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stiftelsen svensk industridesign och symboliserar nätverket 
av företag, akademi och offentliga verksamheter.
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innehåll

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling är en av vår tids vik
tigaste utmaningar. det handlar om hållbarhet för ekonomi, 
ekologi och samhället i stort. På svid arbetar vi aktivt för att 
visa hur strategisk design bidrar till den hållbara utvecklingen. 
den absolut största delen av en produkts miljöpåverkan av
görs i utvecklingsfasen, vilket innebär att det finns en enorm 
potential att skapa positiva förändringar. Målet måste vara att 
skapa produkter och tjänster som är bättre både för miljön 
och för de som ska använda den. 

svid har en stark regional närvaro och lång erfarenhet av 
att skapa och driva framgångsrika projekt tillsammans med 
företag, organisationer, regioner och kommuner. under 2008 
startade vi ett antal stora regionala projekt som under kom
mande år kommer att hjälpa många företag att använda design 
som konkurrensmedel. i projektet expandera arbetar vi direkt 
mot företagen i skåne och Blekinge för att förtydliga möj
ligheterna med design som konkurrenskraft samtidigt som vi 
arbetar för en starkare designbransch i regionen. designarena 
nord är ett annat projekt där vi vill utveckla företagen i norr
botten med hjälp av design och på så sätt göra regionen 
mer attraktiv. det här är bara två exempel på projekt som är 
startade av svid, som drivs tillsammans med andra aktörer 
och som når ut till en mängd företag.

svid har under flera år arbetat för att skapa en plattform 
för ökad kompetensutveckling kring design i sverige. det 
behövs mer kommunikation mellan olika aktörer och nya 
samarbeten. framför allt behövs det nya kontaktytor. därför 
återskapade vi under året intressentföreningen för stiftelsen 
svensk industridesign, en ideell förening som ska knyta  

näringslivet, organisationer och akademin närmare varandra 
inom designområdet. det gynnar de svenska företagen men 
bidrar också till en utveckling inom forskning och utbildning. 

för många företag präglades 2008 av osäkerhet på mark
naden och nedgång i konjunkturen. den situationen gör vårt 
arbete viktigare än någonsin. tillsammans med teknikföreta
gen och svensk teknik och design genomförde svid under 
året en undersökning som visar att företag som investerar i 
design har högre omsättning, anställer mer personal och ex
porterar mer. vi vet att design kan bidra till ökad konkurrens
kraft och bättre tillväxt. Men vi vet också att många företag 
fortfarande ser design som enbart en kostnad och inte som 
en investering i deras egen framtid. det är just därför vår 
verksamhet är så viktig. vi kan hjälpa företagen att ta steg i 
rätt riktning för att nå en långsiktig och stabil tillväxt. 

trots svåra utmaningar i den globala ekonomin har vi mycket 
att se fram emot under 2009. det är just därför vi kommer 
att fokusera vår verksamhet på att höja förståelsen för stra
tegisk design hos sveriges beslutsfattare. vi kommer också 
att fortsätta den regionala utvecklingen, satsa på fler samar
beten mellan forskning och näringsliv och på att öka svenska 
företags lönsamhet med hjälp av design. vi ser fram emot ett 
år fyllt av nya möjligheter.

robin edman, vd svid

strategisk design allt viktigare

VD har orDet
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svid har rollen att vara en katalysator för utveckling av det 
strategiska designarbetet i sverige. vi arbetar aktivt för att 
underlätta kommunikationen mellan olika aktörer på design
arenan. en viktig uppgift är att hjälpa företag och organisationer 
att hitta konkret hjälp utifrån aktuella designutmaningar. 

svids uppdrag från näringsdepartementet är att öka svenska 
företags lönsamhet, med design som medel. det gör vi ge
nom att:

 stödja och bedriva forskning 

 ha nationell och regional närvaro genom rådgivning och 
nätverksbyggande 

 driva designprojekt med hållbar utveckling som en självklar 
inriktning 

 utveckla ”designleverantörer” – designbranschen 

 initiera utbildningar med syfte att utveckla och sprida 
kunskap om designarbete

 utveckla utmärkelser och tävlingar i samarbete med andra 
organisationer 

 vara delaktiga i att skapa och dela ut stipendier

en av de största utmaningarna för samhället i dag är arbetet 
med hållbar utveckling och för ett hållbart samhälle. under 
2008 har svid arbetat mycket med den här frågan och ett 
led i det har bland annat varit att ta fram en intern miljöpolicy. 
Med utgångspunkt från en miljöstrategi och en miljöinven
tering som utfördes under året har fyra olika miljömål tagits 
fram. Målen berör områdena utbildning, flygresor, trycksaker, 
förbrukningsmaterial och belysning och varje mål har en se
parat handlingsplan som ska redovisas varje år.

under 2008 har vi utvecklat kommunikationen med företag 
och ett led i det arbetet var design & Affärer – ett magasin 
om design för affärsutveckling. en uppföljning av magasinet 
planeras under slutet av 2009.

IntressentFörenIngen

en av årets stora satsningar var återskapandet av intressent
för eningen för stiftelsen svensk industridesign. intressentför
eningen är en ideell förening som är öppen för företag, orga
 nisa tioner, offentliga verksamheter, högskolor och univer sitet. 
Med lemmarna får tillgång till ett aktivt nätverk och får dess
utom en rad övriga förmåner, exempelvis rabatt på semina
rier, med verkan på en årlig temakonferens och synlighet på 
svids webbplats. syftet med föreningen är att knyta närings
livet, organisationer och akademin närmare varandra inom 
designområdet. 

den 2526 november 2008 ägde intressentföreningens första 
medlemsmöte rum i göteborg. förutom presentationer från 
företag, offentlig verksamhet och akademin fick deltagarna 
även ett uppskattat föredrag av ted Hesselbom, museichef 
på röhsska museet. deltagarna fick dessutom möjlighet till 
ett studiebesök på AB volvos designavdelning med design
chef Aina nilsson ström, och en rundvandring på volvomuseet. 
en bra start för en förening på tillväxt! 
www.svid.se/intressent foreningen

svid arbetar för ökad konkurrenskraft

På svid är vi övertygade om att design lönar sig. vi ser design som en viktig och nödvändig 
utvecklingskraft för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. vi arbetar för att företag, orga
nisa tioner och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som  
konkurrensmedel och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter.

DESIGN
  &AFFÄRER

TIO FRÅGOR OM DESIGN  
TILL TRE ORGANISATIONER  

ETT MAGASIN OM DESIGN FÖR AFFÄRSUTVECKLING 2009

ATT FLYTTA ETT HELT SAMHÄLLE  
– MED HJÄLP AV DESIGN

FORM, FUNKTION OCH LÖNSAMHET  
TAR PRISET

SATSNINGEN VÄNDE FÖRLUST TILL  
TIO MILJONER KRONOR PLUS

SJU STEG TILL BÄSTA  
VALET AV DESIGNKONSULT

FRAMTIDENS INDUSTRIDESIGNER  
– MYCKET MER ÄN BARA DESIGNER    

UNIKA SAMARBETEN I  
SOMMARDESIGNKONTORET

PULSHÖJAREN PÅ DANSGOLVET  
GAV KLIRR I KASSAN

Anna Hult var en av studenterna på  
Sommardesignkontoret på Gotland 2008

SVID_MH081118.indd   1 08-11-18   20.31.48

MagasInet DesIgn & aFFärer InnehåLLer bLanD annat InterVjuer 
MeD FöreträDare Från FöretagsorganIsatIoner och goDa 
exeMpeL Från Företag soM arbetar strategIsk MeD DesIgn.
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under året har diskussionerna om en designpolicy inom 
eu tagit fart och svid har varit en av organisationerna som  
arbetar för en utveckling av designarbetet i europa. diskus
sionerna kommer att fortsätta under 2009.

svid är en av skaparna bakom det nationella nätverket sds, 
svensk designsamarbete, som arbetar för att informera  
beslutsfattare om de mervärden som design kan skapa för 
näringsliv och samhälle. gruppen består av representanter från 
svid, svensk form, sveriges designer, föreningen sveriges 
konsthantverkare och industriformgivare, stiftelsen konst
hantverkscentrum, föreningen svenska tecknare, svenska 
Moderådet och nätverket för upplevelseindustrin.

DesIgn – LönsaMt För sVenska Företag

företag som arbetar strategiskt med design är mer innova
tiva, exporterar mer och satsar ännu mer på design. det 
visar den undersökning, svenska företag om design 2008, 
som svid genomförde under 20072008 i samarbete med 
teknikföretagen och svensk teknik och design (std). un
dersökningen är baserad på svar från främst vd på företag 
med 20 eller fler anställda om hur de arbetar med design i 
produktutveckling och kommunikation. en mycket stor del av 
företagen säger sig ha direkt affärsnytta av design. närmare 
tre av fyra företag ser att design har en positiv inverkan på 

områden som konkurrenskraft, nya produkter och tjänster, 
lönsamhet och omsättning. senast svid gjorde en liknande 
undersökning var 2004 och det går att se en tydlig utveckling 
i att designmedvetenheten hos svenska företag har ökat. de 
organisationer som arbetar professionellt med design upp
täcker att det lönar sig och satsar därför ännu mer på design 
idag. Man kan även se geografiska skillnader i hur företagen 
arbetar med design. flest företag som arbetar strategiskt 
med design finns i västra götaland och minst i norrland. Hela 
undersökningen kan laddas ner från www.svid.se.

 

nationellt och internationellt

svid har ett brett internationellt kontaktnät och arbetar aktivt med utveckling av designområdet 
både inom europa och övriga världen. På så sätt kan vi sprida den svenska designkunskapen 
till nya områden vilket i förlängningen gynnar svenska företag. 
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soMMarDesIgnkontoret

det har gått mer än sju år sedan svid började driva sommar
designkontor runt om i landet. sedan dess har ett 100tal 
kontor med över 500 studenter och lika många uppdrag 
genomförts. uppdragsgivarna, företagen och kommunerna, 
verkar fortfarande vara överens – det är en unik chans att 
hitta nya idéer tillsammans med studenterna. 

Med ett regionalt fokus eller tema arbetar sommardesignkon
toren med korta, konceptorienterade uppdrag, för såväl små 
som stora företag eller kommuner. Målet är att skapa krea
tiva miljöer där olika kompetenser möts. varje kontor består 
av fyra till åtta studenter från olika högskolor och universitet 
som under sju intensiva sommarveckor arbetar tillsammans 

med olika uppdrag. studenterna har olika bakgrund inom de
sign – exempelvis industridesign, grafisk design, inredning, 
arkitektur och landskapsarkitektur, men även studenter från 
ekonomi och teknikutbildningar deltar. varje kontor har en 
lokal projektledare och en erfaren designer eller arkitekt som 
handledare.

2008 ansökte över 400 studenter om att få delta – av dem 
fick 38 chansen att vara med. de sökande kom från hela 
världen – till exempel kina, usA, ryssland, tyskland, storbri
tannien och de nordiska länderna. kontoren genomfördes i 
luleåBoden, Halmstad, region siljan, gotland och linköping. 
i region siljan och Halmstad var temat livsmedel, och på 
gotland arbetade studenterna med design i byggd miljö.

natIoneLLt och InternatIoneLLt

”För en region som vår betyder det här oerhört mycket.  
Det handlar om resurser som vi aldrig annars får åtnjuta”. 

anDers granat, LänsråD på gotLanD, Där stuDenterna bLanD annat FIck I uppDrag  
att utVeckLa natIonaLparken gotska sanDön och kaLkbrottet I ar.
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svid är delaktiga i arbetet kring en rad utmärkelser. vissa är 
vi medarrangörer till medan vi i andra deltar i juryarbetet, som 
i exempelvis red dot design Award och swedish Aluminium 
Prize. 

DesIgn s/sweDIsh DesIgn awarD

design s/swedish design Award är sveriges största designut
märkelse som premierar framgångsrik design och belönar 
kreativa problemlösningar. utmärkelsen delas ut vartannat 
år. 2008 fick tio av drygt 200 inlämnade bidrag ta emot ett 
design s  alla med fokus på kriterierna funktion, kommunika
tion, utförande och affärsnytta. unikt med utmärkelsen är att 
alla nominerade bidrag finns med i en utställning som turne
rar och marknadsför svensk design nationellt och internatio
nellt. i sverige visades utställningen under 2008 i stockholm,  
göteborg, Malmö och fortsätter under 2009 till landskrona, 
luleå, sundsvall och Örebro.

den internationella utställningen invigdes under hösten 2008  
i Hamburg av Prins Carl Philip. under 2009 kommer utställ
ningen att visas i Washington, new York och Aten. Planer 
finns även för visning i Oslo och Holland. design s/swedish 

design Award var under 2008 ett samarbete mellan svid, 
svensk form och sveriges reklamförbund. 
www.swedishdesignaward.se

stora DesIgnprIset

teknikföretagens stora designpris anordnas i samarbete med 
svid och svensk form. stora designpriset uppmärksammar 
affärsframgångar med ett integrerat och konsekvent design
arbete och delas ut till svenska företag och deras designle
verantörer. 2008 års vinnare var Ögonstyrda bildskärmar från 
tobii technology AB, med designleverantör Myra industriell 
design AB. www.storadesignpriset.se

DesIgn open

design Open är en designtävling som vänder sig till alla som 
läser design på gymnasie och högskolenivå i landet. syftet 
är att öka intresset för design och teknik samt att bidra till 
utveckling av lärandeprocessen inom design. under 2008 
arrangerades tävlingen av design i västernorrland i samar
bete med Mittuniversitetet, svid och energimyndigheten. under 
2009 planerar svid att överta tävlingen. www.do.se 

tävlingar och utmärkelser

natIoneLLt och InternatIoneLLt

preMIeraDe I utMärkeLsen DesIgn s/sweDIsh DesIgn awarD – boo (bLå statIon) DesIgn: steFan borseLIus, 02 cocoon (02) DesIgn: syntes stuDIo,  
nuMb DesIgn: anna bonneVIer, receptor DesIgn: poc sweDen och askuL (askuL) DesIgn: stockhoLM DesIgn Lab. DessutoM preMIeraDes (ej på bILD) eVe  

(gaLLery pascaLe) DesIgn: cLaesson koIVIsto rune, open box (FagerhuLt beLysnIng) DesIgn: propeLLer, paceMaker (tonIuM) DesIgn: no pIcnIc och 
tonIuM, tekLa (kasthaLL Mattor & goLV) DesIgn: gunILLa LagerheM uLLberg och thInner (karL anDersson & söner) DesIgn: tobIas berneth

nationella projekt

DesIgn För aLLa

design för Alla är en vision som innebär att hela samhället ska 
fungera för alla människor. i praktiken är design för Alla ett  
arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster 
utformas för att fungera för så många människor som möjligt. 
treårsprojektet design för alla.se avslutades formellt under 
slutet av 2008. under verksamhetsåren har projektet genom
fört kampanjen ”Befria olikheten” och initierat och deltagit i 
ett fyrtiotal lokala och nationella aktiviteter. den 22 maj hölls 
projektets slutevent med konferens på Arkitekturmuseet och 
utställning på svensk form. Avsändare för design för alla.se 

har varit eidd sverige tillsammans med svid, Handisam och 
Handikappförbunden. Allmänna arvsfonden har finansierat 
projektet. eidd sverige är en del av eidd design for All europe 
med verksamhet i tjugo länder.

tillsammans med statens fastighetsverk och stockholms 
stad har design för alla.se drivit det fortfarande aktiva projektet 
värdig entré – tillgänglighet i kulturarvsmiljö. svid har upp
draget som designsamordnare. ett konkret resultat av sam
arbetet är liljevalchs konsthalls nya tillgängliga entré.
www.designforalla.se  
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Ytterligare ett antal projekt har fortsatt efter avslutandet av 
design för alla.se. Plats för kunskap är ett projekt som drivs 
av form/design Center i samarbete med svid i Malmö. Pro
jektet syftar till att utveckla skolmiljön – hur påverkar den  
fysiska miljön den pedagogiska processen och hur kan den 
fysiska platsen göra lärandet mer tillgängligt och bidra till en 
mer integrerad skola? Målet är att utveckla och lyfta fram nya 
sätt att se på skolmiljöns arkitektur och inredning. 

under våren genomfördes också ett projekt i Markaryds 
kommun i samarbete med svid i växjö. en industridesigner, 
en företagare, en landskapsarkitekt, en student och en repre
sentant från kommunen arbetade under en vecka med att ut 
veckla ett centralt beläget parkområde. resultatet redo visades 
i september och mottogs mycket positivt av kommunen. 

cIty MoVe InterDesIgn

Hur flyttar man ett samhälle? Hur kan människor involveras i 
processen? Hur kan vi använda design för att uppnå ett bättre 
resultat? det är några frågor som svid ställde under 2007 och 
som nu resulterar i projektet City Move interdesign 2009.

gruvan i Malmberget underminerar samhället och redan 1973 
flyttade man de första husen från riskzonen. nu måste man hitta 
nya platser för större delen av bebyggelsen. under våren 2009 
äger den internationella workshopen City Move interdesign rum 
i gällivare. Workshopen är huvudaktiviteten i ett projekt om att 
flytta människor och samhällen. utgångspunkten för projektet är 
att skapa nya förutsättningar för invånarna när hem, skolor, 

arbetsplatser och turistattraktioner måste lämnas eller flyttas, 
oavsett anledning. under två veckor samlas 40 experter från 
hela världen för att hitta nya lösningar på en positiv samhälls
omvandling med människan i fokus. deltagarna är allt ifrån 
designer, arkitekter och stadsplanerare till konstnärer, fors
kare och beteendevetare. 

redan sommaren 2008 inleddes City Move interdesign med en 
förstudie där boende i gällivare fick komma med idéer. resulta
tet finns med som underlag för att deltagarna i workshopen ska 
kunna ge förslag till åtgärder utifrån medborgarnas önskemål. 
dessutom planeras City Move innovation Center – ett forum för 
kunskap om samhällsomvandlingar och planerade befolknings
flyttar. Målet är att samla svensk och internationell spetskompe
tens och bli världsledande inom området.

City Move är ett icsid interdesignprojekt med syftet att ana
lysera, utveckla och föreslå lösningar på problem som har 
lokal förankring och internationell relevans. icsid, international 
Council of societies of industrial design har mer än 150 med
lemsorganisationer från mer än 50 länder och har direkta 
samarbeten och kontakter med fnorgan och eu. svid har 
sedan starten 1989 varit medlem i icsid och aktivt deltagit 
i arbetet med att sprida kunskap om design över världen. 
www.svid.se/citymove 

svid driver även de nationella projekten ekodesign och Part
nerskapet för fordonsrelaterad produktutveckling, som du 
kan läsa mer om på sidan 11 och 12.

natIoneLLt och InternatIoneLLt

MaLMberget I gäLLIVare genoMgår en oMVäLVanDe saMhäLLsFöränDrIng soM en FöLjD aV ortens oMFattanDe gruVVerksaMhet. F
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regional verksamhet

svid har en väl uppbyggd regional verksamhet och finns representerade i hela landet. vi 
har fem kontor med regionalt ansvar och ett lokalkontor som alla har till uppgift att infor
mera och inspirera näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet om designens betydelse 
inom produkt och verksamhetsutveckling.

vi förmedlar kontakter mellan företag, organisationer, design
konsultföretag och forskning och utbildning. under 2008 hade 
vi 15 samarbetskontor, fördelade över hela landet. de arbetar 
med designfrågor inom sitt län eller sin region, och är ofta en 
första kontakt för företag, näringsliv och organisationer som 
vill integrera design i sin verksamhet.

sVID I sunDsVaLL

region norr består av norrbottens, västerbottens, väster
norrlands, Jämtlands, gävleborgs, dalarnas och värmlands 
län, med ett svidkontor i sundsvall och ett lokalkontor för 
norrbotten på Centek i luleå. Christer ericson som under 
många år varit ansvarig för regionen flyttade under året till 
falkenberg och Bengt sandström, vd för design i väster
norrland, tog under hösten 2008 över ansvaret för regionen. 
Christer ericson arbetar kvar inom svid bland annat med an
svar för miljöfrågor.

sVID på LIDIngö

region Mellan består av stockholms, uppsala, västman
lands, Örebro, södermanlands och Östergötlands län och 
har kontor på lidingö i stockholm. Ansvarig för regionen är 
Per Östling.

sVID I göteborg

region väst består av västra götalandsregionen och Hallands 
län. Ansvarig för regionen är kaj Abbestam.

sVID I Växjö

region sydost består av Jönköpings, kalmar, kronobergs 
och gotlands län. Ansvarig för regionen är gisela Mattisson.

sVID I MaLMö 

region syd består av Blekinge och skåne län. Ansvarig för 
regionen är Marie loft.
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expanDera

Ökad tillväxt för små och medelstora företag med hjälp av 
design och en starkare designbransch i skåne och Blekinge. 
det är några av målen för projektet expandera som startade 
under slutet av 2008 och pågår till 2010. 

det övergripande syftet med expandera är att tydliggöra hur 
skånes och Blekinges näringsliv, kultursektor och offentliga 
verksamheter kan positionera sig som frontregioner genom 
att använda design för att öka attraktionskraften gentemot 
näringsliv och invånare. idag är tillgången på designer ojämnt 
fördelad mellan skåne och Blekinge, där Blekinge har brist 
på kompetens trots att Öresundsregionen utbildar flest de
signer i norra europa. 

expandera har fem insatsområden:

 integrera, koordinera och driva designprocesser riktade 
mot företag

 skapa och stärka nätverk

 Affärsutveckla designföretag

 samordna designinsatser och initiativ i skåne/Blekinge

 Marknads, kommunikations och informationsinsatser 

Projektet verkar för att jämna ut skillnader och ta tillvara de 
resurser som finns mellan regionerna så att respektive regions 
näringsliv får bättre förutsättningar till lönsamhet och tillväxt. 

expandera drivs av svid i Malmö. Projektet finansieras av 
eu och medfinansieras av nutek, region skåne, företagarna, 
länsstyrelsen i Blekinge, Malmö stad och svid som alla har 
representanter i styrgruppen. www.expandera.org 

DesIgnarena norD

designarena nord är ett projekt i norrbotten som drivs av 
svids lokalkontor på Centek i luleå. under tre år ska pro
jektet skapa ett intresse och en nyfikenhet för design, främst 
industriell design och försöka få norrbottniska företag att 
förstå att detta är något som de kan använda sig av för att 
få en ökad produktion och större vinster i företaget. Och på 
så sätt öka tillväxten i norrbotten. Men projektet står också 
inför utmaningen att det inte funnits något verksamt industri
designföretag i norrbotten de senaste tio åren och man vill 
göra det möjligt för företagen att lätt kunna få kontakt med en 
professionell industridesigner. www.designarenanord.se 

Våga Växa VInna

under 20082010 driver AlMi i gotlands, Jönköpings och 
kronobergs län tillsammans med svid, science Park Jön
köping, trä centrum och swerea sWeCAst projektet våga 
växa vinna. Projektet är ett exempel på ett större regionalt 
projekt där svid är samarbetspart och medfinansiär. Målet 
är att utveckla företagare och skapa lönsammare företag. 
våga växa vinna finansieras av eu och regionförbundet i res
pektive län. 

ForM och FunktIon För turIstanLäggnIngar

kvalitet i bemötande och i de produkter, paket och upplevel
ser som turister erbjuds, är av avgörande betydelse för om 
gästen väljer att komma tillbaks och för det budskap som 
gästen vill sprida. turistanläggningars form och funktion är ett 
program som drivs för tredje omgången av svids lokalkontor 
i norrbotten som finns på Centek i luleå och där närmare 40 
turistföretagare har varit och är involverade. syftet med pro
grammet är att medvetandegöra betydelsen av design och 
arkitektur i besöksnäringen i norrbotten och västerbotten. ett 
exempel är Camp ripan som lyckats bygga upp en ny och 
bredare kundkrets med hjälp av att arbeta mer strategiskt 
med design.

Projektet har varit mycket framgångsrikt och har även inspire
rat till projekt i landets södra delar. under 2008 startade svid 
i växjö projektet form och funktion i ljungby kommun, ett 
affärsutvecklingsprogram där man utgår ifrån designprocessen. 
fler projekt inom turistnäringen är på gång i andra delar av 
landet, både i norra och södra sverige.

regIonaLa projekt
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regIonaLa projekt

ForMens hus – ett InnoVatIVt centruM  
 För håLLbar DesIgn 

På formens Hus i Hällefors ska regionens företag få möta re
gionala högskolor och universitet och medarbetare från flera av 
världens främsta designuniversitet. det är en unik mötesplats 
som ska utveckla och utforska hur design bidrar till en hållbar 
utveckling och påverkar samhället, företagen och människan. 
Här arrangeras lokala, nationella och internationella konferenser 
men basen i verksamheten är utställningar inom designområdet 
och en omfattande boksamling inom design, konst och form. 
ett av de projekt som drivits på formens Hus under 2008 
handlar om att initiera ett utvecklingskluster med inriktning på 
hållbar design för det akuta boendet vid katastrofsituationer. 
På formens Hus finns dessutom fidu – landets enda högsko
leförberedande industridesignutbildning. svid är tillsammans 
med Hällefors kommun och svensk form stiftare av stiftelsen 
formens Hus och ingår i stiftelsens styrelse. 

DesIgn MeD oMtanke

satsningen design med Omtanke har blivit ett mycket högt 
prioriterat insatsområde inom västra götalandsregionen. 
svid i göteborg har under året varit aktiv i utvecklingen av en 
distanskurs som drivs av Högskolan i skövde. Men fokus har 
framför allt legat på utveckling och drift av en designstudio 
med fem designer, som tagit fram konceptuella produktför
slag utifrån behov hos Primärvården. koncepten har, tillsam
mans med expertstöd, erbjudits företag för vidare utveckling 
mot färdiga produkter. www.designmedomtanke.se

ärLIg koMMunIkatIon

svid i göteborg har tillsammans med västra götalands regi
on en och nutek drivit projektet Ärlig kommunikation för leve
rantörer inom fordonsbranschen. syftet är att utveckla och 
effektivisera företagens kommunikation med hjälp av design 
och på så sätt förstärka företagens konkurrenskraft. i fokus 
ligger företagens värden och ambitioner och man tittar på både 
produkter, tjänster, miljöer, grafisk kommunikation och beteen
den. resultaten visades under mässan elmia sub  contractor 
2008.

partnerskapet För ForDonsreLateraD  
proDuktutVeckLIng 

svid i göteborg driver det nationella Partnerskapet för  
fordonsrelaterad Produktutveckling, på uppdrag av nutek. 
Huvuduppdraget är att ansvara för teknikstödet till leverantö
rer inom fordonsbranschen och att marknadsföra, bistå och 
analysera företags projektansökningar till nuteks program 
för leverantörsutveckling. företag i hela landet har tilldelats 
stöd för att anlita extern kompetens inom teknik och design. 
förutom nutek och svid ingår även fordons komponent 
gruppen, teknikföretagen och västra götalandsregionen 
i partnerskapet. uppdraget är ett mycket bra exempel på 
hur man i en bransch som vanligtvis har lite kontakt med 
design får möjlighet att lyfta fram även design som utveck
lingskraft. 

ForMens hus I häLLeFors.
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tILL er tjänst

svid i växjö arbetar tillsammans med AlMi företagspartner 
kronoberg med projektet till er tjänst, ett utvecklingsprogram 
som riktar sig till kvinnor inom servicebranschen. Programmet 
syftar framför allt till att öka förståelsen och kunskapen om 
design men också att direkt öka konkurrenskraften för de 
deltagande företagen. Projektet är tvåårigt och ska resultera 
i ett handledarmaterial för de som i framtiden vill genomföra 
liknande utbildningar. under 2008 genomfördes två pilotom
gångar med mycket bra resultat hos deltagarna. 

ekoDesIgn

svid drev redan 19982002 projekten ”ekodesign – ett steg 
mot en hållbar framtid” och ”ekodesign – nästa steg mot en 
hållbar framtid”, som bland annat innebar att ett 50tal in
dustridesigner genomgick en utbildning i miljöanpassad 
produktutveckling. under 2008 utvecklades miljökonceptet 
vidare och under 2009 kommer en nationell vidareutbildning 
för designer med fokus på hållbar utveckling att starta. 

förutom seminarier och utbildning inom området hållbara 
affärer planeras en utveckling av svids webbplats, dit man 
kan vända sig för att få fördjupad kunskap inom området 
hållbar affärsutveckling.

FörstuDIer 

en del av svids verksamhet består i att genomföra förstudier 
tillsammans med regionala aktörer och undersöka möjligheterna 
inför start av olika projekt och verksamheter. under 2008  
genomfördes ett flertal förstudier i olika delar av landet.

DaLarna, gäVLeborg, VärMLanD 
design ska tillämpas som drivkraft för regional utveckling av 
näringslivet i dalarna, gävleborg och värmland! det var ut
gångspunkten för den förstudie för regionerna som genom
fördes under året och levererades i oktober 2008. förstudiens 
syfte var att undersöka förutsättningar, förankra innehållet 
och fastställa projektstrukturen, metoder och projektägare 
för ett framtida samarbetsprojekt med design. studien resul
terade i en strukturfondsansökan och förslag om start av ett 
nytt samarbetsprojekt, gävledala designlab. 

haLLanD 
under året genomfördes även en förstudie i Halland. stu
dien utvärderade förutsättningarna för design i Halland, en 
arena för nytänkande och kunskapsutveckling baserat på 
design som innovation. Målsättningen är att förstärka de  
regionala tillväxtmålen med design. förstudien genomfördes 
med stor delaktighet från region Halland, kommunerna i re
gionen, Högskolan i Halmstad med flera för att nå så bred 
förankring som möjligt för framtida insatser. 

koncept- och utVeckLIngskontor

Att skapa möten mellan studenter, eller nyutexaminerade  
designer, och företag är någonting svid har arbetat med 
under många år, framför allt genom sommardesignkontoret. 
nu pågår en utveckling av det arbetet och svid har under 
2008 genomfört ett antal förstudier kring utvecklingskontor, 
eller konceptkontor. Målet för de blivande kontoren är att 
skapa kreativa miljöer där olika kompetenser kan mötas och 
utveckla sin kompetens och där uppdragsgivare kan möta 
unga nyutexaminerade designer, tekniker och ekonomer i 
en kreativ miljö. upplägget bygger på att konceptkontoren 
ska kunna ta uppdrag från företag och offentlig verksamhet. 
i region Mellan genomfördes en förstudie kring start av ett 
utvecklingskontor på lidingö med plats för cirka 10 nyutex
minerade designer. utgångspunkten är att deltagarna pro
jektleder sina uppdrag själva men har tillgång till handledare 
från kunder och deras ordinarie leverantörer. dessutom kan 
erfarna konsulter kopplas in som coacher i projekten vilket 
innebär en utveckling av samarbetet mellan design företag 
och näringslivet.

Även i region sydost har det genomförts en förstudie, här 
för en eventuell start av ett konceptkontor i tranås med in
riktning på tillverkande industri i Jönköpings. Projektet är 
ett samarbete mellan svid och tranås utbildningscentrum 
(tuC). resultatet visar att merparten av företagen i studien 
skulle kunna tänka sig att lägga uppdrag på ett konceptkon
tor. en ansökan om medel för ett treårigt projekt kommer att 
göras under 2009.

regIonaLa projekt
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ForsknIngsprojekt

i samarbete med ivf och Chalmers har svid i göteborg un
der året avslutat forskningsprojektet kreAst ”kreativ och 
strukturerad arbetsmodell för konceptutveckling” som bland 
annat finansierats av vinnova. Huvudinriktningen har varit ut
veckling av arbetsformer för att korta ledtider i tidiga produkt
utvecklingsfaser, där designer och ingenjörer samverkar. thule, 
ABB robotik och Bacho medverkade i projektet som bland 
annat mynnande ut i en handbok för företag – Produktut
vecklarens receptbok för konceptutveckling. Handboken 
planeras att tryckas och spridas under 2009.

ludinno, som står för learning labs for userdriven innovation, 
är ett nordiskt projekt som drivs av svid under ledning av 
dotank i karlstad. Medverkar i projektet gör designhögskolor 
i Aalborg, Helsingfors och Oslo samt karlstads universitet 
och linköpings universitet. syftet är att skapa en lekfull miljö 
för företag att experimentera med användardrivna innova
tionsmetoder tillsammans med forskare och studenter. Målet 
med projektet är att öka vår kunskap om hur användare kan 
påverka och influera designprocessen. under 2008 har fem 
learning labs genomförts, varav två i linköping (ett inom 
ramen för sommardesignkontoret och ett i masterkursen  
Användardriven produktutveckling vid linköpings tekniska 
högskola). de andra tre har ägt rum i Aalborg, Helsingfors 
och Oslo. Över 100 studenter har involverats i projekt tillsam
mans med över 30 företag och organisationer. Projektet 
finan sieras av nordic innovation Center (niCe).

designmetodik som grund för en multidisciplinär innovations
process är ett forskningsprojekt som drivs av Busi ness & design 
lab, vid göteborgs universitet i samarbete med svid i Malmö. 
syftet är att integrera design metodik i den innovationsprocess 
som redan finns på ett företag. Arbetet bygger på antagandet 
att designmetodiken skiljer sig från traditionell problemlösning 
eftersom den är mer lösningsorienterad istället för problem
baserad. Målet är att kom plettera utvecklingsarbetet på före
tagen och skapa en mer effektiv innovationsprocess. Projektet 
finansieras av vinnova och medfinansieras av svid.

konkreta designinsatser för forskningsprojekt är ett tilläggs
projekt till design som grund för en multidisciplinär innova
tionsprocess och drivs av svid i Malmö. syftet är att stödja 
forskningsprojektet med resurser för att säkerställa att extern 

kompetens kan anlitas i forskningen. Målet är att designer 
och annan kompetens får möjlighet att utveckla innovations
arbetet i företagen på ett fullgott sätt. Projektet finansieras av 
eu och medfinansieras av göteborgs universitet/vinnova.

innovationskompetens och tillväxt för små och medelstora 
företag är ett forskningsprojekt som drivs vid lunds universi
tet, institutionen för designvetenskaper. Projektets mål är att 
öka den strategiska innovationskompetensen hos små och 
medelstora företag genom samverkan med industridesigner. 
syftet är också att bidra till industridesignkonsulternas egen 
strategiska utveckling. svids roll är att organisera workshops 
med industridesigner och att bidra med kontakter till företag 
och designer. Projektet är finansierat av vinnova och av Piep 
(the Product innovation engineering Program).  

svid arbetar aktivt med forskning och utbildning inom designområdet som en del i utveck
lingen av svenskt näringsliv och offentlig sektor. vi stödjer utbildning och kunskapsutveckling 
inom designområdet, identifierar behov av ny forskning, initierar och medverkar i forsknings
projekt och för ut resultat av forskning till näringslivet, den offentliga sektorn och akademin. 

forskning och utbildning
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svid har också initierat forskning på magisternivå genom att 
tillsammans med praktiker och forskare ta fram uppsatsäm
nen om design för masterstudenter med inriktning mot eko
nomi eller management. två seminarier arrangerades; ett vid 
ekonomihögskolan i lund och ett vid Business & design lab 
vid göteborgs universitet.

ForskarnätVerk

d&r, swedish design research network, som bildades 2003, 
är ett nationellt nätverk av design, teknik och ekonomiut
bildningar i sverige med intresse för och engagemang i de
signforskning. 2007 förverkligades forskarskolan för design 
med huvudsäte på ktH efter många års arbete av d&r och 
svid. d&r:s roll är nu att vara garant för att forskarskolan 
fullföljer sina åtaganden, men också att initiera ny forskning. 
det innebär bland annat stipendier med hjälp av de medel 
som medlemsinstitutioner har betalt in och som svid förvaltar. 

konFerenser och seMInarIer

under året arrangerades även forskningsorienterade konfe
renser och seminarier. ett exempel är Målinriktad design av 
tjänster, en konferens med svenska och utländska talare, 
som ägde rum i juni 2008. Bland annat medverkade Oliver 
king från engine service design, Birgit Mager från köln  
international school of design och daniel ewerman, från de
signföretaget transformator. konferensen var ett samarbete 

med linköpings universitet, göteborgs universitet, ktH och 
svensk teknik och design (std). tjänstedesign är ett för
hållandevis ungt forskningsområde, men har tagit fart på 
senare år och intresset bland praktiserande industridesigner 
ökar. svid arrangerade den första tjänstedesignkonferen
sen 2004. 

ett annat exempel är framtidens industridesign, som arran
gerades i lund av svid i samarbete med avdelningen för 
industridesign vid ltH och lunds kommun, i december 
2008. seminariet ägde rum i samband med utdelningen av 
Michael treschowstipendiet. Här medverkade praktiker 
från sverige och england, samt forskare och lärare från olika 
inriktningar. 

stIpenDIer

Michael treschowstipendiet ska uppmuntra studenter att 
fortsätta studierna från kandidatexamen till en utbildning  på 
magisternivå och utveckla sin designkompetens. under 2008 
delades stipendiet på 50 000 kr ut till ville lintamo, student 
vid designhögskolan i umeå.  

torsten dahlinstipendiet ska premiera kunskapsutveckling 
och forskning inom designområdet och delas ut till forskare 
eller praktiker som forskar med koppling till design. 2008 dela
des stipendiet på 50 000 kr ut till linda Worbin som forskar vid 
textilhögskolan i Borås.

ForsknIng och utbILDnIng

tILL Vänster 
VILLe LIntaMo tog eMot 

MIchaeL treschow- 
stIpenDIet VID seMInarIet 

FraMtIDens InDustrIDesIgn 
soM arrangeraDes I LunD. 

 
tILL höger 

LInDa worbIn tILLsaMMans 
MeD torsten DahLIn VID 

utDeLnIngen aV torsten 
DahLInstIpenDIet.
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svid, stiftelsen svensk industridesign, verkar för att företag,  
organisationer och offentliga verksamheter skall bli medvetna 
om designens betydelse som konkurrensmedel och för att de 
ska integrera design metodik i sina verksamheter. för att öka 
kunskapen om design är svids uppgift även att stödja forsk
nings och utbildningsinsatser inom designområdet.

svid bildades 1989 med föreningen svensk form, ingenjörs
veten skaps  akademien ivA och nutek som stiftare.

svid är organiserat för att uppfylla regionala krav där behov och 
ambi tioner inom näringslivsorganisationer varierar. Huvudkon
tor, 5 regionkontor och 1 lokalkontor har bedrivits inom ramen 
för basanslaget och med uppväxling av regionala medel. svid 
är också projektägare med medfinansiering från bl a nuteks 
strukturfonder i hela landet. svid ingår i samverkansformen 
sds (svenskt designsamarbete) mellan sveriges designorga
nisationer med målsättningen att föra in design i det nationella 
policyarbetet.

svid ingår även i en internationell arbetsgrupp som verkar för att 
design förs in i det europeiska policyarbetet.

under 2008 genomfördes 5 sommardesignkontor där uppdrags
givare och studenter möts i olika idéfokuserade designprojekt.  
under året medverkade de regionala svidkontoren i design 
Open 2008, en tävling för gymnasie och högskolor. svids sam
arbetskontor i västernorrland är huvudman för den regionala 
tävlingen som under 2008 utökats till att omfatta flera regioner.

en uppföljning av kartläggningen ”ekonomiska effekter av och 
attityder om design” som gjordes 2004 påbörjades under hösten 
2007 och presenterades under våren 2008.

gällivare kan bli ett praktikfall och en förebild för hur ett samhälle 
kan hantera en omflyttningsprocess med hjälp av designmetoder 
som sätter människan i centrum. under 2008 har en work
shop ”City Move interdesign 2009” planerats i samarbete med 
kommunen, invånarna och lkAB, för genomförande i gällivare 
i mars 2009. i planeringen har bl a ingått ett sommardesign
kontor i något mindre skala. 40 internationella delegater från 17 
länder kommer att delta.

under året har en tjänstedesignkonferens hållits med syfte att 
upp märk  samma tjänsteföretag att använda designprocessens 
metoder och tanke sätt för effektivare och bättre målgruppsan
passad utveckling.

två stipendier har delats ut på vardera 50 tkr. torsten dahlinsti
pendiet till linda Worbin, textilhögskolan i Borås, för sin forsk
ning om smart textiles, Michael treschowstipendiet till ville lintamo, 
masterstudent vid designhögskolan i umeå. utdelningen av 
torsten dahlinstipendiet ägde rum vid nordcodes seminarium. 
i samband med Michael treschows stipendieutdelning arrange
rade svid ett seminarium med temat framtidens industridesign 
på ikdC, ingvar kamprad design Center i lund (ltH).

under året utgavs tidskriften design & Affärer, ett magasin om 
design för affärsutveckling.

ny digital forskningspublikation har påbörjats för utgivning under 
första kvartalet 2009.

svid har under 2008 erhållit 12 (12) mkr från staten för verk
samheten.

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

förvaltningsberättelse

resultat och ställning 2008 2007 2006 2005 2004

verksamhetsintäkter 31 804 35 976 16 386 75 021 20 958

verksamhetskostnader 32 878 37 080 15 618 75 122 20 418

verksamhetsresultat 1 074 1 104 769 102 541

resultat efter finansiella poster 1 102 849 902 318 623

Balansomslutning 20 651 28 464 36 920 25 822 53 950

eget kapital 4 527 5 631 6 479 5 577 5 260

Medelantal anställda 9,5 9,5 9 7 7

styrelsen och verkställande direktören har beslutat att reserverade medel om 621 tkr 
varav årets resultat 1 102 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. 
    

Årsredovisning 2008

styrelsen och verkställande direktören för stiftelsen svensk 
industridesign avger härmed redovisning för stiftelsens 20:e 
verksamhetsår.
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resultaträkning

(TKR) not 2008 2007

Verksamhetsintäkter

erhållna statliga bidrag 12 000 12 000

försäljningsintäkter 62 8

Övriga intäkter 1 19 742 23 968

31 804 35 976

Verksamhetskostnader

Projektkostnader 2 23 181 26 034

Personalkostnader 3 6 608 7 277

lokalkostnader 1 020 1 169

Övriga externa kostnader 1 953 2 427

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 115 174

-32 878 -37 080

Verksamhetsresultat -1 074 -1 104

resultat från finansiella investeringar

ränteintäkter 183 97

Övriga finansiella intäkter 46 158

nedskrivning kortfristiga placeringar 257 0

årets resuLtat -1 102 -849

ingående disponibla medel 8 1 723 2 572

Årets resultat 1 102 849

Att disponera 621 1 723

Avsättning till verksamhetsreserv 0 0

utgående disponibla medel 621 1 723
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 not 2008-12-31 2007-12-31

tILLgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

kontorsmaskiner och datorer 5 41 52

Övriga inventarier 6 81 157

summa anläggningstillgångar 122 209

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

kundfordringar 1 277 3 102

Övriga fordringar 1 147 770

Pågående projekt 7 12 284 14 340

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 715 480

summa kortfristiga fordringar 15 423 18 692

kortfristiga placeringar 11 3 427 3 638

kassa och bank 1 678 5 925

summa omsättningstillgångar 20 529 28 255

suMMa tILLgångar 20 651 28 464

skuLDer och eget kapItaL

eget kapital 8

Bundet eget kapital

stiftelsekapital 15 15

donationsmedel 141 141

156 156

Fritt eget kapital

verksamhetsreserv 3 750 3 750

Balanserat resultat 1 723 2 574

Årets resultat 1 102 849

4 371 5 475

summa eget kapital 4 527 5 631

kortfristiga skulder

erhållna, ej utnyttjade anslag 9 11 343 18 806

leverantörsskulder 643 1 514

Övriga kortfristiga skulder 1 657 126

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 482 2 386

summa kortfristiga skulder 16 124 22 833

suMMa eget kapItaL och skuLDer 20 651 28 464

poster InoM LInjen

ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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stiftelsens redovisning överensstämmer med redovisnings och värderings
principer i Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens rekommenda
tioner och uttalanden.

följande värderings och redovisningsprinciper har tillämpats i årsredovis
ningen.

projektredovisning

resultatavräkning görs när projektet är avslutat. redovisningen sker brutto, 
d.v.s. på tillgångssidan redovisas nedlagda kostnader som pågående projekt 
och på skuldsidan redovisas erhållna ännu ej avräknade 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 Övriga intäkter

 2008 2007

designstrategi ericsson 550 0

design s 0708 1648 0

sdk 07/08 150 246

sdk gotland 07/08 967 1 050

förstudie design som drifkraft 700 0

uppstart utvecklingskontor i sthlm 250 0

samarbetskontor Halmstad 1630 0

sdk Halmstad 08 810 0

kreast* 1120 0

förstudie design i Halland 350 0

Att utvecklas med design 183 0

design för alla 11384 0

24 h design för kkstiftelsen 0 333

turistanl. form & funktion 0607 0 3 510

sdk tornedalen 07 0 817

sdk norrbotten 0506 0 2 379

industridesign Bd o AC 0 6 330

sdk västernorrland 0607 0 1 590

designförstudie AC 0 400

kreativa företag 0 1 840

d & r konsortiet 0 1 629

konferensen "design inquiries" 0 661

utvärderingen dsu 0 1 863

designantologin 0 350

forskningsledare 0 196

Övriga projekt 0 773

19 742 23 968

not 2 Projektkostnader

 2008 2007

regionkostnader 2 154 2 648

utställningsverksamhet 0 126

designstrategi ericson 307 0

information 410 662

ekonomiska effekter av design 522 0

design s 0708 1 979 0

sdk 07/08 257 37

sdk gotland 07/08 968 1 027

förstudie design som drivkraft 700 0

uppstart utvecklingskontor 300 0

samarbetskontor Halland 1 616 0

sdk Halmstad 08 811 0

kreast* 1 119 0

förstudie design i Halland 350 0

Att utvecklas med design 183 0

tjänstedesignkonferens v08 42 0

design för alla 11 384 0

24 h design för k/k stift 0 266

turistanl. form & funktion 0607 0 3 505

industridesign Bd o AC 0 6 330

design i offentlig utveckling/förstudie 0 132

sdk tornedalen 07 0 750

sdk norrbotten 0506 0 2 189

sdk västernorrland 0607 0 1 874

kreativa företag 0 1 840

d& r konsortiet 0 1 453

designantologin 0 378

konferensen "design inquiries" 0 676

utvärderingen dsu 0 1 863

Övriga projekt 79 277

23 181 26 034

tilläggsupplysningar  
och redovisningsprinciper

*(kreativitetsbefrämjande strukturerad arbetsmodell för konceptutveckling)
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not 3 Medelantalet anställda, lÖner, andra 
 ersättningar och sociala avgifter

 2008 2007

Medelantalet anställda med fördelning  
på kvinnor och män uppgår till

kvinnor 7,5 7

Män 2 2,5

totalt antal anställda 9,5 9,5

Löner och ersättningar uppgår till

styrelse 66 72

vd 1 053 1 008

Övriga anställda 4 386 4 420

totala löner och ersättningar 5 505 5 500

sociala avgifter enligt lag och avtal 1 955 1 954

Pensionskostnader (varav 353 tkr /342 tkr till vd) 1 024 1 180

totala löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader

8 484 8 634

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

not 4  avskrivningar PÅ Materiella 
 anläggningstillgÅngar

 2008 2007

kontorsmaskiner och datorer 39 98

Övriga inventarier 76 76

 -115 -174

not 5  kontorsMaskiner och datorer

 2008 2007

ingående anskaffningsvärde 615 609

inköp 28 23

försäljningar/utrangeringar 83 17

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 560 615

ingående avskrivningar enligt plan 563 482

försäljningar/utrangeringar 83 17

Årets avskrivning enligt plan 39 98

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-519 -563

utgående planenligt restvärde 41 52

not 6 Övriga inventarier

 2008 2007

ingående anskaffningsvärde 398 389

inköp 0 9

försäljningar/utrangeringar 0 0

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 398 398

ingående avskrivningar enligt plan 241 165

försäljning/utrangeringar 0 0

Årets avskrivning enligt plan 76 76

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-317 -241

utgående planenligt restvärde 81 157

not 7  PÅgÅende Projekt

pågående projekt har värderats till nedlagda kostnader och utgörs av:

   2008

Miljöpolicy för svid 132

City Move interdesign 1 500

design s 0708 turné 72

värdig entré 364

ludinnO 
(learning labs for userdriven innOvation)

1 113

kompetensutv. för designer 108

designarena nord 2 549

Partnerskapet fordonsrelaterad prod.utv. 549

Produktutveckling för fordon 2 471

design med omtanke 592

Ärlig och entydig kommunikation 893

vilArätt sittmöbel i alla lägen 209

design i småland 14

form o funktion för turistanl. i småland 221

designmetodiken som grund 215

konkreta designinsatser   185

expandera 1 064

nya digitala designjournalen 20

design för allabeslutsfattare 13

summa pågående projekt 12 284

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

not 8  fÖrändring i eget kaPital

 
 

stiftelse- 
kapital

Donations-
medel

Verksamhets- 
reserv

Fritt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 15 141 3 750 1 723

resultatdisposition enligt 
styrelsebeslut

Årets resultat – – – 1 102

utgående balans 15 141 3 750 621

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.

tILLäggsuppLysnIngar och reDoVIsnIngsprIncIper
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not 9  erhÅllna, ej utnyttjade anslag 

  
   2008

Miljöpolicy för svid 156

City Move interdesign 2 200

design s turné 398

sdk, sommardesignkontoret 50

värdig entré 326

ludinnO 
(learning labs for user driven innOvation)

1 441

designarena nord 1 053

Partnerskapet fordonsrel. Prod.utv. 615

Produktutv. o design för fordon 2 650

design med omtanke 625

Ärlig o entydig kommunikation 368

vilArät sittmöbel i alla lägen 176

design i småland 30

form o funktion för turistanl. i småland   51

designmetodiken som grund 192

konkreta designinsatser 96

expandera 186

d & r konsortium 100

nya digitala designjournalen 155

kreativitetsåret 2009 100

intressentföreningen 50

design för allabeslutsfattare 324

summa erhållna, ej utnyttjade anslag 11 343

not 10  uPPluPna kostnader och fÖrutbetalda intäkter 

 

 2008 2007

löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 174 1 093

Övriga upplupna kostnader 1 082 618

verksamhetsberättelse 150 300

revisionsarvode 75 75

ej utnyttjade projektmedel 0 300

summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

2 482 2 386

not 11  kortfristiga Placeringar

 2008 2007

seB Penningmarknad 3 427 3 638

seB försiktig portfölj marknadsvärde 3 427 3 928

tILLäggsuppLysnIngar och reDoVIsnIngsprIncIper

stockholm 20090305

Peter geisler
Ordförande

 kersti sandin Bülow soki Choi

 lena Johansson ewa kumlin

 fredrik Magnusson lars Öjefors

robin edman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 20090305

Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i stiftelsen 
svensk industridesign för räkenskapsåret 2008. det är styrel
sen och verkställande direktören som har ansvaret för räken
skapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvalt
ningen på grundval av min revision. 

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i  
sverige. det innebär att jag planerat och genomfört revisio
nen 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 och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade i årsredo
visningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelse
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om 
styrelseledamoten eller verkställande direktören på annat sätt 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

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 och verkställande direktören har inte 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

stockholm 20080305

Jan Åke Magnuson

Auktoriserad revisor

till styrelsen i stiftelsen svensk Industridesign

organisationsnummer 802014-1001
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inledande bestäMMelse

1§   stiftelsen svensk industridesign består av medel 
som enligt donationsbrev 19881101 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 sam 
 hället 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

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 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 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 ingenjörsvetenskapsakade
mien (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 leda
möterna är närvarande.

7§   styrelsen skall sammanträda på kallelse av 
ordföranden.

Ordföranden skall sammankalla styrelsen om 
minst två ledamöter begär det.

8§   nutek, fsf, ivA beslutar om ersättning till 
styrelsens ledamöter.

teckningsrätt

9§  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 årsredovisningslagen 
(19951554).

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

12§  stiftelsens styrelse skall senast i maj månad 
varje år till föreningen svenskt näringsliv samt 
till nutek avge årsredovisning för det gångna 

året, innehållande styrelsens förvaltningsberät
telse samt resultat och balansräkning.

13§  för granskning av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning och räkenskaper utser 
nutek en auktoriserad revisor jämte 
suppleant.

revisorerna skall senast i maj månad varje år 
avge revisionsberättelse till föreningen 
svenskt näringsliv och till nutek.

inforMations och uPPdrags
verksaMhet

14§  stiftelsen skall löpande informera om 
stiftelsens verksamhet.

stiftelsen kan efter beslut av styrelsen åtaga 
sig forskningsuppdrag. för sådant uppdrag 
skall särskilt avtal träffas.

bidrag MM

15§  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 styrelsesam
manträdet. stadgeändring skall fastställas av 
nutek, fsf och ivA.

uPPlÖsning av stiftelsen

17§  Beslut om upplösning av stiftelsen kan fattas 
av nutek, fsf och ivA. stiftelsens eventuellt 
överskjutande medel skall vid upplösning 
anvisas för ändamål som överensstämmer 
med 2§.

tillsyn

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

stadgar för 
stiftelsen svensk industridesign
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sVID,
stiftelsen svensk Industridesign
sveavägen 34, 6 tr
111 34 stockholm
epost: info@svid.se
tel växel: 08406 84 40
fax: 08661 20 35

robin edman
VD
tel: 08406 84 43
robin.edman@svid.se

anne Flyboo
Regionchef
tel: 08406 84 44
anne.flyboo@svid.se

claes Frössén
Ansvarig branschrådgivning och
specialprojekt
tel: 08406 84 45
claes.frossen@svid.se

hjördis nilsson gråberg
Ekonomi- och personalchef
tel: 08406 84 41
hjordis.nilsson@svid.se

Lisbeth svengren holm
Ansvarig forskning och utbildning
tel: 08406 84 42
lisbeth.svengren.holm@svid.se

caroline Lundén-welden
Informatör och webbansvarig
tel: 08406 84 48
caroline.lundenwelden@svid.se

karin stener
Kommunikationsansvarig
tel: 08406 84 46
karin.stener@svid.se

jenny söderman
Ekonomiassistent och administratör
tel: 08406 84 49
jenny.soderman@svid.se

projekt/konsuLter

anna hrdlicka
Nationell samordnare  
Sommardesignkontoret
tel: 070519 27 18
anna.hrdlicka@svid.se 

hans tell
Seniorkonsult/Teknikmäklare
tel: 070872 77 20
hans.tell@svid.se

sVID-kontor:

Marie Loft
sVID i Malmö
c/o MinC
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
tel: 04023 08 40
Mobil: 070680 27 73
marie.loft@svid.se

gisela Mattisson
sVID i Växjö
Box 1501
Besöksadress: kungsgatan 10
351 15 växjö
tel: 047070 74 17
Mobil: 070644 26 87
gisela.mattisson@svid.se

kaj abbestam
sVID i göteborg
Box 11339
Besöksadress: World trade Center
Mässans gata 18
404 27 göteborg
tel: 03177 40 440
Mobil: 070563 65 46
kaj.abbestam@svid.se

per östling
sVID på Lidingö
dalénum 11
Besöksadress: entreprenörsHuset,
dalénum 105
181 70 lidingö
tel: 08731 09 70
Mobil: 070731 09 88
per.ostling@svid.se

christer ericson
sVID i sundsvall 
t o m 30/9 2008
därefter Miljöansvarig
telefon: 0346133 85
Mobil: 070574 27 56
christer.ericson@svid.se 

bengt sandström 
fr o m 1/10 2008
storgatan 90
Campus Mittuniversitetet
851 70 sundsvall
tel: 06061 42 38
Mobil: 070678 03 48
bengt.sandstrom@svid.se

gry holmgren hafskjold
sVID, lokalkontor norrbotten
Centek, vid luleå tekniska universitet
Aurorum 6
977 75 luleå
tel: 092049 11 52
Mobil: 070615 11 52
gry.holmgren@svid.se 

kontaktinformation
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