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VISION

Svensk Form ska vara en enad rikstäckande medlemsförening.

Svensk Form ska vara den självklara nationella representanten för 
att stimulera och påverka form-, design- och arkitekturutvecklingen 
i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. 
Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka 
för mångfald.



NÅGRA PRIORITERADE MÅL

•   Medlemsvård och värvning 
– förbättra, paketera, förmedla erbjudandet

•  Ökad närvaro och genomslagskraft
•  Företagspoolen: behålla befintliga och öka antalet
•  Förmånsvänner: behålla befintliga och öka antalet

•  Bygga nätverket regionalt och bli mer synliga ute i landet
•   Smidig kommunikation med och mellan regionalföreningarna



KOMMUNIKATIONENS ROLL

Svensk Forms 13 ideellt arbetande regionalföreningar utgör en 
stomme i föreningens arbete och är avgörande för Svensk Forms 
närvaro i hela Sverige och i det internationella arbetet. Genom en 
kommunikationsplan och gemensamma aktiviteter vill vi stärka 
budskapet att vi är en enad och rikstäckande förening.

Regionalföreningarnas verksamhet och synlighet är viktiga för att
skapa en trovärdig bild av Svensk Form och våra frågor.



REGIONALFÖRENINGARNA VÄRDESÄTTER

• En tydligare vi-känsla
• Ett stark nätverk, samvaro och samverkan
• Inspiration från andra och moderföretaget
• Kommunikationspaket med logotyp, typsnitt, mallar etc
• Informationsmaterial, broschyrer, säljmaterial
•  Material till förmånsvänner som gör det enklare att skapa goda 

relationer
•  Kommunikation av RFs verksamheter i nyhetsbrev och på webben  



MODERFÖRENINGEN VÄRDESÄTTER

•  Input till plan för hur man vill och kan jobba med 
medlemskontakter

• Värvning av medlemmar på rf:s event
• Hjälp med rekrytering av förmånsvänner
• Återkoppling av kontakter till förmånsvänner
•  Företagspoolen, ge tips på lokala företag som man har 

god kontakt med
• Ordna events med stöd från moderföreningen



RFs KANALER FÖR KOMMUNIKATION

1. FACEBOOK

• Enkelt för alla att administrera
• Man behöver inte lära sig en ny teknik
•  Informationen kan ständigt vara uppdaterad, bilder kan bytas ut snabbt
• Stor synlighet och stor potential att snabbt nå ut
•  Lätt att marknadsföra sina events, möjlighet att göra annonser
•  RF kan samverka genom delningar, tips och genom att nämna varandra
•  Själva idén bygger på nätverkande, vilket är ett grundvärde för föreningen

SF tillhandahåller en individuell profilbild för varje RF, så vi har en gemensam
grafisk identitet. SF hjälper alla föreningar att använda sin profil.



Exempel på regionalföreningarnas 
Facebook-sidor



RFs KANALER FÖR KOMMUNIKATION

2. GEMENSAM GRUPPSIDA PÅ FACEBOOK

Det finns en befintlig sida på Facebook som bara RF och SF kommer in på.

Denna sida används som gemensamt forum som rör interna ärenden, 
viktiga datum, utbyte av erfarenheter som man inte vill att allmänheten 
ska ta del av. Man kan skicka filer, hämta bilder, inspireras av varandras 
texter etc.

Sidan har potential att användas mer.



RFs KANALER FÖR KOMMUNIKATION

3. SVENSKFORM.SE

Regionalföreningarna ska självklart även vara synliga på webben.
Under rubriken Regionalt på Svensk Forms webb finns fyra undersidor för
varje RF.

Här bör alltid uppdaterad information finnas, det är få länkar att 
uppdatera och ändringar sköts av RF-representanten.



FORTS. SVENSKFORM.SE

Med webbsidan på svenskform.se kan RF 

• Nå ut med sina events och nå medlemmarna
• Få fler medlemmar, visa på nyttan och förmånerna
• Verka för positiv och god utveckling av form och designfrågor
•  På webbsidan finns också en undersida med information, länkar och 

material till RF.



KOMMUNIKATIONSPAKET

•  SF Logotyp
•  Andra logotyper: Ung Svensk Form, Design S, Form, PechaKucha
•  Typsnitt: Alla ska ha tillgång till och kunna använda Svensk Forms typsnitt
• Färg: Rätt gul färgkod
•  Egna profiler: Logotyp/Facebookbild för varje regionalförening
• Dekaler till Förmånsvänner 



SVENSK FORM
GRAFISK IDENTITET I KORTHET
 
Logotyp

Typsnitt Rubrik och brödtypsnitt 1: Svensk Form
                      brödtypsnitt 2: Times New Roman
Färg
Gul 0/5/100/0 

Komplementfärger
Magenta 0/100/0/0
Cyan 90/0/0/0
Grå 0/0/0/55



EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I PAKETET 

Några av Svensk Forms 
andra varumärken:

Enskilda logotyper

Skylt till förmånsbutik

Mall för användning 
av logotyp


