
Bildberättande för barn och ung (BUG) 

arrangerar föreläsning och kreativ 
workshop med norska bilderboks-

skaparen Gry Moursund, som belönats 
med det norska kultur departementets 

pris för bästa bilderbok.
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10 februari
Svenska Tecknares jurister inleder 

en skolturné för att undervisa 
om upphovsrätt och avtal. HDK i 

Göteborg, Broby grafiska i Sunne, 
Konstfack, Beckmans och Nyckel-
viksskolan i Stockholm, Kvarnby 

folkhögskola/Serieskolan och 
Högskolan i Malmö besöks. Turnén 

fortsätter till och med 31 maj.

Hänt under året
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Biblioteksersättningen 
till illustratörer, för
fattare, fotografer och 

översättare rekordhöjs de två kommande 
åren med nästan 15 miljoner kronor,  
till totalt 172 miljoner.

– Regeringen accepterade vårt bud. 
Det vittnar om en vilja att värna ett 
levande kulturliv och är en seger för alla 
som i biblioteken ser ett universum av 
kreativt skapande, säger Sofia Jerneck, 
förbundsdirektör för Svenska Tecknare.

Biblioteksersättningen betalas ut till 
upphovspersoner som en ersättning för 
att deras verk lånas ut på biblioteken. 

Varför får vissa bildkrea
törer ta del av ett verks 
framtida framgångar 

genom royalty, medan den grafiska 
formgivaren oftast får nöja sig med en 
engångsersättning?

Denna och andra frågor har två av 
Svenska Tecknares styrelseledamöter, 
Lars Fuhre och Arina Stoenescu, 
diskuterat under året. I april skickade 
föreningen ut en enkät till medlemmar 
och uppdragsgivare, för att under
söka kännedomen om villkoren för 
upphovsrätten.

Sedan 1985 har regeringen en över
enskommelse med Svenska Tecknare, 
Sveriges Författarförbund och Svenska 
Fotografers Förbund om att vartannat 
år förhandla om ersättningen. Förhand
lingen 2017 resulterade i att ersättningen 
höjs med 8 öre 2018 och ytterligare 8 öre 
2019, per utlånad bok.

– Biblioteksersättningen är en  
grundförutsättning för författare och 
konstnärer, men också för att vi ska 
kunna ha starka bibliotek i hela landet, 
säger kultur och demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke (MP) till Dagens 
Nyheter i en kommentar.

Resultatet presenterades i Stockholm 
den 17 maj under ett Prata! – Svenska 
Tecknares samtalsserie som fördjupar 
frågeställningar och aktuella ämnen 
kring medlemmarnas yrkesutövande 
och bransch. Samtalet handlade om hur 
grafisk design kan få en högre status  
och hur upphovsrätten skulle kunna  
se ut. Bland paneldeltagarna fanns 
grafiska formgivare, en advokat och  
en forskare i immaterialrätt.

Under 2018 fortsätter arbetet med 
projektet. Ta del av samtalet i efterhand 
på svenskatecknare.se/prata.

17 maj

4 maj

Höjd biblioteksersättning

Prata! Om grafisk form och upphovsrätt
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N       är Malin Erixon kom in på Konstfacks utbild-
ning i animation föll alla bitar äntligen på plats efter 
flera år på reklam- och designbyråer. 

– Det superkommersiella passade inte mig riktigt, 
även om jag lärde mig mycket. När jag började på 
Konstfack kände jag direkt att jag hamnat rätt. Vilken 
fantastisk värld att hamna i, att se sina illustrationer 
långsamt komma till liv!

2000 bildade hon sitt eget bolag Ganzanderes för 
att lättare kunna ta emot beställningsjobb. Sedan 
dess har hennes animerade filmer visats på bland 
annat Sundance Film Festival, Ottawa Animation 
Festival, Hiroshima Animation Festival och Stock-
holms Filmfestival.

– Det händer att jag får beställningar men idag 
jobbar jag nästan uteslutande med mina egna pro-
jekt. Jag har haft tur när jag sökt finansiering, så jag 
känner mig väldigt privilegierad. Animerad film är ju 
tidskrävande och därmed dyrt, säger Malin Erixon.

Hon har prövat en mängd olika tekniker, bland 
annat sandanimation, cutout, 3D, stop motion och 
skrapteknik på målad gipsplatta, som hon sedan fotat 
av, målat över, fotat av, målat över, fotat av och målat 
över – en oerhört tidskrävande process.

6 

Medlemsröster

” Animationsvärlden känns som 
en väldigt generös bransch. Man 
gläds åt varandras framgångar 
och delar gärna med sig.”  
Malin Erixon

Han är en av Sveriges mest kända animatörer. 
Hon ligger bakom animationer som har 
visats på festivaler över hela världen. Det 
skiljer 44 år mellan dem och de inledde sina 
karriärer under olika förutsättningar. Ändå 
är det mer som förenar Per Åhlin och Malin 
Erixon än vad som skiljer dem åt – bland 
annat kärleken till hantverket.

– Jag har dock alltid återvänt 
till klassisk 2D - animation, som är 
den perfekta kombinationen av 
teckning, berättande och teknik. 
Skillnaden är att jag idag slipper 
fota eller skanna in alla de tusentals 
teckningar som krävs för några 
minuters animation. Allt tecknande 
sker på ritplatta med hjälp av ett 
program som härmar verklighe-
ten. Bakgrunderna gör jag dock 
fortfarande ofta med papper och 
penna. Jag strävar efter att behålla 

så mycket som möjligt av den handgjorda känslan. 
Malin Erixon tycker om att ha kontroll över 

samtliga delar av processen och föredrar att hålla sina 
produktioner så små som möjligt – hon gör all design, 
bakgrundsillustrationer och animation ensam.

– Men självklart har jag folk runt omkring mig, som 
jag kan fråga om saker och ting. Vid några tillfällen 
har jag också haft en extern samproducent – just nu 
är jag mitt i ett sådant projekt, och det är ett stort stöd 
eftersom vi båda strävar efter filmens bästa.

– Animationsvärlden i stort känns som en väldigt 
generös bransch. Man gläds åt varandras framgångar 
och delar gärna med sig av tips och tricks för att 
tillsammans utveckla både tekniker och branschen. 
Ju fler som är produktiva, desto mer levande bransch.

Hon tillhör inte de som tycker att det var bättre  
förr, tvärtom:

– Som ensamvarg känns det otroligt smidigt att 
sköta informationsutbyte och leverans digitalt, både 
för beställningsjobb och till exempelvis filmfestivaler. 
Och de nya spridningsmöjligheterna har medfört  
en större publik som kanske inte annars skulle se 
mina animationer.

Hon menar också att illustratörerna har blivit bättre 
på att ta betalt för sina jobb, även om ersättningen 
fortfarande är väldigt låg i förhållande till nedlagd tid.

– Det beror ofta på okunskap hos beställarna. De 
tror att det finns en magisk knapp på datorn som gör 
jobbet. Mina egna produktioner klarar en mindre 
budget eftersom det inte är så många personer invol-
verade. Och jag lyckas alltid hitta ett sätt att till sist stå 
där med en färdig film, säger Malin Erixon. 

Hon är medlem i Svenska Tecknare sedan 2014. 
– Det är framför allt av solidariska skäl. Jag betalar 

Animerade världar

Text: Krister Insulander
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gärna en avgift om det kan hjälpa branschen. Det är 
också fint att kunna ta del av andras erfarenheter och 
frågeställningar om exempelvis prissättning.

                              er Åhlin inledde sin bana som reklam-
tecknare eftersom hans enda uppenbara talang var 
att ”rita gubbar” enligt egen utsago.

– Jag hade förmodligen ett mycket dimmigt 
begrepp om vad en reklamtecknare egentligen gjorde, 
men jag hade för mig att en sådan tjänade pengar och 
det var säkert ett bra argument, säger han.

– Det här var på 1950-talet och inget var omöjligt. 
Så jag stegade upp på Svenska Telegrafbyrån i Malmö 
där jag blev anställd som elev och klisterprins. Det 
här var på den analoga tiden då man skissade upp 
annonser med blyertspenna, beställde typografiska 
avdrag från tryckerier och klistrade upp avdragen 
i originalen med hemlagat klister av rågummi och 
hälsofarlig bensol.

På fritiden gjorde Per Åhlin illustrationer och 
bokomslag för tidningar och förlag. Uppdragen blev 
fler och efter fyra år sade han upp sig på reklambyrån 
och blev frilans – något han har varit sedan dess.

– Jag sysslade samtidigt med amatörteater, som 
scenograf och senare även regissör. Och i televisio-
nens barndom kom jag i kontakt med Sveriges Radio 
Malmö där jag fick prova min lycka som animatör. 
Under en hektisk period producerade jag en svartvit 
film hemma i köket var fjortonde dag.

Några som såg hans animationer var 
Hasse Alfredson och Tage Danielsson, som 
beställde en animerad förtext till sin första 
långfilm Svenska bilder.

– Det var min ingång till branschen. I bör-
jan var animationen något jag sysslade med 
vid sidan om, jag var fortfarande huvudsak-
ligen illustratör. Men med filmen I huvudet 
på en gammal gubbe fick jag tillgång till mer 
professionella verktyg och ägnade mig mer 
och mer åt animation. 

Efter att först ha jobbat i en provisorisk 
studio i Malmö inrättade Per Åhlin på 1970-
talet sin egen studio, PennFilm Studio AB.

– Där har vi producerat fem animerade 
långfilmer och en mängd kortare filmer – 
oftast på eget initiativ, men vi var självklart 

beroende av medproducenter och kapital utifrån. Vi 
satsade vår teknik och vårt kunnande.

Medlemsröster

” I början var animationen 
något jag sysslade med vid 
sidan om, jag var fortfarande 
huvudsakligen illustratör.”  
Per Åhlin

Malin Erixon
Illustratör, animatör och regissör.

Malin är 42 år och bor i Stockholm.

Per Åhlin
Tecknare, animatör, konstnär och filmregissör

Per är 86 år och bor i Höör.
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Han säger konsekvent ”vi” eftersom han poäng-
terar att animerad film är ett lagarbete.

– Frånsett manusförfattare måste det finnas en 
storyboardtecknare, en regissör, animatörer och 
animations assistenter – eller rentecknare, som vi 
kallar dem. Under den analoga tiden bestod arbets-
styrkan till 70 procent av färgläggare men den 
processen är digitaliserad idag.

                       id sina första animationer jobbade Per 
Åhlin med så kallad cutoutteknik. Figurer och annat 
klipptes ut och animerades direkt under kameran.

– När jag sedan började jobba mer professionellt 
tog jag med mig den tekniken men övergick till cell- 
animation, som innebär att figurerna kalkeras över på 
klara plastfolieark och sedan färgläggs på baksidan. 
Jag har använt 3D-program för vissa bakgrunder, 

Medlemsröster

men cellanimation och 2D-teknik har annars varit 
allenarådande på PennFilm, säger Per Åhlin.

– Digitaliseringen har självklart påverkat produk-
tionen under senare år. Fram till Hundhotellet 2000 
var våra produktioner helt analoga men sedan dess 
har färgläggning och kameraarbete digitaliserats. 
Vi gör dock fortfarande teckningsarbetet analogt till 
största delen.

Digitaliseringen har inneburit en revolution för 
konstarten men samtidigt har produktionsvillkoren 
försämrats, menar Per Åhlin.

– Under 1970- och 1980-talen var televisionen en 
pålitlig beställare av animerade kortfilmer. Men idag 
anses våra inhemska produktioner vara dyra jämfört 
med massproducerade utländska filmer.

Medlem i Svenska Tecknare har han varit ända 
sedan 1973.

– Jag ser Svenska Tecknare som ett slags fack-
förbund man bör vara med i. Vid olika tillfällen har 
jag också anlitat deras jurister i upphovsrätts- och 
arvodesfrågor.   

Mer om Malin Erixon 
Tre egna favoritprojekt: Death by heart. Examensfilm på 
Konstfack. ”Den lämnar mycket att önska när det gäller 
utförandet men det finns en skön okunskap om hur saker 
och ting ’ska’ göras.” Benjamin’s flowers. Visades på ett 
70-tal filmfestivaler över hela världen. But you are a dog. 
Nominerades till Guldbagge för bästa kortfilm 2014. 
Utmärkelser och priser: iFestival Award (Stockholms Film-
festival) vid två tillfällen. Nominerad till Guldbaggen, 1 km 
film (Stockholms Filmfestival), Startsladden (Göteborg Film 
Festival) och Best Short Film (Sundance Film Festival). 

Mer om Per Åhlin
Tre egna favoritprojekt: Scenograf på Teater 23 i Lund 
1959–1965. ”En minnesvärd period, teatern finns fortfarande 
kvar.” Bokomslag för Wahlström & Widstrands pocketserier 
Den vita serien och Den svarta serien på 1960-talet. Resan 
till Melonia. ”Den av mina fyra långfilmer som betytt mest – 
en helt tecknad film med ett manus vi själva skrev, baserat 
på Shakespeares Stormen.” 
Utmärkelser och priser: Ett 15-tal, bland annat Kristallen, två 
Chaplinpriser och två Guldbaggar – juryns specialbagge för 
Dunderklumpen 1975 och en bagge för kreativa insatser för 
Resan till Melonia 1991.

Ur But you are a dog från 2014, regisserad av Malin Erixon.

Ur Hundhotellet – En mystisk historia från 2000, regisserad av Per Åhlin.
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Kopieringsfonden

Verksamhetens nyckeltal

Kvinnor och män 
i medlemskåren

KvinnorDecember 2017

December 2011

Män

År67% 44 33%1459
MedianålderAntal medlemmar

1225 

Upphovsrättslig ersättning till 
individuella bildskapare delades ut 

av Svenska Tecknare.

Intäkter Individuell 
reprografiersättning

Upphovsrättslig ersättning till individuella 
bildskapare överfördes av Svenska Tecknare 

och delades ut av Bildupphovsrätt.

miljoner kronormiljoner kronor
miljoner kronor

Stockholm

817

Övriga Sverige

276Göteborg

201
Malmö

165

Här finns medlemmarna

Följare på Instagram

December 2017

December 2015

1827

Ökning: 74% 

3182
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4 juli
Frilansares situation i trygghets-

systemen diskuteras i Almedalen av 
kulturskapare och politiker. Samtalet 
arrangeras av KLYS i samarbete med 
TCO. Svenska Tecknares Lennart Eng 
lyfte, som representant för bild- och 
formområdet, upp de på många sätt 

omöjliga villkor som råder idag.

20 juli
Vernissage för utställningen Hub 
på Konstnärshuset i Stockholm. 

Medverkande är deltagare från det 
interkulturella mentorskapsprojek-
tet Konsten att delta: Bild och form, 
som Svenska Tecknare är en del av. 

26 september
 I Malmö arrangerar Bild berättande 
för barn och ung (BUG) en föreläs-

ning med Gunna Grähs om avtal och 
ersättningar. Utgångspunkt är Pippi 
Långstrump-tecknaren Ingrid Vang 

Nymans kamp för rimliga villkor.
Illustration: Anna Bengtsson/Henning Trollbäck

28 september
Svenska Tecknare medverkar på  

Bokmässan i Göteborg, 28 september–
1 oktober, med ett program som genom-

syras av frågeställningar kring skapandets 
villkor och yttrandefrihet. I montern hålls 
debatter, kreativa workshops och mingel.

Ta del av samtalen i efterhand på  
svenskatecknare.se/prata 
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20 oktober
Svenska Tecknare kommunicerar 

en varning om att Bonnierförlagens 
så kallade omslagsinstruktion, som 
har skickats ut till bokomslagsform-

givare, innebär avtalsvillkor.
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Hänt under året

Tecknaren och konst
nären Stina Eidem 
tilldelas årets Knut V  

Petterssonstipendium på 10 000 kronor 
vid Svenska Tecknares årliga sommar
mingel. Styrelsens motivering: ”Med djär
vhet och espri ger sig Stina Eidem ut för att 
fånga aktörerna på den politiska scenen. 
På plats iakttar hon, läser av och fäster 
karaktärer, aldrig karikatyrer, på pappret. 
Det är konstnärligt, fräckt och sylvasst, 
men bär också ett stråk av ömsinthet inför 
människan bakom politikern.”

Stina Eidem är främst känd för sina 
ledarside och reportageteckningar 

Bokmarknaden är 
i förändring. För 
att stötta medlem

marna lanserar Svenska Tecknare ett nytt 
rådgivningsmaterial.

Materialet innehåller information om 
olika typer av förlag, ersättningsvari
anter, avtal och rättigheter – men också 
rent praktiska saker som är bra att veta. 
Hur gör man en bok i samarbete med ett 
bokförlag? Vilka typer av avtal är vanliga? 
Är royalty bättre än ett engångsarvode? 

Det är några av frågorna som tas upp 
i materialet, som är tänkt att lätt kunna 
användas i vardagen. Det har tagits fram 
i samarbete med illustratören och barn
boksförfattaren Anna Bengtsson, som en 
av representanterna i Bildberättande för 
barn och ung (BUG).

i Dagens Nyheter, men arbetar även 
med freskomåleri, mosaik, grafik och 
teateraffischer.

– När jag tecknar av människor har jag 
som en gyllene regel att vara på plats – 
det är alltid något man kan fånga som är 
ovärderligt, säger Stina Eidem.

Knut V Petterssonstipendiet delas 
sedan 1973 ut av Svenska Tecknares 
styrelse till en ”förtjänt svensk tecknare 
över 40 års ålder”. Bland tidigare stipen
diater finns namn som Eva Eriksson, 
Martin Kellerman, Cecilia Torudd och 
Joakim Pirinen.

1 juni

12 oktober

Stina Eidem prisas

Råd kring bokutgivning
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                  en som är tillräckligt gammal minns när 
de grafiska gränssnitten och de första layoutpro-
grammen introducerades för datorer. Plötsligt 
kunde alla göra en tidning och företagen sparade 
in pengar på formgivningen, vilket resulterade i att 
kvaliteten sjönk radikalt innan barnsjukdomarna så 
småningom försvann.

Så hur upprätthåller vi kvaliteten på bilderna i 
läromedel, i det skede vi befinner oss just nu?

Per José Karlén är frilansande illustratör sedan 17 
år och arbetar idag med att skapa digitala lärome-
del. Och han ser det som en ständig utmaning att 
bibehålla kvaliteten.

– Det tar tid att göra en bra bild. Men det kommer 
alltid att finnas ett behov av illustratörer som har 
teknisk kunskap, jobbar med ett syfte i lärandepro-
cessen och är estetiskt kunniga. En skräddarsydd 

Yrkesrollen: läromedel

” Det kommer alltid att finnas ett 
behov av illustratörer som har 
teknisk kunskap, jobbar med ett 
syfte i lärandeprocessen och är 
estetiskt kunniga.”  
Per José Karlén

Bilden och lärandet
Digitaliseringen kan komma att revolutionera läromedlen i 
skolan, med fler uppdrag för illustratörerna. Samtidigt skapas nya 
utmaningar, både i form av nya tekniker och frågor om ersättning 
och upphovsrätt. Men fortfarande dominerar de traditionella 
läroböckerna stort. Vi samtalade med tre personer som alla jobbar 
med läromedel – två illustratörer och en pedagog. 

Illustration: Sara Granér Text: Krister Insulander

samtidsbild är alltid bättre än att åter använda färdiga 
bilder, säger han. 

Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare och 
utbildningskonsult i digitala verktyg i förskolan, 
menar att nyckeln till bra läromedel ligger i kompe-
tensen hos pedagogerna.

– Inte minst på förskolan, där digitala läromedel är 
synonymt med appar till olika digitala verktyg. Här blir 
det lätt underhållning istället för inlärning. Försko-
lans och skolans stora utmaning i vårt digitaliserade 
samhälle är därför att hitta verktyg som hjälper barnen 
att utforska världen och själva vara producenter.

Detta gäller i högsta grad bilderna, som lätt kan bli 
platta och förenklade:

– De digitala läromedlen bygger på bilder, och här 
finns det tyvärr en tendens att undervärdera barnens 
kompetens. Redan när de är några månader gamla 
kan de se färger lika tydligt som vi vuxna och att se 
detaljer har alltid varit viktigt. 

Fereshteh Fazeli, illustratör och form givare, jobbar 
med analoga läromedel, det vill säga pappersböcker. 
Även hon betonar vikten av att uppmuntra barnen till 
att själva våga teckna.

– När du jobbar med faktatexter och läromedel ska 
du helst vara saklig och illustrera texternas innehåll. 
Läromedlen innehåller dessutom många uppgifter 
där övningarna är baserade på bilder och på elev-
ernas eget skapande. Alla de momenten kräver att 
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finns hemma, du har alltid tillgång till dem och det 
finns en stor efterfrågan. De digitala läromedlen är 
däremot ett bra komplement och många av de böcker 
jag har jobbat med har även getts ut i digitala versioner.

Erika Kyrk Seger har samma syn.
– Det är två olika sätt att lära, analogt och digitalt 

fyller olika funktioner och behöver komplettera 
varandra. Med det digitala kan du skapa saker du inte 
kunde göra tidigare, till exempel projicera bilder på 
väggen och jobba med dem. Men om du bara skulle 
använda digitala läromedel riskerar du att få en 
plattare inlärning, menar hon.

Per José Karlén tror likväl att framtiden är digital.
– Interaktivitet och rörlig bild efterfrågas mycket 

av lärarna, och du har en möjlighet att vara aktuell 
på ett helt annat sätt än med de tryckta läromedlen. 
I framtiden tror jag att vi kommer att utnyttja de tek-
niska möjligheterna ännu mer och jobba med virtual 
reality. Vi tar med klassrummet ut i världen. Och det 
kommer att behövas ännu fler illustrationer än idag.

                             en samtidigt som behovet av  
 bilder är större än någonsin har marknaden blivit 
tuffare för illustratörerna. 

– När jag började som illustratör ringde man upp 
och fick ett personligt möte med förläggaren, vilket 
ofta ledde till långsiktiga samarbeten. Idag är budget-
arna tajtare och tiden knappare, vilket gör det svårare 
för frilansare, säger Per José Karlén.

Fereshteh Fazeli har haft bra samarbeten med 
uppdragsgivarna under alla år som frilansare, men 
ersättningen har i stort sett stagnerat och villkoren 
har försämrats – det som gör att hon klarat sig ekono-
miskt är att hon även jobbar som formgivare.

– Tidigare fick vi 50 procent av det ursprungliga 
arvodet vid återpublicering och vi ägde de digitala 
rättigheterna. Men idag kräver de flesta förlagen att 
du ska skriva på ett avtal om att de äger rättigheterna 
till bilderna – om du inte accepterar det riskerar du 
att bli av med uppdraget. Det här är förstås uppåt 
väggarna, men direktiven kommer uppifrån. Många 
av läromedelsföretagen har dessutom utländska 
ägare idag, med en annan syn på upphovsrätt än vi 
har i Sverige.   

Viktig inkomstkälla
Varje år kanaliseras pengar till Svenska Tecknare från Bonus 
Copyright Access (se sid 15). En stor del av ersättningen 
härstammar från läromedel, som är en viktig marknad för flera 
av Svenska Tecknares medlemmar.  
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Yrkesrollen: läromedel

” Det är två olika sätt att lära, 
analogt och digitalt fyller 
olika funktioner och behöver 
komplettera varandra.”  
Erika Kyrk Seger

” Redan när e-böckerna 
introdu  cerades sade man 
att pappersböckerna skulle 
försvinna. Men de dominerar 
fortfarande i skolorna.”  
Fereshteh Fazeli

du redan från början tänker framåt så att illustra-
tionerna blir pedagogiska.

När barnen är lite äldre går det däremot att ta ut 
svängarna lite mer, menar Fereshteh Fazeli.

– Jag har försökt tänja på gränserna och närma 
mig skönlitteraturen. Ibland tar jag till och med bort 
detaljer i mina illustrationer för att de inte ska kännas 
perfekta, och det har uppskattats av både textförfat-
tarna och eleverna.

För illustratörerna innebär digitaliseringen att de 
behöver vara både animatörer och innovatörer.

– Bilden är viktig för lärandet oavsett formatet, 
säger Per José Karlén. Men möjligheterna att jobba 
med bilder är större när du arbetar digitalt eftersom 
bilden både kan vara rörlig och få ljud. Här krävs 
kompetens hos kreatören för att göra rätt val. 

Det finns även tekniska saker att tänka på: att inte 
lägga för mycket information i bilden och att jobba i 
ett avlångt format anpassat för skrollning. 

           å är de digitala läromedlen på väg att ersätta  
de analoga?

Nej, utvecklingen tyder inte på det. Enligt bransch-
organisationen Svenska Läromedel var bara drygt 10 
procent av alla sålda läromedel 2017 digitala, även om 
ökningen under året uppgick till 35 procent.

– Redan när e-böckerna introducerades sade man 
att pappersböckerna skulle försvinna, säger Fereshteh 
Fazeli. Men de dominerar fortfarande i skolorna, de 
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Kopieringsfonden
Svenska Tecknares kopieringsfond 

delar årligen ut 25 000 kronor i 
upphovsrättsliga ersättningar 

till 80 bildskapare. En styrelse av 
förtroendevalda utser stipendia-
terna utifrån sannolikheten att de 
sökandes verk kopierats inom den 

så kallade avtalslicensen.

Pengaflöden

Ekonomiskt ekosystem

Pengar in

Bonus Copyright Access
Organisationen Bonus Copyright Access 
samlar in upphovsrättsliga ersättningar 

för den kopiering som sker främst i 
svenska skolor. Svenska Tecknare företrä-

der upphovspersoner inom tecknad bild 
och ser till att pengarna fördelas ut.

Pengar ut

Individuell reprografi-
ersättning (IR)

IR är ett ersättningssystem till bildupp-
hovs  personer för den kopiering av 

skyddade verk som samlas in av Bonus 
Copyright Access. Svenska Tecknare 
gör varje år en överföring till IR som 

betalas ut genom Bildupphovsrätt. Alla 
bildupphovspersoner med verk publice-

rade i böcker och tidningar kan söka. 

Svenska Tecknare har tre intäktskällor, varav 
den största är kopieringsersättningen.  

Medlems- och 
serviceavgifter

Svenska Tecknares medlemmar 
betalar en årlig avdragsgill avgift 
på 1 800 kr (ordinarie) eller 600 

kr (studerande och pensionärer).

Författarfonden
Författarfonden delar årligen ut ett 

organisationsbidrag till Svenska 
Tecknare. Pengarna är en del av den 
statliga biblioteks ersättningen och 
syftar till att stärka upphovsperso-

nernas villkor och yrkesroller.

Verksamhet
Genom Svenska Tecknares intäkter 

finansieras den kollektiva och fackliga 
verksamhet som bedrivs i föreningen, 
till exempel juridisk rådgivning, yrkes-
relaterade utbildningar, förhandlings-

arbete, tidskriften Tecknaren samt 
kultur- och näringspolitiska initiativ 

för att stärka upphovsrätten.
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25–27 oktober
Den populära yrkeskursen 

Leverera tryckfärdiga original 
– professionellt och felsäkert 
genomförs i Göteborg, Malmö 

och Stockholm.

16 december
 Svenska Tecknare Väst och 

Illustratörcentrum Väst arrangerar 
en julmarknad på Göteborgs 

Litteraturhus. Medlemmar säljer 
verk och Tecknaren har release för 

årets sista nummer.

15–16 november
Rekordmånga – 503 stycken – 

bildskapare ansöker till Svenska 
Tecknares kopieringsfond. 

30 oktober
Tillsammans med en mängd syster-
organisationer i EU skriver Svenska 

Tecknare på ett upprop mot ett 
politiskt förslag som kan ge förlagen 
rätt till delar av upphovspersonernas 

biblioteksersättning.

8–10 november
Workshopfestivalen Göra! bjuder, genom 

Sara Teleman och Erica Jacobson, 
in fem internationella bildskapare 

att hålla workshops under tre dagar 
för bild- och formskapare. Svenska 

Tecknare och Konstnärsnämnden/Iaspis 
är samarbetspartners.  

23 november
Svenska Tecknares årsberättelse 

2016 vinner guld i Publishingpriset. 
Tidskriften Tecknaren tar  

silverplatsen i sin kategori.

Årsberättelse
2016

Å
rsberättelse 2016 

 Svenska Tecknare 
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Hänt under året

Svenska Teckna
res vice ordfö
rande Tyra von 

Zweigbergk blir omvald som generalse
kreterare för den globala designorgani
sationen International Council of Design 
(IcoD), under årsmötet i Montréal. 

IcoD är en världsorganisation där 
Svenska Tecknare och cirka 200 andra 
organisationer från 67 länder är med
lemmar. IcoD fungerar som en samlad 
kraft och syftar till att skapa plattformar 
och strategier för att visa samhällsvärdet 
av bild, form och design.

Under hösten 
vällde vittnes
målen om 

trakasserier, övergrepp, ojämställdhet 
och omöjliga arbetsvillkor fram inom 
många kreativa branscher, genom hash
tagen metoo. För Svenska Tecknares 

– Vi står alla inför liknande frågor och 
utmaningar. Det finns ett stort värde i att 
lära oss av varandras arbete, men också 
att synas och påverka på en global nivå, 
säger Tyra von Zweigbergk.

Ett stort steg i samarbetet är den så 
kallade Montréal Design Declaration i 
vilken 18 internationella organisatio
ner för första gången presenterar en 
gemensam handlingsplan, riktad mot 
beslutsfattare, för hur design kan uppnå 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
kulturella mål.

medlemmar kan det till exempel handla 
om osäkra arbetsförhållanden. Många 
arbetar frilans och befinner sig i beroen
deställning gentemot uppdragsgivaren, 
vilket skapar ett maktförhållande som 
kan leda till felbehandling och trakasse
rier. Medlemmarnas starkaste verktyg är 

16 oktober

21 december

Generalsekreterare för ico-D

Svenska Tecknare stöttar #metoo
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bildens kraft – med bilden kan vi påverka 
och uppmärksamma missförhållanden. 
Svenska Tecknare avslutade därför 
året med styrelsemedlemmen Robert 
Nybergs gestaltning av rörelsen.
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Verksamheten
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. 

Organisation 
Svenska Tecknares styrelse består av nio yrkesut-
övare. Varje ledamot väljs av årsstämman på ett 
tvåårigt mandat. Styrelsen utgjordes under 2017 
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 större 
delen av året varit föräldraledig, och ersattes av 
vice ordföranden. Styrelsen har under året haft åtta 
protokollförda möten, varav ett konstituerande.  

Vice styrelseordförande Tyra von Zweigbergk har 
under 2017 haft posten som generalsekreterare för den 
internationella design- och formorganisationen Ico-D.  

Kansliet bestod under 2017 av en förbundsdirektör, 
två kommunikatörer, två jurister, en administratör 
och en chefredaktör. Förbundsdirektör Sofia Jerneck 
påbörjade sin anställning i januari 2017.  

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 
medlemsrelaterad verksamhet.

Årsstämma 
Svenska Tecknares årsstämma hölls på ArkDes i 
Stockholm den 5 maj 2017. 

Medlemmar
Föreningen hade vid 2017 års utgång 1 459 medlem-
mar. Medlemskap beviljas utifrån en yrkesmässig 
prövning av en invalsnämnd utsedd av styrelsen. 
Nämnden bestod under året av Marcus-Gunnar 
 Pettersson, Daniel Bjugård och Hanna Gustavsson, 
som under året ersattes av Lena Trapp. Ungefär 
hälften var verksamma i Stockholm. Majoriteten 
av medlemmarna är födda mellan 1960- och 
1980-talen.

Särskilda händelser 
Under året inleddes en process för överflyttning 
av pensionerna till Collectum, som en följd av 
kollektiv avtalsbundenhet, vilket resulterat i 
upplupna kostnader.

2015 beslutade styrelsen att byta förvaltare av 
föreningens kapitalinnehav, vilket 2017 innebar  
en reavinstskatt på förräntat kapital.

2017 beslutades att byta redovisningstjänst  
och revisionsbyrå.

Förvaltningsberättelse
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Föreningen Svenska Tecknare  Org nr 802003-4495 
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2017 

Förändring av eget kapital
Konflikt- och 

 rättshjälpsfonden
Kopieringsfonden Balanserat 

 kapital
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 4 500 322 11 573 892 1 292 229 17 366 443

Reserveringar ändamåls
bestämda medel

264 197 679 459  943 656

Utnyttjande ändamåls 
 bestämda medel

61 017 2 285 030  2 346 047

Årets resultat   908 014 908 014

Utgående balans 4 703 502 9 968 321 384 215 15 056 038

Flerårsöversikt
2017 2016 2015 2014

Intäkter (tkr) 4 687 4 685 2 939 1 695

Årets resultat (tkr) 908 1 004 19 2

Eget kapital (tkr) 15 056 17 366 20 327 14 140

Balansomslutning (tkr) 20 518 20 312 23 797 14 140

19 
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Not 2017 2016

Fackliga verksamhetens intäkter
Medlemsintäkter 275 178 274 762

Bidrag, Författarfonden 1 584 000 1 489 000

Övriga rörelseintäkter 2 827 369 2 921 621

Summa fackliga verksamhetens intäkter 4 686 547 4 685 383

Fackliga verksamhetens kostnader
Externa kostnader 1 626 139 1 722 346

Personalkostnader 2 3 984 772 3 993 715

Summa fackliga verksamhetens kostnader -5 610 911 -5 716 061

Fackliga verksamhetens resultat -924 364 -1 030 678

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 3 1 020 271 490 007

Ränteintäkter 126 116

Räntekostnader 27 775 

Överfört till fonder 943 656 434 767

Summa resultat från finansiella investeringar 48 966 55 356

Avsättning till Kopieringsfonden  

Skatt 240 220 123 867

Skatt överfört till fonder 207 604 95 649

Årets resultat -908 014 -1 003 540

Resultaträkning
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Balansräkning

Föreningen Svenska Tecknare  
Org nr 802003-4495

Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 4 19 354 996 19 645 225

Aktier i dotterbolag 5 100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 19 454 996 19 745 225

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 10 324 268 369

Kassa och bank 1 052 664 298 632

Summa omsättningstillgångar 1 062 988 567 001

Summa tillgångar 20 517 984 20 312 226

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel 14 671 823 16 074 214

Balanserat kapital 384 215 1 292 229

Summa eget kapital 15 056 038 17 366 443

Kortfristiga skulder
Skuld till koncernföretag 4 152 589 337 639

Aktuella skatteskulder 147 700 1 939 200

Övriga kortfristiga skulder 484 575 109 281

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 677 082 559 663

Summa kortfristiga skulder 5 461 946 2 945 783

Summa eget kapital och skulder 20 517 984 20 312 226
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Not 2 
Personalkostnader

2017 2016

Medelantalet anställda 6 7

Not 3 
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2017 2016

Realisationsresultat vid försäljningar 1 019 518 490 007

Utdelning 753 

Summa 1 020 271 490 007

Noter

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen 
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämn
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 
(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet 
med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Föreningen klassificeras som 
ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet 
att inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3:s principer. 
Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de 
uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning.

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 bidra
get 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 anläggningstill
gång 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 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper
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Not 4 
Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 19 645 225 22 816 910

Årets förändringar

Tillkommande värdepapper 24 453 617 26 116 469

Avgående värdepapper 24 743 846 29 288 154

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 354 996 19 645 225

Utgående redovisat värde 19 354 996 19 645 225

Marknadsvärde 19 981 447 20 198 160

Not 5 
Andelar i koncernföretag

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000

Utgående redovisat värde 100 000 100 000

Föreningen Svenska Tecknare  
Org nr 802003-4495
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Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag  Org nr 556507-5487 
Utdrag ur årsredovisningen, räkenskapsåret 2017

Förändringar i eget kapital
Aktie- 

kapital
Reserv- 

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning

100 000 20 000 876 140 1 378 671 2 374 811

Resultatdisposition enligt 
årsstämman

    

Balanseras i ny räkning   1 378 671 1 378 671 

Årets resultat    2 201 388 2 201 388

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 254 811 2 201 388 4 576 199

Flerårsöversikt
2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 11 009 10 689 9 702 10 192

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 940 1 258 2 436 2 025

Balansomslutning (tkr) 7 400 4 727 3 745 2 685

Soliditet (%) 61,8 50,3 40,7 34,7

 

Förändring i eget kapital

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång enligt fastställd 
balansräkning 100 000 20 000 876 140

 
1 378 671 2 374 811

Resultatdisposition enligt årsstämman     

Balanseras i ny räkning   1 378 671 1 378 671 

Årets resultat    2 201 388 2 201 388

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 254 811 2 201 388 4 576 199

//OBS! Förra året låg posten Förändring av eget kapital under Noter på sid 28 
(endast för Föreningen ej för Service AB). Se ungefärligt upplägg på den sidan 
så ser ni hur det ska presenteras.//
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Not
2017-01-01

–2017-12-31
2016-01-01

–2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 11 008 758 10 689 372

Övriga rörelseintäkter 62 018 61 794

Summa rörelseintäkter,  
lagerförändringar m.m.

11 070 776 10 751 166

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 4 554 056 5 936 558

Personalkostnader 2 4 007 546 3 559 262

Övriga rörelsekostnader  

Summa rörelsekostnader -8 561 602 -9 495 820

Rörelseresultat 2 509 174 1 255 346

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 430 793 

Övriga ränteintäkter 22 2 358

Räntekostnader 119 190

Summa finansiella poster 430 696 2 168

Resultat efter finansiella poster 2 939 870 1 257 514

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder  677 000

Övriga bokslutsdispositioner  

Summa bokslutsdispositioner 0 677 000

Resultat före skatt 2 939 870 1 934 514

Skatter

Skatt på årets resultat 738 482 555 843

Årets resultat 2 201 388 1 378 671

 

Resultaträkning
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Balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3  345 092

Andelar i intresseföretag 4 25 000 25 000

Summa anläggningstillgångar 25 000 370 092

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 78 839 11 762

Fordringar hos koncernföretag 4 152 589 337 639

Övriga fordringar 300 768 250 256

Förutbetalda kostnader 220 3432 171 792

Kassa och bank 2 622 744 3 585 124

Summa omsättningstillgångar 7 375 283 4 356 573

Summa tillgångar 7 400 283 4 726 665
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Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 254 811 876 140

Årets resultat 2 201 388 1 378 671

Summa eget kapital 4 576 199 2 374 811

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 819 839 2 011 724

Övriga skulder 171 491 76 890

Upplupna kostnader 832 754 263 240

Summa kortfristiga skulder 2 824 084 2 351 854

Summa eget kapital och skulder 7 400 283 4 726 665

 

Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3  345 092

Andelar i intresseföretag 4 25 000 25 000

Summa anläggningstillgångar 25 000 370 092

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 78 839 11 762

Fordringar hos koncernföretag 4 152 589 337 639

Övriga fordringar 300 768 250 256

Förutbetalda kostnader 220 3432 171 792

Kassa och bank 2 622 744 3 585 124

Summa omsättningstillgångar 7 375 283 4 356 573

Summa tillgångar 7 400 283 4 726 665

Svenska Tecknare Service AB  
Org nr 556507-5487
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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

2017-01-01–2017-12-31 2016-01-01–2016-12-31

Medelantalet anställda under  
räkenskapsåret har varit

 

* Under året inga anställda endast arvodister och inhyrd personal.

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 
Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 345 092 345 092

 Avgående värdepapper 345 092 

Utgående anskaffningsvärden 0 

Redovisat värde 0 345 092

Noter
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Not 4
Andelar i intresseföretag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 25 000 25 000

Utgående anskaffningsvärden 25 000 25 000

Redovisat värde 25 000 25 000

Svenska Tecknare Service AB  
Org nr 556507-5487
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Svenska Tecknares styrelseledamöter
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1. Karin Ahlin, ordförande 2. Arina Stoenescu 3. Hanna Nilsson 4. Lars Fuhre 5. Björn Atldax 6. Felicia Fortes 
7. Robert Nyberg 8. Frida Hammar 9. Tyra von Zweigbergk, vice ordförande, tf ordförande 
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Karin Ahlin, ordförande 

Björn Atldax, styrelseledamot  

Lars Fuhre, styrelseledamot  

Hanna Nilsson, styrelseledamot   

Arina Stoenescu, styrelseledamot  

Frida Hammar, styrelseledamot  

Robert Nyberg, styrelseledamot   

Sofia Jerneck, förbundsdirektör

Felicia Fortes, styrelseledamot   

Tyra von Zweigbergk, vice ordförande, tf ordförande
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