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Torsdag 28 september

Fråga Juristen!
Svenska Tecknares förbundsjurist Kiljan Ardal svarar på frågor med fokus på 
bearbetningar och ändringar av verk.

Upphovsrättens nya landskap
Christian Nilsson, senior jurist på Patent- och registreringsverket (PRV), diskuterar 
den nya lagen om kollektiv rättighetsförvaltning och PRV:s färska roll inom upphovs-
rätten samt framtidsspanar tillsammans med Sofia Jerneck, förbundsdirektör Sven-
ska Tecknare. 

Kreatören vs. Socialförsäkringarna
Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck samtalar med Ulrica Källén,  
verksamhetsledare för kulturskaparorganisationen KLYS, om frilansarnas sociala  
(o)trygghet inom den kreativa sektorn: Vad görs av branschen för att stärka de statliga 
skyddsnäten som drabbar verksamma i kreativa yrken? Och vad gör politiken för att 
bidra till en ljusare framtid för kulturlivets egenföretagare? 

Samtal om arvoden: Vad ska jag ta betalt? 
Inom bokbranschen tillämpas olika ersättningsmodeller beroende på utgivningsform. 
Anna Bengtsson, arvodesrådgivare hos Svenska Tecknare med mångårig erfarenhet 
som barnboksillustratör, talar om de olika ersättningsmodellerna. Vilka för- och 
nackdelar finns med respektive modell? Vad bör man som upphovsperson tänka på? 
Samtalsledare: Kiljan Ardal, förbundsjurist på Svenska Tecknare.

Hur gör man ett Alma-diplom? Den kreativa processen bakom ett uppdrag
Illustratören Marcus-Gunnar Pettersson fick i år det prestigefulla uppdraget att 
skapa diplomet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Han berättar om hur 
det var att få detta uppdrag och hur det gick till när diplomet utformades. Samtals-
ledare: Karin Ahlin, bildberättare och ordförande i Svenska Tecknares styrelse.

Finns bilderbokens drömland? 
Bilderboksskaparen Anna Bengtsson från Svenska Tecknares sektion Bildberättande 
för barn & ung, och Alice Lima de Faria, bilderboksskapare, illustratör och scenograf 
baserad i Norge, jämför villkoren på den svenska och norska marknaden. Samtals-
ledare: Karin Ahlin, bildberättare och ordförande i Svenska Tecknares styrelse.

Visionära vinetiketter – estetiken som formade naturvinsrörelsen
Hur gick det till när en enda illustratör gav en hel vinkultur dess visuella identitet? 
Kulturjournalisten och författaren Emil Arvidson berättar om etiketterna som defini-
erade naturvinskulturen. Samtalsledare: Maina Arvas, kulturjournalist och redaktör 
för Svenska Tecknares tidskrift Tecknaren.

Svenska Tecknares och Illustratörcentrums montermingel
Välkommen på Svenska Tecknares montermingel, i kombination med release för 
Tecknaren nummer 4 och katalogen Swedish Illustrators & Graphic Designers. Pre-
sentationer av Svenska Tecknares ordförande Karin Ahlin, Tecknarens chefredaktör 
Maina Arvas, och Illustratörcentrums verksamhetsledare Caroline Agné.

10.30-11.00

11.30-12.00

12.30-13.00

13.00-13.30

14.00-14.30

15.00-15.30

16.30-17.00

17.00-17.30



Fredag 29 september

Fråga juristen!
Svenska Tecknares förbundsjurist Kiljan Ardal svarar på frågor med fokus på 
upphovsrätt.

Samtal med bildskaparen Kitty Crowther  
2010 års Alma-pristagare, bilderboksskaparen Kitty Crowther, röner framgångar 
i hela världen, senast för barnboken ”Sagor om natten”. I ett samtal med Svenska 
Tecknares vice ordförande, illustratören Tyra von Zweigbergk, diskuteras naturens 
roll i skapandet och bilders helande kraft.

Crowdfunding för kreativa – om skapande och finansiering 
Serieskaparen Kim W. Andersson resonerar kring fördelarna och fallgroparna i att 
crowdfunda sin utgivning. Linnéa Lindsköld, forskare i kulturpolitik och offentligt 
kulturstöd vid Bibliotekshögskolan i Borås, sätter fenomenet i en kulturstöds-
kontext. Samtalsledare: Maina Arvas, kulturjournalist och redaktör för Svenska 
Tecknares tidskrift Tecknaren.

Konsten att delta – vägar in i den svenska bild- och formbranschen
När satirtecknaren och konstnären Sahar Burhan kom från Syrien till Sverige för 
tio år sedan, fick hon hjälp att komma in i branschen. Nu hjälper hon andra i det 
interkulturella mentorskapsprojektet “Konsten att delta: bild och form”. Tillsammans 
med illustratören och deltagaren i projektet, Per José Karlén, berättar de om egna 
erfarenheter och hur projektet kan öppna dörrar till bildvärlden och nya spännande 
möten. Karin Ahlin, bildberättare och ordförande i Svenska Tecknares styrelse.

Grafisk form och upphovsrätt – nu är det dags! 
Arina Stoenescu, grafisk formgivare, förläggare, översättare och doktorand i bok-
historia samtalar med Lars Fuhre, grafisk formgivare, om den grafiska formens plats, 
verkshöjd och erkännande inom bild- och formområdet.  Samtalet är en del av Sven-
ska Tecknares projekt “Grafisk form och upphovsrätt”.

Den konstnärliga friheten och demokratin
Nina Hemmingsson och Robert Nyberg om den tecknade satirens kraft och 
humorns sköra gränser. Samtalsledare: Andreas Ekström, kulturjournalist 
Sydsvenskan.

Lördag 30 september

Fråga juristen!
Svenska Tecknares förbundsjurist Kiljan Ardal svarar på frågor med fokus på förlags-
avtal.

Workshop med Robert Nyberg
Lär dig teckna satir! Idéverkstad med tecknaren Robert Nyberg. Öppet för alla att 
delta.
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12.30-13.00

14.00-14.30

11.00-11.30

13.00-15.00

Peter Pan-priset 2017: Murens fall
Den rysk-amerikanska illustratören och författaren Dasha Tolstikova tilldelas Peter 
Pan-priset för årets bästa översatta bok från ett mer okänt språkområde för “Mitt år 
av längtan”. Verket är en graphic novel för 12-åringar och handlar om det politiskt 
händelserika året 1989. Samtalsledare: Arina Stoenescu, grafisk designer, förläggare 
och översättare, doktorand i bokhistoria.

Silent books – när ord är överflödiga
Ibby Sverige (International board on books for young people) arbetar med ett projekt 
som förmedlar bilderböcker utan text till flyktingförläggningar. Helena Bergendahl, 
illustratör och styrelsemedlem i Ibby, diskuterar med projektledaren Cay Cornelius-
son. Har textlösa bilderböcker framtiden för sig? Vilka möjligheter och problem in-
nebär utvecklingen för yrkestecknare?

Söndag 1 oktober

Serier och stålar
I ett samtal med Johan Wanloo, serieskapare med över tjugo års erfarenhet och en 
stor samling karaktärer i sitt stall, tuktas begreppen entreprenörskap och kreativitet. 
Wanloo är aktuell med följetongen Kapten Klara i DN, podcasten Läs Hårt! samt 
nyutgivna solorollspelet Domedagsvikingen. Samtalsledare: Felicia Fortes, illustratör, 
grafisk formgivare och styrelseledamot i Svenska Tecknares styrelse.

Fanzine-workshop
Illustratörerna och serietecknarna Sara Elgeholm från Dotterbolaget och Henrik 
Franklin bjuder in till fanzine-workshop. Lär dig tillverka ditt eget fanzine och fyll det 
med valfritt innehåll. Bidra med ett uppslag i det gemensamma Bokmässan-fanzinet 
och sammanfatta dina intryck från mässan! Under workshopen kan du bläddra i 
inspirationsmaterial, använda dig av collagematerial och få tips och ideér. Work-
shopen riktar sig till alla åldrar. Arrangeras av Illustratörcentrum.
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Svenska Tecknare är en intresseorganisation för yrkesverksamma illustratörer, 
grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Vårt syfte är sedan 1955 
att stärka medlemmarnas ekonomiska och juridiska intressen samt förbättra 
marknadsvillkoren för utövare inom bild och form. Vi arbetar för en starkare 
upphovsrätt och erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning om avtal och arvoden. 
Vi driver politiskt påverkansarbete och verkar för förbättrade trygghets- 
system för frilansare. Svenska Tecknare bygger nätverk, kommunicerar om 
branschen och ger ut tidskriften Tecknaren.


