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innehåll

2009 har varit intensivt och intressant på många sätt. sVid 
har bland annat varit delaktig i eu-kommissionens arbete för 
att föra in design i den nya innovationspolicyn. ett både om-
fattande, inspirerande och banbrytande arbete, som på sikt 
leder till en starkare konkurrensposition för eu i den allt hår-
dare internationella positioneringen. Precis som i andra sam-
manhang är det här viktigt att fokusera på vad design och 
designmetodik kan ge för resultat. På sVid arbetar vi för att 
svenska verksamheter ska bli världsledande i att strategiskt 
och operativt arbeta med design. det gör vi för att vi vet att 
det fungerar. företag som investerar i design har, i jämförelse 
med de som inte investerar i design, högre omsättning, större 
vinst, de anställer mer personal, är mer innovativa och expor-
terar mer. Möjligheterna till utveckling är oändliga! 

Att integrera design på strategisk nivå i svenska företag ökar 
möjligheten att vara mer konkurrenskraftig och finna nya af-
färsmöjligheter. Vi ser att miljökraven i samband med utveck-
ling av produkter och tjänster kommer att öka väsentligt och 
att hållbar affärsutveckling efterfrågas allt mer – vilket ställer 
högre krav på både designköpare och leverantörer. därför 
skapade sVid den webbaserade Hållbarhetsguiden och ut-
bildningar i affärsutveckling (läs mer på sid 5). Vi vill inspirera 
och utbilda designer, arkitekter, samhällsutvecklare, pro-
duktutvecklare, företagare, studerande, forskare och olika 
organisationer om designmetodernas roll i arbetet för en hållbar 
utveckling. Här finns en stor potential att bättre synkronisera 
behov och leverans i designarbetet. 

På sVid har vi lång erfarenhet av att driva nationella och  
regionala projekt. i våra projekt väljer vi ofta att arbeta med 
företag som annars inte skulle ha någon möjlighet att komma 
i kontakt med design. designkonsultföretag ser många 
gånger inte den gruppen företag som sin primära målgrupp 
- framför allt eftersom startsträckan är längre och företagen 

kan ha osäkrare ekonomi. det är ett långsiktigt arbete, men 
möjligheten att para ihop företaget med rätt designkonsultföretag 
ger resultat. Våra kunniga regionala projektledare fungerar 
som bollplank för beställarföretaget under utvecklingsarbetet. 

City Move interdesign är ett lysande exempel på design som 
bärare och förmedlare av kunskap, kompetens och idéer – i 
det här fallet för att skapa ett nytt samhälle. under workshopen 
i mars/april 2009 kände vi att vi var på gång att skapa någon-
ting riktigt bra, en början på en ny framtid för gällivare kommun, 
lkAB och invånarna i regionen. Men resultatet har spridit sig 
längre än så. Projektet väcker stor internationellt uppmärk-
samhet och under året har vi bland annat presenterat City 
Move interdesign under World design Congress i singapore 
och på slutkonferensen för eus år för kreativitet och innovation. 
under 2010 arbetar vi vidare med att förverkliga City Move 
Center, ett designdrivet kunskapscentrum för utveckling och 
forskning för planerade stadsflyttar. 

intressentföreningen för sVid skapades under slutet av 2008 
och har nu funnits i drygt ett år. den ger oss ett nytt sätt 
skapa kontaktytor, stimulera kunskapsutbyte och nätverkande. 
det är blandningen av medlemmar som är styrkan. det finns 
en stor potential i ett nätverk som innehåller olika typer av 
organisationer; företag, offentliga verksamheter och akademin. 
Vi kan lära av varandra och tillsammans utveckla svenska före-
tag och verksamheter. det har börjat väldigt bra och vi ser 
fram emot ett utvecklande 2010!

robin edman, Vd sVid

Växande företag  
med hållbar affärsutveckling

Vd har ordet

f
o

t
o

: 
M

a
G

n
u

S
 L

ä
n

j
e



4

Vi arbetar också aktivt för att stödja utbildnings- och forsk-
ningsinsatser inom designområdet i syfte att öka kunskapen 
om design.

sVid har i uppdrag från näringsdepartementet och tillväxt-
verket att främja svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga 
med hjälp av att medvetet satsa på strategisk design. det gör 
vi genom att:

 ha nationell och regional närvaro

 driva designprojekt med hållbar utveckling som en själv-
klar inriktning

 stödja och bedriva forskning

 utveckla designleverantörer - designbranschen 

 initiera utbildningar med syfte att utveckla och sprida  
kunskap om designarbete 

 utveckla utmärkelser och tävlingar

 vara delaktiga i att skapa och dela ut stipendier

när sVid initierar, utvecklar och driver projekt söker vi upp 
företag som vi och andra bedömer har potential att utvecklas. 
i våra projekt väljer vi ofta att arbeta med företag som annars 
inte skulle ha någon möjlighet att komma i kontakt med de-
signkompetens. sVids roll är att inspirera, analysera och för-
medla professionell designkompetens från designkonsulter i 
det privata näringslivet. under 2009 deltog totalt 221 företag 
aktivt i projekt genom sVid och 189 företag fick rådgivning. 
Vi arbetar aktivt för att nå ut till företag över hela landet. ett 
ytterligare exempel är design & Affärer, sVids magasin om 
design för affärsutveckling. Magasinet kom ut med ett nytt 
nummer under 2009 och här kan man bland annat läsa om 
goda exempel, hållbarhetsfrågor och nya projekt. 

sVid har ett brett kontaktnät och vi arbetar tillsammans med 
andra organisationer, både i sverige och internationellt, för 
att utveckla designområdet. Bland annat ingår sVid i en in-
ternationell arbetsgrupp som arbetar för att design förs in i 
eu-kommissionens policyarbete. i september 2009 startade 
nordic design Manager network, det första nordiska nätverket 
för design manager som är anställda på företag. initiativet till 
nätverket togs av ddC, dansk design Centre och sVid är 
ansvarig för den svenska delen av nätverket.

intressentföreningen för sVid startade 2008 och hade 44 
medlemmar i december 2009. intressentföreningen är en 
ideell förening som är öppen för företag, organisationer, of-
fentliga verksamheter, högskolor och universitet. syftet är att 
skapa ett aktivt nätverk där medlemmarna har möjlighet att 
utveckla sin verksamhet av och med design och under året 
genomfördes ett antal aktiviteter för medlemmarna. Bland 
annat lades årsmötet och en temakonferens med inriktning 
på hållbar samhällsutveckling i gällivare, samtidigt som work-
shopen City Move interdesign (läs mer på sid 7) pågick. 

sVid – en nationell och regional nätverkande aktör

Att strategisk design främjar affärer är bevisat om och om igen. Både vad gäller innovationer 
av produkter och tjänster och i utvecklingen av företagens varumärken. sVid arbetar för att 
företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens bety-
delse som konkurrenskraft och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. 
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håLLBarhetSGuIden – hjäLp att hItta rätt VäG

Alla vill vi vara ansvarstagande och inte belasta vår jord i onödan. 
frågan är hur? Med hjälp av sVids webbplats Hållbarhets-
guiden (hallbarhetsguiden.se) får företag och designer nyttiga 
länkar och inspiration att hitta rätt i hållbarhetsdjungeln.

Hållbarhetsguiden hjälper besökaren att hitta rätt bland ord 
och begrepp som ekodesign, socialt ansvarstagande, biomi-
micry och lCA. Webbplatsen har utvecklats med stöd av till-
växtverket och är ett första steg för att samla kunskap som 
kan underlätta utvecklingen av en hållbar framtid.

sVid har en tradition att aktivt jobba med miljöfrågor inom 
olika projekt. 2008 tog sVid fram en miljöpolicy och Hållbar-
hetsguiden är ett naturligt nästa steg. i guiden finns samlad 
information och länkar som berör ämnet hållbarhet och frå-
geställningar som kan uppstå kring miljö. den vänder sig till 
designer, arkitekter, samhällsutvecklare, produktutvecklare, 
företagare, studerande och forskare. dessutom vänder den 
sig till olika organisationer som arbetar för ett hållbart sam-
hälle med utgångspunkt från designmetoden.

www.hallbarhetsguiden.se 

kurS Ger håLLBara VerktyG

kursen ”Hållbar affärsutveckling” lär designern att bli bättre 
på affärer, och att sälja sin kunskap mer effektivt. genom 
att förmedla insikter i och kunskaper om hur miljönytta kan 

föras in i designprocessen bidrar utbildningen samtidigt till en 
långsiktigt hållbar utveckling.

designer har stor påverkan på och ansvar för produkters 
utformning i sin yrkesroll. i sVids miljöpolicy har vi lagt fast 
att om vi kan tillföra miljökunskap till designerkåren, är det 
kanske den största miljönytta vi kan bidra med. Om designer 
dessutom kan agera mer affärsmässigt och nå fler avslut kan 
miljökunskapen komma in i fler företagsuppdrag.

kurserna vänder sig till de yrkesgrupper som arbetar med 
produktutveckling och design. kursens mål är att – för de-
signer, arkitekter och produktutvecklare – tydliggöra design-
metodernas roll i arbetet för en mer hållbar utveckling. detta 
samtidigt som den vill utveckla deltagarna som företagare. 
Cirka 35 procent av utbildningen handlar om miljöarbete, 
cirka 65 procent om designern som företagare. 

utbildningen har redan genomförts på ett par orter. responsen 
har varit positiv och kursen kommer att arrangeras i umeå, 
göteborg och Malmö under 2010. deltagarna har kommit 
från företag av olika storlek, allt ifrån byråer med 50-talet an-
ställda till enmansföretag. 

 

nationellt arbete

för att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv krävs samarbete. Vi tror på sam-
verkan för att nå resultat och en stor del av vår verksamhet syftar till att skapa förutsätt-
ningar för att andra ska kunna ta utvecklingsarbetet vidare. Vi arbetar för att hitta nya vägar, 
testa nya arbetssätt och visa på nya möjligheter där design kan göra skillnad.
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SoMMardeSIGnkontoret –  
fraMGånGSrIka frItänkare

Varumärkesutveckling, förpackningar, centrumanläggningar 
och cykelleder. det är bara några av de företagsuppdrag 
studenterna tog sig an i sommardesignkontoret. 2009 fanns 
sommardesignkontoret på sex olika platser runt om i landet; 
Jokkmokk/Älvsbyn, lycksele/norsjö, fagersta/norberg, lin-
köping, småland (gislaved) och Varberg.

sommardesignkontoret har funnits sedan 1998, och drivs 
av sVid sedan 2001. syftet är att visa uppdragsgivare – allt 
från små och medelstora företag, till kommuner, länsstyrel-
ser och större företag – den kraft som ligger i att arbeta 

med designmetodik för att förbättra sin produkt, verksamhet 
eller idé.

ett sommardesignkontor består av studenter från högskolor 
och universitet med olika inriktning – allt från klassiska 
design utbildningar (industridesign, grafisk design, inredning, 
arkitektur och landskapsarkitektur) till ingenjörer och ekonomi-
studenter – från sverige och från andra länder. studenterna 
samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembase-
rade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. etablerade 
designer och/eller arkitekter finns med som handledare och 
bollplank. resultatet blir idébaserade lösningar som upp-
drags  givaren kan utveckla. 

natIoneLLt arBete

Studenter från SoMMardeSIGnkontoret SMåLand på ISaBerGtoppen I GISLaVed.

en utVärderInG VISar att Så MånGa SoM åttIo procent aV tIdIGare årS uppdraGSGIVare har VaLt att Gå VIdare Med deSIGnIdéerna. 
tILL VänSter och I MItten: InByGGd peLLetSeLdad fjärrVärMecentraL Med SkorSten I ett LeVande fILter, från SoMMardeSIGnkontoret VarBerG. 
tILL höGer en IdéSkISS på en MöteSpLatS I centraLa faGerSta för kuLtur och handeL, från SoMMardeSIGnkontoret faGerSta/norBerG.
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deSIGn open – unGt och öVerraSkande

sVids tävling design Open är en titt in i framtiden där nya 
idéer, vinklar och lösningar vänder upp och ner på invanda 
mönster och begrepp. design Open är årlig och hittar fram-
tidens designer, innovatörer och entreprenörer som redan 
i skolan får visa vad de kan. samtidigt är design Open en 
inspirationskälla för näringslivet där deltagarna överraskar 
med nya idéer och nya vinklar. Miljö och energi är grunden 
i tävlingen. 2009 års tema var framtidens transporter – en 
utmaning som lockade 65 lag från gymnasier och högskolor 
från hela sverige. 

i september 2009 sjösattes tävlingen och design Open gjorde 
en turné med tre designfestivaler: i göteborg, i stockholm 
och i sundsvall. design Open består av två tävlingsklasser, 
en för gymnasieskolan och en för utbildningar på högskola, 
universitet och folkhögskolor. Varje lag har en coach, en egen 
professionell designer, till sitt förfogande. design Open gör 
det möjligt för studenterna att få känna på och arbeta med en 
verklighet de annars inte haft möjlighet att få kontakt med.

i mars 2010 är det prisutdelning på sveriges energiting. de 
vinnande bidragen ställs sedan ut från april till och med de-
cember 2010 för att så många som möjligt ska få chans att 
inspireras.

www.designopen.se

natIoneLLt arBete
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cIty MoVe InterdeSIGn

Hur flyttar man en stad? eller rättare sagt, hur flyttar man 
människor från sina hem, när marken försvinner under deras 
fötter? invånarna i Malmberget i gällivare kommun har sedan 
länge succesivt tvingats flytta på grund av lkABs allt inten-
sivare gruvdrift. Befolkningen upplever större osäkerhet och 
otrygghet än någonsin. när, hur och vart ska man flytta?

förVäntanSfuLLa Studenter på deSIGnfeStIVaLen I StockhoLM.

ett förSLaG från en aV de totaLt Sex arBetSGrupperna under WorkShopen cIty MoVe InterdeSIGn. en SkISS på ett SaMekuLturcentruM på 
dundret Med utkIkSpLatS, renhäGn och reStauranG.
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natIoneLLt och InternatIoneLLt
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sVid startade 2007 City Move interdesign, ett treårigt projekt 
med en workshop som huvudmoment. Workshopen genom-
fördes i Malmberget under två veckor i mars/april 2009 med 
38 designer, arkitekter, stadsplanerare och forskare från 
hela världen. syftet var att se om man genom en designpro-
cess kan påverka och förbättra samhällsutvecklingen och 
öka invånarnas delaktighet. Med stöd av gällivare kommun 
och lkAB tog deltagarna fram en stor mängd förslag på hur 
kommunen ska organisera sig, kommunicera med invånarna, 
utforma nya områden och skapa ett attraktivt samhälle för 
alla. som en följd av projektet har nu kommunledningen och 

lkAB börjat arbeta tillsammans med gemensamma mål i 
projektet nya gällivare.

ett av sVids mål med projektet är att etablera City Move 
Center, ett kunskapscentrum för utveckling och forskning 
med designkompetenser inom ämnet planerade stadsflyttar 
på grund av omgivande hot. det finns idag inte någon samlad 
kunskap om detta och syftet med City Move Center är att det 
ska erbjuda erfarenhetsbyte mellan orter runt om i världen 
som är berörda av samhällsomvandling.

www.svid.se/citymove

en VISIon aV ett fraMtIda GäLLIVare. ILLuStratIon IVan carteS.

under WorkShopen förVandLadeS SporthaLLen I MaLMBerGet tILL en arBetSpLatS för deLtaGarna. 
närInGSMInISter Maud oLofSSon deLtoG VId SLutpreSentatIonerna.
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regional verksamhet

sVid har lång erfarenhet av att skapa och driva framgångsrika regionala projekt tillsammans 
med företag, regioner, kommuner och organisationer. Vi finns representerade över hela 
landet och har sex kontor med regionalt ansvar, från Malmö i söder till luleå i norr. 

sVids roll är att informera och inspirera näringsliv och organisa-
tioner regionalt om designens betydelse inom produkt- och 
verksamhetsutveckling. dessutom förmedlar vi kontakter mellan 
företag, organisationer, designkonsultföretag, forskning och ut-
bildning. Vi kan också medverka i strategiska dialoger kring 
regionala utvecklingsfrågor eller ingå i regionala referensgrupper 
och styrgrupper. Våra projektledare har stor designkunskap 
och har dessutom spetskompetens som affärsutvecklare. Även 
om de små och medstora företagen utgör en överväldigande 
majoritet av de svenska företagen, är det där designmedveten-
heten och satsningarna ofta är lägst. Just därför är det lokala 
och regionala satsningar som har förutsättning att ge de största 
positiva lönsamhets- och tillväxtförändringarna. Vi arbetar aktivt 
för att nå ut till företag över hela landet och under 2009 deltog 
totalt 221 företag aktivt i projekt genom sVid och 189 företag 
fick rådgivning.

SVId I MaLMö

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

SVId I Växjö

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

SVId I GöteBorG

region Väst består av Västra götalandsregionen och Hallands 
län. kaj Abbestam är ansvarig för regionen.

SVId I StockhoLM

region Mellan består av stockholms, uppsala, Västman-
lands, Örebro, södermanlands och Östergötlands län. under 
2009 hade sVid ett kontor på lidingö i stockholm men sedan 
1 januari 2010 finns ansvaret för region Mellan på huvudkon-
toret i stockholm. Claes frössén är ansvarig för regionen.

SVId I SundSVaLL

från och med 2010 är region norr uppdelad i två regioner; 
norra norrland och södra norrland. region södra norrland 
består av Västernorrlands, Jämtlands, gävleborgs, dalarnas 
och Värmlands län och har ett sVid-kontor i sundsvall. Bengt 
sandström är ansvarig för regionen.

SVId I LuLeå

region norra norrland består av norrbottens och Västerbot-
tens län. det tidigare lokalkontoret på Centek i luleå har om-
bildats till ett sVid-kontor och ansvarig för regionen är gry 
Holmgren Hafskjold.
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Här följer ett urval av de regionala projekten i landet.

deSIGnarena nord

designarena nord är ett projekt i norrbotten, där sVid upp-
handlat Centek som projektledare. Projektets syfte är att 
öka intresset för industriell design som ett verktyg för att 
höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya 
marknader och på så sätt öka tillväxten i norrbotten.

under 2009 har ett flertal aktiviteter startats upp och ge-
nomförts av vilka kan nämnas det uppskattade projektet 
turistanläggningars form och funktion där tolv turistföretag 
från länet deltog och turistnätverket som samlar tidigare års 
deltagare från turistanläggningars form och funktion. utöver 
dessa har även två nätverksprojekt genomförts som kombi-
nerar kompetensutveckling för de deltagande företagen 
med arbete med egen industridesigner inom områdena för-
packningsdesign och tjänstedesign, projekt som involverade 
elva företag från länet. under 2009 startades även regio-
nens nionde sommardesignkontor där sex studenter job-
bade med åtta företag i Jokkmokk och Älvsbyn. utöver 

dessa projekt har även en utställning ställts samman som 
presenterar produkter från några av de företag i länet som 
använt sig av design i sin affärsutveckling vilken har visats i 
olika kommuner i länet och som kommer att fortsätta visas 
under 2010. 

www.designarenanord.se 

VILa 

Befolkningsgruppen äldre växer och allt fler människor bor 
allt längre i sina hem. Men sitt- och avlastningsmöblerna är 
inte utformade för att möta de olika behoven som äldre har. 
det var utgångspunkten för projektet Vila där pensionärer, 
designer och handikapprörelsen tillsammans skapade möbler 
och nya lösningar. den drivande tanken har varit att utveckla 
bra produkter för alla, som ska underlätta aktiv vila i hemmet, 
exempelvis i hallen, köket och läsfåtöljen. under 2009 togs 
en rad produktidéer fram som visades i en turnerande ut-
ställning i Västra götaland. Projektet Vila är ett samarbete 
mellan sVid i göteborg, Västra götalandsregionen och  
design med Omtanke.

reGIonaLa projekt

TREEHOTEL IN HARADS     7. 2009-02-13

treehoteL är ett nytt koncept SoM ByGGer på SaMarBete från kända deSIGner och arkItekter. reSuLtatet är en unIk SaMLInG  
aV hoteLLruM där BeSökare kan öVernatta I trädkojan och uppLeVa naturen på nära håLL. treehoteL Var under 2009 deLaktIGa 
deSIGnarena nordS projekt turIStanLäGGnInGarnaS forM och funktIon.
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reGIonaLa projekt

expandera 

expandera är en agentur, en guide och en mötesplats – allt 
i ett. tack vare närheten till designer, företag och offentliga 
verksamheter arbetar expandera för att para ihop kompetens 
med behov. Visionen är att få fler och starkare företag i skåne 
och Blekinge. 

Projektet drivs av sVid i Malmö och är ett treårsprojekt med 
finansiering från strukturfonden/tillväxtverket, region skåne, 
företagarna, länsstyrelsen Blekinge, Malmö stad och sVid. 
Projektet avslutas sista juni 2011. 

Projektet består av fem delar:

 produktutvecklingsarbete med designkompetens 
Projektet drivs framgångsrikt med företag i skåne och 
Blekinge, se projektets webbplats för konkreta företags-
projekt och resultat.

 Skapa och stärka nätverk 

en designplattform är bildad bestående av arkitekter, in-
redningsarkitekter, industridesigner, grafiska formgivare 
och landskapsarkitekter med syfte att samverka i olika 
upp drag. Plattformen skall huvudsakligen arbeta mot 
offentliga beställare. disk, designer i skåne, samverkar 
med expandera och nätverket utvecklas ytterligare med 
till exempel en ny webbplats. nätverk mellan företag och 
mellan designer och företag har initierats.

 affärsutveckla designföretag
expandera har genomfört mentorskapsprogram, semina-
rier och utbildningar med syfte att öka företagskompeten-
sen hos designföretagen. ett exempel är raket (regional 
attraktionskraft, kreativitet, entreprenörskap och tillväxt) 
vilket är en utbildning för designer, slöjdare och konst-
hantverkare som har genomförts med 50 företag i syfte 
att utveckla företagen och förnya kulturarvet. 

 Samordna aktiviteter Skåne/ Blekinge
Möbeldesignutställningen sydform och utställningen 
design? design!design som expandera tagit fram visas 
under 2010 i Blekinge. Alla aktiviteter i projektet genom-
förs i både skåne och Blekinge. 

 Marknads- och kommunikationsinsatser
ett av expanderas mål är att visa goda exempel på fram-
gångsrika företag som drivit affärer med hjälp av design. 
tillsammans med Moving Media southern sweden 
(MMss) och form/design Center i Malmö har expandera 
producerat den digitala utställningen for the Moment, ett 
tvärsnitt av samtida design från södra sverige. for the 
Moment är en interaktiv utställning med en hög grad av 
interaktion mellan publik och utställning. utställningen visar 
produkter och tjänster från ett femtiotal kreativa företag 
som på olika sätt använder design som ett verktyg för 
utveckling. expandera har fått uppdraget att med utställ-
ningen for the Moment representera region skåne och 
Malmö stad under expo 2010 i shanghai.

www.expandera.org

deSIGn VäSterBotten 

design Västerbotten har visionen att vara en arena för ny-
tänkande och kunskapsutveckling med hjälp av design som 
innovation! Projektet är ett exempel på en stor regional sats-
ning där sVid är samarbetspartner men inte projektägare. 
sVid tog under 2007 fram en förstudie som sedan låg till 
grund för det 3-åriga projektet. design Västerbotten ägs av 
AlMi företagspartner nord AB och finansieras även med 
eu-medel, samt av aktörer inom näringsliv och offentlig 
sektor. Målsättningen är att stärka konkurrenskraften inom 
näringsliv och offentlig sektor, utveckla kunskapen om de-
sign som affärsutvecklingsverktyg och skapa en arena för 
affärsutveckling genom design.

www.designvasterbotten.se 

partnerSkapet för fordonSreLaterad pro-
duktutVeckLInG

Partnerskapet fordonsrelaterad Produktutveckling drivs av 
sVid i göteborg på uppdrag av tillväxtverket. Partnerska-
pet ska bistå leverantörer inom fordonsindustrin i satsningar 
på hållbar produktutveckling. Att sVid har fokus inom ett 
branschområde öppnar för medverkan i andra samman-
hang, som till exempel delaktighet i den statliga samverkans-
gruppen med tillväxtverket, Vinnova, AlMi, exportrådet 
med flera. tillsammans med teknikföretagen och fordons 
komponent gruppen, ställde sVid ut på elmia-utställningen 
subcontractor.

en aV tankarna Med utStäLLnInGen for the MoMent har VarIt att 
VISa på nya Sätt att StäLLa ut, att VISa nya Sätt att VISuaLISera och 
LöSa InteraktIVa proBLeM.
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offentLIG upphandLInG 

sVid medverkar på uppdrag av försvarets materialverk 
(fMV) till att omarbeta designkriterierna som används vid 
offentlig upphandling. sVid har även hjälpt till vid designbe-
dömningar av anbud.

tILL er tjänSt 

under två års tid (2008 och 2009) har ett nytt utvecklings-
program arbetats fram för små tjänste- och serviceföretag. 
innehåll och upplägg har testats genom att genomföra tre 
olika pilotomgångar, med ingående utvärderingar både under 
och efter kurserna. ett handledarmaterial är framtaget och 
sVid och AlMi företagspartner kronoberg AB har fått i 
uppdrag av tillväxtverket att vidareutveckla materialet och 
genomföra tre utbildningar för potentiella projektägare. Hösten 
2010 kommer ett färdigt material att kunna presenteras och 
beställas.

reGIonaLa projekt
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forSknInGSprojekt

sVid medverkar på olika sätt i forskningsprojekt runt om i 
landet. i vissa fall medverkar vi genom att skriva ansökningar 
och i andra fall deltar vi aktivt i forskningsprojekten, till exem-
pel genom att organisera workshops och möten med företag. 
ett exempel på det senare är ett forskningsprojekt vid Busi-
ness & design lab, vid göteborgs universitet, där sVid i 
Malmö deltar och organiserar workshops. ett annat forsk-
ningsprojekt handlar om innovationskompetens och tillväxt 
för små och medelstora företag, som bedrivs vid lunds uni-
versitet, institutionen för designvetenskaper. Även här har sVid 
bidragit genom att organisera workshops, i det här fallet med 
industridesignkonsulter.

ludinno (learning labs for user-driven innovation) är ett 
nordiskt projekt, finansierat av niCe (nordic innovation Center) 
där sVid är projektägare. Projektet har drivits av dotank i 
karlstad och avslutades under 2009. universiteten i karlstad, 
Oslo, Helsingfors, linköping och Aalborg har varit partner. 
ludinno kommer av det latinska ordet ”ludo” att leka och 
innovation – vilket också är projektets syfte: att utveckla ”lä-
rande labs” med multidisciplinära team (användare, företag 
och studenter) göra innovationsarbete på ett lekfullt sätt. syf-
tet har dessutom varit att undersöka hur industridesignpro-
cessen och dess metoder kan användas för att utveckla an-
vändardrivna innovationsprojekt (udi). fem lärande labs har 
genomförts på respektive partners universitet, 30  
företag, över 100 studenter och ett stort antal användare har 
deltagit i dessa. resultatet är 75 koncept och idéer för de 
deltagande företagen. 

deSIGn reSearch journaL

sVid arbetar för att sprida kunskap om och stödja design-
forskning. därför lanserade sVid 2009 en vetenskaplig tid-
skrift, design research Journal, som kommer ut två gånger 
per år och vänder sig till forskare och forskningsintresserade 
praktiker. tidskriften innehåller bland annat forskningsbase-
rade artiklar som genomgår en anonym granskning av andra 
forskare, reportage, recensioner och notiser om böcker och 
avhandlingar. 

foruM för deSIGnforSknInG

Att skapa mötesplatser för forskning genom att arrangera 
konferenser och seminarier är ett annat sätt att kommunicera 
och stödja designforskning. ett ”forum för designforskning” 
med design management i fokus ägde rum i göteborg i de-
cember 2009 och arrangerades tillsammans med Business & 
design lab vid göteborgs universitet. det blev ett internatio-
nellt forum i två dagar med ett femtiotal deltagare från tolv, i 
huvudsak europeiska, länder. en kavalkad av presentationer av 
pågående design managementforskning och utbildning visade 
en stor bredd och ett aktivt fält.  en workshop genomfördes för 
att utveckla tankar om hur forskningen kan stärkas.

forskning och utbildning i design bedrivs på flera håll i högskolevärlden. forskning inom de-
signområdet är fortfarande relativt nytt i sverige och äger rum på en rad olika institutioner 
utöver de traditionella designskolorna. sVid stödjer forskning, utbildning och kunskapsut-
veckling inom designområdet. Vårt mål är att svenska designutbildningar och forskning ska 
hålla internationell klass och att de ska spegla näringslivets och samhällets behov. 

forskning och utbildning
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forSknInG och utBILdnInG

BILder från eMMa LundGrenS koLLektIon future foLkLore.  
eMMa LundGren BLeV 2009 årS MIchaeL treSchoW-StIpendIat.
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StIpendIer 

torsten dahlinstipendiet ska premiera kunskapsutveckling 
och forskning inom designområdet. 2009 delades stipendiet 
på 50 000 kronor ut till lena lorentzen, industridesigner och 
nybliven professor i industridesign vid Mitt  universitetet i sunds-
vall. stipendiet tilldelades lena lorentzen för hennes systema-
tiska och kreativa förmåga att hitta lösningar men också för 
hur hon utnyttjat sin kunskap och erfaren het från sjukvården 
till ett gediget och kreativt designarbete. Hennes arbete har 
gjorts tillgängligt för många och bidragit till en bättre tillvaro 
för personer med funktionsnedsättningar. stipendiet delades 
ut den 10 september 2009 vid ett seminarium i luleå och 
som arrangerades av Centek i samarbete med luleå tekniska 
universitet. 

Michael treschow-stipendiet ska uppmuntra studenter att 
fortsätta sin utbildning från kandidatexamen till magister- eller 
masternivå. 2009 gick stipendiet på 50 000 kronor till emma 
lundgren, student på royal College of Art i london. enligt 
juryn har emma på ett explosivt och visuellt sprakande sätt 

visat vilken betydelse  färg, material och textur har för design. 
”emma väger samman intrikata mönster av dåtid och nutid till 
en autentisk och nyskapande helhet.” stipendiet delades ut 
den 3 december 2009 på designhögskolan i umeå i sam-
band med designhögskolans 20-års jubileum. 
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sVid, stiftelsen svensk industridesign, arbetar för att företag, 
organisationer och offentliga verksamheter skall bli medvetna 
om designens betydelse som konkurrensmedel och för att de 
ska integrera designmetodik  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-
vetenskapsakademien iVA och nutek som stiftare.

sVid är organiserat för att uppfylla regionala krav där behov och 
ambitioner inom näringslivsorganisationer varierar. Huvudkontor, 
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 tillväxtverkets 
strukturfonder i hela landet.

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

under 2009 genomfördes 6 sommardesignkontor där upp-
dragsgivare och studenter möts i olika idéfokuserade design-
projekt. under året övertog sVid design Open, en tävling för 
gymnasie- och högskolor där framtidens designer, entreprenörer 
och affärsutvecklare samlas för att lära sig mer om design ens 

betydelse och inspirera näringslivet till nya sätt att tänka.

i mars 2009 genomfördes workshopen ”City Move interdesign 
2009” som planerats i samarbete med gällivare kommun, 
invånarna i gällivare och lkAB.  38 internationella delegater 
från 17 länder arbetade under två veckor för att med hjälp av 
designmetoder hitta lösningar för en samhällsomvandling med 
delaktiga invånare.  näringsminister Maud Olofsson deltog och 
talade i samband med avslutningen av workshopen.

två stipendier har delats ut på vardera 50 tkr. Torsten Dahlin-
stipendiet till lena lorentzen, gästprofessor i industridesign på 
Mittuniversitetet i sundsvall. i samband med utdelningen i luleå 
hölls ett seminarium ”forskning om industridesign - hur den 
kan bidra till bättre och mer innovativa företag” Michael Tres-
chowstipendiet gick till emma lundgren, student på royal Col-
lege of Art i london. stipendiet delades ut under en ceremoni i 
samband med designhögskolan i umeås 20-årsjubileum.

under året utgavs tidskriften design & Affärer, ett magasin om 
design för affärsutveckling. forskningspublikationen design re-
search Journal har utkommit med två nummer under 2009.

sVid har under 2009 erhållit 12 (12) mkr från staten för verk-
samheten.      

förvaltningsberättelse

resultat och ställning 2009 2008 2007 2006 2005

Verksamhetsintäkter 17 537 31 804 35 976 16 386 75 021

Verksamhetskostnader -17 082 -32 878 -37 080 -15 618 -75 122

Verksamhetsresultat 456 -1 074 -1 104 769 -102

resultat efter finansiella poster 781 -1 102 -849 902 318

Balansomslutning 35 336 2 0651 28 464 36 920 25 822

eget kapital 5 308 4 527 5 631 6 479 5 577

Medelantal anställda 8,5 9,5 9,5 9 7

styrelsen och verkställande direktören har beslutat att reserverade medel om 1287 tkr 
varav årets resultat 781 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 2009

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

(TKR) not 2009 2008

Verksamhetsintäkter

erhållna statliga bidrag 12 000 12 000

försäljningsintäkter 31 62

Övriga intäkter 1 5 506 19 742

17 537 31 804

Verksamhetskostnader

Projektkostnader 2 -8 139 -23 181

Personalkostnader 3 -6 352 -6 608

lokalkostnader -1 068 -1 020

Övriga externa kostnader -1 388 -1 953

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -134 -115

-17 082 -32 878

Verksamhetsresultat 456 -1 074

resultat från finansiella investeringar

ränteintäkter 7 183

Övriga finansiella intäkter 90 46

nedskrivning kortfristiga placeringar 229 -257

åretS reSuLtat 781 -1 102

ingående disponibla medel 8 621 1 723

Årets resultat 781 -1 102

Att disponera 1 402 621

Avsättning till verksamhetsreserv -115 0

utgående disponibla medel 1 287 621
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 not 2009-12-31 2008-12-31

tILLGånGar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

kontorsmaskiner och datorer 5 115 41

Övriga inventarier 6 38 82

Summa anläggningstillgångar 153 123

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

kundfordringar 1 074 1 277

Övriga fordringar 1 243 1 147

Pågående projekt 7 27 707 12 284

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 890 715

Summa kortfristiga fordringar 30 914 15 423

kortfristiga placeringar 11 3 746 3 427

kassa och bank 523 1 678

Summa omsättningstillgångar 35 183 20 528

SuMMa tILLGånGar 35 336 20 651

SkuLder och eGet kapItaL

eget kapital 8

Bundet eget kapital

stiftelsekapital 15 15

donationsmedel 141 141

156 156

Fritt eget kapital

Verksamhetsreserv 8 3 864 3 750

Balanserat resultat 507 1 723

Årets resultat 781 -1 102

5 152 4 371

Summa eget kapital 5 308 4 527

kortfristiga skulder

erhållna, ej utnyttjade anslag 9 25 155 11 343

leverantörsskulder 2 875 643

Övriga kortfristiga skulder 268 1 657

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 729 2 482

Summa kortfristiga skulder 30 027 16 124

SuMMa eGet kapItaL och SkuLder 35 336 20 651

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

 2009 2008

designstrategi ericsson 15 550

design s 07-08 0 1 648

sdk, sommardesignkontoret 130 150

sdk gotland 07/08 0 967

sdk Halmstad 08 0 810

sdk Varberg 09 774 0

förstudie design som drifkraft 0 700

uppstart utvecklingskontor i sthlm 0 250

samarbetskontor Halmstad 0 1 630

form och funktion för turistanl. i ljungby 400 0

Produktutveck. och design för fordon 2 779 0

kreast* 0 1 120

förstudie design i Halland 0 350

Värdig entré 611 0

Att utvecklas med design 0 183

design för alla 0 11 384

design för alla / beslutsfattare 624 0

Övriga projekt 172 0

5 506 19 742

not 2 Projektkostnader

 2009 2008

regionkostnader 1 630 2 154

designstrategi ericson 4 307

kommunikation 393 410

ekonomiska effekter av design 0 522

design s 07-08 0 1 979

design s 09 517 0

sdk 77 257

sdk gotland 07/08 0 968

förstudie design som drivkraft 0 700

uppstart utvecklingskontor 0 300

samarbetskontor Halland 0 1 616

sdk Halmstad 08 0 811

sdk Varberg 09 775 0

kreast* 0 1 119

Produktutveckling o design för fordon 2 778 0

Värdig entré 614 0

form och funktion för turistanl. i småland 401 0

förstudie design i Halland 0 350

Att utvecklas med design 0 183

tjänstedesignkonferens V08 0 42

design för alla 0 11 384

design för alla / beslutsfattare 624 0

design research Journal 206 0

Övriga projekt 121 79

8 139 23 181

tilläggsupplysningar  
och redovisningsprinciper

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

 2009 2008

Medelantalet anställda med fördelning  
på kvinnor och män uppgår till

kvinnor 6,5 7,5

Män 2 2

totalt antal anställda 8,5 9,5

Löner och ersättningar uppgår till

styrelse 73 66

Vd 1 081 1 053

Övriga anställda 4 104 4 386

totala löner och ersättningar 5 258 5 505

sociala avgifter enligt lag och avtal 1 624 1 955

Pensionskostnader (varav 353 tkr /342 tkr till Vd) 1 045 1 024

totala löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader

7 927 8 484

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

 2009 2008

kontorsmaskiner och datorer -63 -39

Övriga inventarier -71 -76

 -134 -115

not 5  kontorsMaskiner och datorer

 2009 2008

ingående anskaffningsvärde 560 615

inköp 137 28

försäljningar/utrangeringar -104 -83

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 593 560

ingående avskrivningar enligt plan -519 -563

försäljningar/utrangeringar 104 83

Årets avskrivning enligt plan -63 -39

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-478 -519

utgående planenligt restvärde 115 41

not 6 Övriga inventarier

 2009 2008

ingående anskaffningsvärde 399 399

inköp 28 0

försäljningar/utrangeringar -5 0

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 421 399

ingående avskrivningar enligt plan -317 -241

försäljning/utrangeringar 5 0

Årets avskrivning enligt plan -71 -76

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-383 -317

utgående planenligt restvärde 38 82

not 7  PÅgÅende Projekt

pågående projekt har värderats till nedlagda kostnader och utgörs av:

  2009 2008

Miljöpolicy för sVid 139 132

studieresa shanghai 7 0

City Move interdesign 6 556 1 500

kommun o destinationsdesign 145 0

ludinnO (learning labs for user-driven innOvation) 1 213 1 113

kompetensutv. för designer 433 108

Miljöprojektet 212 0

design Open 09 2 645 0

designarena nord 7 386 2 549

Partnerskapet fordonsrelaterad prod.utv. 841 549

design med omtanke 1 170 592

Ärlig och entydig kommunikation 1 208 893

VilA-rätt sittmöbel i alla lägen 413 209

Västra göralandsregionen dO09 271 0

Våga Växa Vinna 229 0

design i småland  22 14

designmetodiken som grund 232 215

konkreta designinsatser 643 185

expandera 3 938 1 064

d & r konsortium 6 0

design s 07-08 turné 0 72

Värdig entré 0 364

Produktutveckling för fordon 0 2 471

form och funktion för turistanl. i ljungby 0 221

design research Journal 0 20

design för alla-beslutsfattare 0 13

summa pågående projekt 27 707 12 284

tILLäGGSuppLySnInGar och redoVISnInGSprIncIper
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not 8  fÖrändring i eget kaPital

 
 

Stiftelse- 
kapital

donations-
medel

Verksamhets- 
reserv

fritt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 15 141 3 749 621

resultatdisposition enligt 
styrelsebeslut

115 -115

Årets resultat – – 0 781

utgående balans 15 141 3 864 1 287

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.

  

not 9  erhÅllna, ej utnyttjade anslag

 

  2009 2008

Miljöpolicy för sVid 150 156

studieresa shanghai 250 0

City Move interdesign 5 805 2 200

kommun o destinationsdesign 75 398

ludinnO (learning labs for user driven innOvation) 1 535 1 441

kompetensutv. för designer 264 0

Miljöprojektet 565 0

design Open 09 3 725 0

designarena nord 5 865 1 053

Partnerskapet fordonsrel. prod.utv. 865 615

design med omtanke 1 293 625

Ärlig o entydig kommunikation 1 262 368

VilA-rätt sittmöbel i alla lägen 176 176

Våga Växa Vinna 229 0

design i småland 30 30

designmetodiken som grund  100 192

konkreta designinsatser 443 96

expandera 2 365 186

d & r konsortium 160 100

sommardesignkontoret 0 50

Värdig entré 0 326

Produktutveckling o design för fordon 0 2 650

form och funktion för turistanl. i ljungby 0 51

design research Journal 0 155

kreativitetsåret 2009 0 100

intressentföreningen 0 50

design för alla-beslutsfattare 0 324

Summa erhållna, ej utnyttjade anslag 25 155 11 343
  

not 10  uPPluPna kostnader och fÖrutbetalda intäkter 

 

 2009 2008

löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 189 1 174

Övriga upplupna kostnader 316 1 082

Verksamhetsberättelse 150 150

revisionsarvode 75 75

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

1 729 2 482

not 11  kortfristiga Placeringar

 2009 2008

seB Penningmarknad 3 745 3 427

seB försiktig portfölj marknadsvärde 3 745 3 427

tILLäGGSuppLySnInGar och redoVISnInGSprIncIper

not 9  forts
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 Peter geisler thomas Malmer kersti sandin Bülow
 Ordförande
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robin edman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2010-03-26

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 år 2009. det är styrel sen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar 
är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av min revision. 

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i  
sverige. 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 sty-
relsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informatio-
nen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åt-
gärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om 
styrelseledamot eller verkställande direktör är ersättnings-

skyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger 
eller om styrelseledamot eller verkställande direktör på annat 
sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina ut-
talanden 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.

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

stockholm 2010-03-26

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 1988-11-01 från  
närings- och teknikutvecklingsverket (nutek) 
och föreningen svensk form (fsf) eller på 
annat sätt tillförs stiftelsen samt medel som 
uppkommer i stiftelsens verksamhet.

ändaMÅl

2§ stiftelsen har till ändamål att bedriva och främja 
forskning och utveckling inom designområdet, 
samt verka för den praktiska användningen av 
god design genom utbildning, rådgivning och 
information, till gagn för näringslivet och 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
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

eva-karin anderman
Ansvarig forskning och utbildning
fr o m 1/5 2010
tel: 08-406 84 42
eva-karin.anderman@svid.se

pernilla dahlman
Projektledare 
tel: 08-406 84 47
pernilla.dahlman@svid.se

christer ericson
Miljöansvarig
telefon: 0346-133 85
Mobil: 070-574 27 56
christer.ericson@svid.se 

anne flyboo
Regionchef
tel: 08-406 84 44
anne.flyboo@svid.se

claes frössén
Projektledare och ansvarig för 
branschrådgivning
Ansvarig SVID Region Mellan
tel: 08-406 84 45
claes.frossen@svid.se

hjördis nilsson Gråberg
Ekonomi- och personalchef
tel: 08-406 84 41
hjordis.nilsson@svid.se

Lisbeth Svengren holm
Ansvarig forskning och utbildning
t o m 1/12 2009
tel: 08-406 84 42
lisbeth.svengren.holm@svid.se

caroline Lundén-Welden
Informatör och webbansvarig
tel: 08-406 84 48
caroline.lunden-welden@svid.se

jenny rosén
Ekonomiassistent och administratör
tel: 08-406 84 49
jenny.soderman@svid.se

karin Stener
Kommunikationschef
tel: 08-406 84 46
karin.stener@svid.se

SVId-kontor:

SVId i Malmö
Marie Loft
Projektledare och ansvarig Region Syd
sVid, stiftelsen svensk industridesign 
c/o MinC
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
Mobil: 070-680 27 73
marie.loft@svid.se

SVId i Växjö
Gisela Mattisson
Projektledare och ansvarig Region 
Sydost
sVid, stiftelsen svensk industridesign 
Box 1501
Besöksadress: kungsgatan 10
351 15 Växjö
tel: 0470-70 74 17
Mobil: 070-644 26 87
gisela.mattisson@svid.se

SVId i Göteborg
kaj abbestam
Projektledare och ansvarig  
Region Väst
sVid, stiftelsen svensk industridesign 
Box 11339
Besöksadress: Chalmers teknikpark
404 27 göteborg
tel: 031-77 40 440
Mobil: 0705-63 65 46
kaj.abbestam@svid.se

SVId i Sundsvall
Bengt Sandström 
Projektledare och ansvarig  
Region Södra Norrland
sVid, stiftelsen svensk industridesign 
storgatan 90
Campus Mittuniversitetet
851 70 sundsvall
tel: 060-61 42 38
Mobil: 070-678 03 48
bengt.sandstrom@svid.se

SVId, lokalkontor norrbotten
Gry holmgren hafskjold
fr o m 1/1 2010 sVid i luleå
Projektledare och ansvarig Region 
Norra Norrland
sVid, stiftelsen svensk industridesign 
Centek, vid luleå tekniska universitet
Aurorum 6
977 75 luleå
tel: 0920-49 11 52
Mobil: 070-615 11 52
gry.holmgren@svid.se 

kontaktinformation
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