
En ny riktning för 
Svenska Tecknare



Bakgrund

På årsmötet 2020 beslutades det att genomföra en omvärldsanalys för att rusta 

föreningen för framtiden.

Den strategiska byrån Doberman anlitades av styrelsen för att genomföra 

analysen. Uppdraget var att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för 

Svenska Tecknares utveckling med målet att förstå hur föreningen behöver 

utvecklas för att möta de förändringar som branschen genomgår och de önskemål 

som finns från nuvarande och framtida medlemmar. 



Arbetsgrupp

Svenska Tecknares ledningsgrupp och verksamhetsledare

Doberman

Referensgrupp bestående av ett 30-tal nuvarande och potentiella medlemmar 

samt styrelsen.



Metod

• Insamling av data, exempelvis statistik på hur många visuella kreatörer som 

finns i Sverige

• Intervjuer med systerorganisationer i Norden

• Intervjuer med andra fackliga föreningar

• Intervjuer med representanter för universitet och högskolor inom visuell 

kommunikation

• Undersökning bland före detta medlemmar som gått ur föreningen de senaste 

fem åren

• Workshop och samtal med utövare, både medlemmar och ickemedlemmar
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Intervjuer med utövare

Ett 30-tal intervjuer har genomförts, dels med enskilda utövare och dels i 

fokusgrupper med fler deltagare. Genom intervjuerna har en bild framträtt av 

Svenska Tecknares styrkor och svagheter. De intervjuade har utgjorts av en 

blandning av illustratörer och grafiska formgivare för att få en representativ bild 

av utövarna. 



Svagheter

”Svenska Tecknare 
känns inte relevant 
för mig, men Grafill

har lyckats skapa 
ett paraply för hela 

branschen.” 

”Varför ska jag vara 
med i Svenska 
Tecknare som inte 
kan design? Inget 
de gör är relevant 
för min 
profession.”

”Jag är formgivare, 
det har inget med 

illustration att 
göra.”

”Jag har alltid 
sympatiserat med 
ST men inte varit 

medlem. Det 
känns som 
frilansarnas 
förening.”



”Jättebra med 
rådgivningen, har 
fått hjälp flera 
gånger.”

”Jag tycker Kolla! 
är tusen resor 
coolare än 
Guldägget.”

”Det som är bra 
med Svenska 
Tecknare är att de 
lyfter upp 
frilansare och 
mindre studios.”

Styrkor

”Den här staden är 
uppbyggt på 
kontakter. Det fina 
med Svenska 
Tecknare är att de 
kan sätta ihop folk 
som normalt sett 
inte skulle ha 
träffats.”



Slutsatser
Illustratörer och grafiska formgivare har sinsemellan lite olika nytta av en medlemsförening 
vilket vi som förening behöver ta hänsyn till. Det framgår även att grafiska formgivare inte 
känner sig lika hemma i Svenska Tecknare som illustratörer, dels pga namnet, dels genom att 
de uppfattar att expertis kring just deras yrkesområde ligger efter.

Det finns dock sådant som förenar: behovet av tillhörighet och att utveckla sig inom yrket.

Behovet av att mötas, socialisera, fylla på med inspiration, kunskap och spegla sig i andra är 
stort, oberoende yrkeskategori. Många i branschen jobbar enskilt och längtar efter att tillhöra 
en medlemsklubb. Vara bland andra människor som också dedikerat sig till kreativt skapande. 
Man vill både umgås och utveckla sig. Förena nytta med nöje.

Kolla!-tävlingen lyfts som ett lyckat exempel och verkar ha fyllt ett hålrum för både frilansande 
kreatörer och studenter. Samtidigt understryks att denna typ av events inte får bli enbart 
Stockholmsorienterade.



Få grafiska formgivare 
är medlemmar



2172 Grafisk formgivare m.fl. 
Designar och formger tryckt publikation och media. Fastställer mall och restriktioner för 
designuppdraget genom samråd med kunder och intressenter. 

2173 Designer inom spel och digitala medier 
Designar, formger och utvecklar digital och elektronisk media. Skapar specialeffekter, animering och 
andra audiovisuella rörliga bilder för dataspel, film, video m.m. Fastställer mål och restriktioner för 
designuppdraget genom samråd med kunder, intressenter och den egna organisationen. 

2651 Bildkonstnärer m.fl. 
Skapar konst i olika former t.ex. måleri, grafik, teckning och skulptur, video och film, relationell 
konst, objekt, installation, miljögestaltning, performance, ljuskonst m.m. Vårdar, konserverar, 
restaurerar och preparerar föremål och material. Gör bokomslag, bokillustrationer, skisser till kläder 
m.m. 



Grafiska formgivare 
9 198 stycken

Designer digitala
medier och spel

3 300 st

Nuvarande medlemmar i ST
1 600 st

Bildkonstnärer, varav 
illustratörer 

uppskattningsvis
1 283 st

Källa: SCB



~10.000 visuella formgivare i Sverige*

~1100 st 
medlemmar

i ST

~500 st
medlemmar

i ST

~1300 illustratörer i Sverige*

Med tanke på hur många grafiska formgivare som finns i 
Sverige är ytterst få medlemmar i Svenska Tecknare. 



Namnet Svenska 
Tecknare upplevs som 
otidsenligt



”Jag är illustratör, 
jag har aldrig kallat 
mig tecknare en 
enda gång i livet.”

”Tecknare rymmer 
inte alla de visuella 
uttrycken.”

”Ordet tecknare 
låter som att man 
sitter och ritar med 
penna och det 
finns en risk att det 
låter som en 
hobby.”

”Problemet för mig 
är ordet tecknare, 
det är en gammal 
benämning på vad 
det är att skapa en 
bild.”



5 av 5 grafiska formgivare
6 av 8 illustratörer

Tycker inte att namnet är representativt för både grafisk design och illustration.

Kring namnet Svenska Tecknare råder samsyn bland de illustratörer och grafiska formgivare vi 
intervjuat. Namnet skaver – men av lite olika anledningar. 

För illustratörer upplevs ordet ”tecknare” som gammalmodigt, skråaktigt, vilket helt enkelt inte 
speglar deras yrkesutövning. För formgivare eftersom namnet inte på något sätt inkluderar deras 
yrkesverksamhet eller identitet. 



Varför är det viktigt att 
vi blir fler?



• Ena yrkesgrupperna
• Sprida kunskap om upphovsrätt i hela branschen
• Få större inflytande
• Stärka och höja statusen för yrkesområdena
• Säkra föreningens ekonomi



Vad händer nu?



En extern arbetsgrupp bestående av experter kommer att ta fram ett nytt namnförslag.

Extrainsatt årsmöte röstar om stadgar med det nya namnet. 

Vi skickar in de nya stadgarna till Skatteverket.

En ny logotyp och grafisk identitet tas fram, baserad på den nuvarande.


