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efterfrågan av nya, mer kreativa lösningar ökar, både inom 
offentlig verksamhet och inom det privata näringslivet. An-
vändardriven utveckling med design används idag inom allt 
fler områden där behovet av förändring är stort. I europa har 
eu-kommissionens satsningar på innovation med design 
som en viktig utvecklingsfaktor påverkat medlemsländernas 
policyarbete. Många länder har eller kommer att lansera egna 
innovationsstrategier eller program där design utgör ett bety-
delsefullt verktyg för framtida konkurrenskraft. Även i Sverige 
pågår det här arbetet och hösten 2012 lanserar regeringen 
en nationell innovationsstrategi. 

Att design idag ses som en kreativ process att utveckla varor, 
tjänster, processer, budskap och miljöer gör att frågan berör 
regeringar, myndigheter, näringslivet och samhället i stort på 
ett helt annat sätt än tidigare. Design påverkar utvecklingen 
av ett hållbart samhälle och framtiden för kommande gene-
rationer. för att möta de här utmaningarna har SVID under 
2011 planerat och förberett för att starta en behovsstyrd pro-
gramorganisation 2012. I denna förändringsprocess fokuserar 
vi på större programområden med regionala delprojekt där 
SVID fungerar som samordnande organisation och hubb. 
första programmet som startar 2012 är Hälsa. 

SVID har ett ansvar att bidra till en hög innovationsnivå för 
Sverige och eu. Som ett led i detta har ett förberedande 
arbete startats tillsammans med fem andra designorganisa-

tioner i europa för att hitta lösningar på hur man kan mäta 
design som en ekonomisk faktor av produktion av varor och 
tjänster.  Vi ser detta som en början på att kunna kvantifiera 
och kvalitetssäkra användandet av design. Det som kan mätas 
kan också påverka beslutsfattare i framtida strategiska val. 
Parallellt ser vi också en stigande kurva på att många små-
företagare investerar strategiskt i design samtidigt som den 
offentliga sektorn ökar sina krav på användarfokusering där 
design kan vara nyckeln till kommande lösningar.

2011 var ett händelserikt år för SVID och vi har framgångsrikt 
drivit, slutfört och startat upp stora fleråriga projekt. exempel-
vis avslutades Designarena nord i norrbotten och Designarena 
nord II följer under en ny treårsperiod. I Blekinge och Skåne 
slutfördes projektet expandera och expandera Xl tar nu vid. 
tillsammans med befintliga och nya projekt arbetar vi för att 
visa att design och användardriven utveckling kan skapa 
verklig förändring i samhället. Vi vill ge fler företag och orga-
nisationer möjligheten att använda design för utveckling. Och 
målet, att design ska användas i allt innovations- och föränd-
ringsarbete, kommer allt närmare!

robin edman, vd SVID

vd har ordet
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Designbegreppet är under konstant utveckling. Det finns många 
faktorer som de senaste åren inneburit en förändring och 
omformulering av designområdet; den digitala utvecklingen, 
det ökade intresset av inredningsdesign i media, designpro-
cessens möjlighet att förtydliga och förenkla i affärsutveckling 
och tillgänglighet av information är några sådana faktorer. 
Industridesign har historiskt sett varit fokuserad på utveck-
lingen av fysiska varor medan efterfrågan på design av tjänster 
den senaste tiden ökat markant. Därför arbetade SVID under 
2011 med fokusområde ”design av tjänster” i syfte att synlig-
göra design som ett framgångsrikt verktyg i tjänsteutveckling. 
fokusområdet innebar exempelvis att vi arrangerade semi-
narier kring tjänsteutveckling och att vi involverade fler tjänste-
företag i våra projekt. Antalet designkonsulter som arbetar med 
design av tjänster ökar långsamt. Sedan några år tillbaka driver 
SVID den digitala tjänsten Designföretagsregistret där vi under-
lättar för företag och organisationer att komma i kontakt med 
en designer. Här finns ca 400 designkonsultföretag registrerade 
och sökbara för alla som vi komma i kontakt med en designer. 
för att lättare kunna koppla ihop näringslivet med rätt design-
kompetens uppdaterades tjänsten med nya kategorier under 
2011.

en stor del av SVIDs arbete  syftar till att få fler företag och 
organisationer att arbeta med design för utveckling av varor 
och tjänster. för att nå dem som tidigare inte arbetat med 
design ger vi en gång om året ut tidningen Design & Affärer 
som ska inspirera och visa på goda exempel. 

Dessutom skapade vi under 2011 Designprojektguiden, en 
webbplats där besökaren guidas genom processen i ett design-
projekt.

SVID samarbetar med flertalet internationella organisationer 
för att utveckla designområdet och fånga upp trender och 
tendenser globalt. exempelvis är vi aktiva medlemmar i BeDA, 
Bureau of european Design Associations, där vi arbetat för 
att påverka eu-kommissionens innovationsarbete. under 
2011 sökte SVID tillsammans med fem andra designorganisa-
tioner eu-medel för att tillsammans med OeCD mäta design-
effekter. Projektet beviljades och 2012 startar projektet som 
pågår fram till 2014. I Sverige kommer SVID att samarbeta 
med tillväxtverket, tillväxtanalys och SCB. ett antal företag 
ska analyseras utifrån vissa parametrar och samma tillväga-
gångssätt användas i övriga inblandade länder. resultatet 
från de nationella undersökningarna ska bli transparenta så 
att resultatet blir fullt jämförbart inom hela eu.

ny StrategI 2012

under 2011 pågick ett långsiktigt utvecklingsarbete på SVID 
som mynnade ut i en ny strategi och organisation. från och med 
2012 satsar SVID på att driva förändringsprogram inom om-
råden där behovet av utveckling är stort. Med nationella program 
och regionalt fokus ska SVID skapa starka mötesplatser för 
näringsliv, offentlig sektor och forskning. förändringen innebär 
att SVID går från en geografisk till en behovsstyrd regional 
struktur där en stor del av arbetet även fortsättningsvis kommer 
att ske regionalt men inom ramen för de nationella programmen.

Vi vill få företag att växa 
och verksamheter att utvecklas!
SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi arbetar 
i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning där vi kan koppla ihop aktörer, 
sprida kunskap och stärka möjligheterna till utveckling.

tIdnIngen deSIgn & 
affärer kommer ut 
en gång om året.

deSIgnprojektguIden.Se 
guIdar beSökaren genom 
proceSSen I ett 
utvecklIngSarbete.
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genom att samla och sprida kunskap och erfarenhet inom 
programområden kan SVID skapa förutsättningar för utveck-
ling, både inom det privata näringslivet och inom offentlig 
sektor. Vi kan arbeta på flera nivåer för att belysa designens 
roll inom ett fåtal fokuserade områden och den övergripande 
målsättningen är att designprocessen ska användas i allt 
innovations- och förändringsarbete.

Hälsa är det första programområdet som SVID startar 2012. 
Hälsa, vård och omsorg är områden där design skulle kunna 
göra stor nytta för att utveckla användarorienterade lösningar. 
Design kan få oss att omdefiniera hur vi ser på problem, vilka 
möjligheter som finns och vilka beslut vi behöver ta för att 
utveckla vård och omsorg. Inom programmet kommer vi att 
driva ett antal projekt i samarbete med olika aktörer, både 
från näringsliv och från offentlig verksamhet. ett exempel är 
Sommardesignkontoret där SVID kommer att driva tematiska 
kontor runt om i landet under 2012.

Inför arbetet med det nya programområdet genomförde SVID 
tillsammans med Stockholms läns landsting under 2011 se-
minariet Design och vård - ett seminarium om hur design kan 
skapa en bättre hälso- och sjukvård. Seminariet samlade ett 
sjuttiotal personer från främst designföretag, vårdföretag och 
branschorganisationer. 

Se vår film om design och SVID på www.svid.se/youtube/
svidochdesign.

handlIngSplan utvecklar kulturella och 
kreatIva närIngar 

Design räknas som en av näringarna i regeringens Hand-
lingsplan för kulturella och kreativa näringar, som syftar till 
att stödja och utveckla utövarna inom området. Design berör 
i sin tur flera olika discipliner och utvecklingen har under 
de senaste åren inneburit en breddning och fördjupning av 
området. för det offentliga och privata näringslivet har ut-
vecklingen inneburit en utvidgad användning av kreativa och 
innovativa metoder. företag och organisationer använder i 
allt större utsträckning designmetoder för att lösa problem,

utveckla fysiska produkter, tjänster, processer och affärsmo-
deller. Det här bäddar för att utövarnas arbete kommer att 
få större betydelse i framtiden. Att kombinera affärsdrivande 
utveckling med kulturella näringar öppnar nya möjligheter för 
att driva innovationsprocesserna framåt inom befintliga och 
nya områden. SVID har varit engagerad i flera delområden i 
Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och fort-
sätter att delta i utvecklingsarbetet under 2012.

kreatIva metoder ger mInSkad mIljöbelaStnIng 
Inom fordonSInduStrIn

Inom projektet fordonsrelaterad utveckling har SVID på upp-
drag av tillväxtverket analyserat ansökningar om stöd till pro-
duktutveckling, från företag inom fordonsområdet. Projekt 
med potential till minskad miljöbelastning från fordon har 
prioriterats och i samband med det har workshopar genom-
förts inom området lättvikt. utmanande workshopar med 
kunder och leverantörer, ledda av industridesigner som med 
olika designmetoder ”lockat fram” kreativa lösningar. Arbets-
sättet har också visat sig vara en bra metod för att lära ut 
olika kreativa designmetoder till tekniker.

utökade Samarbeten Inom hållbarhet

under 2011 inledde SVID ett samarbete med Det naturliga 
Steget och genomförde miljökursen Innovation för Hållbarhet. 
I november 2011 deltog ett 20-tal deltagare från fem olika 
länder i en tredagars kurs som varvade teori och verkliga case 
med insiktsskapande workshops, diskussioner och praktiska 
övningar. fler kurser planeras under 2012.

under 2011 startade även planering och förberedelse inför 
ett utökat samarbete med det nystartade Center för Design 
och Hållbar utveckling på ktH, kungliga tekniska Högskolan i 
Stockholm. Bland annat planeras ett samarbete kring SVIDs 
webbplats Hållbarhetsguiden som lanserades för några år 
sedan och som ska inspirera till hållbar utveckling av verk sam-
 heter. läs mer om Center för Design och Hållbar utveckling på 
www.greenleap.kth.se.
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natIonellt arbete

SommardeSIgnkontoret ger merSmak

unga, nya, fräscha idéer! Mycket lyckat! Ovärderligt! Det är 
några av omdömena från uppdragsgivare och studenter i ut-
värderingen av Sommardesignkontoret 2011, som fanns på 
tre platser runt om i landet; Boden/luleå, fagersta/norberg 
och gävleDala. 20 studenter arbetade med allt ifrån att ut-
veckla återvinningslösningar till Polisens lokaler i fagersta.

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. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta 
med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommar-
veckor. Varje kontor har en lokal projektledare och en erfaren 
designer som handledare.

tillsammans med uppdragsgivarna – till exempel företag, 
kommuner och länsstyrelser – arbetar studenter med idé-
orien  terade projekt där målet är att komma med idéer till koncept, 
inte att presentera färdiga lösningar. Syftet är att ge en inblick 
i vad designarbete är och hur det kan förbättra en produkt, 
verksamhet eller idé.

2011 var året då Sommardesignkontoret firade tioårsjubileum 
i norrbotten. under åren har närmare 90 företag och orga-
nisationer från norrbottens alla kommuner inspirerats av de 
kreativa och kompetenta studenterna. Detta år var det fyra 
företag från Boden och fyra företag/organisationer från luleå 
som arbetade tillsammans med de sex studenterna för att ta 
fram nya konceptlösningar på produkter, tjänster, byggnader 
och utomhusmiljöer.

Samarbete med Ikea och unhcr

ett helägt dotterbolag, refugee Housing unit rhu AB, har bil-
dats av det som en gång startade som nödhusprojektet i 
formens Hus. Projektet arbetar i nära samarbete med IkeA 
och unHCr för att ta fram en hållbar boendelösning för de 
som förlorar sina hem i naturkatastrofer eller konflikter. Avsikten 
är att ta fram fungerande prototyper som testas i Asien och 
Afrika innan bolaget avyttras.

på SommardeSIgnkontoret fagerSta/norberg arbetade Studen-
terna bland annat på uppdrag av det nyStartade företaget 
faStIghetSfönSter SkandInavIen.

Studenterna på SommardeSIgnkontoret boden/luleå 
arbetade med att utveckla treehotel I haradS.
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SVIDs forskningsarbete syftar till att synliggöra och förtydliga 
betydelsen av designforskningen i Sverige. Designforskningen 
bedrivs på en mängd lärosäten och inom en mängd olika 
discipliner. Den ger kunskap om designprocessen i sig men 
även om användarna och behoven som skapar nya affärer 
och nya lösningar. SVIDs roll som intermediär är att öka kun-
skapen om, och användandet av, designforskningen oavsett 
forskningens finansiering, fakultetstillhörighet, disciplin eller 
geografiska hemvist. 

SVID har under året lämnat inspel till den kommande forsk-
nings- och innovationspropositionen. Vi arbetar kontinuerligt 
för nya forskningssatsningar inom designområdet och en ökad 
kunskap om design som drivkraft för innovation. Inom ramen 
för detta arbete har SVID en kontinuerlig kontakt med myndig-
heter, forskningsfinansiärer, designföretag och forskning.

deSIgn reSearch journal

en viktig del av SVIDs arbete för att sprida forskning är tid-
skriften Design research Journal som kommer ut med två 
nummer per år. tidskriften är ett forum för både debatt och 
kunskapsspridning inom designforskningen. Design research 
Journal bevakar forskning om design och publicerar forsknings-
baserade artiklar som utforskar hur design kan bidra till en 
hållbar utveckling av näringsliv, offentlig sektor och samhälle. 
Artiklarna granskas av en akademisk redaktionskommitté 
före publicering. förutom forskningsartiklarna innehåller Design 
research Journal även icke akademiskt material i form av 
reportage inom området design och policy.  

två StIpendIater fIck mIchael treSchow- 
StIpendIet

2011 utsåg juryn för Michael treschow-stipendiet för första 
gången två studenter som tilldelas var sitt stipendium på 
50 000 kr. gabriella rubin och niklas kull har båda nyligen 
avslutat sin kandidatexamen i industridesign vid lunds  
universitet där de bland annat genomfört ett gemensamt 
projektarbete, Made in kenya. 

Michael treschow-stipendiet delas ut årligen till en ung 
design studerande som belönas för sitt samlade arbete där 
djärvhet, nydanande, och lust premieras. Syftet är att upp-
muntra studenter att fortsätta studierna och utveckla sin  
designkompetens.

gabriella och niklas tilldelas Michael treschow-stipendiet för 

sina samlade arbeten men juryn har speciellt belyst deras 
gemensamma projektarbete, Made in kenya. gabriella och 
niklas reste till kenya för att studera de verktyg som används 
ute på fälten i det småskaliga ekologiska jordbruket. en viktig 
faktor för den ekonomiska utvecklingen på den afrikanska 
landsbygden är att man förädlar tillgängliga jordbrukspro-
dukter lokalt, med små resurser och låg miljöbelastning. 
gabriella och niklas utvecklade därför bland annat en muskel-
kraftsdriven juice-extraktor, tänkt att tillverkas lokalt.

forskning och utbildning
Många talar om kunden som drivkraft för innovation och vikten av att förstå kunden/användaren 
och tekniken, men få talar om design som ett sätt att förstå sambanden. Design är ett verktyg 
som, när vi väljer att använda det, kan ge oss nya sätt att se på gamla frågeställningar, ringa 
in och fånga upp komplexa verkligheter. Design handlar om att bära användarperspektivet, 
oavsett vilken lösning vi ska ta fram. 

gabrIella rubIn tIlldeladeS tIllSammanS med nIklaS kull 
mIchael treSchow-StIpendIet 2011, bland annat för SItt 
gemenSamma projektarbete made In kenya. en del av deraS 
arbete beStod I att förStå och ta del av de behov Som fInnS 
bland de boende på landSbygden.
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regional verksamhet
fokuS på deStInatIoner och mIljö I norrbotten

för att hjälpa företag i norrbotten att tydliggöra och bättre 
kommunicera sin miljöprofil arbetade projektet Designarena 
nord fram programmet Den gröna designvägen. Den gröna 
designvägen riktar sig till företag som redan har, eller är 
på väg att skapa, ett grönt varumärke. utgångspunkten är 
affärs utveckling med design som strategiskt verktyg som 
mynnar ut i en individuell handlingsplan för att skapa ett tro-
värdigt och entydigt varumärke. De deltagande företagen får 
relevanta insikter och verktyg för att fortsätta utveckla verk-
samheten och öka sin konkurrenskraft genom att skapa nya 
och mer lönsamma affärer. 

under 2011 startades också destinationsdesignprogrammet 
Dags att designa norrbotten som har till syfte göra kommuner 
mer trivsamma och välkomnande. Deltagarna får arbeta med 
allt från identitet och varumärke till att se över byggnader och 
detaljer. Hur ser infarterna ut i kommunen, finns det någon 
naturlig mötesplats, hur fungerar skötseln av gröna ytor, hur 
är det med skyltning och gatubelysning? Programmet handlar 
mycket om hur man ska gestalta det allmänna rummet. Att 

göra det trivsamt för såväl kommunens invånare som besökare. 
Sex kommuner i länet deltar; Arjeplog, gällivare, Haparanda, 
Jokkmokk, Piteå och Pajala. Dags att designa norrbotten är 
ett processarbete där deltagarna får resa runt i de olika kom-
munerna och jobba med dem som praktiska exempel. Just 
inspelet i den kollegiala gruppen ses som en styrka. De utbyter 
kunskaper och erfarenheter och lär av varandra tillsammans 
med ny kunskap från specialister inom arkitektur, design och 
kommunikation. under programmet tar deltagarna fram en 
handlingsplan som ska ligga till grund för det fortsatta utveck-
lingsarbetet i kommunen gällande den fysiska gestaltningen. 
Målet är att skapa en röd tråd i både centrumbebyggelsen 
och i presentationen av kommunen för att kommunen ska bli 
mer attraktiv för framförallt våra invånare i norrbotten med 
även för investerare och turister.  

expandera xl – med fokuS på vISualISerIng 
och metodutvecklIng 

Projektet expandera Xl vill skapa bättre förutsättningar för 
när ingslivet att använda design för utveckling och göra digi tala 
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innovationer tillgängliga för näringsliv, offentliga verksamheter 
och allmänhet. expandera Xl har, precis som föregångaren 
expandera (2008-2011), som huvudriktning att stödja företag 
i en tidig innovationsutvecklingsfas. företagen som involveras 
i projektet har tidigare inte arbetat med design men har viljan 
att utforska och få stöd i utvecklingsprocessen. expandera Xl 
fokuserar metodiskt på de tidiga faserna med analys, koncept 
och visualisering. Det är ett strategiskt val för att få företagen 
att göra det tidiga arbetet grundligt, för att senare i processen 
ta mer genomarbetade beslut i utvecklingsarbetet.

expandera arbetade med ett 30-tal företag och produktut-
veckling, medan expandera Xl arbetar i utvecklingsprojekten 
uteslutande med tjänster och utvecklingen av dessa. expan-
dera Xl har utvecklat tjänster som bland annat handlar om 
varumärkesutveckling, förstärkning och utveckling av företa-
gets utbud och tjänster, mjukvaruutveckling till produkter, 
tillgänglig hetstjänster och profilaktiviteter för kommuner. Inom 
projektet är alla överens om att behovet är stort av ”väldesign-
ade tjänster” men att det finns mycket att göra för att fler ska 
använda design för att stärka och utveckla tjänster.

deSIgnregIon Småland – ett lyft för regIonen

två år har gått av det treåriga projektet Designregion Små-
land, det första initiativet som samlat alla tre län under ett tak. 
under åren ska projektet ha etablerat nätverksarbete inom 
design mellan företag, högskolor/universitet och deltagande 
kommuner. något som nu märks tydligt då man diskuterar på 
vilket sätt arbetet ska fortsätta efter projekttidens slut. Samt-
liga deltagare är angelägna om att det upparbetade nätverket 
och det goda samarbetet som vuxit fram ska fortsätta. 

fyra fokusområden har utkristalliserats under projekttiden; 
Design för underleverantörer, Design mat och livsmedel, Design 
och trädgård samt Design för hus/interiört och exteriört. ett 
lyckat exempel är arbetet inom området trädgård där två 
kommuner gick samman och bjöd in företag från sina kom-
muner och grannkommunerna. en workshopmodell som 
bygger på tre steg genomfördes, där deltagarna dels fick lära 
sig mer om designprocessen men också komma i kontakt 
med designföretag som tillsammans med deltagarna tog 
fram nya idéer. resultatet var mycket lyckat och flertalet 
samarbeten mellan företag och designer är på gång.
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regIonal verkSamhet

ett annat gott exempel är det samarbete som skett mellan 
lrfs projekt för matexport ”resan till Alimentaria”, Design-
region Småland och linnéuniversitetet. Här har Designregion 
Småland varit behjälplig med designkontakter och kunskap 
inom grafisk design, monterdesign och förpackningsdesign. 
genom workshops och föreläsningar har deltagarna i lrfs 
projekt fått kunskaper inom dessa områden samtidigt som 
man fått hjälp med utformningen av montern av studenter 
från linnéuniversitetet.

fordonSleverantörer hIttar nya branScher

Projektet fordonsleverantörsOmställning drivs på uppdrag 
av Västra götalandsregionen, i syfte att minska företagens 
beroende av fordonsbranschen. flera så kallade designcheck ar 
har stimulerat utvecklingen i ett antal företag. Check arna  
används oftast för att anlita designer till att arbeta med 
koncept projekt eller för att överbrygga företags unikitet till 
andra branscher. en speciell satsning har gjorts på tio teknik-
konsultföretag, i syfte att utveckla gemensam synlighet gen-
temot andra branscher och marknader. Här har bland annat 
studenter från Business & Design vid göteborgs universitet 
bidragit med drygt ett par tusen timmar.

deSIgnprojekt Inom cleantech området I  
väSternorrland och jämtland    

under 2010 och 2011 genomfördes projektet ”utveckling av 
cleantechföretag med hjälp av design” och engagerade 12 
cleantechföretag i Västernorrland och Jämtland. Målet var att 
med design och strategisk affärsutveckling hos de deltagande 
företagen utveckla nya affärskoncept och bygga starka tro-
värdiga varumärken som kan fungera på en krävande marknad. 
Målet var också att bilda nya affärsnätverk, öka företagens 
kompetens inom området miljödriven marknad och utveckla 
gemensamma konkurrenskraftiga systemlösningar. 

I projektet har företagen under drygt ett års tid arbetat med 
att stärka sitt varumärke, sin miljökommunikation och sitt 
eget miljöarbete. Inledningsvis gjordes en fördjupad genom-
gång av varje företag, en så kallad insiktsanalys, som låg till 
grund för det fortsatta arbetet.  Med inspiration och hjälp av 
designer, affärsutvecklare och miljöexperter har deltagarna 
arbetat tillsammans i workshops och interaktiva övningar 
med sina egna varumärken. I slutet av projektet presenterade 
ägare, vd eller någon i företagsledningen, en handlingsplan 
för kommande arbete och satsningar. I flera fall hade företagen 
redan under projektets gång fått idéer och uppslag till för-
ändringar och dessutom börjat genomföra dessa. 

häSSle trä ab I leSSebo kommun deltog I deSIgnregIon SmålandS projekt deSIgn och trädgård och har kommIt långt I SItt arbete. 
tIllSammanS med deSIgner johanna Strand tagIt fram en SIttplatS I kombInatIon med en Spaljé. produkten vISadeS på nordISka 
trädgårdar där projektet ockSå hade ett temporärt deSIgnkontor för att bland utStällarna och beSökarna fånga upp nya 
behov Inom området trädgård. 
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SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska 
användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag 
att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida 
kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveck-
ling. SVIDs uppgift är även att stödja forsknings- och utbildnings-
insatser inom designområdet.  

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

SVID har en bred regional närvaro och driver regionala projekt i 
syfte att stärka företags konkurrenskraft med design. Vårt regio-
nala nätverk har också inneburit att vi under året deltagit aktivt 
i arbetet utifrån Handlingsplanen för kulturella och kreativa nä-
ringar i nära samarbete med myndigheter och regionala aktörer. 
SVID har också gjort inspel till den nationella innovationsstrategin 
och forskningspropositionen. 

Industridesign har historiskt sett varit fokuserad på utvecklingen 
av fysiska varor medan efterfrågan på design av tjänster den 
senaste tiden ökat markant. Därför arbetade SVID under 2011 
med fokusområdet ”design av tjänster” i syfte att synliggöra design 
som ett framgångsrikt verktyg i tjänsteutvecklingen.

Som en aktiv medlem i BeDA, Bureau of european Design Asso-
ci ations, har SVID arbetat för att påverka eu-kommissionens 
innovationsarbete. SVID är också medsökande till en eu-ansökan 

där avsikten är att undersöka hur man kan mäta den ekonomiska 
effekten av design. Ansökan har lämnats in tillsammans med 
organisationer från Danmark, england, Österrike, ungern och 
Spanien. 

under 2011 genomfördes 3 Sommardesignkontor där uppdrags-
givare och studenter möts i olika idéfokuserade designprojekt.

under året utgavs tidskriften Design & Affärer, ett magasin om design 
för affärsutveckling. forskningspublikationen ”Design research 
Journal” har utkommit med två nummer under 2011. 

från och med 2012 satsar SVID på att driva förändringsprogram 
inom områden där behovet av utveckling är stort. nationella 
program med regional fokus skapar starka mötesplatser för nä-
ringsliv, offentlig sektor och forskning. genom att driva projekt 
och samla och sprida kunskap och erfarenhet inom program-
området kan SVID skapa förutsättningar för utveckling, både 
inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

SVID har under 2011 erhållit 12 (12) mkr från staten för verksam-
heten. Verksamhetsbidrag för 2012 (12 mkr) betalades ut i  
december 2011.

Aktuell information om SVIDs verksamhet finns på vår webb-
plats www.svid.se. 

förvaltningsberättelse

resultat och ställning 2011 2010 2009 2008 2007

Verksamhetsintäkter 44 239 27 725 17 537 31 804 35 976

Verksamhetskostnader -44 629 -27 629 -17 082 -32 878 -37 080

Verksamhetsresultat -390 96 456 -1 074 -1 104

resultat efter finansiella poster -378 245 781 -1 102 -849

Balansomslutning 32 622 49 814 35 336 20 651 28 464

eget kapital 5 174 5 553 5 308 4 527 5 631

Medelantal anställda 9 9 8,5 9,5 9,5

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att reserverade medel om 955 tkr varav årets resultat -378 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 2011

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Svensk 
Industridesign avger härmed redovisning
för stiftelsens 23 verksamhetsår.
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resultaträkning

(TKR) not 2011 2010

verksamhetsintäkter

erhållet statligt verksamhetsbidrag 12 000 12 000

försäljningsintäkter 277 177

Övriga intäkter 1 31 962 15 548

44 239 27 725

verksamhetskostnader

Projektkostnader 2 -34 754 -18 421

Personalkostnader 3 -6 616 -6 413

lokalkostnader -1 038 -1 136

Övriga externa kostnader -2 150 -1 567

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -71 -92

-44 629 -27 629

verksamhetsresultat -390 96

resultat från finansiella investeringar

ränteintäkter 68 0

Övriga finansiella intäkter 105 124

Återföring/nedskrivning kortfristiga placeringar -161 25

åretS reSultat -378 245

Ingående disponibla medel 8 1 177 1 287

Årets resultat -378 245

Att disponera 799 1 532

Avsättning till verksamhetsreserv 0 -355

utgående disponibla medel 799 1 177
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 not 2011-12-31 2010-12-31

tIllgångar

anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar

kontorsmaskiner och datorer 5 46 66

Övriga inventarier 6 0 6

Summa maskiner och inventarier 46 72

finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 50 0

Summa aktier 50 0

Summa anläggningstillgångar 96 72

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

kundfordringar 455 1 087

Övriga fordringar 795 1 129

Pågående projekt 7 9 101 31 383

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 841 1 306

Summa kortfristiga fordringar 11 192 34 905

kortfristiga placeringar 11 3 839 3 895

kassa och bank 17 494 10 942

Summa omsättningstillgångar 32 526 49 742

Summa tIllgångar 32 622 49 814

Skulder och eget kapItal

eget kapital 8

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 15 15

Donationsmedel 141 141

156 156

Fritt eget kapital

Verksamhetsreserv 8 4 219 4 219

Balanserat resultat 1 178 933

Årets resultat -378 245

5 018 5 397

Summa eget kapital 5 174 5 553

Balansräkning
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Stiftelsens redovisning överensstämmer med redovisnings- och värderings-
principer i Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens rekommendationer 
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 intäkter.

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

 2011 2010

Vidareutveckling DiA 80 0

Studieresa Shanghai 0 263

Interdesign City Move 0 6 475

kommun o Destinationsdesign 0 279

SDk, Sommardesignkontoret 90 150

SDk, Botkyrka 0 950

SDk, Internationalisering 0 75

luDDInO 0 1 833

Miljödrivna marknader 489 0

not 1  forts

kompetensutveckling för designer 941 0

SVID Design Open 2009/2010 3 003 4 596

VIlA rätt sittmöbel i alla lägen 0 440

Designmetodiken som grund 23 135

Designarena nord 13 102 0

Design med omtanke 1 921 0

Ärlig och entydig kommunikation 2 162 0

utvecklingscoach i Halland 174 0

expandera 7 848 0

konkreta designinsatser i forskningsprojekt 1 203 0

eCO Design initiativ 300 0

förstudie sustainable design 300 0

Övriga projekt 324 353

31 961 15 548

not 2 Projektkostnader

 2011 2010

regionkostnader 2 291 1 969

kommunikation 202 327

Webbutveckling 500 0

Vidareutveckling DiA 67 0

Studieresa Shanghai 0 140

Interdesign City Move 0 6 574

Designarena nord 13 109 0

SDk, Sommardesignkontoret 4 85

SDk, Botkyrka 2010 0 919

SDk, Internationalisering 0 75

Miljödrivna marknader 493 0

tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

kortfristiga skulder

erhållna, ej utnyttjade anslag 9 11 825 26 410

leverantörsskulder 2 280 2 942

Övriga kortfristiga skulder -721 246

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 14 063 14 663

Summa kortfristiga skulder 27 447 44 261

Summa eget kapItal och Skulder 32 622 49 814

poSter Inom lInjen

Ställda säkerheter Inga 2 000

ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning forts.
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not 2  forts

kompetensutveckling för designer 946 0

kommun o Destinationsdesign 0 279

luDDInO 0 1 753

Design med omtanke 1 917 0

SVID Design Open 2009/2010 2 646 4 595

Ärlig och entydig kommunikation 2 151 0

VIlA rätt sittmöbel i alla lägen 0 440

utvecklingscoach i Halland 174 0

Våga Växa Vinna 0 479

Designmetodiken som grund 41 174

expandera 7 831 0

konkreta designinsatser i forskningsprojekt 1 203 0

eCO Design Initiativ 300 0

Design research Journal 269 266

förstudie Sustainable design 235 0

Övriga projekt 375 345

34 754 18 421

not 3 Medelantalet anställda, lÖner, andra  
 ersättningar och sociala avgifter

 2011 2010

medelantalet anställda med fördelning  
på kvinnor och män uppgår till

kvinnor 6 6

Män 3 3

totalt antal anställda 9 9

löner och ersättningar uppgår till

Styrelse 69 80

VD 992 967

Övriga anställda 3 404 3 800

totala löner och ersättningar 4 465 4 847

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 418 1 555

Pensionskostnader (varav 488 tkr /370 tkr till VD) 1 162 1 167

totala löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader

7 045 7 568

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

 2011 2010

kontorsmaskiner och datorer -63 -58

Övriga inventarier -8 -34

 -71 -92

not 5  kontorsMaskiner och datorer

 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 560 593

Inköp 45 9

försäljningar/utrangeringar -293 -42

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 312 560

Ingående avskrivningar enligt plan -494 -478

försäljningar/utrangeringar 291 42

Årets avskrivning enligt plan -63 -58

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-266 -494

utgående planenligt restvärde 46 66

not 6 Övriga inventarier

 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 423 421

Inköp 0 2

försäljningar/utrangeringar -19 0

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 404 423

Ingående avskrivningar enligt plan -417 -383

försäljning/utrangeringar 21 0

Årets avskrivning enligt plan -8 -34

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-404 -417

utgående planenligt restvärde 0 6

not 7  PÅgÅende Projekt

pågående projekt har värderats till nedlagda kostnader och utgörs av:

  2011 2010

Miljöpolicy för SVID 225 191

Hållbarhetsguiden 46 0

City Move följeforskning 172 97

Cleantech Västernorrland 1 434 920

Partnerskapet fordonsrelaterad prod.utv. 1 420 1 070

fordonsleverantörsOmställning 939 293

konceptutmaning lättvikt 291 0

Designregion Småland 3 634 1 802

expandera 0 6 867

expandera Xl 691 0

Design SHIP 127 0

D & r konsortium 45 36

Vård o Design 76 0

kompetensutv. för designer 0 435

Miljöprojektet 0 767

SVID Design Open 2010  0 1 355

Designarena nord 0 12 585

Design med omtanke 0 1 758

Ärlig och entydig kommunikation 0 1 909

utvecklingscoach i Halland 0 53

konkreta designinsatser 0 1 244

Summa pågående projekt 9 101 31 383
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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 4 219 1 177

resultatdisposition enligt 
styrelsebeslut

0 0

Årets resultat -378 -378

utgående balans 15 141 3 841 799

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

  2011 2010

Miljöpolicy för SVID 350 350

Hållbarhetsguiden 200 200

City Move följeforskning 232 134

Sommardesignkontoret 2012 2 000 0

Cleantech i Västernorrland 1 343 678

Partnerskapet fordonsrel. prod.utv. 1 765 1 465

fordonsleverantörsOmställning 1 810 328

trovärdigt säljande varumärke 20 0

Designregion Småland 3 193 1 113

expandera Xl 150 0

eCO Design Initiativ 225 285

D & r konsortium 160 160

Vård o Design 377 0

kompetensutv. för designer 0 391

Miljöprojektet 0 798

not 9  forts

SVID Design Open 2010  0 2 203

Designarena nord 0 9 538

Design med omtanke 0 1 894

Ärlig o entydig kommunikation 0 1 262

utvecklingscoach i Halland 0 131

konkreta designinsatser i forskn.projekt 0 564

expandera 0 4 766

förstudie Sustainable Design 0 150

Summa erhållna, ej utnyttjade anslag 11 825 26 410
 
 
not 10  uPPluPna kostnader  
 och fÖrutbetalda intäkter 

 

 2011 2010

löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 040 1 253

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 12 798 13 185

Verksamhetsberättelse 150 150

revisionsarvode 75 75

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

14 063 14 663

not 11  kortfristiga Placeringar

 2011 2010

SeB Penningmarknad 3 839 3 895

SeB försiktig portfölj marknadsvärde 3 839 3 895

Stockholm 2012-04-12

 Anna Valtonen kristina Alsér Stina nilimaa Wickström 
 Ordförande

 
 Örjan Wikforss ewa kumlin fredrik Magnusson

 lars Öjefors Dennis Pettersson Anders rune
 

robin edman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-04-12

Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Svensk 
Industridesign SVID för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo-
visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta  
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentlig  heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
stiftelsens interna kontroll. en revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella 
ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
utöver min revision av årsredovisningen har jag även revide-
rat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Svensk Industridesign 
SVID för år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida 
jag vid min granskning funnit att någon styrelseledamot 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för mitt uttalande har jag utöver min revision 
av årsredovisningen granskat väsenliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om 
det finns själ för entledigande.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseför-
ordnandet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

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

Stockholm den 2012-04-12

Jan Åke Magnusson
Aukt revisor

till styrelsen i Stiftelsen Svensk Industridesign

organisationsnummer 802014-1001
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Stadgar för 
Stiftelsen Svensk Industridesign

inledande bestäMMelser

1§  Stiftelsen Svensk Industridesign består av 
medel som enligt donationsbrev 1988-11-01 
från statens industriverk (SInD) och föreningen 
Svensk form (fSf) eller på annat sätt tillförs 
stiftelsen samt medel som uppkommer i 
stift el sens verksamhet.

ändaMÅl

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

 för att förverkliga ändamålet skall stiftelsen 
genomföra forskning, utveckling, utbildning, 
rådgivnings- och informationsverksamhet inom 
designområdet. 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.

 tillväxtverket, fSf och Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA) utser vardera två ledamöter. 
Intressentföreningen utser tre ledamöter. 
Personliga suppleanter får utses. tillväxtverket 
utser ordförande och styrelsen inom sig vice 
ordföranden. 

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

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

8§  tillväxtverket, 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 i bokföringslagen 
(1999:1078) och årsredovisningslagen 
(1995:1554).

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

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

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

 revisorerna skall senast i maj månad varje år 
avge revisionsberättelse till medlemmarna i 
intressentföreningen och till tillväxtverket. 

inforMations‑ och uPPdragsverksaMhet

14§ Stiftelsen skall till medlemmarna i intressentför-
eningen löpande informera om stiftelsens 
verksamhet. kalla till möten, seminarier och 
utställningar, tillhandahålla verksamhetens 
forskningsresultat, rapporter, publikationer och 
meddelanden, samt lämna övrig information av 
betydelse för medlemmarna.

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

bidrag MM

15§ Stiftelsen får söka bidrag för verksamheten hos 
tillväxtverket.

 Stiftelsen får i övrigt mottaga gåvor och 
donationer som syftar till att främja dess 
ändamål.

stadgeändring

16§ upphävd enligt beslut av kammarkollegiet 
2010-06-10

uPPlÖsning av stiftelsen

17§  upphävd enligt beslut av kammarkollegiet 
2010-06-10 

tillsyn

18§ Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn 
enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.
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Sveavägen 34, 6 tr  111 34 Stockholm, tel 08-406 84 40, info@svid.se, www.svid.se

Stiftelsen 
Svensk 
Industridesign

g
r

a
f

IS
k

 d
e

S
Ig

n
: 

S
t

e
g

f
o

r
S

 d
e

S
Ig

n
 a

b
  

t
r

y
c

k
: 

In
e

k
o

  
k

v
a

l
It

e
t

S
c

e
r

t
If

Ie
r

a
d

e
 e

n
l

Ig
t

 I
S

o
 9

0
0

1
 o

c
h

 m
Il

j
ö

c
e

r
t

If
Ie

r
a

d
e

 e
n

l
Ig

t
 I

S
o

 1
4

0
0

1


