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Bild på framsida: Skiss från Hampf Industrial Design på den mekaniska hjärtkomprimeraren 
Lucas för Jolife AB. Lucas erhöll 2006 Stora Designpriset.
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efter Designåret 2005 trodde många att 2006 skulle bli ett 
år där det gick att andas ut efter en mycket intensiv period. 
tvärtom blev efterfrågan på kunskap om design ännu större 
och önskemål kom från flera håll att tydligare visa på att 
design kan uträtta den nytta som många talat om.
 
när utvärderingen av designsatsningen Design som utveck-
lingskraft presenterades i maj 2006 synliggjordes en stor del 
av de nyttiga resultaten. Den presenterade erfarenheter och 
resultat som på flera punkter överträffade mångas förvänt-
ningar. Den visade att det inte bara är lönsamt med design 
för de enskilda företagen, utan att det även ur ett national-
ekonomiskt perspektiv var en lönsam satsning. 

genom våra internationella samarbeten kan vi konstatera 
att svensk design har en stark position. Många länder 
förstärker designområdet för att skaffa sig ännu bättre 
konkurrensfördelar. flera länder i Asien och Östeuropa har 
klara ambitioner att utveckla designområdet som en del i 
att bygga konkurrensfördelar. enligt en av våra samarbets-
partner i Hong kong accepterar man inte längre att bara 
vara billiga producenter utan man vill konkurrera med andra 
kvalitéer: Made in China skall bli Created in China. Med en 
sådan utmaning måste vi i Sverige arbeta vidare och ta nya 
initiativ för att höja kunskapsinnehållet. 

SVIDs vision om att företag och organisationer måste bli  
ledande i att använda design som arbetsmetod har blivit mer 
uppenbar. Vårt arbete med att integrera designmetodik i före-
tagens och organisationernas verksamheter är framgångsrik, 
men kan hela tiden vidareutvecklas. Det förutsätter dock 
att SVIDs kompetens finns regionalt och är tillgänglig för de 
många små och medelstora företagen, som kommer att 
vara en stor del i svensk tillväxt. 

2006 och 2007 minskades anslagen till SVID från staten. 
för att vi skall kunna möta näringslivets behov av design-
kompetens krävs att SVID lyckas skapa nya resurser för 
att kunna vara delaktiga i såväl internationell, nationell som 
regional utveckling. nya initiativ krävs för att utbildningen 
och forskningen skall hålla jämna steg med andra länder, 
där design blir en mer och mer självklar metod. 

under 2007 kommer vi att utveckla vår möjlighet att kom-
municera resultat, bl.a genom en ny webbplats. Vi kommer 
även att ytterligare belysa de designinsatser som gjorts, 
och det goda utfallet av den treåriga satsningen. Dessutom 
kommer vi även i fortsättningen att planera för framtida 
aktiviteter och projekt tillsammans med både näringsliv och 
regering.

robin edman 
VD

2006 visade stor efterfrågan 
på mer design
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Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett 
medvetet och innovativt sätt där både funktionella och este-
tiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. 

Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, 
budskap och miljöer.

SVIDs kärnkompetens:
• en bred kunskap inom designområdet
• kompetens inom industriell design
• kompetens inom design management
• kompetens att leda projektarbete där design ingår.
• kompetens och insikt i företagens villkor, främst SMe.
• kompetens inom forskning och utbildning.
• kompetens att utveckla nätverk för verksamhetsområdet.

Designers kärnkompetens:
•  Designer bidrar med kreativt skapande i utvecklings- 

processen.
• 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.

Designkompetensen i Sverige
Svenska designer är i huvudsak verksamma i konsultföretag. 
Idag finns designkompetensen spridd över hela landet, 
en utveckling, som vi har varit delaktiga i. tidigare var det 
självklart att vända sig till designkonsultföretag i Stockholm, 
göteborg eller Malmö. Idag finns det fristående konsulter i 

alla län med god kunskap i design och produktutveckling. 
De flesta designkonsultföretag är dock mycket små och den 
ekonomiska bärkraften i dessa företag är oftast alltför dålig. 
Delvis beroende på att många är nystartade. en affärs-
mässig utveckling av denna bransch skulle gynna hela det 
svenska näringslivet. Idag finns det några få framgångsrika 
designkonsultföretag som exporterar sina tjänster över hela 
världen och det finns även svenska företag med dotterbolag 
i utlandet. SVID deltar i utvecklingen av branschen både 
genom exportinitiativ och projekt för att utveckla kvinnors 
företagande i kreativa branscher.

På SVIDs webbplats fanns vid slutet av 2006 ca 200 företag 
registrerade inom olika designområden. Den är en viktig källa  
för att finna designkontakter och få en överblick över design- 
kompetensen i Sverige. SVID planerar att utveckla olika 
tjänster för att hjälpa företag att finna rätt designkompetens.

under 2006 gjordes en uppföljning av en undersökning från  
2004 om situationen för designföretagen i Sverige. totalt 
fanns det vid mitten av 2006 knappt 400 företag i Sverige 
som levererade designkompetens inom produktuvecklings- 
området. Det är ca 25% fler företag än 2004. fyra kategorier  
av företag identifierades: Industridesignkonsulter, tillverkande 
företag som även levererar industridesignkonsulttjänster, 
konsultföretag som även erbjuder industridesigntjänster 
och designmanagementkonsulter. totalt har dessa företag 
ca 3100 anställda. Omsättningen är sammanlagt ca 3,3 
miljarder. fler intressanta uppgifter konstaterades i under-
sökningen som kommer att bearbetas vidare av forskare  
vid Handelshögskolan i göteborg.

Designbegrepp och designkompetens 
Designdefinition för SVID

Design och hög designkompetens är ett av 
Volvos starka konkurrensmedel. Koncept- 
bilen YCC är ett bra exempel på vad det  
kan åstadkomma.

�
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nationell designsatsning 2003 – 2005, 
utvärderad 2006

Den 3-åriga designsatsningen Design som utvecklingskraft 
är nu avslutad och under första halvåret gjordes uppföljningar.

rapport och utvärdering, som genomförts av ulla Johansson, 
docent Växjö universitet blev färdig i juni och överlämnades 
till näringsdepartementet. 

Resultat i korthet
•  150 nya jobb har skapats eller planeras som en direkt följd 

av Design som utvecklingskraft.
•  Omsättningsökningen för de företag som medverkat i 

designsatsningens projekt och som kan relateras direkt till 
design, uppgår till minst 300 miljoner kronor.

•  tio procent av dessa genomförda projekt var så lyckade 
att bara de ekonomiskt motiverar hela satsningen på 
Design som utvecklingskraft. 

•  två tredjedelar av de medverkande företagen anger att de 
kommer att öka sin designanvändning i framtiden.

Med andra ord har statens finansiering i detta fall fungerat 
som ett framgångsrikt riskkapital.

ett magasin Design 2010 en lättläst sammanfattning av den 
3-åriga satsningen togs fram i början av året.

näringsdepartementets satsade medel har växlats upp 
flerfaldigt genom samfinansiering från både näringsliv och 
offentlig sektor.
regeringen satsade totalt 51 miljoner under tre år i Design 
som utvecklingskraft och ytterligare nio miljoner på Design-

året. genom nätverket av aktörer skapades en mängd pro-
jekt med olika karaktär som delvis beskrivs i boken Design 
som utvecklingskraft.

Både utvärderingen Design som utvecklingskraft och Design 
som utvecklingskraft II, som beskriver designteorier och 
innehåller fem magisteruppsatser finns i bokform och kan 
beställas direkt från Växjö universitet.

Design 2010 är ett magasin som kortfattat och enkelt beskriver innehåll och 
resultatet av den nationella treårssatsingen Design som utvecklingskraft
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Forskning och utbildning
Verksamheten år 2006 har framförallt präglats av det ökande  
intresset för designforskning. Vi har genom arbetet i D&R 
(Swedish Design & research Network) arbetat med att 
förbereda för den nationella forskarskolan i design. Värd för 
forskarskolan blir ktH, och det blir den första forskarskolan 
i design i Sverige. Det kommer att betyda mycket för om-
rådets utveckling. Designforskning är fortfarande ett nytt fält 
och det saknas samlad kunskap om området. Som ett led i 
detta arbetar vi med kunskapsspridning och information. 

Under verksamhetsåret har SVID:
–  tagit fram en antologi om svensk designforskning. Denna 

innehåller både teori och fallstudier och tar upp; Design 
som samhällsförändring; användarmetodik; relation till andra  
områden såsom innovation, företagsekonomi och teknik. 
Boken kommer att ges ut på raster förlag i maj 2007.

–  Skapat ett fördjupat samarbete med nordiska designfors-
kare genom organisationen nordes. www.nordes.org.  
Där har vi nu lanserat en databas med designforskning, 
där man gratis kan söka och ladda ner artiklar som publi-
cerats på konferenser.

–  Arrangerat ett seminarium om eu-projektet  Design and 
emotion som drivits under tre år. Seminariet hette Den 
rätta känslan – om affektiv produktutveckling och vände 
sig till praktiker inom området. 

–  Hållit en rad föreläsningar om designforskning och design-
process på bla Konstfack, Karolinska Institutet, Design-
skolan Kalmar, Riksdagsmän för forskning, forskningsfi-
nansiärer mm.

–  Samarbetat med det nationella projektet Design för alla 
med att ta fram goda exempel och beskrivningar på hur 
man arbetar med design för alla på ett lättfattligt och 
inspirerande sätt.

–  I avvaktan på Vetenskapsrådets utlysning om medel till en 
nationell forskarskola planerar SVID tillsammans med D&r 
att skapa ett centrum för designforskning med parter från 
näringsliv, den akademiska världen och offentlig verksamhet.

ett strategiskt viktigt område för Sverige är hållbar utveckling  
och design. tillsammans med Interactive Institute driver 
SVID ett forskningsprojekt om energieffektivisering i hemmet 
finansierat av Energimyndigheten. Målsättningen är att skapa  
medvetenhet om energiförbrukning och utveckla produkter 
som på olika sätt stödjer ett sparbeteende. Projektet startade 
i juni 2006 och löper till slutet av 2007.

På utbildningssidan har vi också deltagit som experter i 
Skolverkets gymnasiereform gY07. Där har vi bl.a. skrivit 
kursplaner och betygskriterier för designämnet. Vi har också 
medverkat i olika arrangemang riktade mot högskolor och 
designlärare. 

Det internationella engagemanget 
SVIDs engagemang i internationella sammanhang har vuxit 
främst genom robin edmans styrelseengagemang i ICSID 
(International Council of Societies of Industrial Design), med-
lemskapet i BeDA,(Bureau of european Design Agences) 
och genom en ökad efterfrågan av designkompetens på 
den internationella marknaden.

SVIDs initiativ för att få svenska designföretag att etablera 
sig på den kinesiska marknaden har utvecklats så att det 
vid årsskiftet 2006–07 fanns två svenska designföretag 
etablerade i Hong kong, med verksamhet som riktar sig till 
både asiatiska och svenska uppdragsgivare. 
under 2006 startades ett projekt för att få svenska och 
finska designföretag att möta den amerikanska marknaden.
Sedan början av 2006 ingår SVID i en nordisk grupp som 
planerar en stor aktivitet i Asien 2008 till 2011, Scandinavian 
Icons. finansiering sker delvis av nordiska ministerrådet.

Forskning och internationella  
samarbeten
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Nationella designnoder
en nationell designnod har expertkunskap inom designom-
rådet kopplat till en bransch. Den är inte bara viktig för den 
industri den samverkar med utan kan även stödja regionala 
kluster. Designnoden bedriver nationella projekt i samverkan 
med olika organisationer och verksamheter där designkun-
skapen och designmetodiken är avgörande. I designnoder-
nas uppgifter ligger även att ge företag praktisk vägledning 
i fråga om hur design bör upphandlas och integreras i 
utvecklingsarbetet.

SVID har tre nationella designnoder:
–  fordon (leverantörer och specialfordonstillverkare), ansvarig 

kaj Abbestam, göteborg
– förpackning, ansvarig tomas edman, karlstad
– Medtech, ansvarig Christer ericson, Sundsvall

SVIDs nationella designnod fordon har av nutek utsetts till 
huvudman för Partnerskapet fordonsrelaterad Produktut-
veckling. Verksamheten är inriktad på att analysera företags 
möjligheter till ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt. under 
2006 har ca 3 milj.kr fördelats på tiotalet projekt.

Nationella projekt 

DeSIgN FöR alla.Se
SVID deltar i ett projekt som heter Design för alla. Projektet 
är treårigt och drivs som en kampanj för att skapa produkter 
och miljöer som är utformade så att de inte skall behöva 
anpassas bara för att människor är olika. Projektet finansieras 
av Allmänna arvsfonden.
 
KKstiftelsen
SVID har ett nationellt uppdrag av kkstiftelsen att genom-
föra workshops tillsammans med olika mötesplatser. under 
2006 har dessa genomförts tillsammans med Möteplats 
MMM Malmö och Mötesplats Mo:De i Stockholm. under 
2007 kommer ytterligare en att genomföras tillsammans 
med Mötesplatsen ADA i göteborg.

SVIDs nätverksmöten
när SVID-nätverket samlas är vi idag ca 40 personer– huvud- 
kontor, regionkontor och samarbetskontor samt representant 
för rådet för arkitektur, form och design. Syftet med mötena 
är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetens- 
ökning inom designområdet. under 2006 samlades SVID-
nätverket under två dagar på våren i Stockholm. Då gjordes 
studiebesök på Berghs School of Communications och 
konstfack. På hösten ägde nätverksmötet rum på formens 
Hus i Hällefors.

SVIDs regionverksamhet
regionverksamheten drevs 2006 från sex regionkontor. 
regionkontoret för Mellan flyttade till karlstad – med ansvar 
hos Designstudio Värmland. 

Projektet Sommardesignkontoret har integrerats i SVIDs 
regionala verksamhet.

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.

Samarbetskontoren blir fler
genom ett nära samarbete med  
olika verksamheter, organisationer  
och högskolor har SVID utvecklat  
samarbetskontor med olika  
regionala parter. under 2006 har  
vi förutom SVID-kontor haft 16  
olika samarbetskontor, som  
ansvarar för designområdet i lika  
många län/regioner. 

Fem SVID regioner �00�:
Den 1/1 2007 gjorde SVID vissa  
förändringar i den regionala verk- 
samheten. Värmlands län tillfördes  
region norr och Östergötlands  
län tillfördes region Mellan. region  
Mellan och region Stockholm slogs  
ihop och den nya regionen Mellan  
har numera sitt säte på SVIDs  
huvudkontor i Stockholm.

SVIDs regionindelning 2007

regionverksamheten och  
nationella designnoder och projekt

SVIDs nätverk samlades i september 2006 i Hällefors

SVIDs regionindelning 2006
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Region Norr med regionkontoret i Sundsvall omfattade  
Dalarnas, gävleborgs-, Jämtlands-, Västernorrlands-, 
Västerbottens- och norrbottens län. för de sistnämnda två 
länen finns ett lokalkontor i luleå. regionkontoret ligger i 
nära anslutning till det nya Åkroken Science Park, på Mitt-
universitets Campus. 

regionansvarig är Christer ericson som även är ansvarig 
för Designnoden för Medtech. Han representerade SVID vid 
ett seminarium om implementering av europaparlamentets 
och europarådets direktiv om en ram för att fastställa krav 
på ekodesign för energianvändande produkter. Vidare deltar 
han i energimyndighetens programråd för Energieffektivisering 
i vardagslivet.

lokalkontoret i luleå finns hos Centek.
lokalkontoret driver projekt med främst eu-finansiering bl a 
Sommardesignkontor och Design för tillväxt i AC-BD län.  
ett resultat av det nationella projektet Design för små och 
stora samhällen har under året gett fortsatt uppdrag för 
kiruna kommun. under 2006 har ett projekt för besöks- 
näringen genomförts och ytterligare ett projekt inom turist-
området har startats.

I region Norr finns fyra samarbetskontor till SVID.

Regionalt Design Centrum Jämtland 
Ansvarige tore Brännlund är också ordförande för Svensk 
forms regionalförening. fokus för 2006 har varit Åre Design 
Center med ett stort antal olika aktiviteter i anslutning till 
Alpina VM i utförsåkning 2007. Åre blev årets tillväxtkommun 
i Sverige bl a. med motiveringen att Åre Designcenter på ett 
positivt sätt medverkat till utvecklingen i kommunen. Han 
representerar även SVID i ett projekt inom upplevelseindustrin 
Drivkrafter för nya näringar som kk-stiftelsen driver för 
Jämtland, Västra götaland, gnosjöregionen och gotland 
tillsammans med Arbetslivsinstitutet.

Design i Västernorrland har också flyttat till Sundsvall. 
Huvudman är landstinget Västernorrland. 
Projekt för gymnasier, folkhögskolor och Mittuniversitetet 
har arrangerats under året för både lärare och elever/stu-
denter.
Projekt och workshop för företag och offentliga verksamheter 
har också genomförts.

Design X vid länsstyrelsen i gävlebors län. 
ett Design för alla-center är under uppbyggnad i Bollnäs. 
 
Dalarna – länsstyrelsen 
Workshop för utveckling av Skistar lindvallen tillsammans 
med designföretag och lokala leverantörer har genomförts.

Workshop har även genomförts hos lCD center i Borlänge 
tillsammans med andra lCD företag och designföretag.

region norr

SVIDs engagemang i Jämtland genom Åre Designcenter, innebar en aktiv  
påverkan på både kommun och näringsliv för att utveckla olika designkoncept. 
Här ett exempel på nytt skyltsystem som genomförs i både samhället och i 
backarna inför VM 2007.

Konceptskiss från Sommardesignkontoret
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regionkontoret i karlstad har under 2006 omfattat Värmlands-, 
Örebro-, Västmanlands, uppsala och Södermanlands län. 
regionansvarig tomas edman på Designstudio Värmland är 
också nationellt ansvarig för SVIDs Designnod förpackning.

Den metodik som Designstudio Värmland arbetat fram under 
den 3-åriga designsatsningen kan nu överföras till andra 
branscher än förpackningsbranschen. Metoden bygger på 
en samverkan mellan näringsliv och den akademiska världen, 
där tvärfunktionella designteam arbetar med gemensamt 
fokus på konsumentinvolverad produktutveckling.

SVIDs nationella designnod förpackning arbetar i nära 
samarbete med the Packaging Arena vilket skapar unika 
förutsättningar till samarbeten mellan designkompetens 
och förpackningsutvecklande industri. under året har en 
rad intressanta och framgångsrika projekt och aktiviteter 
genomförts. Designstudio Värmland och SVID mottog ett av 
Designårspriserna under temat långsiktigt hållbar design.

I regionen finns tre samarbetskontor till SVID. 

Formen Hus
Hällefors kommun, SVID och Svensk form är stiftare till 
formens Hus. formens Hus invigdes i slutet av 2005. Med 
utställningarna som bas bedrivs en pedagogisk verksamhet 
som riktar sig till företag, utbildningar, forskning, barn och 
ungdom samt allmänheten. 

Verksamheten ska främja det kreativa samtalet kring form-  
och designfrågor. en plats där möten kan ske i tvärvetenskaplig 
anda och där olika kompetenser utvecklas tillsammans. 
under 2006 har kurser och utställningar samlat närmare  
10 000 besökare i Hällefors.

I projektet The little houses on the Black River, har studenter 
från konstfack, Parsons School of Design och l ́Ècole 
des Beaux Arts de St.Ètienne designat och byggt småhus 
utifrån friggebodformatet. Projektet valdes till bästa student-
projekt av pressen vid den internationella möbelmässan i 
new York.

alMI Företagspartner örebro aB
AlMI har varit avtalspartner region Mellan, men fr o m 2006 
har AlMI istället blivit ett samarbetskontor. under 2006 har 
även Svensk form etablerat en avdelning i Örebro. Örebro 
universitet har startat ett 3-årigt designingenjörsprogram 
med inriktning högskoleingenjör där AlMI Örebro samarbetar 
beträffande förmedling av företag som kan vara värdar för 
studentarbeten. Denna typ av samverkan med högskolor och 
universitet förekommer även med SVIDs kontor och samar-
betskontoren runt om i landet.

Mälardalens Högskola 
SVID:s samarbetskontor, Designstudio Mälardalen vid MdH 
befinner sig i en positiv utvecklingsfas. genom ett framgångs- 
rikt samarbete med Västerås kommun genomfördes ett 
sommardesignkontor i nära samarbete med lokalt näringsliv. 
en utvidgad satsning till fler kommuner planeras. 
en tydlig profil inom området design för handikapphjälpmedel  
är under utveckling genom nära samarbete med Hjälpmedels- 
institutet, AlMI- Sörmland m.fl.

region Mellan

Formens Hus i Hällefors färdigställdes 2006. Foto: Öyvind Lund.
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region Stockholm

region Stockholm har haft regionkontoret placerat på SVIDs  
huvudkontor. regionansvarige har varit thomas Holmström, 
som också är ansvarig för projektet kreativa företag. Projektet 
som pågår under 2006–2007 vänder sig till kvinnor som 
startar företag inom de kreativa branscherna, och innefattar 
utbildning  i företagande. Projektet är ett samverkansprojekt 
med föreningarna Sveriges Designer, KIF (Sveriges Konst-
hantverkare & Industriformgivare), SUF (Svenska Uppfinnar-
föreningen) och BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige).

thomas Holmström ansvarar även för ett nationellt EU mål 
3 projekt i samarbete med Sveriges Designer. en analys av 
designföretagens kompetensbehov planeras att genomföras 
under 2007.

under 2005 drev SVID ett utbildningsprojekt tillsammans 
med VHS – Design i Offentlig upphandling. Med erfarenhe-
terna från bl.a. detta projekt, arbetar SVID vidare med att 
utforma utbildningar till andra myndigheter och små och 
medelstora kommuner i design för offentlig upphandling.

SVID har inom ett nationellt uppdrag av kkstiftelsen genom-
fört en workshop tillsammans med Mötesplats Mo:De i 
Stockholm för lundhags. 

I regionen finns ett samarbetskontor till SVID
KTH Syd i Södertälje är den geografiska platsen för 
samarbetskontoret i Södertörn. ktH bedriver inom ramen 
för samarbetskontoret främst sommardesignkontor med 
uppdrag från näringslivet. Årets sommardesignkontor har 
haft fokus på Design för alla.

Konceptskiss från Sommardesignkontoret
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region Väst omfattar Västra götalandsregionen samt Halland  
län. regionkontoret finns i göteborg. regionansvarig kaj 
Abbestam har genom framgången med det nationella pro-
jektet Fordonsleverantörers konkurrenskraft stärkt SVIDs 
ställning inom fordonsbranschen. Han ansvarar nu för SVIDs  
nya nationella Designnod för fordon och då främst leverantörs- 
industrin.

utifrån tidigare framgångar med nationella projekt inom 
fordonsindustrin har vandringsutställningen Design på väg 
utvecklats och invigts i lidköping. utställningen visar framför 
allt goda exempel från mindre företag som med hjälp av 
design nått framgång. 

region Väst bedriver forskningsprojekt i samarbete med  
IVf och Chalmers inom Kreativ och strukturerad arbetsmodell 
för konceptutveckling. Huvudinriktningen är utveckling av 
arbetsformer för att korta ledtider i tidiga utvecklingsfaser, 
där designer och ingenjörer samverkar. Bakom projektet 
står bl a Vinnova.

en uppföljning av 2004 års kartläggning av designbranschen  
har genomförts såväl som en analys av svenska företags 
andel av de internationella designutmärkelserna.

analys- utvecklingsverktyg
Analysverktyget Lean designanalys har utvecklats och 
marknadsförts i samarbete med teknikföretagen, vilka 
också erbjuder sina medlemmar detta utvecklingsverktyg 
som en s.k. plustjänst. Metoden är baserad på erfarenhe-
terna från genomförda framgångsrika projekt med mindre 
företag.

I regionen finns fyra samarbetskontor till SVID

Sjuhärads kommunalförbund
Sjuhärads samarbetskontor finns hos Sjuhärads kom-
munalförbund. Året har präglats av nya projekt, såsom en 
utbildning för kreatörer

Innovatum Design Center
I fyrbodal är Innovatum Design Center aktiva med semina-
rier, temaprojekt och designanalyser i företag. 

Design i Halland 
Samarbetskontoret i Halland har under året drivit Sommar-
designkontor och bland annat tagit fram utställningskuber 
för utomhusbruk.

Rörstrand Kulturforum aB 
Det senaste i raden av samarbetskontor finns nu i Skara-
borg hos rörstrand kulturforum AB.

Västra götaland – Design med Omtanke
SVID region Väst har varit med i vidareutvecklingen av 
Design med Omtanke, som blivit ett mycket högt priorite-
rat insatsområde inom Västra götalandsregionen. en ny 
mångmiljonsatsning har inletts omfattande bl.a. utveckling 
av tre rådgivningscentra och högskolekurser. Design med 
omtanke mottog ett av Designårspriserna under temat 
Design och offentlig upphandling.

Nytt projekt för �00�
en gemensam gränsöverskridande satsning för leverantörer 
till fordonsindustrin med start under 2007 utvecklas tillsam-
mans med SVID Sydost och Syd och samarbetskontoren i 
regionerna.

Vid Underleverantörsmässan på Elmia 2006 visade SVID upp exempel  
på designinsatser hos underleverantörer.

region Väst

Skiss för truckhytt från SVIDs projekt för att utveckla 
fordonsleverantörernas konkurrenskraft.
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region Sydost har omfattat Östergötlands, Jönköpings, 
kalmar, kronobergs-, gotlands- och Blekinge län. region-
kontoret för Sydost finns i Växjö med gisela Mattisson som 
ansvarig.

regionkontoret är placerat på AlMI företagspartner krono-
berg. AlMI driver ett mentorprojekt 2006–2007 där SVID 
har verkat för att få etablerade designer att ställa upp som 
mentorer till nystartade företag.  
Man har också tagit fram en designöversikt för innovations-
rådgivare. Målsättningen är att AlMIs innovationsrådgivare i 
hela landet ska använda sig av designöversikten.

I regionen finns tre samarbetskontor till SVID

Regionförbundet Kalmar
regionförbundet bedriver ett aktivt designarbete för före-
tagen i länet med bl. a. föreläsningar i nybro. ljusårssats-
ningen 2004/2005 vann pris Bästa Designårsprojekt.
Sommardesignkontor genomfördes med kalmar kommun.

IUC, Industriellt Utvecklingscentrum i gnosjöregionen
IuC  deltar i ett nationellt projekt Drivkrafter för nya näringar 
för upplevelseindustrin. kk stiftelsen leder detta tillsammans 
med AlI för fyra noder, gnosjö, gotland, Jämtland och 
Västra götaland. 

Sommardesignkontor har genomförts med tranås kommun.

Regionförbundet östsam 
Sommardesignkontor genomfördes med Valdemarsvik 
kommun.

Sommardesignkontor har genomförts med Visby kommun.

Nytt projekt inför �00�
en gemensam gränsöverskridande satsning för leverantörer 
till fordonsindustrin med start under 2007 utvecklas tillsam-
mans med SVID Syd och Väst och samarbetskontoren i 
regionerna.

region Sydost

Vid Sommardesignkontoren förs många intensiva diskussioner 
om metoder, målgrupper och idéer.
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region Syd omfattar Skåne och Blekinge. regionkontoret 
finns i Malmö med Marie loft som ansvarig.

Designårets aktiviteter summerades och avslutades första 
delen av 2006, mycket erfarenheter finns att ta tillvara för 
framtida arbete och många goda kontakter har skapats. 
Malmö stad tillsammans med SVID och form/Design Center 
mottog ett av Designårets priser under temat Design för alla.

SVID har inom ett nationellt uppdrag för kkstiftelsen ge-
nomfört en workshop tillsammans med Möteplats MMM i 
Malmö för nationalencyklopedin. 

Designakademin håller på att etableras, och som start på 
en längre process har tre seminarier/föreläsningar genom-
förts tillsammans med form/Design Center.

Vardagens design – kompetensutveckling  
och idégenerering
Som en vidareutveckling av projektet Anställda och företag i 
god form skapade SVID en kortutbildning – Vardagens 
design. Denna lanserades under elmia arbetsmiljö och vid 
Almedalsveckan. 

ett nytt projekt tillsammans med lO-regionalt Skåne i god 
form del II har beviljats medel. Projektet löper under ett år 
tillsammans med två kvinnodominerade arbetsplatser. 

under året har man också tagit fram en förstudie för Malmö 
stad att göra en central plats tillgänglig för alla. Det här är 
ett projekt inom ramen för Design för alla. 

I regionen finns ett samarbetskontor till SVID.

Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström 
Samarbetskontoret för Blekinge överfördes 2006 till SVID 
region Syd (tidigare tillhörighet region Sydost), 

Nytt projekt inför �00� 
en gemensam gränsöverskridande satsning för leverantörer 
till fordonsindustrin med start under 2007 utvecklas tillsam-
mans med SVID Sydost och Väst och samarbetskontoren i 
regionerna.

region Syd

I Design för Alla-projektet i Malmö presenterades flera idéer 
och för att skapa en mer tillgänglig och vänligare stad.
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förvaltningsberättelse

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, verkar för att företag, 
organisationer och offentliga verksamheter skall bli med-
vetna om designens betydelse som konkurrensmedel och 
för att integrera designmetodik i sina verksamheter. SVIDs 
uppgift är även att stödja utbildnings- och forskningsinsat-
ser inom designområdet för att öka kunskapen om design.

SVID bildades 1989 med föreningen Svensk form, Ingenjörs- 
vetenskapsakademien IVA och nutek som stiftare.

SVID är organiserat för att uppfylla regionala krav där behov 
och ambitioner inom näringslivsorganisationer varierar. 
Huvudkontor och 6 regionkontor har bedrivits inom ramen 
för basanslaget och med uppväxling av regionala medel. 
lokalkontor i norr samt 16 samarbetskontor finansieras 
med regionala och eu-medel.

förutom att informera näringslivet och organisationer om 
designens betydelse inom produkt- och verksamhetsut-
veckling har SVID genomfört rådgivning till närigslivet. SVID 
har under året medverkat i strategiska dialoger om regionala 
utvecklingsfrågor och i regionala referensgrupper ofta i sam-
verkan med samarbetskontoren.

under 2006 har en utvärdering och rapport av den 3-åriga  
satsningen Design som utvecklingskraft 2003-2005 genom- 
förts av docent ulla Johansson på Växjö universitet. närings- 
departementet satsade totalt 51 miljoner samt 9 miljoner på  
Designåret. genom nätverken av projekt och företag och 

samfinansiering från både näringsliv och offentlig sektor 
skapades en mängd projekt med olika karaktär. De inlagda 
medlen har flerfaldigt växlats upp. Med andra ord kan  
sägas att statens finansiering i detta fall fungerat som ett 
framgångsrikt riskkapital.

en lättläst tidskrift Design 2010 togs fram i början av året 
och spreds i 9000 ex.     
 
Som en naturlig fortsättning på den 3-åriga satsningen 
bildade SVID tre nationella designnoder som även 2007  
arbetar vidare inom; fordon (leverantörer och specialfordons- 
tillverkare), förpackning och medtech.  

Projektet Sommardesignkontoret har under 2006 integrerats  
i SVIDs verksamhet. SVID har under året genomfört aktiviteter 
med fokus på att utveckla designforskning. tillsammans med  
Swedish Design and research network har SVID arbetat  
med förberedelserna för den nationella forskarskolan i design  
som startar 2007 samt arrangerat en föreläsningsserie om 
designforskning. SVID har tagit initiativet till en antologi om  
svensk designforskning med ett 20-tal skribenter som kommer  
att ges ut under våren 2007. SVID har också varit medarrangör  
till ett seminarium om Affective Design och medverkat som  
expert åt Skolverket i designämnet. SVID har under 2006 
erhållit 13 (30) mkr från staten för verksamheten.

Aktuell information om SVIDs verksamhet finns på vår 
webbplats www.svid.se

Resultat och ställning �006 �00� �00� �00� �00�
Verksamhetsintäkter 16 386 75 021 20 958 27 430 14 928
Verksamhetskostnader -15 618 -75 122 -20 418 -26 540 -14 840
Verksamhetsresultat 769 -102 541 891 88
resultat efter finansiella investeringar 902 318 623 1 229 273
Balansomslutning 36 920 25 822 53 950 35 628 23 192
eget kapital 6 479 5 577 5 260 4 636 3 406
Medelantal anställda 9 7 7 7 6
     
Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att reserverade medel om 2 572 tkr varav årets resultat 902 tkr, överföres i ny räkning. Beträffande resulta-
tet av Stiftelsen Svensk Industridesigns verksamhet samt dess ställning vid räkenskapsårets utgång, hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar 
samt tilläggsupplysningar.
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(tkr) 
Verksamhetsintäkter Not �006 �00� 
erhållna statliga bidrag  13 000 61 077
försäljningsintäkter  10 49
Övriga intäkter  3 376 13 895
  16 ��6 �� 0�1
    
Verksamhetskostnader    
Projektkostnader 1 -5 800 -64 138
Personalkostnader 2 -6 892 -7 401
lokalkostnader  -1 063 -1 095
Övriga externa kostnader  -1 679 -2 330
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -184 -158
  -1� 61� -�� 1��
   
Verksamhetsresultat  �6� -10�
    
Resultat från finansiella investeringar    
ränteintäkter  47 45
Övriga finansiella intäkter  87 375
    
ÅReTS ReSUlTaT  �0� �1�

Ingående disponibla medel  1 820 1 652
Årets resultat  902 318
Att disponera  2 722 1 970
Avsättning till verksamhetsreserv  -150 -150
utgående disponibla medel  2 572 1 820

resultaträkning
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(tkr) 
TIllgÅNgaR Not 06-1�-�1 0�-1�-�1

anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    
kontorsmaskiner och datorer 4 127 169
Övriga inventarier 5 224 168
Summa anläggningstillgångar  ��1 ���
    
Omsättningstillgångar    
 
Kortfristiga fordringar   
kundfordringar  1 129 415
Övriga fordringar  1 091 1 302
Pågående projekt 6 23 808 8 151
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  465 406
Summa kortfristiga fordringar  �6 ��� 10 ���

Kortfristiga placeringar 10 � ��� � �0�

Kassa och bank  � ��� 6 �0�

Summa omsättningstillgångar  �6 �6� �� ���

SUMMa TIllgÅNgaR  �6 ��0 �� ���

SKUlDeR OCH egeT KaPITal   

eget kapital 7   

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital  15 15
Donationsmedel  141 141
  1�6 1�6
Fritt eget kapital
Verksamhetsreserv  3 750 3 600
Balanserat resultat  1 671 1 503
Årets resultat  902 318
  6 ��� � ��1

Summa eget kapital  6 ��� � ���

Kortfristiga skulder
erhållna, ej utnyttjade anslag 8 25 020 10 798
leverantörsskulder  2 584 5 386
Övriga kortfristiga skulder  476 339
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 2 361 3 721
Summa kortfristiga skulder  �0 ��0 �0 ���

SUMMa egeT KaPITal OCH SKUlDeR  �6 ��0 �� ���

POSTeR INOM lINJeN

Ställda säkerheter
Bankmedel  0 ��0

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Balansräkning
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Stiftelsens redovisning överensstämmer med redovisnings- 
och värderingsprinciper i Årsredovisningslagen samt Bok-
föringsnämndens rekommendationer och uttalanden.

följande värderings- och redovisningsprinciper har tilläm-
pats i årsredovisningen.

Projektredovisning
resultatavräkning görs när projektet är avslutat. redovis-
ningen sker brutto, d.v.s. på tillgångssidan redovisas ned-
lagda kostnader som pågående projekt och på  skuldsidan 
redovisas erhållna ännu ej utnyttjade anslag.   
  

anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskost-
nad 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.

tilläggsupplysningar/  
redovisningsprinciper

Not 1
Projektkostnader �006 �00�
regionkostnader 2 626 3 583
forskarkollegiet 18 113
utställningsverksamhet 151 50
Information 1 158 1 798
Design Bottnia 0 2 056
SDk norrbotten 2003-2004 0 2 049
Design Västra götaland 0 5 940
era05 0 1 316
Designkartläggning 113 679
SDk 2006 30 0
SDk gotland 495 0
teknikmäklare 43 0
kirunaBilden 50 0
tID 0 543
Västerbotten gör det! 30 0
tjänstedesign II 331 0
ftg och anställda i god form II 61 0
Designrörelsen 641 0
Design 365 0 260
Vår dagliga design 0 440
nätverk o noder för design i Sthlm 0 599
förstudie för samarb.kontor Sthlm 0 465
fordonsprojektet 0 5 480
förpackningen som värdeskapare 0 5 100
Med. Och biomedicinsk design 0 2 100
Design för entreprenören 0 3 276
tjänstedesign 0 2 809
ftg och anställda i god form 0 1 315
Design för kommuner 0 2 544
Design av utemiljö för delaktighet 0 600
Sommardesignkontoret Centralt 0 2 163
Designåret 0 8 000
Samarbetskontor     0 9 295
Övriga projekt 53 1 565
 � �00 6� 1��

Not �
Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar  
och sociala avgifter 
Medelantalet anställda  �006 �00�
kvinnor 6 4
Män 3 3
Totalt antal anställda � �

löner och ersättningar uppgår till 

Styrelse 53 117
VD 979 969
Övriga anställda 3 728 3 624
Totala löner och ersättningar � �60 � �10
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 538 1 676
Pensionskostnader  
(varav 325 tkr /299 tkr till VD) 1 021 1 028
Totala löner, ersättningar, sociala  
avgifter och pensionskostnader � �1� � �1� 

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

Not �
avskrivningar på materiella  
anläggningstillgångar �006 �00�
kontorsmaskiner och datorer 111 96
Övriga inventarier 73 62
 1�� 1��
Not �
Kontorsmaskiner och datorer �006 �00�
Ingående anskaffningsvärde 630 641
Inköp 69 208
försäljningar/utrangeringar -90 -219
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 60� 6�0
Ingående avskrivningar enligt plan -461 -584
försäljningar/utrangeringar 90 219
Årets avskrivning enligt plan -111 -96
Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan -��� -�61
Utgående planenligt restvärde 1�� 16�

Not �
övriga inventarier �006 �00�
Ingående anskaffningsvärde 262 272
Inköp 129 189
försäljningar/utrangeringar -2 -199
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ��� �6�
Ingående avskrivningar enligt plan -94 -231
försäljning/utrangeringar 2 199
Årets avskrivning enligt plan -73 -62
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -16� -��
Utgående planenligt restvärde ��� 16�

noter
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Not 6
Pågående projekt har värderats till nedlagda  
kostnader och utgörs av:  �006
ekonomiska effekter av design  262
24 timmar workshop/kk Stift.  94
Värdig entré  12
Design & turism  6
turistanl. form och funktion 05-06  1 762
turistanl. form och funktion 07  124
Industridesign BD  4 378
SDk BD 05-06  2 160
SDk Västernorrland  1 782
Designförstudie AC  116
kompetenskartläggn. Designftg  5
kreativa företag  1 290
Design i offentlig upphandling  40
SDk Halmstad  1 241
Partnerskap fordon  176  
kreast  604 
Prod.utv. och design för fordon  938
D & r konsortium  1 014  
Designboken  45 
Design för alla  6 075 
utvärderingen  1 683 
Summa pågående projekt  �� �0� 

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

Not �
erhållna, ej utnyttjade anslag  �006  
24 timmar workshop  305  
Äldreliv / kk Stift.  6  
turistanl. form och funktion 05-06  964  
turistanl. form och funktion 07  50 
Industridesign BD  1 927  
SDk BD 05-06  1 747  
SDk Västernorrland  1 321  
kreativa företag  238  
SDk Halmstad  1 600  
Partnerskap fordon  125  
kreast  710  
Produktutv. och design för fordon  2 187  
D & r konsortium  1 569 
forskningsledare Interakt.Inst.  52 
Designentologin  350  
Design för alla  10 006 
utvärderingen  1 863  
Summa erhållna, ej utnyttjade anslag  �� 0�0

Not �
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter �006 �00�
löneskatt, soc. avg.,  
semesterskuld 1 094 942
Övriga upplupna kostnader 841 725
revisionsarvode 75 75
ej utnyttjade projektmedel 350 1 979
Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter � �61 � ��1

Not 10
Kortfristiga placeringar �006 �00�
SeB Penningmarknad 5 554 8 507

Bokfört värde överensstämmer med anskaffningsvärde

noter

Not �
Förändring i eget kapital
 Stiftelse- Donations- Verksamhets- fritt eget 
 kapital medel   reserv kapital
Belopp vid årets ingång 15 141 3 600 1 820
resultatdisposition enligt  
styrelsebeslut   150 -150
Årets resultat    902
Utgående balans 1� 1�1 � ��0 � ��� 

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.

  Stockholm �00�-0�-��
 

 
 
 Peter geisler kersti Sandin Bülow  lena Johansson
 (Ordförande) 

 

 
 ewa kumlin Jan gunnar Persson lars Öjefors

  
  Henrik Otto  robin edman
    Verkställande direktör
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Policy

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 utbild-
nings- och forskningsinsatser 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 projektverksamhet och 
har då medfinansiering från näringslivet, regionala organisa-
tioner, eu m. fl. 

SVIDs vision är att utveckla företag och organisationer att bli 
ledande i att använda design som arbetsmetod. 

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. 
•  regering och riksdag är medvetna om att design är ett viktigt  

kompetensområde av långsiktig och nationell betydelse som  
leder till stärkt internationell konkurrenskraft, höjd lönsam-
het, ökad export samt fler och bättre arbeten.

SVIDs verksamhet
• Opinionsbildning
• rådgivning
• Projekt- och kompetensutveckling 

SVIDs arbete med att företag, organisationer och offentliga 
verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse:
•  Ansvara 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.
• utveckla utmärkelser och tävlingar.
•  Initiera och stödja utbildning och forskning, bland annat 

genom en forskarskola och D&r, Swedish Design &  
research network.

• Delaktiga i att skapa och dela ut stipendier.

till styrelsen i stiftelsen svensk industridesign
Organisationsnummer 802014-1001

Jag har granskat årseredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens förvaltning i Stiftelsen Svensk Industridesign för  
år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps- 
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings- 
lagen 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 revisonssed i Sverige  
(och med iakttagande av särskilda föreskrifter i stiftelseförord- 
nandet). Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen  
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om  
att årsredovisningen 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 bedöma de betydelse- 
fulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen 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 styrelseledamoten 
på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet.

Jag ansvarar att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger 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 2007-03-13

Jan Magnusson 
Auktoriserad revisor

revisionberättelse
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Stadgar för stiftelsen  
Svensk Industridesign 2004-10-04

Inledande bestämmelse
1§ Stiftelsen Svensk Industridesign består av medel som 
enligt donationsbrev 1988-11-01 från närings- och teknik-
utvecklingsverket (nutek) och föreningen Svensk form 
(fSf) eller på annat sätt tillförs stiftelsen samt medel som 
uppkommer i stiftelsens verksamhet.

Ändamål
�§ Stiftelsen har till ändamål att bedriva och främja forsk-
ning och utveckling inom designområdet, samt verka för 
den praktiska användningen av god design genom utbild-
ning, rådgivning och information, till gagn för näringslivet 
och samhället i övrigt.

för att förverkliga ändamålet skall stiftelsen genomföra 
forskning, utveckling, utbildning, rådgivnings  och informa-
tionsverksamhet inom designområdet, definierat bland an-
nat genom avtal mellan staten, SInD (sedan 1991 övergått i 
närings- och teknikutvecklingsverket, nutek) och Intres-
sentföreningen för Stiftelsen Svensk Industridesign (intres-
sentföreningen). Stiftelsen skall eftersträva samarbete med 
universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Säte
�§ Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Förvaltning
�§ 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 fastställa 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 resul-
tat- och balansräkning;

•  samt att i övrigt vidta de åtgärder som enligt dessa stad-
gar eller eljest bör ankomma på styrelsen.

�§ Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga leda-
möter, som utses för en tid av högst tre år i sänder.

nutek, fSf och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utser 
vardera två ledamöter.föreningen Svenskt näringsliv utser 
tre ledamöter. Personliga suppleanter får utses. nutek 
utser ordförande och styrelsen inom sig vice ordföranden. 

6§ Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna 
är närvarande.

�§ Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. 
Ordföranden skall sammankalla styrelsen om minst två 
ledamöter begär det.

�§ nutek, fSf, IVA beslutar om ersättning till styrelsens 
ledamöter.

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

Räkenskaper
10§ Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet med 
bestämmelserna bokföringslagen (1999:1078) och årsredo-
visningslagen (19951554).

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

1�§ Stiftelsens styrelse skall senast i maj månad varje år 
till föreningen Svenskt näringsliv samt till nutek avge 
årsredovisning för det gångna året, innehållande styrelsens 
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. 

1�§ för granskning av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning och räkenskaper utser nutek en auktorise-
rad revisor jämte suppleant.
revisorerna skall senast i maj månad varje år avge revi-
sionsberättelse till föreningen Svenskt näringsliv och till 
nutek  
Informations  och uppdragsverksamhet
1�§ Stiftelsen skall löpande informera om stiftelsens  verk-
samhet,

Stiftelsen kan efter beslut av styrelsen åtaga sig forsknings-
uppdrag. för sådant uppdrag skall särskilt avtal träffas.

Bidrag mm
1�§ Stiftelsen får söka bidrag för verksamheten hos nutek
Stiftelsen får i övrigt mottaga gåvor och donationer som 
syftar till att främja dess ändamål.

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 IVA.

Upplösning av stiftelsen
1�§ Beslut om upplösning av stiftelsen kan fattas av 
nutek, fSf och IVA. Stiftelsens eventuellt överskjutande 
medel skall vid upplösning anvisas för ändamål som över-
ensstämmer med 2§.

Tillsyn
1�§ Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 
(1929:116) om tillsyn över stiftelser
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namn och adresser till SVID

Huvudkontor:

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Sveavägen 34
111 34 Stockholm 
e-post: info@svid.se
tel växel: 08-406 84 40
fax: 08-661 20 35

robin edman
VD
tel: 08-406 84 43
robin.edman@svid.se

Jan Agri
Projekt/Sommardesignkontor 
(from 1/1 2007 region Mellan/SDk)
tel: 08-406 84 47 
jan.agri@svid.se 

Anne flyboo
regioner/Projekt
tel: 08-406 84 44                  
anne.flyboo@svid.se 

Claes frössén
Marknad/Information
tel: 08-406 84 45
claes.frossen@svid.se

Jenny Holmberg                                   
Information
tel: 08-406 84 46
jenny.holmberg@svid.se

Caroline lundén-Welden  
(fr o m 01.12.2006)
Webbredaktör
tel: 08-406 84 48
caroline.lunden-welden@svid.se 

Sara Ilstedt Hjelm
forskning/utbildning
tel: 08-406 84 42 
sara.ilstedt.hjelm@svid.se

Hjördis nilsson gråberg
ekonomi/Personal
tel: 08-406 84 41 
hjordis.nilsson@svid.se

Jenny Söderman
ekonomi
tel: 08-406 84 49 
jenny.soderman@svid.se

Regioner och 
designnoder �006:

Christer ericson
SVID region Norr
SVID Designnod Medtech
Storgatan 90
Campus Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall 
christer.ericson@svid.se

thomas Holmström 
SVID region Stockholm
(t.o.m. 31.12.2006)
Sveavägen 34
111 34 Stockholm
Mobil: 070-696 42 00
thomas.holmstrom@svid.se

tomas edman
SVID region Mellan 
(tom 31.12.2006)
SVID Designnod förpackning
Designstudio Värmland
universitetsgatan 2
656 37 karlstad 
tel: 054-700 17 75
Mobil: 070-576 67 38
tomas.edman@svid.se   

kaj Abbestam 
SVID region Väst
SVID Designnod fordon
Drottninggatan 30
411 14 göteborg 
tel: 031-77 40 440 
Mobil: 0705-63 65 46
kaj.abbestam@svid.se

gisela Mattisson 
SVID region Sydost
Box 1501 
Besöksadress kungsgatan 10
351 15 Växjö 
tel: 0470-70 74 17
Mobil: 070-644 26 87
gisela.mattisson@svid.se 

Marie loft
SVID region Syd
c/o MInC
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
tel: 040-23 08 40
Mobil: 070-680 27 73
marie.loft@svid.se

Seniorkonsult:

Hans tell
Projektledare/teknikmäklare 
tel. 070-872 77 20
hans.tell@svid.se 
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Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Industrial Design foundation

Sveavägen 34  Se-111 34 Stockholm  www.svid.se

herlinw
iderberg.com


