Box 5501 SE-114 85 Stockholm www.svid.se

Saltsjöbadens Tryckeri AB/RG

Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Industrial Design Foundation

04
Verksamhetsberättelse

Under 2004 påbörjades arbetet med att
skapa en ny grafisk profil och identitet
för Svensk Industridesign. Samtidigt
övergick vi till att kalla oss SVID.

Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Industrial Design Foundation
Box 5501 SE-114 85 Stockholm www.svid.se

SVID, stiftelsen Svensk Industridesign, verkar
för att företag, organisationer och offentliga
verksamheter ska bli medvetna om designens
betydelse som konkurrensmedel och för att
integrera designmetodik i sina verksamheter.
SVID arbetar med opinionsbildning, projektoch kompetensutveckling och rådgivning i
hela landet, med egna regionala kontor och
samarbetskontor. SVID bedriver också nationella och regionala projekt i samverka med
olika aktörer.
Stiftelsen bildades 1989 av dåvarande SIND,
nuvarande Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Ingenjörsvetenskapsakademin
(IVA) och Föreningen Svensk Form. Idag arbetar
SVID med att visa på design som utvecklingskraft för både näringsliv och offentlig verksamhet.
Verksamheten bedrivs i hela landet med såväl
egna regionala kontor som samarbetskontor
med olika regionala aktörer. Genom kontakter
och rådgivning får företagen en praktisk vägledning i fråga om hur design bör upphandlas
och integreras i utvecklingsarbetet. SVID
bedriver också nationella och regionala
projekt i samverkan med olika aktörer. Designkunskapen och designmetodiken används
både för produktutveckling och som en del av
det strategiska arbetet hos företag och organisationer. SVID finansieras främst genom ett
årligt grunduppdrag från Näringsdepartementet.
Med detta som bas bedriver SVID projektverksamhet som har medfinansiering från näringslivet, regionala organisationer till exempel
länsstyrelser, regionförbund och EU.
SVIDs vision är att skapa en positiv utveckling,
hållbar tillväxt och ökad livskvalitet i Sverige
där Sverige är ledande i att använda design
som metod inom både näringsliv och offentlig
verksamhet.

Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Stadgar

Huvudkontor och personal
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Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Styrelsen och verkställande direktören för
Stiftelsen Svensk Industridesign avger härmed
redovisning för stiftelsens 16:e verksamhetsår.
Förvaltningsberättelse

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, verkar
för att företag, organisationer och offentliga
verksamheter skall bli medvetna om designens
betydelse som konkurrensmedel och för att
integrera designmetodik i sina verksamheter.
SVIDs uppgift är även att stödja utbildningsoch forskningsinsatser inom designområdet
för att öka kunskapen om design. SVID
bildades 1989 med Föreningen Svensk Form,
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och
NUTEK som stiftare.
Det centrala kontorets verksamhet har
dominerats av genomförandet av det utökade
uppdraget som ingår i den treåriga nationella
satsningen som påbörjades 2003 i och med
att delar av handlingsprogrammet godkändes.
Kompetensutvecklingen inom designområdet
för näringsliv och samhällsorganisationer drivs
i huvudsak genom SVIDs regionala organisation. Denna har under året utvecklats och innefattade i december sex regionkontor, ett lokalkontor samt sexton samarbetskontor. Dessa
har etablerats genom samarbeten med olika
regionala parter för att bland annat ge praktisk
rådgivning till det lokala näringslivet. Dessutom
drivs flera projekt både nationellt och regionalt.

Resultat och ställning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

Stadgar

2002

2001

2000

20 958

27 430

14 928

12 683

19 696

–20 418

–26 540

–14 840

–14 550

–17 931

541

891

88

–1 867

1 765

Resultat efter finansiella investeringar

623

1 229

273

–1 521

1 915

53 950

35 628

23 192

19 465

16 143

5 260

4 636

3 406

3 133

4 654

7

7

6

6

6

Eget kapital
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2003

Verksamhetsresultat

Balansomslutning

Huvudkontor och personal

2004

Förutom omvärldssyn och inspiration har
det internationella engagemanget lett till att ett
samarbete inletts med det statliga Hong Kong
Design Center, där sex svenska designföretag
idag är representerade.
Under 2004 har SVID varit en aktiv part i att
driva utvecklingen av världskongressen World
Design Congress era05 med delkongress i
Göteborg den 22–23 september och huvudkongress i Köpenhamn den 26–28 september
2005.
En rekryteringsprocess under hösten har lett
till att vi nu anställt en person med huvuduppgift
att utveckla och driva forsknings- och utbildningsområdet inom design.
Stiftelsen har under 2004 erhållit 30 (30)
mkr från staten för verksamheten. Det som i
resultaträkningen redovisas som erhållna statliga
bidrag avser intäkter avseende projekt som
avslutats under året.
Aktuell information om SVIDs verksamhet
finns på vår webbplats www.svid.se
Styrelsen och verkställande direktören har
beslutat att reserverade medel om 1 652 tkr
varav årets resultat 623 tkr, överföres i ny
räkning. Beträffande resultatet av Stiftelsen
Svensk Industridesigns verksamhet samt dess
ställning vid räkenskapsårets utgång, hänvisas
till nedanstående resultat- och balansräkningar
samt tilläggsupplysningar.

Medelantal anställda

Resultaträkning (tkr)

Not

Verksamhetsintäkter
Erhållna statliga bidrag
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa
Verksamhetskostnader
Projektkostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa

3

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
ÅRETS RESULTAT

STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN Org. nr 802014–1001

2003

13 306
45
7 607
20 958

21 445
86
5 899
27 430

–11 430
–6 499
–877
–1527
–85
–20 418

–18 633
–5 303
–844
–1587
–173
–26 540

541

890

16
66

18
320

623

1 228

1 495
623
2 118
–466
1 652

900
1 229
2 129
–634
1 495

Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning
1
2

Verksamhetsresultat

Ingående disponibla medel
Årets resultat
Att disponera
Avsättning till verksamhetsreserv
Utgående disponibla medel

2004

7

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse
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Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Balansräkning

Balansräkning (tkr)

04-12-31

03-12-31

57
41
98

75
3
78

6

551
1 262
37 049
–1 035
37 827

582
1 199
19 671
303
21 755

10

9 000

6 606

7 025

7 189

Summa omsättningstillgångar

53 852

35 550

SUMMA TILLGÅNGAR

53 950

35 628

15
141
156

15
141
156

Fritt eget kapital
Verksamhetsreserv
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

3 450
1 031
623
5 104

2 984
267
1 229
4 480

Summa eget kapital

5 260

4 636

40 682
4 434
352
3 222
48 690

23 107
2 909
410
4 566
30 992

53 950

35 628

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kontorsmaskiner och datorer
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar

Not

4
5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Pågående projekt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Donationsmedel
Summa

7

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Kortfristiga skulder
Erhållna, ej utnyttjade anslag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

9

Stadgar
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Huvudkontor och personal
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR/
REDOVISNINGSPRINCIPER
Stiftelsens redovisning överensstämmer med redovisnings- och värderingsprinciper i Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens rekommendationer
och uttalanden. Följande värderings- och redovisningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.
Projektredovisning
Resultatavräkning görs när projektet är avslutat.
Redovisningen sker brutto, det vill säga på tillgångssidan redovisas nedlagda kostnader som pågående
projekt och på skuldsidan redovisas erhållna ännu
ej ianspråktagna anslag.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas
livslängd.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Kontorsmaskiner och datorer
33%
Inventarier
20%
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de
beräknas inflyta.

Not 1 Projektkostnader

2004

2003

Regionkostnader
Forskarkollegiet
Utställningsverksamhet
Informationsverktyg
Bottendesign
SDK i Halmstad
Nätverkssamarbete i Småland
Next
Drottningseminarium
IT/Telecom
Den ekonomiska effekten…
TID
Export Hongkong
Förstudie projektförslag IT
Galleri Dr Glas
Design som utv.kraft
Ekodesign
SDK 2002–2003
Teknikmäklare etapp III
Mål 3 Proteko
Förstudie Stockholm
Region Skåne Etapp II

3 999
131
50
708
2 492
1 048
121
300
150
558
339
532
386
183
30
0
0
0
0
0
0
0

2 849
616
15
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 118
2 731
5 030
35
82
608
449

Resa i Design
Nordiskt designverktyg
Kommunikation
Åre pilotprojekt
LO-samverkan
Forskning designinfrastruktur
Övriga projekt
Summa

0
0
0
0
0
0
403
11 430

722
1 121
1 289
619
145
190
931
18 633

Om SVID

Årsredovisning 2004

Not 2 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2004
2003

Resultaträkning

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män uppgår till
Kvinnor
4
4
Män
3
3
Totalt antal anställda
7
7

Balansräkning

Löner och ersättningar uppgår till
Styrelse
114
VD
909
Övriga anställda
2 868
Totala löner och ersättningar
3 891

Bokslutskommentarer

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
(varav 279 tkr /299 tkr till VD)
Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

54
876
2 301
3 231

1 459
891

1 291
753

6 241

5 275

SVIDs styrelse

I denna not framgår totalt utbetalda löner och avgifter
under året, av vilka en del är projektanknutna och
redovisas under projektkostnader i resultaträkningen
och pågående projekt i balansräkningen.

Revisionsberättelse
Not 3 Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
2004
Kontorsmaskiner och datorer
Övriga inventarier
Summa
Not 4 Kontorsmaskiner
och datorer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2003

73
12
85

153
20
173

2004

2003

612
55
–26

577
44
–9

641
–537
26
–73

612
–393
9
–153

–584

–537

57

75

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Stadgar

Huvudkontor och personal
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Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Not 5 Övriga inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not 6 Pågående projekt

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Huvudkontor och personal
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2003

237
50
–15

251
0
–14

272
–234
15
–12

237
–228
14
–20

–231

–234

41

3

2004

Pågående projekt har värderats till
nedlagda kostnader och utgörs av:
ICSID Conf 2005
795
Design 365
125
Designseminarium Ungern
116
LO-konferens och seminarium
10
Design Bottnia
2 056
Sommardesign BD
1 958
Nätverk och Noder
159
Samarbetskontor förstudie Stockholm 436
Design Västra Götaland
5 908
Designkartläggning VISANU
679
D & R Konsortium
88
Fordonslev konkurrenskraft
2 839
Förpackningen som värdeskapare
3 400
Med och biomed teknik
856
Design för entreprenören
2 210
Tjänstedesign
1 145
Företag och anställda i god form
602
Design för små o stora samhällen
1 557
Design av utemiljö
400
Sommardesignkontoret Centralt
742
Designåret 2005
5 000
Samarb.kontor/Projekt
5 400
Utvärdering
568
Summa pågående projekt
37 049
Projekttiden för pågående projekt är i normalfallet
mindre än ett år varför jämförelsesiffror inte redovisas
Not 7

Stadgar

2004

Not 8 Erhållna, ej utnyttjade
anslag

2004

ICSID Conf 2005
59
Designseminarium Ungern
94
LO seminarium o konferens
28
Vår dagliga design-nu och 2050
450
Design Bottnia
813
Sommardesignkontor BD
1 369
Design i offentlig upphandling
200
Nätverk för designintressenter
100
Samarbetskontor förstud. Stockhkolm 495
Designgenomgång Stockholm
150
Design Västra Götaland
5 941
Designkartläggning VISANU
550
D & R Konsortium
485
Fordonslev konkurrenskraft
3 600
Förpackningen som värdeskapare
3 400
Med och biomed teknik
2 000
Design för entreprenören
2 289
Tjänstedesign
1 238
Företag och anställda i god form
1 000
Design för små o stora samhällen
1 775
Design av utemiljö
400
Sommardesignkontoret Centralt
1 183
Designåret 2005
5 000
Samarb.kontor/Projekt
6 200
Utvärdering
1 863
Summa
40 682

Not 9 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2004

2003

Löneskatt, soc. avg., semesterskuld 883
Övriga upplupna kostnader
595
Revisionsarvode
75
Vinnova (SWIDREA)
0
Ej utnyttjade projektmedel
1 669
Summa upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
3 222

772
1 035
75
134
2 550
4 566

Not 10 Kortfristiga placeringar

2003

2004

SEB Penningmarknad
9 000
6 606
Bokfört värde överensstämmer med marknadsvärde

Förändring i eget kapital

stiftelsekapital
Belopp vid årets ingång
15
Resultatdisposition enligt styrelsebeslut
Årets resultat
Utgående balans
15

donationsmedel
141

verksamhetsreserv
2 984
466

141

3 450

Verksamhetsreserven motsvarar sex månaders budgeterad lön för de anställda. Reserven är
avsedd att användas till personalens löner i det fall stiftelsen tvingas avveckla sin verksamhet.

fritt eget kapital
1 495
–466
623
1 652

SVIDS STYRELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

Stockholm 2005-02-24

till styrelsen i Stiftelsen Svensk

Om SVID

Industridesign Organisationsnummer: 802014-1001

Jan-Gunnar Persson
Svenskt näringsliv

Kersti Sandin Bülow
Svensk Form

Mats Carlson
Svenskt näringsliv

Ewa Kumlin
Svensk Form

Thomas Ihre
Svenskt näringsliv

Lars Öjefors
IVA

Sune Halvarsson
NUTEK

Henrik Otto
IVA

Robin Edman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2005-02-24

………………………………
Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen
Svensk Industridesign för år 2004. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar
är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad
försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för
entledigande föreligger eller om ledamoten på
annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Stadgar

Stockholm den 2005-02-24

Huvudkontor och personal

Jan-Åke Magnuson
Auktoriserad revisor
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Om SVID

Årsredovisning 2004

SUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER

SVID har inlett samarbetet med Rådet för arkitektur, form och design genom att aktiv medverka i Hearingen om hur staten beställer arkitektur, form och design.

16 olika kontaktpersoner, som ansvarar för
designområdet i lika många län/regioner. Nya
för 2004 är Gävleborg, Mälardalen, Södertörn,
Stockholm och Östergötland.
SVIDs nätverksmöten

REGIONVERKSAMHETEN

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs regionala verksamhet har utökats under
2004 från fem till sex regioner.
Region Norr med regionkontoret i Härnösand
omfattar Dalarnas, Gävleborgs-, Jämtlands-,
Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län. För de sistnämnda två länen finns ett
lokalkontor i Luleå. Från och med april 2004
delades region Mellan och Stockholms län
blev Region Stockholm med regionkontoret
på SVIDs huvudkontor. Region Mellan omfattar
idag Värmlands- Örebro-, Västmanlands,
Uppsala och Södermanlands län med regionkontoret i Örebro. Region Väst omfattar Västra
Götalandsregionen samt Halland län. Regionkontor finns i Göteborg. Region Sydost omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs-, Gotlands- och Blekinge län. Regionkontoret finns i Växjö. Region Syd omfattar
Skåne och regionkontoret finns i Malmö.
Regionkontorens uppgift

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Regionkontoren bedriver såväl nationella
som regionala projekt i samverkan med olika
organisationer och verksamheter där designkunskapen och designmetodiken är avgörande.
I regionkontorens uppgifter ligger även att ge
företagen praktisk vägledning i fråga om hur
design bör upphandlas och integreras i utvecklingsarbetet.
Regionansvariga har även till uppgift att stödja
regionen samarbetskontor i deras lokala arbete.

Stadgar
Samarbetskontoren har blivit fler

Huvudkontor och personal
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Genom ett nära samarbete med olika verksamheter, organisationer och högskolor har SVID
utvecklat samarbetskontor med olika regionala
parter. Idag har vi förutom våra egna sju kontor

När SVID-nätverket samlas är vi idag cirka 50
personer – huvudkontor, regionkontor och
samarbetskontor. Under 2004 samlades
SVID-nätverket under två dagar på våren i
Åre. Då organisationen för VM 2007 lyfte fram
att temat design var den avgörande faktorn för
att Åre blev utsett som arrangörer.
På hösten ägde nätverksmötet rum under
Elmia underleverantörsmässa i Jönköping. I
samband med underleverantörsmässan sjösattes Elmias och SVIDs gemensamma satsning ”Elmia Design Initiative”. SVID samverkar
med Teknikföretagen, som valt Elmia som
plats för sin konferens med temat design för
konkurrenskraft.
DESIGNSATSNINGEN
”DESIGN SOM UTVECKLINGSKRAFT”

SVID fick i februari 2003 i uppdrag av Näringsdepartementet att driva designsatsningen
Design som utvecklingskraft under 2003–2005.
Under det andra verksamhetsåret för Designsatsningen är samtliga nio nationella projekt i
genomförandefasen. Under perioden har SVID
även medverkat i två regionala projekt samt
stött lokala projekt via våra 16 samarbetskontor.
Under året har en upphandling av utvärdering
för nio av de nationella projekten gjorts. Efter
anbudsförfrågan, som skedde i dialog med
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, beslöt
SVID att acceptera anbudet från Växjö Universitet. Utvärderingsrapporten ska vara klar juni
2006. För utvärderingen av Designårskampanjen ansvarar Svensk Form.
De nationella pågående projekten är
■
■

Anställda och företag i god form
Design för entreprenörskap

Design för export av medicinsk och biomedicinsk teknik
■ Design för små och stora samhällen
■ Design för tjänster
■ Fordonsleverantörers konkurrenskraft
■ Förpackningen som värdeskapare (huvudman Regionförbundet Värmland)
■ Sommardesignkontoret
■ Utemiljön – Design för den lärande skolan
(huvudman Miljöresurs Linné)
Två av de nationella projekten drivs formellt
med andra huvudmän men i nära samarbete
med SVIDs organisation.
Flera av dessa visade under perioden upp
goda resultat utifrån de gemensamma målen.
Sammantaget har projekten i de flesta fall nått
bättre kvantitativa resultat än förväntat. Vidare
har projekten även märkt en rad positiva men
oförutsedda effekter, varav de mest intressanta
kommer att redovisas i samband med projektens slutrapporter samt i utvärderarens rapport.
Under perioden har SVID även genomfört
fyra studier:
■ En undersökning om designmognad bland
svenska företag. Ställer man företagens
förhållande till design mot den ekonomiska
utvecklingen i respektive företag, uppvisar
företag med högst designmognad den
bästa ekonomiska utvecklingen. Sambandet
mellan en mindre avancerad användning av
design och ekonomiskt utfall är dock svagt.
Det tyder på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att använda design som process
eller för innovation än som enbart avslutande
formgivning.
■ För att undersöka möjligheterna att starta
nya delprojekt med tydligare fokus på
IT/telekom har en förstudie genomförts. För
att utveckla kompetens och skapa erfarenheter för detta område har SVID inom
ramen för projektet Design för tjänster valt
att stödja flera projekt med stort inslag av IT.
■

En Designkartläggning i samverkan med
Vinnova, ISA, NUTEK samt regionerna:
Göteborg, Örebro, Norrbotten, Västerbotten,
Skåne, Kalmar, Sjuhärads samt Jämtland.
Fokus har legat på medveten och funktionell design i den industriella produktframtagningsprocessen.
■ SVID genomförde 2003 en enkätundersökning bland svenska forskare och doktorander för att kartlägga den designforskning
som bedrivs i Sverige. Under det tredje
kvartalet 2004 genomför SVID en ny studie
vilken beräknas kunna presenteras i början
av 2005.
Designåret 2005 förbereds såväl på Kampanjkontoret på Svensk Form, som hos SVID och
våra regionala aktörer. På www.designaret.se
finns de aktiviteter, som idag är anmälda till
kampanjkontoret, presenterade. SVID centralt
initierar aktiviteter inom såväl näringslivet som
offentliga verksamheter för att sätta fokus på
design under 2005.
Under 2004 fastställdes att SVID och Elmia
under 2004 och 2005 ska samarbeta under
namnet ”Elmia Design Initiative”. Syftet med
satsningen är att under designåret skapa en
mötesplats för utställande företag och yrkesverksamma designer. Dessutom ges en exponeringsmöjlighet för flera av de i den nationella
designsatsningen ingående projekten. Första
genomförda mässa var Elmias underleverantörsmässa i oktober 2004.
SVIDs regionala aktörer har under 2004
varit bland andra länsstyrelser och kommuner
behjälpliga i deras arbete med att lyfta fram
design.
■

Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och
regionala verksamhet

Policy

Stadgar

Huvudkontor och personal

11

Verksamhetsberättelse 2004

Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

Balansräkning

POLICY

Övergripande mål

SVID verkar för att företag, organisationer
och offentliga verksamheter ska bli medvetna
om designens betydelse som konkurrensmedel
och för att integrera designmetodik i sina
verksamheter. SVIDs uppgift är även att
stödja utbildnings- och forskningsinsatser
inom designområdet för att öka kunskapen
om design.
Idag arbetar SVID med att visa på design
som utvecklingskraft för både näringsliv och
offentlig verksamhet. SVID finansieras främst
genom ett årligt grunduppdrag från Närings–
departementet via NUTEK. Med detta som
bas bedriver SVID projektverksamhet och har
då medfinansiering från näringslivet, regionala
organisationer, EU m. fl.

Kunskapen om hur design påverkar vårt samhälle, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt, tekniskt
och socialt ör väl etablerad.
Design är en accepterad utvecklingsmetod i
svenskt näringsliv och i offentlig verksamhet.
Design finns i läroplaner på olika utbildningsnivåer. Design är ett eget forskningsområde och
ingår som en del i andra forskningsområden.
Regering och riksdag är medvetna om att
design är ett viktigt kompetensområde av långsiktig och nationell betydelse som leder till stärkt
internationell konkurrenskraft, höjd lönsamhet,
ökad export samt fler och bättre arbeten.
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SVIDs kompetens och tjänster
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Rådgivning och nätverksbyggande, till exempel
konferenser, ansvar för samverkansprojekt tillsammans med företag, organisationer, högskolor och universitet.
Driva projekt för implementering av design i
företag och organisationer.
Initiera utbildningar med syfte att utveckla
och sprida kunskap om designarbete direkt i
projekt eller genom olika former av kommunikationsinsatser.
Utveckla den svenska designbranschen.
Utveckling av utmärkelser och tävlingar.
Initiera och stödja utbildning och forskning,
bland annat genom forskarskolan SWIDREA
och Swedish Design & Research Network
(D&R) – ett nätverk för utveckling och främjande
av designforskning.
Delaktig i att skapa och dela ut stipendier.
Vision

Skapa en positiv utveckling, hållbar tillväxt
och ökad livskvalitet i Sverige där vi är ledande
i att använda design som metod inom både
näringsliv och offentlig verksamhet.

Kärnkompetensen

Designers kärnkompetens:
■ Designer bidrar med kreativt skapande i
utvecklingsprocessen.
■ Designer sätter fokus på användaren och
dennes behov.
■ Designer bygger ekonomiska värden för
uppdragsgivaren.
■ Designer tillför kompetens inom gestaltning
och estetik.
■ Designer har en gränsöverskridande roll.
■ Designer är avgörande för den affärsmässiga
framgången för innovationer.
SVIDs kärnkompetens:
■ En bred kunskap inom designområdet.
Kompetens inom industriell design.
■ Kompetens inom designmanagement.
■ Kompetens att leda projektarbete där
design ingår.
■ Kompetens och insikt i företagens villkor,
främst SME.
■ Kompetens att i tal och skrift förmedla
kunskap om värdet av design.
■ Kompetens att utveckla nätverk för verksamhetsområdet.

Begreppet Design
Designdefinition för SVID:
Design är kunskapen om att utveckla lösningar
på ett medvetet och innovativt sätt där både
funktionella och estetiska krav ingår med
utgångspunkt från brukarens behov. Design
tillämpas för utveckling av varor, tjänster,
processer, budskap och miljöer.
Det sker en breddning av designbegreppet
inom framförallt tre områden:
1. Tjänstesamhället – i utvecklingen av tjänster
kan designmetodiken tillföra högre kundnytta
som ger bättre anpassade tjänster till människans mångfacetterade/varierande behov.
2. Regional utveckling – design som metod vid
regional utveckling för att stödja tillväxtstrategier
är ett område som SVID arbetar för att utveckla.
3. Offentlig verksamhet – den offentliga verksamheten är ett område som berör oss alla
och där systematiskt arbete med design är en
möjlighet. Designaspekten blir framförallt viktig
i upphandlingsprocesser, liksom i näringslivet.
STADGAR 1999-08-19

Inledande bestämmelse

1§ Stiftelsen Svensk Industridesign består av
medel som enligt donationsbrev 1988-11-01
från Närings- och Teknikutvecklingsverket
(NUTEK) och Föreningen Svensk Form
(FSF) eller på annat sätt tillförs stiftelsen
samt medel som uppkommer i stiftelsens
verksamhet.
Ändamål
2§ Stiftelsen har till ändamål att bedriva och

främja forskning och utveckling inom
designområdet, samt verka för den praktiska användningen av god design genom
utbildning, rådgivning och information, till
gagn för näringslivet och samhället i övrigt.
För att förverkliga ändamålet skall stiftelsen
genomföra forskning, utveckling, utbildning,
rådgivnings- och informationsverksamhet

inom designområdet, definierat bland annat
genom avtal mellan staten SIND (sedan
1991 övergått i Närings- och Teknikutvecklingsverket, NUTEK) och Intressentföreningen för Stiftelsen Svensk Industridesign (intressentföreningen). Stiftelsen
skall eftersträva samarbete med universitet,
högskolor och forskningsinstitut.
Säte

Om SVID

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

3§ Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm.
Förvaltning

4§ Stiftelsen förvaltas och företräds av en
styrelse. Styrelsen har till uppgift
■ Att fastställa och ansvara för genomförandet
av stiftelsens långsiktiga verksamhetsplan:
■ Att på grundval av verksamhetsplanen
fastställa en budget för varje verksamhetsår;
■ Att fastsälla allmänna riktlinjer för stiftelsens
verksamhet;
■ Att utfärda arbetsordning och de övriga
bestämmelser som erfordras, vid sidan
av stadgarna, för att reglera stiftelsens
verksamhet;
■ Att utse en verkställande direktör med uppgift
att tjäna som föredragande i styrelsen samt
handha stiftelsens löpande förvaltning enligt de
riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar;
■ Att årligen avge årsredovisning för stiftelsens
verksamhet innehållande styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning:
■ Samt att i övrigt vidta de åtgärder som enligt
dessa stadgar eller eljest bör ankomma på
styrelsen.
5§ Styrelsen består av ordföranden och åtta
övriga ledamöter, som utses för en tid av
högst tre år i sänder. NUTEK, FSF och
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utser
vardera två ledamöter. Industriförbundet
utser tre ledamöter. Personliga suppleante får
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Om SVID

utses. NUTEK utser ordförande och styrelsen
inom sig vice ordförande.
■

Årsredovisning 2004

Resultaträkning

6§ Styrelsen är beslutsför då minst hälften av
ledamöterna är närvarande.
7§ Styrelsen skall sammanträda på kallelse av
ordföranden. Denne skall sammankalla
styrelsen om minst två ledamöter begär det.
8§ NUTEK, SFS och IVA beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter.

Balansräkning

Bidrag mm

9§ Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen
utser därtill.

15§ Stiftelsen får söka bidrag för verksamhet hos
NUTEK. Ansökan som gäller helt verksamhetsår skall vara NUTEK tillhanda senast
den 1 mars och innehålla beskrivning av och
budget för verksamheten samt ändamål
med och storlek på äskat bidrag. Stiftelsen
får i övrigt mottaga gåvor och donationer
som syftar till att främja dess ändamål.

Räkenskaper

10§ Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet
med de bestämmelser som bokföringslagen anger. (1976:125)
11§ Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden
1 januari till 31 december.

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och
regionala verksamhet
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Stadgar
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12§ Stiftelsens styrelse skall senast i maj månad
varje år till medlemmarna i intressentföreningen och till NUTEK avge årsredovisning
för det gångna året, innehållande styrelsens
förvaltningsberättelse samt resultat- och
balansräkning.
13§ För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och räkenskaper utser NUTEK en auktoriserad revisor
jämte suppleant samt Industriförbundet en
revisor jämte suppleant. Revisorerna skall
senast i maj månad varje år avge revisionsberättelse till medlemmarna i intressentföreningen och till NUTEK.
Informations- och uppdragsverksamhet

14§ Stiftelsen skall till medlemmarna i intres-
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■

Teckningsrätt

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

■

sentföreningen löpande informera om
stiftelsens verksamhet,
Kalla till möten, seminarier och utställningar,
Tillhandahålla verksamhetens forskningsresultat, rapporter, publikationer och meddelanden, samt lämna övrig information av
betydelse för medlemmarna.
Stiftelsen kan efter beslut av styrelsen åtaga
sig forskningsuppdrag. För sådant uppdrag
skall särskilt avtal träffas. I första hand skall
stiftelsen antaga sig uppdrag från medlem i
intressentföreningen, i andra hand från annan.

Stadgeändring

16§ Ändring av dessa stadgar föreslås av stiftelsens styrelse. Dock får 2, 11 och 12 § ej
ändras. Förslag till stadgeändring skall vara
ordagrant återgivet i kallelsen till styrelsesammanträdet. Stadgeändring skall fastställas av NUTEK, FSF och IV.
Upplösning av stiftelsen

17§ Beslut om upplösning av stiftelsen kan
fattas av NUTEK, FSF och IVA. Stiftelsens
eventuella överskjutande medel skall vid
upplösningen anvisas för ändamål som
överensstämmer med § 2.
Tillsyn

18§ Stiftelsen skall vara undanstagen från
tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn
över stiftelser.

Växel 08 783 80 00

Jenny Holmberg

Om SVID

Fax 08 661 20 35

Informationsansvarig (föräldraledig)
Tel 08 783 83 31
Mob 070 287 05 09
E-post Jenny.holmberg@svid.se

Årsredovisning 2004

E-post post@svid.se
Webbplats www.svid.se
Besöksadress Näringslivets Hus, Storgatan 16
Postadress Box 5501, 114 85 Stockholm

Jan Agri
Robin Edman

Verkställande direktör
Tel 08 783 83 13
Mob 070 608 70 13
E-post Robin.edman@svid.se

Projektkoordinator
Tel 08 783 83 79
Mob 073 039 94 57
E-post Jan.agri@svid.se

Balansräkning

Claes Frössén

Marknad och kommunikation
Tel 08 783 83 27
Mob 070 536 73 23
E-post Claes.frossen@svid.se

Resultaträkning

Regioner samt region- och lokalkontor 2004

Bokslutskommentarer

Hjördis Nilsson Gråberg

Ekonomi och personal
Tel 08 783 83 85
Mob 070 607 39 56
E-post Hjordis.nilsson@svid.se

SVIDs styrelse

Sara Ilstedt Hjelm

Revisionsberättelse

Forskning och utbildning
Tel 08 783 83 42
Mob 0709 10 49 91
E-post Sara.ilstedt.hjelm@svid.se

SVIDs nationella och

Anne Flyboo

Projekt och regioner
Box 1501 (Västra Esplanaden 5)
351 15 Växjö
Tel 08 783 83 86
Tel 0470 70 74 11
Fax 0470 279 37
Mob 70 533 55 54
E-post Anne.flyboo@svid.se
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