
När business möter konst
Vad händer då business och kreatören möts? Författare, 

designers, illustratörer, filmskapare och övriga kreatörer 
tänker inte alltid kommersiellt, men det betyder inte att 

konst inte kan bli god business. Hur hittar man en gemensam kom-
munikation där konstnärens integritet, frihet och kreativitet bevaras 
på samma gång som man skapar något kommersiellt? Och hur kan 
kreatören tänka mer business?

Moomin Characters, Bulls Press, Rights & Brands, Förlaget, SF 
Studios och ACH architecture tar dig med på en förmiddag i story-
tellingens, konstens och affärsverksamhetens värld. 

Under seminariet gör vi en djupdykning i en av Finlands främsta 
konstnärers, Tove Janssons resa från anonymitet till global fram-
gång. Vi pratar om hur man balanserar ett varumärke och hur 
man säljer finländskt innehåll i Sverige. Och avslutar med en titt på 
nuläget – hur den moderna kreatören kan agera som entreprenör 
och hur business kan förstå en kreatör.

Om evenemanget
Dag: Onsdagen den 6 februari 2019.  
Tid: kl 08:30–13:00. Seminariet börjar med frukost och avslutas 
med lunch.
Plats: Sveriges ambassad, Norra Esplanaden 7A, Helsingfors.
Anmälan: Senast den 31 januari 2019 
på www.finsve.com/business
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt. 
Språk: Svenska.

FÖRMIDDAGSSEMINARIUM MED LUNCH

Hälsningsord
Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör 

Likheter och olikheter mellan Finland och Sverige
Kjell Skoglund, VD – Finsk-svenska handelskammaren 

Från anonymitet till global framgång –  
Tove Jansson och Muminvärlden
Kira Schroeder, producent – Moomin Characters 

Jonas Forth, VD – All things commerce

Att sälja finländskt innehåll i Sverige
Roleff Kråkström, VD – Moomin Characters

Kristin Tjulander,  

 Marketing & Sales Director – Bulls Press

Gustav Melin, Licensing Director/  

 Head of International Licensing – Bulls Press 

Fredrik Rahka, VD – Förlaget och Rights & Brands

Annika Sucksdorff,  

 Head of Film Production Sweden – SF Studios

Moderator: Johanna Stenback,  

 producent – Moomin Characters

Den moderna kreatören som entreprenör
Ann Charlott Hästö,  

 VD, arkitekt – ACH architecture / ACH LAB
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Presentation av talarna
Anders Ahnlid

Anders Ahnlid är Sveriges ambassadör i Fin-

land. Han tillträdde sin post år 2016 efter att 

dessförinnan varit ambassadör på Sveriges 

ständiga representation vid EU i Bryssel. Ahnlid 

har under sin yrkeskarriär arbetat främst med 

handelspolitiska frågor. 

Kjell Skoglund

Kjell Skoglund är verkställande direktör för 

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm. 

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av 

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra 

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

Kira Schroeder

Kira Schroeder är producent på Moomin Char-

acters. Hon har arbetat som informatör för 

Helsinki International Film Festival samt som 

filmkritiker och programledare på Yle. Hon är 

medgrundare av Outhouse Media som pro-

ducerar tv och ljudinnehåll för uppdragsgivare i Finland och Norden. 

Jonas Forth

Jonas Forth är vd för All Things Commerce, och 

partner i licensföretaget Rights & Brands samt 

Förlaget. Han leder bl.a. arbetet vid moomin.

com och utvecklingen av digitala strategier för 

Moomin Characters dotterbolag och samar-

betspartners.

Annika Sucksdorff

Annika Sucksdorff var tidigare VD och 

producent på Helsinki Filmi och arbetar idag 

på SF Studios som Head of Film Production 

i Sverige. Som filmchef på SF Studios leder 

Sucksdorff arbetet med utveckling och pro-

duktion av svensk långfilm. 

Roleff Kråkström

Roleff Kråkström är vd för Moomin Charac-

ters Ltd, grundande partner för licensföre-

taget Rights & Brands. Roleff leder tillsam-

mans med Sophia Jansson verksamheten 

runt varumärket Mumin och strategierna för 

licenseringen. 

Kristin Tjulander

Kristin Tjulander är nordisk marknads- och 

försäljningschef på Bulls Licensing. Kristin har 

ett unikt nätverk och över 18 års erfarenhet av 

att arbeta med några av de starkaste och mest 

populära svenska litterära klassikerna inom 

publicering, detaljhandel och licensiering.

Gustav Melin

Gustav Melin är licensansvarig på Bulls 

Licensing, Nordens ledande licensbyrå. Han 

har arbetat med licensiering i över 20 år och 

har tillsammans med Moomin Characters 

bidragit till att bygga Mumin till det interna-

tionella varumärke det är idag.

Fredrik Rahka

Fredrik Rahka är vd för Förlaget och för finska 

Rights & Brands Licensing Oy, samt direk-

tör för utgivningsverksamheten på Moomin 

Characters. Fredrik har 18 års erfarenhet 

av bokförlag och arbetar för att utveckla den 

bokrelaterade verksamheten.

Johanna Stenback

Johanna Stenback är producent inom Moo-

min Characters-koncernen. Hon har arbetat 

länge med tv-, radio och evenemangsproduk-

tion och är grundaren av produktionsbolaget 

Jokowski. Till hennes uppdragsgivare hör 

bl.a. Finlands riksdag, Svenska Yle och Hanaholmens kulturcentrum.

Ann Charlott Hästö

Ann Charlott Hästö är kreatören som utveck-

lade en egen arbetsmetodik inom entre-

prenörsmiljön Österbotten, där hon driver 

arkitektbyrån ACH architecture Ab och platt-

formen ACH LAB. Hon vill utveckla och värna 

om samhället och miljön med hjälp av kreativitet och samverkan.

SPONSORER:


