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SVID tar en ledande roll i att driva utvecklingen kring design i 
Sverige. Vi kan bidra till att organisationer utvecklas, företag 
blir mer lönsamma och att attraktionskraften stärks. Men för att 
nå dit måste man börja med människan, kunden, användaren. 
grunden i att erbjuda attraktiva tjänster, varor och platser är 
att möta användaren. Design kan erbjuda metoder för att nå 
användaren, att se behoven och att möta och överträffa för-
väntningarna. SVID arbetar för att ge inspiration kring använ-
darens betydelse i utvecklingsprocesser. Vi vill förmedla nya 
sätt att skapa attraktivitet, oavsett om man arbetar med de-
stinationer, produkter eller för att förbättra människors hälsa.

I början av 2012 genomförde vi en förändring av vår orga-
nisation och riktning på verksamheten. fokuseringen kring ett 
fåtal programområden har gett oss en möjlighet att tydligare 
visa på effekten av design. Det har också medfört samarbete 
med många nya nationella och regionala aktörer, vilket i sin 
tur inneburit en kunskapsspridning inom områden där design 
som process tidigare varit relativt okänt i utvecklingssam-
manhang. exempelvis har Sommardesignkontoret banat väg 
för nya sätt att arbeta inom stora nationella organisationer 
och inom offentlig sektor där tydlighet, bredd och fördjup-
ning har ökat förutsättningarna för att design som process 
används i kommande innovations- och förändrings arbete.

Precis som vi sett resultat inom programverksamheten så 
kan vi inom forskningsområdet se att vi i vår roll som interme-
diär framgångsrikt skapat nya sätt att koppla samman aktörer 
och sprida kunskap. Arbetet med en ”Strategisk forsknings- 

och innovationsagendan för design” är ett exempel, ett annat 
den större spridningen av tidskriften Design research Journal. 
Båda har tydligt ökat synligheten av designforskningens roll 
där nätverket av parter växer snabbare och med större verk-
ningsgrad.

Internationellt sett är intresset för utveckling med design 
stort. I europa ser vi att förståelsen för design och kopplingen 
mellan innovation och design har ökat, både inom eu-kom-
missionen och på nationell nivå. Vi är aktiva inom ett antal in-
ternationella projekt, både för att stärka kunskapen om design 
internationellt men också för att öka utbytet av erfarenheter 
länder emellan. 

På SVID har vi en övergripande målsättning – att design 
ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Som 
ett led i det startar vi nu upp nästa programområde, Desti-
nation, där vi kommer att arbeta för att utveckla attraktiva 
regioner, platser och miljöer att bo, besöka och arbeta i. Med 
användaren i centrum för utveckling skapas nya konkurrens-
kraftiga erbjudanden. Det gynnar företag, offentlig verksamhet, 
samhället och Sverige. Men framför allt gynnar det använ-
daren.

robin edman, vd SVID

vd har ordet
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Det är i våra programområden som regionala aktiviteter binds 
samman nationellt. I programmen arbetar vi för att synliggöra 
designs roll för utveckling, bland annat genom att driva projekt, 
skapa mötesplatser och lyfta goda exempel. genom att samla 
och sprida kunskap och erfarenhet inom programområden 
kan SVID skapa förutsättningar för utveckling, både inom det 
privata näringslivet och inom offentlig sektor. Vi kan arbeta på 
flera nivåer för att belysa designs roll inom ett fåtal fokuserade 
områden. Den övergripande målsättningen är att designpro-
cessen ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. 
för att nå målet erbjuder SVID en rad olika tjänster. exempelvis 
arrangerar vi Sommardesignkontoret där företag och organisa-
tioner får uppleva möjligheterna med design som utvecklings-
verktyg med hjälp av studenter (läs mer på sidan 8). I vårt 
design företagsregister finns över 400 design konsultföretag 
sökbara för företag och organisationer som vill ta steget vidare 
och utveckla sin verksamhet. Dessutom finns Intressentfören-
ingen för SVID, där medlemmar från näringsliv, offentlig sektor 
och akademi får tillgång till ett aktivt nätverk och kan ta del av 
seminarier och studieresor. 

Det första nationella programmet, Hälsa, påbörjades i bör-
jan av 2012. en förstudie om nästa programområde mynnade 
ut i beslut om att programområdet Destination startas under 
första kvartalet 2013. 

InternatIonella Samarbeten

SVID samarbetar med ett flertal internationella organisationer 
för att utveckla designområdet. under många år har vi exempel-
vis varit aktiva medlemmar i BeDA, Bureau of european Design 
Associations, där vi arbetar för att påverka eu-kommissionens 
innovationsarbete.  Sedan 2012 deltar SVID även i ett europe-
iskt projekt som syftar till att föreslå metoder för hur man kan 
mäta förekomsten och effekten av design i innovationspro-
cessen i europeiska företag (läs mer om projektet på sidan 9). 
ett annat exempel är nordic Design Managers network där 
SVID tillsammans med andra nordiska designorganisationer 
har skapat en möteplats och nätverk för designchefer/design-
managers på storföretag. 

en reSa tIll världenS deSIgnhuvudStad

Helsingfors var utsedd till World Design Capital 2012, världens 
designhuvudstad, och en mängd aktiviteter ägde rum under 
året. tillsammans med Svensk form och Arkitekturmuseet 
anordnade SVID en kryssning till Helsingfors, där deltagarna 
fick en möjlighet att på plats inspireras kring utveckling med 

design men också nätverka och skapa nya kontakter. På pro-
grammet stod bland annat ett seminarium på temat Den att-
raktiva staden och för medlemmar i Intressentföreningen för 
SVID arrangerades ett uppskattat studiebesök på fiskars group.

dIgItal kommunIkatIon når fler

förändringen av verksamheten och utvecklingen inom kom-
munikationsområdet har inneburit nya möjligheter men också 
nya förväntningar och utmaningar. Digitala och sociala mediers 
utveckling de senaste åren har förändrat hela kommunikations-
landskapet oavsett bransch. Det blir lättare att nå ut till grup-
per som tidigare var svårare att nå och det kan gå fortare att 
starta en dialog med målgruppen. under 2012 har SVID utökat 
arbetat inom framför allt digitala medier med kortare, rörligt 
material i form av film, som lätt kan spridas i sociala och nya 
medier. Vi startade även en serie webbinarier som gör det 
möjligt för fler att ta del av kunskapen, oavsett var man befinner 
sig (läs mer på sidan 5). Potentialen är stor eftersom den möjlig-
gör dialog på ett nytt sätt när deltagare direkt kan vara med och 
diskutera i realtid, utan att vara på plats. 

under våren 2012 genomförde SVID ett arbete för att ut-
veckla webbplatsen svid.se. en förstudie ledde bland annat till 
insikten om behovet av ett ökat fokus på de som inte har arbetat 
med design tidigare. Den nya webbplatsen lanserades i  
november och fokuserar på nyttan och effekten av design. 
tanken är att den ska vara en inspiration till att börja arbeta 
med design i verksamhets- och affärsutveckling. utvecklingen 
av webbplatsen fortsätter under 2013.

SVID bidrar till att utveckla företag och  
organisationer

SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. från och 
med januari 2012 satsar vi på att driva förändringsprogram inom områden där behovet av 
utveckling är stort.
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Programområde Hälsa
Hälsa, vård och omsorg är områden där design skulle kunna göra stor nytta för att utveckla 
användarorienterade lösningar. för att bidra till utvecklingen startade SVID 2012 program-
området Hälsa.

I näringslivet har man under en längre tid fokuserat allt mer på 
kunden och kunddriven utveckling men design och design-
processen är fortfarande relativt okända företeelser i offentlig 
verksamhet. Samtidigt ökar ansträngningarna att sätta kunden/
patienten/brukaren/användaren i centrum. Design erbjuder 
en uppsättning metoder och ett sätt att tänka som faktiskt 
tar avstamp i användarens behov. 

Samla och SprIda 

en viktig aktivitet inom programområdet har varit att samla 
goda exempel kring vad design kan bidra med på hälso-
området. tillsammans med företag, organisationer och design-
konsultföretag har vi sammanställt en mängd material och 
filmer för att illustrera vilken nytta designprocessen kan göra 

på hälsoområdet och ge tips på hur intresserade kan påbörja 
arbetet med design. 

deSIgn för bättre hälSa –  
tänk användare, tänk behov, tänk deSIgn!

under hösten påbörjades ett samarbete med Vinnova, Inno-
vationsrådet och Sveriges kommuner och landsting för att 
under våren 2013 genomföra åtta virtuella lunchseminarier, 
så kallade webbinarier. Syftet med webbinarierna är att på ett så 
effektivt sätt som möjligt sprida information och kunskap om 
design på hälsoområdet direkt till våra utvalda målgrupper. 
Deltagarna kan ta del av föreläsningen och dessutom ställa 
frågor till föreläsaren direkt under seminariet via twitter. Serien 
kommer att innehålla både internationella och svenska föreläsare. 



SVID, St If telSen SVenSk InDuStrIDeSIgn 20126

deSIgncheckar på hälSoområdet

under senvåren beviljade Vinnova drygt tre miljoner kronor 
för att SVID skulle kunna dela ut designcheckar på hälso-
området till små och medelstora företag. Designcheckarna 
ska göra det möjligt för företag att prova på design antingen 
genom att anlita en designkonsult eller genom att anställa 
designkompetens under viss tid i företaget, med målet att skapa 
användarfokuserade och innovativa lösningar. Det maxi-
mala sökbara beloppet var 250 000 kronor per företag och 
projekt, med kravet att företaget skulle motfinansiera med 
motsvarande belopp. Syftet är att företag med denna del-

finansiering av ett utvecklingsarbete ska ges en förbättrad 
möjlighet att förstärka sin konkurrensförmåga genom att till-
föra professionell design. 

efter en kort och mycket intensiv marknadsföringsperiod in-
kom drygt 60 företag med ansökningar som omfattade drygt 
12 miljoner kronor. under hösten har 22 företag arbetat intensivt 
med sina beviljade utvecklingsprojekt. en dokumentation av 
satsningen på designcheckarna i form av ett par korta filmer 
finns att ta del av i SVIDs Youtube-kanal. 
www.youtube.com/SVIDse. 

kunSkapSöverSIkt

Vi har länge haft relativt god kunskap om effekten av design 
i varuproducerande företag men sämre kunskap om effekten 
av design i tjänsteproducerande organisationer. under 2012 
påbörjades ett arbete för att få en bättre bild av kunskapsläget 
med särskilt fokus på hälsa, sjukvård och omsorg. Sverige 
har varit utgångspunkten för arbetet men även länder som 
bedömdes ha kommit långt togs med i researcharbetet och 
förs in i kunskapsöversikten som bland annat beskriver forsk-
ning och större projekt eller satsningar på området.

nytt råd för tjänSteInnovatIon och deSIgn

SVID har upprättat ett gemensamt råd för diskussion om 
design av tjänster i offentligt finansierad verksamhet. rådet 
drivs i samverkan med Vinnova, myndigheten Vårdanalys, 
forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (fAS) och 
Socialdepartementet. 

portabel monter vISar deSIgn för fler

SVID har tagit fram en interaktiv utställningsmonter med 
syfte att förklara och illustrera effekten av design. Besökare 
till montern kan bland annat se filmer om utveckling med 
design och registrera sig för att få mer information och följa 
designområdet. Montern är tänkt att användas i samband 
med konferenser och seminarier men den ska också kunna 
ställas upp i receptioner på myndigheter, organisationer och 
företag. 

förStudIe vård och deSIgn

Med medel från Vinnova startade SVID under 2011 en förstudie 
i syfte att visa hur designprocessen kan bidra till utvecklings-
arbetet hos regionala innovationsslussar. Målsättning var att 
utveckla förslag till strukturer för designrelaterade testbäddar.

Projektet genomfördes främst genom fyra workshopar 
med personal inom innovationsslussar och Stockholms läns 
landsting. Workshoparna bedrevs utifrån designprocessen 
med olika designmetoder, för utveckling av produkter och 
tjänster. genom projektet har vi lyckats förtydliga effekten av 
designinsatser och designprocessen som utvecklingsverktyg 
i innovationsslussarnas arbete. förstudien slutrapporterades 
våren 2012 och som väntat visade det sig att arbete med 
design metoder i större omfattning bör ingå i tidigt analys- och  
utvecklingsarbete. 

för att dokumentera SatSnIngen på deSIgncheckar producerade SvId ett par korta 
fIlmer där företagen Själva berättar om proceSSen, reSultatet och mötet med deSIgn.
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forSknIngStIdSkrIft når fler

Swedish Design research Journal är den enda  nationella 
forskningstidskriften inom design i Sverige. tidskriften är ett 
forum för debatt och kunskapsspridning och publicerar forsk-
 nings baserade artiklar som utforskar hur design kan bidra till 
en hållbar utveckling av näringsliv, offentlig sektor och sam-
hälle. Design research Journal kommer ut med två nummer 
per år och riktar sig till forskningsintresserade, både inom och 
utanför  akademin. nummer 1 2012 producerades för första 
gången både på svenska och engelska och kunde därför delas 
ut på den internationella forskningskonferensen Cumulus i 
Helsing fors. tidskriften är också sedan lanseringen av SVIDs 
nya webbplats helt öppen för nedladdning av samtliga nummer 
sedan starten, vilket möjliggör ökad spridning. SVID har på-
börjat ett samarbete med linköpings universitets e-press 
som innebär att Design research Journal publicerades elek-
troniskt från och med nummer 2 2012 vilket gör den helt öppen 
och tillgänglig (så kallad ”open access”).

StrategISk forSknIngS- och InnovatIonSagenda 
för deSIgn 

under hösten 2012 koordinerade SVID arbetet med att ta 
fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för de-
signområdet. Arbetet sker inom ramen för Vinnovas utlysning 
Strategiska forsknings- och innovationsagendor som ska av-
rapporteras våren 2013. Syftet är att skapa en tydlig vision om 
hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och 
dess effekter på innovation. Projektarbetet har utgått från de-
signprocessen och fångat upp behov från designanvändare i 
företag, offentlig sektor och policyområdet, exempelvis genom 
ett antal workshops och en öppen digital plattform, design-
agenda.ning.com.

I arbetet med agendan har bland annat behovet av ett eller 
flera gränssnitt för användande och spridning av design-
forskning och designrelaterad forskning uppkommit. Andra 
exempel på behov är insatser för designmedvetna ledare och 
fortsatt arbete för att öka medvetenheten om design som en 
kreativ arbetsprocess tätt kopplad till innovation.

forskning

Som en del av arbetet med en StrategISk forSknIngS- och InnovatIonSagenda för deSIgn genomföredeS ett antal fIlmade dISkuSSIoner på 
olIka teman. här reflekterar anna rylander (buSIneSS & deSIgnlab vId göteborgS unIverSItet), krISter torSSell (veryday) och robIn edman 
(SvId) krIng deSIgn för ökad konkurrenSkraft. fIlmerna kan SeS på WWW.youtube.com/SvIdSe.

för att ta oss an framtidens utmaningar krävs ett samspel mellan olika kunskapsområden, 
discipliner, branscher och samhällsinstitutioner. SVID arbetar aktivt för att redan produce-
rad kunskap och forskning ska kunna hittas, tillgängliggöras och användas som en del i att 
skapa bättre affärer och lösningar utifrån olika behov och marknader.
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SommardeSIgnkontoret

I juni startade återigen Sommardesignkontoret, där 51 stu-
denter arbetade med uppdrag från över 35 företag och orga-
nisa tioner, runt om i landet. Sommardesign kontoret fanns på  
8 platser; gällivare/kiruna, Sundsvall, fagersta/norberg, Jön-
köping/Värnamo, Halmstad och tre kontor i Stockholm. nytt för 
året var att sex av kontoren hade uppdrag inom området hälsa.

Varje år samlar Sommardesignkontoret studenter från 
högskolor och universitet för att under sju intensiva sommar-
veckor arbeta med vitt skilda uppdrag. Arbetssättet är 
problem baserat och man tar sin utgångspunkt i slutanvänd-
arens behov. ett Sommardesignkontor består av studenter 
med olika akademisk bakgrund – allt från klassiska design-
utbildningar (industridesign, grafisk design, inredning, arkitektur 
och landskapsarkitektur) till ingenjörer och ekonomistudenter. 
Med anledning av 2012 års hälsotema bjöd vi dessutom in 
beteendevetare till Sommardesignkontoret. Varje kontor har 
en lokal projektledare och en erfaren designer som hand-

ledare. resultatet blir idébaserade, konceptuella lösningar 
som uppdragsgivaren kan utveckla.

Majoriteten av uppdragen 2012 kom från företag men 
även kommuner och landsting fanns bland uppdragsgivarna. 
en nyhet för året var också att de nationella organisationerna 
Sveriges kommuner och landsting (Skl) och myndigheten 
Handi sam fanns bland uppdragsgivarna. Bland annat hand-
lade uppdragen om antibiotikaresistens, stöd till anhöriga med 
miss bruksproblem i familjen, psykisk ohälsa och använd-
ningen av data från de nationella kvalitetsregistren. region-
förbundet i uppsala ville också få hjälp med koncept för att 
förbättra samordningen mellan kommun och landsting. 

Sammantaget är resultatet mycket positivt. Det kanske 
allra mest upplyftande resultatet är att 93 % av de uppdrags-
givare som svarade på utvärderingen har valt att arbeta vidare 
med sina koncept.

rapporter och korta filmer om årets kontor finns på  
www.svid.se/Sommardesignkontoret/exempel. 

nationella och internationella projekt
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handISam gav SommardeSIgnkontoret I uppdrag att hItta en löSnIng på hur man kan förebygga SjukSkrIvnIngar på grund av pSykISk 
ohälSa Som orSakaS av arbetSrelaterade faktorer. StudenternaS förSlag var en pSykISk förbandSlåda Som är tänkt att Se ut Som de 
nuvarande förbandSlådorna, men Innehåller IStället InformatIon krIng pSykISk ohälSa och InformatIon krIng hur man Ska närma SIg 
någon Som mår dålIgt. förutom att hjälpa männISkor att hantera StreSS och pSykISk ohälSa, funderar förbandSlådan ockSå Som en 
Symbol för att pSykISk ohälSa är lIka vIktIgt Som fySISk ohälSa och att det därför borde behandlaS med Samma IntenSItet.

kulturella och kreatIva närIngar

Inom ramen för kulturella och kreativa näringar (kkn) har 
SVID arbetat tillsammans med tillväxtverket, Vinnova och 
övriga samarbetspartner för att utveckla området, både ur 
ett regionalt och nationellt perspektiv. 

Inom deluppdraget Innovation och design arbetar SVID 
i nära samarbete med Vinnova och tillväxtverket för att 
möjlig göra satsningar på kompetenshöjning inom området. 
under våren 2012 deltog SVID i bedömningsgruppen för  
Vinnovas utlysning Innovation och design med syfte att sti-
mulera användandet och utvecklingen av design som metod, 
verktyg och process för innovationer, entreprenörskap och 
tillväxt i Sverige. 

Design bidrar till utveckling av varor och tjänster, både 
för det lokala näringslivet och för offentlig sektor. för alla 
verksam heter, även kulturella och kreativa näringar, är en 
förutsättning för etablering och utveckling att det finns en 
välutvecklad infrastuktur och kreativa inspirationsmöjligheter. 
Inom deluppdraget Mäklarfunktioner/nätverk/modeller för 
sam verkan har SVID deltagit aktivt vid flertalet regionala möten 
för att bistå med kunskap kring regional utveckling.

€deSIgn – meaSurIng deSIgn value

eu-kommissionen har pekat ut att värdeskapande med 
design är av avgörande betydelse för den europeiska kon-
kurrenskraften. I nära samarbete med tillväxtanalys arbetar 
SVID i det internationella samarbetsprojektet ”€Design”, på 
uppdrag från eu-kommissionen. Projektet ska definiera design 
och föreslå metoder för hur man kan mäta förekomsten och 
effekten av design i innovationsprocessen i europeiska företag. 

under 2012 har projektet bland annat fokuserat på att beskriva 
design och särskilja design från andra utvecklingsfaktorer. 
Projektpartner är Barcelona Design Center (huvudpartner), 
Copenhagen Business School, DesignAustria, university of 
Cambridge och Hungarian Intellectual Property Office. 

utvecklIng av turIStanläggnIngarS form och 
funktIon

för att öka design- och arkitekturkompetensen i besöks-
näringen har SVID tagit fram en digital kunskaps- och inspira-
tionsplattform. utifrån erfarenheterna med utvecklingspro-
grammet turistanläggningars form och funktion som drivits 
i norrbotten, Västerbotten, Småland, Halland och Jämtland 
innehåller plattformen goda designexempel och visar hur 
företag inom besöksnäringen kan utveckla sin verksamhet 
med design och arkitektur. 

Idétåg InSpIrerade unga

ungas Idétåg ingår i tillväxtverkets och Vinnovas program 
ungas Innovationskraft och var en satsning som syftade till 
att inspirera och motivera unga personer med bra idéer. under 
tre veckor turnerade ett tåg runt till 13 platser i Sverige, där 
besökaren fick rådgivning och stöd för att förverkliga sina 
idéer. Deltagarna lotsades genom innovationsprocessen och 
SVID ansvarade för rådgivning och inspiration kring design 
som process. 

under ungas Idétåg utlystes en idétävling där de tio bästa 
affärsidéerna fick möjlighet att gå från idé till handling genom 
att delta i Drivhusets affärsutvecklingsprocess. under fyra 
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dagar, fördelat på två tillfällen ökade vinnarna sin chans att få 
sin idé ut på marknaden. under dessa dagar genomfördes 
en designworkshop som lät vinnarna ägna extra tid kring hur 
man med bättre kunskap och förståelse för sin kund kan 
förbättra eller skapa nya idéer och erbjudanden.

utvecklIngSprojekt för leverantörer tIll 
fordonSInduStrIn

SVID driver projekt för tillväxtverket och Västra götalandsre-
gionen, i syfte att stärka underleverantörer såväl mot for-
donsindustrin som mot nya marknader. under 2012 har flera 
insatser gjorts i bland annat trollhätteregionen, exempelvis 
genom att bistå specialistgrupper med att utveckla produkter 
och nå nya marknader. flera teknikkonsultföretag har stärkts 
med designinsatser genom att konvertera tjänsteprodukter 
för fordonsindustrin till nya marknader, som cleantech- och 
finansmarknader. Även producerande företag har med hjälp 
av designer mött nya marknader, till exempel i syfte att växa 
från produktion av innertak till att också omfatta möbelkom-
ponenter. Att minska vikt på fordon är en viktig utveckling för 
lägre utsläpp och här har underleverantörer med hjälp av de-
signer utmanat kunder med hjälp av kreativa designmetoder 

som verktyg. Drygt 40 företag ingår i satsningen som pågår 
ett halvår in på 2013 och där såväl designer som studenter är 
engagerade.

ny arbetSproceSS lade grunden  
tIll nya gällIvare

SVID upphandlades 2010 för att under tre år genomföra ett 
följeforskningsuppdrag för gällivare kommun. uppdraget 
innebar att följa projektet nya gällivare, ett utvecklingsarbete 
inför flyttningen av befolkning och verksamheter i Malmberget. 
Syftet med nya gällivare var att skapa en ny attraktiv sam-
hällsvision, ett arbete som grundar sig i resultatet av SVIDs 
projekt City Move Interdesign 2009. 

nya gällivare och följeforskningsprojektet slutrapporterades 
i december 2012. rapporten påvisade att man lyckats driva 
detta grundläggande visionsarbete på ett positivt okonven-
tionellt sätt, bland annat genom att först få till stånd ett idéar-
bete som involverade cirka 3000 innevånare och att sedan få 
85 % av dessa att ställa sig bakom ett av förslagen. förslaget 
är starkt knutet till miljö hänsyn och naturvärden, och ligger till 
grund för den vidare planeringen. rapporten visar också att 
den nya arbetsprocessen ibland inte stämmer med konven-

under ungaS Idétåg fIck beSökarna rådgIvnIng och Stöd för att förverklIga SIna Idéer.
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tionella planeringsmodeller för samhällsbyggnad och måste 
därför prövas kontinuerligt.

projekt krIng hållbarhet och deSIgn

genom projektet trovärdigt säljande varumärke med miljö 
och design i fokus har SVID tagit fram en guideline/manual 
för att driva projekt med miljö i fokus enligt en processmodell 
som har använts i två pilotprojekt, i Västernorrland och Halland. 
Processmodellen består av åtta träffar på olika teman under 
ett år, vilket ger stora möjligheter till fördjupad kunskap där 
företagen lär känna varandra på ett djupare plan. erfaren-
heterna kring detta projekt har implementerats i tre andra 
miljöprojekt som handlar om trovärdigt varumärke, ”Den gröna 
designvägen” som genomförts av Centek i norrbotten, 
”ecoprenör”, huvudman Innovatum/trollhättan med företag 
från Västra götaland och ”Det gröna affärssprånget” i Jönkö-
pings län i Almis regi. Dessa projekt avslutas under 2013. 
kännedom om processmodellen har spridits till runt ett 35-tal 
bolag/intressenter med koppling till produkt- och affärsut-
veckling inom miljöområdet i landet.

tillsammans med Det naturliga Steget har SVID arrang-
erat en miljöutbildning riktad till designer, produktutvecklare, 

lärare och miljökonsulter under namnet Innovation för Håll-
barhet. Hittills har två utbildningar genomförts, den senaste 
under augusti 2012. uppföljningen efter varje utbildning visar 
på mycket positiv respons.

Hållbarhetsguiden är den största samlade webbplatt-
formen i landet där kunskap, inspiration, goda exempel är 
samlade. Som ett steg vidare för att utveckla plattformen 
inledde SVID våren 2012 ett samarbete med ktH där green 
leap, en särskild satsning inom design och hållbar utveckling 
har växt fram. 

utbyte över gränSerna Ska ge kunSkap om 
deSIgn Som metod

Projektet Design entrepreneurSHIP ska under tre år integrera 
och stimulera användandet av design som drivkraft och metod 
för projekt-/affärsutveckling. Det sker genom erfaren hets ut byte 
mellan projektpartner som är lokaliserade till Södra Östersjö-
området och partner är, förutom SVID, organisationer från 
Polen och tyskland.  

Projektet är uppbyggt runt en workshopserie med en cykel 
på ett år (30 deltagare per år). Varje session är uppbyggd 
runt uppdrag från existerande företag där experter från res-

I projektet deSIgn entrepreneurShIp arbetade deltagarna med deSIgn Som drIvkraft för utvecklIng och framgång I tjänStebaSerade 
företag.  här coachar WorkShopledare Stefan morItz deltagarna under creatIve mIx event på färgfabrIken I Stockholm. 
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pektive land föreläser och coachar deltagarna. när projektet 
är avslutat kommer 90 deltagare ha genomgått utbildnings-
serien som är förlagd till tre träffar per cykel (en träff i respektive 
deltagarland). Varje cykel avslutas med en träff i Sverige, 
”Creative Mix event”.

förutom en nätverksbyggande funktion mellan länder syftar 
projektet även till att överföra kunskap emellan olika disci-
pliner. Vid rekryteringen av deltagarna eftersträvas en jämn 
fördelning mellan studenter, nyutexaminerade och nystartade 
företag från områdena ekonomi, teknik och design. 

barnS lek I fokuS när mIchael treSchoW- 
StIpendIet 2012 deladeS ut

Michael treschow-stipendiet 2012 tilldelades Pontus Johans-
son, student vid Child Culture Design på HDk, Högskolan för 
Design och konsthantverk vid göteborgs universitet. Michael 
treschow-stipendiet på 50 000 kr delas ut årligen till en ung 
designstuderande som belönas för sitt samlade arbete där 
djärvhet, nydanande, och lust premieras. Syftet är att upp-
muntra studenter att fortsätta studierna och utveckla sin de-
signkompetens.

Pontus tilldelades stipendiet bland annat för sitt arbete 
med projektet ”en stol – rätt upp och ner” där han tagit fram 
en överraskning förklädd till en stol, riktad till barn. under stol-

sitsen gömmer sig hemliga världar – under den ena hittar 
man en gnistrande fjällvärld och under den andra en magisk 
gammelskog. Möblerna möjliggör en hemlig och privat plats 
där barn kan få eget utrymme samtidigt som de kan vara 
nära de vuxna. 

Småland – en deSIgnregIon

Det treåriga projektet Designregion Småland slutförs i feb-
ruari 2013. Projektet syftar till att göra Småland känt som en 
region som satsar på och arbetar strategiskt med design. 
en delutvärdering av arbetet så här långt visar goda resultat, 
bland annat när det gäller utveckling av samarbetet mellan 
företag, högskolor/universitet och deltagande kommuner. 

Projektet har fått stor spridning med bland annat frukost- 
och lunchmöten och workshops med totalt cirka 1700 delta-
gare. Av de nästan 300 företag som besökts under projekt-
tiden har 70 gått vidare i någon form av projekt. Designregion 
Småland avser nu att gå vidare genom att bilda en ideell för-
ening och öppna upp för fler kommuner och organisationer i 
Småland att medverka.

Projektet har gett ökad kunskap och förståelse kring designs 
betydelse för ökad konkurrenskraft bland de medverkande 
kommunerna, näringslivsbolag och företag, och design lyfts 
fram som en viktig attraktionskraft för regionen. Det har skapats 

pontuS johanSSon tIlldeladeS mIchael treSchoW-StIpendIet 2012, bland annat för SItt arbete att Involvera barn I utvecklIngen och 
Sätta SIg In I barnS Sätta att tänka. I SItt projekt ”en Stol – rätt upp och ner” har pontuS tagIt fram en Stol med en hemlIg värld under 
StolSItSen.
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en ökad kontaktyta mellan designföretag och företag i regi-
on en och flera nya etableringar av unga designföretag har 
skett under projekttiden. 

expandera xl utvecklar tjänSter I Skåne och  
blekInge 

Projektet expandera Xl arbetar för att skapa expansiva förut-
sättningar för näringslivet att använda design i en tidig innova-
tionsutvecklingsfas. expandera Xl är delvis en fortsättning 
på projektet expandera men fokuserar i det nuvarande pro-
jektet på att utveckla tjänster och tjänstebranschen. 74 % av 
företagen är tjänsteföretag och sektorn växer snabbt och vi 
ser att designbehoven är stora men att det finns en ovana i 
att använda design i sektorn.

I en tid då marginalerna minskar i produktionen är det viktigt 
att komplettera utbudet med tjänster. Design är här ett sätt 
att utveckla området både på tjänstesidan men också att ad-
dera en tjänst till en produkt. Det vill säga att förstå kundens 
behov och tillsammans med företaget skapa nya tjänster 
som tar tillvara kundens önskemål samtidigt som företaget 
finner nya möjligheter för lönsamhet. 

expandera Xl ska utveckla 20 företag i Skåne och Blekinge, 
och 8 företag är klara. De företag som medverkat är allt från 
traditionella klädföretag till ideella organisationer, från hårt 
teknikdrivna företag till konsumentinriktade. Designprocessen 

är ett kraftfullt verktyg oberoende verksamhet. expandera Xl 
prioriterar de initiala stegen i designprocessen och lotsar före-
taget igenom analys, koncept och visualiseringsfas. Därefter 
är det upp till verksamheten att fortsätta innovationsarbetet. 
erfarenheter från tidigare projekt visar att 90 % av företagen 
väljer att gå vidare med design som ett aktivt verktyg i inno-
vationsarbetet och 70 % säger att de har ökat sin lönsamhet.

expandera Xl arbetar även med experimenterande vi-
sualiseringar och kartläggningar som kan ge underlag för 
framtida utvecklingsarbete. I visualiseringsdelen har vi ett 
projekt tillsammans med sjukvården där vi tar fram ett inter-
aktivt verktyg för behandlingssituationer. Området möjliggör 
en interaktion med brukaren som tidigare inte varit möjlig. 
Projektet hoppas på att ta fram en produkt under våren 2013 
som kan vara ett gott exempel på visualisering till hjälp för 
sjukvården.

deSIgn har fått genomSlag I norrbotten

SVID är delfinansiär till projektet Designarena nord II som 
drivs i norrbotten av Centek vid luleå tekniska universitet. 
Designarena nord syftar till att öka intresset för design som 
ett strategiskt verktyg för att höja företagens konkurrenskraft 
och möjligheter att nå nya marknader. 

från att inget designföretag varit etablerat i norrbotten 
2008, då Designarena nord I startades, finns nu tretton 

deSIgnregIon Småland Syftar tIll att göra Småland känt Som en regIon Som arbetar StrategISkt med deSIgn. projektet har bland annat 
anordnat aktIvIteter vId olIka mäSSor I Syfte att fånga upp Idéer tIll InnovatIva produkter, här vId hem & vIlla på StockholmSmäSSan. 



SVID, St If telSen SVenSk InDuStrIDeSIgn 201214

design företag i länet som arbetar kommersiellt. Dessa ingår i 
Designpoolen som fungerar som en kunskapsbank dit före-
tagarna i regionen kan vända sig för att få hjälp att utveckla 
sina produkter och tjänster. flera av Designpoolens deltagare 
har uppmärksammats genom olika typer av designutmärk-
elser, bland andra Max David eriksson, en av två designer som 
har utvecklat punktskrivaren Braille Box, som nyligen fick en 
Design S Award. Sedan tidigare har Braille Box fått en red 
Dot Design Award och blivit utsedd till Publikens favorit i Stora 
Designpriset. 

under flera år har designutvecklingsprogrammet turist-
anläggningars form och funktion drivits med syfte att höja 
turistentreprenörens kompetens och lyfta fram design och 
arkitektur som ett redskap för ökad konkurrenskraft och till-
växt. treehotel, som vann Stora turismpriset 2011, är en av 
deltagarna i det lyckade programmet. Detta har nu utvecklats 
till Dags att designa norrbotten som tar ett helhetsgrepp runt 
kommunernas varumärke och framtida gestaltning. under 
det senaste året har sex av länets kommuner deltagit i pro-
grammet för att attrahera framtidens invånare. Med hjälp av 
designprocessen har kommunerna hittat det unika i varje 
kommun genom att kombinera natur, kultur och historia med 
design och arkitektur. Dags att designa norrbotten avslu-

tades med en konferens i Pajala under hösten där kommu-
nerna fick presentera resultat samt mål för framtiden. Bland 
deltagarna fanns förutom kommunchefer och kommunalråd 
representanter från tillväxtverket, näringsdepartementet och 
norska ambassaden i Stockholm.  

De senaste årens medvetna arbete med att få företagen 
att använda sig av design som ett affärsutvecklingsverktyg 
har nu fått genomslag i regionen. De företag som deltagit 
har i många fall ökat sin marknad, anställt mer personal och 
utvecklat nya produkter och tjänster. 

utvecklIng av cleantech-företag med hjälp 
av deSIgn 

I projektet har 12 företag från Västernorrland under drygt ett 
års tid arbetat med att stärka sina varumärken, sitt miljö-
arbete och sin miljökommunikation. Inledningsvis gjordes 
en fördjupad genomgång av varje företag – en så kallad ”in-
siktsanalys” som låg till grund för det fortsatta arbetet. Med 
inspiration och hjälp av designer, affärsutvecklare och miljö-
experter har deltagarna arbetat tillsammans i workshops och 
interaktiva övningar med sina egna varumärken och i slutet 
av projektet presenterat en handlingsplan. I flera fall har före-
tagen redan under projektets gång startat ett utvecklings- 
och förändringsarbete. 

regIonalt deSIgncenter mItt

ett projekt som utifrån nuvarande designverksamhet i Väster-
norrland och Jämtland ska skapa ett regionalt designcenter 
på Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Det ska bli en kreativ 
och levande arena/arbetsplats för professionella industride-
signer, företagare, organisationer och designstudenter. Inom 
Designcentrets verk samhet ska designkompetensen utveck-
las både kvantitativt och kvalitativt och bidra till att i en ökad 
omfattning föra in design och designmetodik i näringsliv och 
offentlig sektor.
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helena jönSSon, projektledare för dagS att deSIgna norrbotten, 
på en konferenS I pajala.
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SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska 
användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få före-
tag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att 
sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till 
utveckling. SVIDs uppgift är även att stödja forsknings- och ut-
bildningsinsatser inom designområdet.   

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

från och med 2012 satsar SVID på att driva förändringsprogram 
inom områden där behovet av utveckling är stort. genom att 
driva, samla och sprida kunskap och erfarenhet inom program-
områden kan SVID skapa förutsättningar för utveckling, både 
inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Det 
första nationella programmet ”Hälsa” påbörjades under första 
kvartalet 2012. ett flertal större aktiviteter inom programområdet 
har ägt rum under året. Bland annat utdelning av designcheckar 
till små och medelstora företag (i samarbete med Vinnova). en 
kunskapsöversikt kring användandet av design inom hälsa har 
genomförts. 6 av 8 Sommardesignkontor, där uppdragsgivare 
och studenter möts i olika idéfokuserade designprojekt hade 

hälsa som tema under sommaren 2012.
en förstudie om nästa programområde startade under andra 

halvåret 2012 och mynnade ut i beslut om att programområde 
två kommer att vara ”Destination” och skall påbörjas under första 
kvartalet 2013.

SVID samarbetar med ett flertal internationella organisationer 
för att utveckla designområdet. Bland annat deltar SVID i ett eu-
ropeiskt projekt som syftar till att föreslå metoder för hur man 
kan mäta förekomsten och effekten av design i innovationspro-
cessen i företag i europa.

Hösten 2012 påbörjades arbetet med att ta fram en strategisk 
forsknings- och innovationsagenda för designområdet. Arbetet 
sker inom ramen för Vinnovas utlysning ”strategiska forsknings- 
och innovationsagendor” som skall avrapporteras våren 2013.

forskningspublikationen Design research Journal har ut-
kommit med två nummer under 2012.

SVID har under 2012 erhållit 12 (12) mkr i driftsbidrag för verk-
samheten. 

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

förvaltningsberättelse

resultat och ställning 2012 2011 2010 2009 2008

Verksamhetsintäkter 18 145 44 239 27 725 17 537 31 804

Verksamhetskostnader -18 470 -44 629 -27 629 -17 082 -32 878

Verksamhetsresultat -325 -390 96 456 -1 074

resultat efter finansiella poster 130 -378 245 781 -1 102

Balansomslutning 34 573 32 622 49 814 35 336 20 651

eget kapital 5 304 5 174 5 553 5 308 4 527

Medelantal anställda 8 9 9 8,5 9,5

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att reserverade medel om 798 tkr varav årets resultat 130 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 2012

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Svensk Industridesign 
avger härmed redovisning för stiftelsens 24:e verksamhetsår.
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resultaträkning

(TKR) not 2012 2011

verksamhetsintäkter

erhållet statligt verksamhetsbidrag 12 000 12 000

försäljningsintäkter 328 277

Övriga intäkter 5 817 31 962

18 145 44 239

verksamhetskostnader

Projektkostnader -9 680 -34 754

Personalkostnader 1 -5 297 -6 616

lokalkostnader -1 015 -1 038

Övriga externa kostnader -2 424 -2 150

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -54 -71

-18 470 -44 629

verksamhetsresultat -325 -390

resultat från finansiella investeringar

ränteintäkter 171 68

Övriga finansiella intäkter 170 105

Återföring/nedskrivning kortfristiga placeringar 113 -161

åretS reSultat 130 -378

Ingående disponibla medel 6 799 1 177

Årets resultat 130 -378

Att disponera 929 799

Avsättning till verksamhetsreserv -131 0

utgående disponibla medel 798 799
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 not 2012-12-31 2011-12-31

tIllgångar

anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar

kontorsmaskiner och datorer 3 28 46

Övriga inventarier 4 110 0

Summa maskiner och inventarier 137 46

finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 50 50

Summa aktier 50 50

Summa anläggningstillgångar 187 96

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

kundfordringar 531 455

Övriga fordringar 2 078 795

Pågående projekt 5 20 000 9 101

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 695 841

Summa kortfristiga fordringar 23 304 11 192

kortfristiga placeringar 9 4 122 3 839

kassa och bank 6 960 17 494

Summa omsättningstillgångar 34 386 32 526

Summa tIllgångar 34 573 32 622

Skulder och eget kapItal

eget kapital 6

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 15 15

Donationsmedel 141 141

156 156

Fritt eget kapital

Verksamhetsreserv 6 4 350 4 219

Balanserat resultat 669 1 178

Årets resultat 130 -378

5 148 5 018

Summa eget kapital 5 304 5 174

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 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 Medelantalet anställda, löner, andra  
 ersättningar och sociala avgifter

 2012 2011

medelantalet anställda med fördelning  
på kvinnor och män uppgår till

kvinnor 4,5 6

Män 3 3

totalt antal anställda 7,5 9

löner och ersättningar uppgår till

Styrelse 101 69

VD 975 992

Övriga anställda 3 867 3 404

totala löner och ersättningar 4 943 4 465

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 476 1 418

Pensionskostnader (varav 509 tkr /509 tkr till VD) 1 021 1 162

totala löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader

7 441 7 045

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.

tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

kortfristiga skulder

erhållna, ej utnyttjade anslag 7 24 650 11 825

leverantörsskulder 2 260 2 280

Övriga kortfristiga skulder 172 -721

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 2 187 14 063

Summa kortfristiga skulder 29 269 27 447

Summa eget kapItal och Skulder 34 573 32 622

poSter Inom lInjen

Ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning forts.
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not 2  avskrivningar pÅ Materiella 
 anläggningstillgÅngar

 2012 2011

kontorsmaskiner och datorer -18 -63

Övriga inventarier -35 -8

 -54 -71

not 3  kontorsMaskiner och datorer

 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 310 558

Inköp 0 45

försäljningar/utrangeringar -162 -293

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 310

Ingående avskrivningar enligt plan -264 -494

försäljningar/utrangeringar 162 293

Årets avskrivning enligt plan -18 -63

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-120 -264

utgående planenligt restvärde 28 46

not 4 övriga inventarier

 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 404 425

Inköp 145 0

försäljningar/utrangeringar -1 -21

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 548 404

Ingående avskrivningar enligt plan -404 -417

försäljning/utrangeringar 1 21

Årets avskrivning enligt plan -35 -8

utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

-438 -404

utgående planenligt restvärde 110 0

not 5  pÅgÅende projekt

pågående projekt har värderats till nedlagda kostnader och utgörs av:

  2012 2011

Miljöpolicy för SVID 0 225

Hållbarhetsguiden 243 46

City Move följeforskning 0 172

Cleantech Västernorrland 0 1 434

Partnerskapet fordonsrelaterad prod.utv. 1 976 1 420

fordonsleverantörsOmställning 2 121 939

konceptutmaning lättvikt 983 291

Designregion Småland 6 775 3 634

expandera Xl 2 770 691

Design entrepreneurSHIP 596 127

D & r konsortium 77 45

Vård o Design 0 76

not 5  forts

Webbutveckling 242 0

uppdrag: Användare 23 0

förstudie: Destination 19 0

kartläggning Design i Hälsa  87 0

Designcheckar 2 939 0

utveckling turistanläggningars form o funktion 882 0

€Design 104 0

Designagenda 13 163 0

Summa pågående projekt 20 000 9 101

not 6  förändring i eget kapital

 
 

Stiftelse- 
kapital

donations-
medel

verksamhets- 
reserv

fritt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 15 141 4 219 799

resultatdisposition enligt 
styrelsebeslut

131 -131

Årets resultat 130

utgående balans 15 141 4 350 798

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 7   erhÅllna, ej utnyttjade anslag

  2012 2011

Miljöpolicy för SVID 0 350

Hållbarhetsguiden 350 200

City Move följeforskning 0 232

Sommardesignkontoret 2012 0 2 000

Cleantech i Västernorrland 0 1 343

Partnerskapet fordonsrel. prod.utv. 2 065 1 765

fordonsleverantörsOmställning 3 877 1 810

trovärdigt säljande varumärke 0 20

Designregion Småland 6 541 3 193

expandera Xl 2 615 150

eCO Design Initiativ 0 225

D & r konsortium 160 160

Vård o Design 0 377

Webbutveckling 950 0

uppdrag: Användare 100 0

förstudie: Destination  1 000 0

kartläggning Design i vården 347 0

Designcheckar 3 250 0

Designcheckar film 180 0

utveckling turistanläggningars form o funktion 882 0

konceptutmaning lättvikt 983 0

Design entrepreneurSHIP 600 0

€Design 250 0

Designagenda 13 500 0

Summa erhållna, ej utnyttjade anslag 24 650 11 825
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not 8  upplupna kostnader  
 och förutbetalda intäkter 

 

 2012 2011

löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 228 1 040

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 733 12 798

Verksamhetsberättelse 150 150

revisionsarvode 75 75

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

2 187 14 063

not 9  kortfristiga placeringar

 2012 2011

SeB Penningmarknad 4 122 3 839

SeB försiktig portfölj marknadsvärde 4 122 3 839

Stockholm 2013-03-05

 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 2013-03-05

Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Svensk 
Industridesign SVID för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års-
redovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredo visning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisnings lagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nöd -
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte inne håller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grund val 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 2012 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 revi derat 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftel sen 
Svensk Industridesign SVID för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelse förord-
nandet.

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

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

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

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

Stockholm den 2013-03-05

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
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