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”En stärkt medlemsförening” 

 
Vanjas grupp 
 
Alma, ung speldesigner 
- Värdet för mig är att hitta andra speldesigners i andra delar av Sverige 
- Svensk Form ska vara en typ av tvärfunktion 
- Ett professionellt nätverk 
- Vara en lots 
 
Bengt, hantverksnörd 
- Svensk Form måste bli en aktör på deras marknad 
- Berätta att vi finns, hur kan vi samarbeta? Vara lyhörda 
- Att vara på deras arena, där de är trygga. Möta dem där de är 
- Är Svensk Form ”för fint” för att vara med? Vi måste avdramatisera 
- Lyhörda för de som är på gång, få dem att känna sig välkomna 
- Olika i olika regioner. Stort steg i Norrbotten att engageras sig, En liten hantverkare  
- Sänk ribban, avdramatisera medlemskapet 
 
Charlie, industridesigner, 40 
- SVID, passar de mer där? 
- Finns mer inom industri 
- Företag som är designproducenter 
- Näringslivet (vad lockar Näringslivet? Design S, mässor) 
- Vara förmedlare, vara lots 
- Riktade studieresor 
 
Edna, gammal trogen medlem 
- Riktade aktiviteter är bra. Föreläsningar om samhällsbyggande, trygghet, livskvalitet 
- Önskar sig ett gediget program 
- Eventuellt en kräsen grupp? 
- Hög kvalitet 
 
Invandrade och nyinflyttade (en annan målgrupp) 
- Klurigt att nå 
- Vi måste engagera  
- Nyanlända yrkesutbildade 
- Språk-caféer 
- ”Design är ett bra språk” 
 
Björns grupp 
 
Riktade in sig på en målgrupp: 
Designstudenter av olika discipliner 



- Mkt fokus på branscher 
- Vad behöver en ängslig person som just ska ut i branschen? 
- Mentorskap 
- Återväxt, vi måste nå de unga 
- Rådgivning 
- -Utställningsformat: stöd medlemmar att synas på mässor (tex rabatterade 

mässpriser på Formex eller andra mässor 
- Stipendier 
-  Hjälpa till med synlighet 
- Hur blir vi attraktiva? 
- Vilka är vi? Vi måste definiera det 
- svensk /skandinavisk design är jättehett 
- Nyutexade är oroliga och rädd, Svensk Form ska vara en stor famn 
- När man går ut genom dörren för sista gången på t.ex. HDK så ska medlemskapet 

vara tecknat! Målsättning. En ”föräldraroll” som gör att den unga studenten 
känner sig trygg. 

- Plattformar, Som Svensk Form ska vara för studenterna: 
- Möjlighet att träffa andra som har lyckats 
- Möjlighet att träffa näringslivet och producenter 
- Möjlighet att ställa ut 
- Paketera Design Forward så att fler får ta del av det 
- Får man de unga så får man också näringslivet. Var med när de är unga och 

fräscha 
- Ge medlemskap till personer som håller föredrag 
- Om Svensk Form blir självsäkra i vilka vi är, så attraherar vi fler 
- Ambassadörer (tex Formbärare) 
-  

Camillas grupp 
 
Alma, ung speldesigner 

- Bor i Skövde, läst visualisering 
- Vill helst åka till Japan 
- Hör ej till vår målgrupp 

 
Bengt hantverksnörd, 30  
Finsnickare 
Egen företagare 
Vill bygga utställningar 
Vill visa upp produkter på mässor el i utställningar 
Söker juridisk rådgivning 
 
Charlie 
Vill nätverka 
Vill ha juridisk rådgivning 
Vill omvärldsbevaka genom tidningen Form 
Formbärare-potential 
Ambassadör 
Använder sociala medier, följer oss där 
 



Viktigaste målgruppen: 
Daniella, Pluggar på HDK 

- Engagerad 
- Vill visa framfötterna 
- Vill söka stipendier 
- Vill hitta samarbetsprojekt i nätverk 
- Viktig ambassadör 
- Vill ställa ut (USF, Milano) 
- Läser nog inte tidningen, mer intresserad digitalt 
- Designguide 
- Kalendarium, vill kunna visa vart hon ställer ut 
- Juridisk rådgivning 
- Lägg mer fokus på den juridiska rådgivningen 
- Vill lära av andra 
- Vill möta de som är etablerade 
- Titta på Sveriges Arkitekter 
- Hjälp att starta eget, de flesta i branschen blir ju egna företagare 
- -Utöka affärsutvecklingskursen Design Forward, fler platser i landet 

 
Edna, gammal trogen medlem 

- Inte själv utövare 
- Utställningar, formfrukost 
- Gillar medlemsrabatter 
- Vill ha gratis inträde till saker 
- Går snart i pension, vill vara med och rådda när hon blir pensionär 
- Ser Form som en Coffee table Book, hon gillar den mkt 

 
 
Salkas grupp 
 
 -Behov av verktyg, rikstäckande 
- Digitala verktyg för att visa allt som händer runt om i landet 
- Visa det regionala perspektivet mer i Form 
- Form startar en FB-grupp där Form och medlemmarna kan ha direktdialog, en särskild 
grupp för det redaktionella. Dialog mellan redaktionen och Regionalföreningarna  
- Den nya kartan är en inspirerande modell (Jenny Nordbergs projekt, sammanför lokala 
producenter med lokala designer) 
-Olika regioner har olika målgrupper 
 
Personas: 
 
Jonas, mikrobryggare 
Emma, mathantverkare 
Frilansande grafisk formgivare 
Byggnadsantikvarie 
Textilformgivare 
Studenter 
 
Vilka syften kan SF fylla för syften för dessa människor? 



Mötet mellan de olika personas ska underlättas av SF. SF ska vara en plattform för de 
olika personas att mötas. Matchmaking-event. En mathantverkare söker en grafisk 
designer. Möta yrkesverksamma på ens ort. Workshops där yrkesverksamma möts. 
Verktyg för RF att tala och verka sinsemellan. 
 
Sammanfattning från Ewa: 

- Vi ska fokusera ännu mer på branschen! 
- Mentor, matchmaking, dejting 
- Vi måste få basen att fungera. Medlemsregister, styrelsemedlemmar 

 
Målsättningar: 
- Tex ”Alla studenter ska vara medlemmar när de går ut” 
- Tre starka budskap på hemsidan. 
- Kansliet skickar ut tre ”målsättningar”  

 


