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2005: EN MASSIV MANIFESTATION  

AV DESIGNOMRÅDET 

I februari 2003 fick SVID i uppdrag av Nä-
ringsdepartementet att genomföra valda 
delar av handlingsprogrammet Design som 
utvecklingskraft. Nu skriver vi februari 2006 
och kan se tillbaka på tre mycket intensiva 
verksamhetsår. Det breddade designbe-
greppet och tanken att designprocessen 
kan appliceras på många nya områden har 
varit grunden i den nationella designsats-
ningen. Designåret 2005 blev det år då de-
signsatsningen avslutades och resulterade 
i en nationell manifestation kring designo-
mrådet av tidigare aldrig skådat slag.

Efter designsatsningen Design som Utveck-
lingskraft och de manifestationer kring de-
signområdet som Designåret resulterat i är 
det klart att medvetenheten kring design ökat. 
Design som utvecklingskrafts tio prioriterade 
projekt samt vår regionala verksamhet har 
och kommer att skapa en mängd framgångs-
rika exempel på hur designområdet påverkar 
svenska företag och organisationer. Vi kan 
redan idag se ett antal exempel på företag 
och organisationer som efter att ha deltagit 
i den nationella designsatsningen ser på sin 
verksamhet på helt nya sätt. Men fler exempel 
kommer: I många av projekten har vi deltagit 
i att starta utvecklingsprocesser vars resultat 
kommer att synas om ett antal år. En utvärde-
ring av projekten genomförs nu av en extern 
utvärderare på Växjö universitet och blir offent-
lig i juni 2006. 

I en snabbt föränderlig tillvaro med ökad 
global konkurrens kan kreativitet och inno-
vationsförmåga vara nyckelfrågor för många 
verksamheters överlevnad och framgång. Inför 
kommande år kommer vi att förstärka och 
koncentrera våra insatser till några områden 
som vi identifierat som strategiskt viktiga inför 
framtiden. Som exempel kan nämnas att vi 
löpande arbetar med att kommunicera resul-

taten av projektverksamheten gentemot de 
branscher och samhällsområden de har gjort 
avtryck i. Vi kommer även att vidareutveckla 
metoder kring designgenomgångar, där före-
tag och organisationer ges konkret vägledning 
i hur den kan använda design i sin verksam-
het. Och vi kommer att fortsätta vårt arbete 
med kompetensutveckling och forskning, där 
kunskapsförmedling mellan näringsliv, forsk-
ning och utbildning blir allt viktigare.

Under Designåret 2005 har ett brett och krea-
tivt utbud av nationella designprojekt genom-
förts i inom sju områden: Arbetsliv och design, 
design som kulturellt utryck, utbildning och 
forskning, design som tillväxtfaktor, offentlig 
upphandling, design för alla och långsiktigt 
hållbar design. SVIDs nationella projektverk-
samhet och regionala verksamhet har initierat 
och drivit en rad aktiviteter och projekt runt om 
i landet. Arbetet har sammantaget utgjort en 
viktig del av de 1 629 projekt och aktiviteter 
som utgjort Designårets kalendarium. Design-
begreppet har uppmärksammats i en mängd 
väntade, och oväntade, sammanhang. Nu 
gäller det att förvalta, fördjupa och utveckla de 
kontakter och det intresse som designsats-
ningen genererat. 
 
Stockholm februari 2006

Robin Edman, VD 
SVID, STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN



Verksamhetsberättelse 2004   4  

VD har ordet

Årsredovisning 2005

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutskommentarer

SVIDs styrelse

Revisionsberättelse

SVIDs nationella och

regionala verksamhet

Policy

Stadgar

Huvudkontor och personal

Styrelsen och verkställande direktören för 
Stiftelsen Svensk Industridesign avger härmed 
redovisning för stiftelsens 17:e verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse

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 utbildnings-
och 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 
även i år dominerats av genomförandet av det 
utökade uppdraget som ingick i den 3-åriga 
nationella satsningen som påbörjades 2003 
och avslutades i samband med årsskiftet. 
Satsningen var en del av ”Design som utveck-
lingskraft” som beviljades 2003. Syftet var att 
dels främja hållbar tillväxt i företagen men ock-
så öka konkurrensförmågan och lönsamheten 
i svenskt näringsliv. Resurser har också lagts 
på att ta till vara och vidareutveckla det arbete 
som skapats under 3 år. Stora resurser läggs 
nu också på att kommunicera de positiva ef-
fekter som satsningen åstadkommit.

Forsknings- och utbildningsområdet har 

präglats av designområdets behov av profes-
sionalisering. Under 2005 har SVID gjort en 
kartläggning om svensk designforskning samt 
påbörjat en kartläggning av högskoleutbild-
ningar i design och utbildningar med design-
inslag. Forskarkollegiets verksamhet har över-
gått till D&R, Swedish Design and Research 
Network, ett nätverk med 16 högskoleinstitu-
tioner som arrangerar forskarkurser i design 
och driver området framåt.

SVIDs regionala organisation innefattade 
under 2005 sex regionkontor, ett lokalkontor 
samt femton samarbetskontor. Etableringen 
har skett genom samarbeten med olika regio-
nala parter för att ge praktisk rådgivning till det 
lokala näringslivet.

Världskongressen Word Design Congress 
era05 hölls som planerat  i september 2005. 
Delkongress i Göteborg och huvudkongress i 
Köpenhamn.  Kongressen genomfördes av 16 
organisationer i fyra länder med förkonferenser 
i varje land samtidigt. 1600 personer deltog 
från 50 nationer. 500 i Göteborg 200 i Helsing-
fors, 250 i Oslo och 650 i Köpenhamn.

Stiftelsen har under 2005 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

Verksamhetsintäkter 75 021 20 958 27 430 14 928 12 683

Verksamhetskostnader -75 122 -20 418 -26 540 -14 840 -14 550

Verksamhetsresultat -102 541 891 88 -1 867

Resultat efter finansiella investeringar 318 623 1 229 273 -1 521

Balansomslutning 25 822 53 950 35 628 23 192 19 465

Eget kapital 5 577 5 260 4 636 3 406 3 133

Medelantal anställda 7 7 7 6 6

Resultat och ställning 2005 2004 2003 2002 2001

Styrelsen och verkställande direktören har 
beslutat att reserverade medel om 1 820 tkr 
varav årets resultat 318 tkr, överföres i ny 
räkning. Beträffande resultatet av Stiftelsen 

Svensk Industridesigns verksamhet samt dess 
ställning vid räkenskapsårets utgång, hänvisas 
till nedanstående resultat- och balansräkning-
ar samt tilläggsupplysningar.
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 Resultaträkning (tkr)  Not 2005 2004

 
 
 Verksamhetsintäkter
 Erhållna statliga bidrag  61 077 13 306
 Försäljningsintäkter  49 45
 Övriga intäkter  13 895 7 607
 Summa  75 021 20 958
 
 Verksamhetskostnader    

 Projektkostnader 1 -64 138 -11 430
 Personalkostnader 2 -7 401 -6 499
 Lokalkostnader  -1 095 -877
 Övriga externa kostnader  -2 330 -1 527
 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -158 -85
 Summa  -75 122 -20 418

 Verksamhetsresultat  -102 541
 
 Resultat från finansiella investeringar
 Ränteintäkter  45 16
 Övriga finansiella intäkter  375 66
 
 ÅRETS RESULTAT  318 623 

 Ingående disponibla medel 7 1 652 1 495
 Årets resultat  318 623
 Att disponera  1 970 2 118
 Avsättning till verksamhetsreserv  -150 -466
 Utgående disponibla medel  1 820 1 652
 
 STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN Org. nr 802014–1001
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 Balansräkning (tkr)  Not 05-12-31 04-12-31
 
 
 
 TILLGÅNGAR     
 Anläggningstillgångar       
 Materiella anläggningstillgångar    

Kontorsmaskiner och datorer 4 169 57
 Övriga inventarier 5 168 41
 Summa anläggningstillgångar  337 98

 Omsättningstillgångar   

 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  415 551 
Övriga fordringar  1 302 1 262 
Pågående projekt 6 8 151 37 049 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  406 -1 035

 Summa kortfristiga fordringar  10 274 37 827

 Kortfristiga placeringar 10 8 507 9 000

 Kassa och bank  6 704 7 025

 Summa omsättningstillgångar  25 485 53 852
 
 SUMMA TILLGÅNGAR  25 822 53 950
    
 SKULDER OCH EGET KAPITAL    
 Eget kapital 7   

Bundet eget kapital    
Stiftelsekapital  15 15

 Donationsmedel  141 141
 Summa  156 156
   
 Fritt eget kapital    

Verksamhetsreserv  3 600 3 450
 Balanserat resultat  1 503 1 031
 Årets resultat  318 623
 Summa  5 421 5 104
    
 Summa eget kapital  5 577 5 260
     

Kortfristiga skulder    
Erhållna, ej utnyttjade anslag 8 10 798 40 682

 Leverantörsskulder  5 386 4 434
 Övriga kortfristiga skulder  339 352
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 3 721 3 222
 Summa kortfristiga skulder  20 244 48 690
    
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  25 822 53 950
 
 POSTER INOM LINJEN    

Ställda säkerheter
 Bankmedel  250 000 -
 Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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7   Verksamhetsberättelse 2004

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR/
REDOVISNINGSPRINCIPER
Stiftelsens redovisning överensstämmer med redo-
visnings- och värderingsprinciper i Årsredovisnings-
lagen samt Bokföringsnämndens rekommendationer 
och uttalanden. Följande värderings- och redovis-
ningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

Projektredovisning 
Resultatavräkning görs när projektet är avslutat. 
Redovisningen sker brutto, d.v.s. på tillgångssidan 
redovisas nedlagda kostnader som pågående pro-
jekt och på skuldsidan redovisas erhållna ännu ej 
ianspråktagna anslag.

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaff-
ningskostnad med avdrag för planmässiga avskriv-
ningar 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 2005 2004

 Regionkostnader  3 583 3 999 
Forskarkollegiet  113 131 
Utställningsverksamhet  50 50 
Information  1 798 708 
Design Bottnia  2 056 2 492 
SDK i Halmstad  0 1 048 
SDK Norrbotten 2003-2004 2 049 0 
Nätverkssamarbete i Småland 0 121 
Design Västra Götaland 5 940 0 
era05  1 316 0 
Designkartläggning  679 0 
Next  0 300 
Drottningseminarium  0 150 
IT/Telecom  0 558 
Den ekonomiska effekten…. 0 339 
TID  543 532 
Export Hongkong  0 386 
Förstudie projektförslag IT 0 183 
Galleri Dr Glas  0 30 
Design 365  260 0 
Vår dagliga design  440 0 
Nätverk o Noder för design i Sthlm 599 0 
Förstudie för samarb.kontor Sthlm 465 0 
Fordonsprojektet  5 480 0 
Förpackningen som värdeskapare 5 100 0 
Med. Och biomedicinsk design 2 100 0 
Design för entreprenören 3 276 0 

Tjänstedesign  2 809 0 
Ftg och anställda i god form 1 315 0 
Design för kommuner  2 544 0 
Design av utemiljö för delaktighet 600 0 
Sommardesignkontoret Centralt 2 163 0 
Designåret  8 000 0 
Samarbetskontor  9 295 0 
Övriga projekt  1 565 403

 Summa  64 138 11 430

 

 Not 2   Medelantalet anställda, löner, andra ersätt- 
 ningar och sociala avgifter 2005 2004

 Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor 
och män uppgår till

 Kvinnor  4 4
 Män  3 3
 Totalt antal anställda  7 7

 Löner och ersättningar uppgår till
 Styrelse  117 114
 VD  969 909
 Övriga anställda  3 624 2 868
 Totala löner och ersättningar 4 710 3 891

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 676 1 459
 Pensionskostnader   1 028 891
 (varav 299 tkr /255 tkr till VD)
 Totala löner, ersättningar, sociala 
 avgifter och pensionskostnader 7 414 6 241

 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.  

    
 
 Not 3   Avskrivningar på materiella 
  anläggningstillgångar 2005 2004

 Kontorsmaskiner och datorer 96 73
 Övriga inventarier  62 12
 Summa  158 85
 
 Not 4  Kontorsmaskiner 
  och datorer  2005 2004

 Ingående anskaffningsvärde 641 612
 Inköp  208 55
 Försäljningar/utrangeringar -219 -26
 Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden  630 641
 Ingående avskrivningar enligt plan -584 -537
 Försäljningar/utrangeringar 219 26
 Årets avskrivning enligt plan -96 -73
 Utgående ackumulerade 
 avskrivningar enligt plan -461 -584

 Utgående planenligt restvärde 169 57
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Not 7  Förändring i eget kapital 

  stiftelsekapital donationsmedel verksamhetsreserv fritt eget kapital
 Belopp vid årets ingång 15 141 3 450 1 652
 Resultatdisposition enligt styrelsebeslut   150 -150
 Årets resultat    318
 Utgående balans 15 141 3 600 1 820

 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.
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 Not 5   Övriga inventarier 2005 2004

 Ingående anskaffningsvärde 272 237
 Inköp  189 50
 Försäljningar/utrangeringar -199 -15
 Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden  262 272
 Ingående avskrivningar enligt plan -231 -234
 Försäljning/utrangeringar 199 15
 Årets avskrivning enligt plan -62 -12
 Utgående ackumulerade 
 avskrivningar enligt plan -94 -231

 Utgående planenligt restvärde 168 41 

 Not 6 Pågående projekt 2005 

 Pågående projekt har värderats till 
 nedlagda kostnader och utgörs av:
 Turistanl. Form och funktion 524
 Industridesign BD  1 727
 SDK Norrbotten 05-06  1 079
 SDK Västernorrland  831
 Kreativa företag  140
 SDK Halmstad  779
 Partnerskap Fordon  48
 Prod.utv. Och design för fordon 20
 Ftg o anställda i god form del II 10
 D& R Konsortium  395
 Design för alla  835
 Designrörelsen  639
 Utvärderingen  1 125 
 Summa pågående projekt 8 151

 Projekttiden för pågående projekt är i normalfallet  
 mindre än ett år varför jämförelsesiffror inte redovisas.

 Not 8   Erhållna, ej utnyttjade 
  anslag  2005 

 Turistanl. Form och funktion 217 
Industridesign BD  490 
Västerbotten gör det!  30 
SDK BD 05-06  854 
SDK Västernorrland  783 
SDK Halmstad  1 090 
Partnerskap fordon  125 
Kreast  462 
Produktutv. Och design för fordon 695 
Ftg o anställda i god form II 200 
D & R Konsortium  880 
Design för alla  2 460 
Designrörelsen  650 
Utvärderingen  1 863 

 Summa erhållna,  
ej utnyttjade anslag  10 798 

   

 Not 9  Upplupna kostnader och  
  förutbetalda intäkter 2005 2004

 Löneskatt, soc. avg., semesterskuld 942 883 
Övriga upplupna kostnader 725 595 
Revisionsarvode  75 75

 Ej utnyttjade projektmedel 1 979 1 669
 Summa upplupna kostnader 
 och förutbetalda intäkter 3 721 3 222

 

 Not 10 Kortfristiga placeringar 2005 2004

 SEB Penningmarknad  8 507 9 000 
Bokfört värde överensstämmer med marknadsvärde
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SVIDS STYRELSE
Stockholm 2006-02-23

Peter Geisler Kersti Sandin Bülow
Ordförande    

Lena Johansson Ewa Kumlin
 

  

Thomas Ihre Lars Öjefors
 

  

Jan Gunnar Persson Henrik Otto
 

    

  
Mats Carlson Robin Edman
 Verkställande direktör 

 

Min revisionsberättelse har avgivits 2006-02-23

Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
till styrelsen i Stiftelsen Svensk 
Industridesign Organisationsnummer: 802014-1001

Jag har granskat årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen 
Svensk Industridesign för år 2005. Det är 
styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att års-
redovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen. 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 (och med iakttagande 
av särskilda föreskrifter i stiftelseförordnandet). 
Det innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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 bedö-
ma de betydelsefulla uppskattningar som sty-
relsen gjort när den upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera 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 el-
ler 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. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 2006-02-23

Jan Åke Magnuson 
Auktoriserad revisor 



DESIGNSATSNINGEN

”DESIGN SOM UTVECKLINGSKRAFT”

SVID fick i februari 2003 i uppdrag av Närings-
departementet att driva designsatsningen De-

sign som utvecklingskraft under 2003–2005. 
I Designsatsningen ingår tio nationella projekt 
samt SVIDs regionala verksamhet i projektet 
Regional utveckling. 

Utvärderingen av de ingående projekten 
genomförs av en extern utvärderare på Växjö 
universitet och presenteras i juni 2006.

Design som utvecklingskraft, 2003-2005
■ Anställda och företag i god form
■ Designåret 2005
■ Design för entreprenörskap
■ Design för export av medicinsk teknik
■ Design för stora och små samhällen
■ Design för tjänster
■ Fordonsleverantörers konkurrenskraft
■ Förpackningen som värdeskapare
■ Regional utveckling
■ Sommardesignkontoret
■ Utemiljön-Design för den lärande skolan

SVIDs regionala verksamhet har under 2005 
utgjorts av sex regioner. Region Norr med re-
gionkontoret i Härnösand omfattar Dalarnas, 
Gävleborgs-, Jämtlands-, Västernorrlands-, 
Västerbottens- och Norrbottens län. För de 
sistnämnda två länen finns ett lokalkontor i Lu-
leå. Region Stockholm med regionkontoret på 
SVIDs huvudkontor. Region Mellan har under 
2005 omfattat Värmlands- Örebro-, Västman-
lands, Uppsala- och Södermanlands län med 
regionkontoret i Örebro. Region Väst omfat-
tar Västra Götalandsregionen samt Hallands 
län. Regionkontoret finns i Göteborg. Region 

Sydost omfattar Östergötlands, Jönköpings, 
Kalmar, Kronobergs-, Gotlands- och Blekinge 
län. Regionkontoret finns i Växjö. Region Syd 
omfattade Skåne och regionkontoret finns i 
Malmö.

SVIDs Regionkontor bedriver såväl natio-
nella som regionala projekt i samverkan med 

olika organisationer och verksamheter där de-
signkunskapen och designmetodiken är avgö-
rande. I regionkontorens uppgifter ligger även 
att ge företagen praktisk vägledning i fråga om 
hur design bör upphandlas och integreras i ut-
vecklingsarbetet. Regionansvariga har även till 
uppgift att stödja regionens samarbetskontor i 
deras lokala arbete.

SVIDs Samarbetskontor har under 2005 
uppgått till 15 stycken. Samarbetskontoren 
kompletterar Regionkontoren i deras arbete 
och bygger på ett nära samarbete med nä-
ringsliv, organisationer, högskolor och regio-
nala parter. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER ÅRET 

Regeringens intentioner med Designåret 
beskrevs enligt följande: ”Under Designåret 
2005 skall ett brett och kreativt utbud av de-
signprojekt genomföras i hela Sverige inom sju 
områden: Arbetsliv och design, Design som 
kulturellt uttryck, Design som tillväxtfaktor, Of-
fentlig upphandling, Design för alla, Långsiktigt 
hållbar design samt Utbildning och forskning.”

SVIDs verksamhet under 2005 har till stor 
del genomsyrats av Designårstemat. I semina-
rier, workshops, utställningar, på mässor och i 
en rad andra marknadsaktiviteter har Designå-
rets olika teman uppmärksammats. Några 
exempel är:

Arbetsliv och design 

Tillsammans med LO och Formens hus ge-
nomförde SVID den 25 januari en uppmärk-
sammad konferens, Design och arbetsliv. 
Bland talarna fanns LO:s ordförande Wanja 
Lundby Wedin, Näringsminister Tomas Östros 
och Iréne Stewart Claesson, designer SID.

Design för alla 

SVID har under 2005 deltagit i en rad projekt 
där design bidrar till ökad livskvalitet och ett 
samhälle som är tillgängligt för alla. I den na-
tionella satsningen Design för Alla är syftet att 
öppna samhället för allas delaktighet på så 
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jämlika villkor som möjligt. Projektet drivs av 
EIDD Sverige i samarbete med SVID, Myn-
digheten för handikappolitisk samordning och 
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO.

Designåret uppmärksammades av SVT

I Design 365 uppmärksammades varje dag 
under två minuter svensk designhistoria. I 
Designkontoret fick vi följa en grupp studenter 
under 2005-års Sommardesignkontor i Häl-
lefors. 

Elmia Design Initiative

Elmia AB i Jönköping, Sveriges tredje största 
mässarrangör, och SVID genomförde under 
2005 den gemensamma designsatsningen 
Elmia Design Initiative. Genom rådgivning, 
designuppdrag och utställningar uppmärk-
sammades designens betydelse under en rad 
branschmässor.  

era05

Under tio dagar i slutet av september ge-
nomfördes världens största designkongress, 
era05, på fem platser i fyra nordiska länder. 
Till era05 i Göteborg den 22-23 september 
besökte drygt 400 delegater Eriksbergsvarvet, 
där de fick lyssna till internationella designer 
och företagsledare.
Formens Hus i Hällefors

Den 26 november invigdes Formens Hus i 
Hällefors. Syftet med verksamheten är att vara 
en länk mellan industri och formgivning där 
man förankrar industridesignperspektivet till 
det regionala. Statsminister Göran Persson 

invigningstalade. Formens Hus är instiftat av 
SVID, Föreningen Svensk Form och Hällefors 
kommun.

Gnosjöregionen 2015?

Under temat Våga anta utmaningen och satsa 
på framtiden! Gnosjöregionen 2015? genom-
förde IUC i februari 2005 ett heldagssemina-
rium kring regionens framtida utmaningar.

Seminariet genomfördes i samarbete med 
SVIDs samarbetskontor IUC i Gnosjöregionen.

Offentlig upphandling 

En uppmärksammad fråga under Designåret 
har varit offentlig upphandling. SVID Region 
Stockholm och VHS har under 2005 genom-
fört projektet DIO, Design i offentligheten. 

I Malmö har SVID Region Syd på uppdrag 
av Malmö Stad genomfört utbildningar i syfte 
att stärka designmedvetet kring inköp av pro-
dukter och tjänster.

Swedish Outdoor Award

Regionalt Designcentrum Jämtland, SVIDs 
samarbetskontor i Jämtlands län, är en av 
instiftarna till Swedish Outdoor Award. Priset 
går till företag i outdoor-branschen som med-
vetet använder design i produktutvecklingen 
och därmed skapar nytänkande och attraktiva 
produkter eller 
tjänster. Vinnare 
2005 blev POC 
Sweden AB 
som utveck-
lar personlig 
skyddsutrust-
ning för alpin 
skidåkning.

Vad får dom allt ifrån?

Innovatum Design Center i Trollhättan, SVIDs 
samarbetskontor i Fyrstadsregionen, anord-
nade under 2005 utställningen Vad får dom 
allt ifrån? Utställningen kombinerades med 
designworkshops och seminarier.
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POLICY

SVID verkar för att företag, organisationer 
och offentliga verksamheter ska bli med-
vetna om designens betydelse som konkur-
rensmedel och för att integrera designme-
todik i sina verksamheter. SVIDs uppgift 
är även att stödja utbildnings- och forsk-
ningsinsatser inom designområdet för att 
öka kunskapen om design. SVID finansieras 
främst genom ett årligt grunduppdrag från 
Näringsdepartementet via NUTEK. Med 
detta som bas bedriver SVID projektverk-
samhet och har då medfinansiering från nä-
ringslivet, regionala organisationer, EU m. fl.
 
Vision

SVIDs vision är att Sverige ska vara ledande 
i att använda design som arbetsmetod inom 
både näringsliv och offentlig verksamhet.
 
Övergripande mål

Kunskapen om hur design påverkar vårt 
samhälle, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt, 
tekniskt och socialt är 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. Re-
gering 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.

SVIDs verksamhetsområden
■ Opinionsbildning
■ Rådgivning
■ Projekt- och kompetensutveckling 

SVIDs arbete att med att företag, organisatio-
ner och offentliga verksamheter ska bli med-
vetna om designens betydelse som konkur-
rensmedel och integrera designmetodik i sina 
verksamheter sker i olika former:

■ 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 di-
rekt 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 SWID-
REA och D&R, Swedish Design & Re-
search Network, ett nätverk för utveckling 
och främjande av designforskning.

■ Delaktiga i att skapa och dela ut stipendier.

Kärnkompetensen

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 kun-

skap om värdet av design.
■ Kompetens att utveckla nätverk för verk-

samhetsområdet.

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 affärsmäs-

siga framgången för innovationer.



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 männis-
kans 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 verk-
samheten 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 Teknikutvecklingsver-
ket (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 prak-
tiska 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 informations-
verksamhet inom designområdet, definie-
rat bland annat genom avtal mellan staten 
SIND (sedan 1991 övergått i Närings- och 

Teknikutvecklingsverket, NUTEK) och In-
tressentföreningen för Stiftelsen Svensk 
Industridesign (intressentföreningen). Stif-
telsen skall eftersträva samarbete med uni-
versitet, högskolor och forskningsinstitut.

Säte
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 genomföran-

det av stiftelsens långsiktiga verksamhets-
plan:

■ Att på grundval av verksamhetsplanen  
fastställa en budget för varje verksamhets-
år;

■ Att fastsälla allmänna riktlinjer för stiftelsens 
verksamhet;

■ Att utfärda arbetsordning och de övriga 
bestämmelser som erfordras, vid sidan av 
stadgarna, för att reglera stiftelsens verk-
samhet;

■ Att utse en verkställande direktör med upp-
gift att tjäna som föredragande i styrelsen 
samt handha stiftelsens löpande förvaltning 
enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen 
meddelar;

■ Att årligen avge årsredovisning för stiftel-
sens verksamhet innehållande styrelsens 
förvaltningsberättelse samt resultat- och 
balansräkning:

■ Samt att i övrigt vidta de åtgärder som en-
ligt 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 utses. NUTEK utser ordförande och 
styrelsen inom sig vice ordförande. 
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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 ersätt-
ning till styrelsens ledamöter. 

Teckningsrätt

9§ Stiftelsens firma tecknas förutom av styrel-
sen av den eller de personer som styrel-
sen-utser därtill. 

Räkenskaper

10§ Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet 
med de bestämmelser som bokförings-

 lagen anger. (1976:125)

11§ Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 
 1 januari till 31 december. 

12§ Stiftelsens styrelse skall senast i maj månad 
varje år till medlemmarna i intressentfören-
ingen och till NUTEK avge årsredovisning 
för det gångna året, innehållande styrelsens 
förvaltningsberättelse samt resultat- och 
balansräkning. 

13§ För granskning av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning och räkenska-
per utser NUTEK en auktoriserad revisor 
jämte suppleant samt Industriförbundet en 
revisor jämte suppleant. Revisorerna skall 
senast i maj månad varje år avge revisions-

 berättelse till medlemmarna i intressentför-
eningen och till NUTEK.

Informations- och uppdragsverksamhet

14§ Stiftelsen skall till medlemmarna i intres-
sentföreningen löpande informera om stif-
telsens verksamhet,

■ Kalla till möten, seminarier och utställ-
ningar,

■ Tillhandahålla verksamhetens forsknings-
resultat, rapporter, publikationer och med-
delanden, 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 an-
dra hand från annan.

Bidrag mm

15§ Stiftelsen får söka bidrag för verksamhet 
hos NUTEK. Ansökan som gäller helt 
verksamhetsår skall vara NUTEK tillhanda 
senast den 1 mars och innehålla beskriv-
ning 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.

Stadgeändring

16§ Ändring av dessa stadgar föreslås av stif-
telsens styrelse. Dock får 2, 11 och 12 § 
ej ändras. Förslag till stadgeändring skall 
vara ordagrant återgivet i kallelsen till sty-
relsesammanträdet. Stadgeändring skall 
fastställas av NUTEK, FSF och IV.

Upplösning av stiftelsen

17§ Beslut om upplösning av stiftelsen kan fat-
tas 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 till-
syn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över 
stiftelser.
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E-post post@svid.se
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E-post robin.edman@svid.se
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Tel 08 406 84 45
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E-post hjordis.nilsson@svid.se
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Forskning och utbildning
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E-post sara.ilstedt.hjelm@svid.se

Anne Flyboo

Projekt och regioner
Box 1501 (Västra Esplanaden 5)
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Tel 08 406 84 44
Tel 0470 707 411 (Växjö)
Fax 0470-279-37
Mob 070 533 55 54
E-post anne.flyboo@svid.se

Jenny Holmberg

Information och webb
Tel 08 406 84 46
Mob 070 366 15 90
E-post jenny.holmberg@svid.se

Jenny Söderman

Ekonomiassistent
Tel 08 406 84 49
Mob 070 670 83 24
E-post jenny.soderman@svid.se
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Projektledare
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