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VIDs programverksamhet har nu varit 
igång i två år och resultaten vi ser är oer-
hört positiva! Att välja fokusområden där 
behovet av förändring är stort kräver en 
känsla för utveckling men också praktisk 

omvärldsbevakning och kunskap om samhälle och 
näringsliv. Den utvecklingen vi ser inom programområde 
Hälsa ger oss mer vind i ryggen att fortsätta. Intres-
set för användardriva innovationsprocesser ökar och vi 
har skapat möjlighet för fler att påbörja ett designdrivet 
arbete. Vi brukar prata om att vår verksamhet utgår ifrån 
fyra i – vi identifierar, inspirerar, initierar och implemente-
rar. Inte samtidigt, på samma platser och på samma sätt 
i allt vi gör. Utan behovsdrivet där vi skapar aktiviteter 
efter behoven.  

Vi är delaktiga i att utveckla det breddade designbe-
greppet där fler och större grupper finner nya lösningar 
tillsammans. För att uppnå bästa och snabbaste resultat 
jobbar vi tvärdisciplinärt och involverar en blandning av 
nya och erfarna grupper som alla sätter användaren i 
centrum. Vi ser förändringen som redan lett till ett större 
engagemang och djupare upplevelse av nyttan av design. 
Att göra är att uppleva.

SVID har under året skapat uppmärksamhet och värde-
fulla nätverk som kopplar samman nya och inspirerande 
aktörer. Genom att positionera oss som en möjliggörare 
och knutpunkt blir effekten ett brett engagemang hos 
akademin, näringslivet och det offentliga. En av de 
mycket positiva effekterna är att vi också samskapar 
utvecklingsprojekt och ansökningar med dessa parter. 
Vi blir ett självklart och naturligt nav för en mängd olika 
kompetenser. SVIDs position är inkluderande och sam-
manhållande där vi möjliggör för många att se nyttan, 
höra exemplen, prova på och utveckla sina företag eller 
sin organisation med design. 

Årets arbete med den strategiska forskningsagendan 
har belyst hur oändligt mycket det finns att göra för att 
ta Sverige till ett framtida önskat läge som tar design 
på allvar och agerar därefter. Vi har därför under 2013 
slutfört första fasen av att etablera design som ett stra-
tegiskt innovationsområde. Tillsammans med svenska 
och internationella organisationer har vi kartlagt möjliga 
aktiviteter för att etablera design på den strategiska 
kartan som stärker den svenska konkurrenskraften.

Robin Edman, vd SVID

SVID identifierar, inspirerar, initierar 
och implementerar!
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VID, Stiftelsen Svensk Industridesign 
är en nationell organisation som arbetar för 
att design ska användas i allt innovations- 
och förändringsarbete. Med användaren 
i centrum skapas fantastiska, attraktiva 

erbjudanden. Det gynnar företag, offentlig verksamhet 
och samhället. 

Design är ett verktyg som ska kunna användas och 
förstås av många. SVID skapar, leder och utvecklar 
konkreta satsningar där många aktörer kan se hur, och 
medverka till, att design gör skillnad. På så sätt bidrar 
SVID till utveckling av allt från varor och tjänster till hu-
manitära projekt och nationella samhällsförändringar.

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. För att skapa ökad kunskap om 
design arbetar vi på flera nivåer och med flera målgrupper. 
Förändringar på policynivå skapar förutsättningar för 
tillväxt och ökad kunskap bland företag och offentlig 
sektor skapar förutsättningar för designleverantörer. 
Det är i våra nationella programområden som regionala 
aktiviteter binds samman nationellt, bland annat genom 
att driva projekt, skapa mötesplatser och lyfta goda exem-
pel. SVID driver sedan 2012 programområde Hälsa och 
startade under 2013 det nya programmet Destination.

SVID samarbetar med ett antal internationella organisa-
tioner för att stärka designområdet. Genom att sprida 
och kommunicera effekten av design globalt kan vi bidra 
till att utveckla området även nationellt. Exempelvis är 
Robin Edman (vd för SVID) vice ordförande i BEDA, 
Bureau of European Design Associations och vi driver 
ett antal internationella projekt.

PeoPLe Powered Future 
För att skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkur-
renskraft kan stärkas genom design och dess effekter 
på innovation har SVID tillsammans med ett antal 
samarbetspartner tagit fram en strategisk forsknings- 
och innovationsagenda för designområdet. Arbetet 

skedde inom ramen för Vinnovas utlysning Strategiska 
forsknings- och innovationsagendor. Resultatet visade 
bland annat på tydliga behov av insatser för design-
medvetna ledare och fortsatt arbete för att öka medveten-
heten om design som en kreativ arbetsprocess tätt 
kopplat till innovation. Samarbetet ledde även fram till 
behovet av ett Strategiskt innovationsområde för design 
(SIO-program). Arbetet fortsätter i konsortiet People 
Powered Future, i nära samarbete med lokala, regionala 
och nationella aktörer. läs designagendan på  
www.designagenda.se.

Forskning ska kunna hittas,  
tiLLgängLiggöras och användas
SVID identifierar behov av ny forskning, verkar för att 
forsknings- och innovationssatsningar inom design 
kommer till stånd samt arbetar med att tillgängliggöra 
forskning och utveckling.

Design Research Journal är den enda nationella forsk-
ningstidskriften inom design i Sverige. Tidskriften är ett 
forum för debatt och kunskapsspridning och publicerar 
forsknings-baserade artiklar som utforskar hur design 
kan bidra till en hållbar utveckling av näringsliv, offentlig 
sektor och samhälle. Design Research Journal finns på 
både svenska och engelska och finns för nedladdning 
på www.svid.se/designresearchjournal.

Ytterligare ett exempel på tillgängliggörande av forsk-
ning är nya designresearch.se som lanseras under 2014. 
Den nya digitala tjänsten ska underlätta för användare 
att hitta forskning inom design men även synliggöra hur 
designforskning kan användas inom näringslivs- och 
samhällsutveckling.

uPPdrag: användare 
Hur kan en verksamhet arbeta mer med användar-
centrerad utveckling? Hur kan man använda kreativa 
processer och skapa attraktiva tjänster för fler? I 
februari 2013 arrangerade SVID i samarbete med Intres-
sentföreningen för SVID en lyckad inspirationsdag om 
att möta användaren i utvecklingsprocesser – Uppdrag: 
Användare. 

Vi tror att design är viktigt 
för Sveriges konkurrenskraft!
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konferensen lockade 150 deltagare och på programmet 
stod bland annat Marco Steinberg, Director of Strategic 
Design på Finnish Innovation Fund som pratade om 
innovation och hälsa och laura lee, arkitekt och 
professor på Carnegie Mellon University i Pittsburgh 
som pratade på temat Building the Future using people 
centered design. På plats var även Runa Sabroe från 
Mindlab och berättade om Design in Government och 
Mats lindgren från kairos Future avslutade dagen på 
temat Design – motorn i tankesamhället?  
Filmer och presentationer från dagen finns på  
www.svid.se/uppdraganvandare. 

Årets MichaeL treschow-stiPendiat viLL 
utveckLa häLsooMrÅdet Med design 
Maja Hedlund, student vid Designhögskolan i Umeå, till-
delades Michael Treschow-stipendiet 2013. Stipendiet, 
som syftar till att uppmuntra studenter att utveckla sin 
designkompetens, firade under året 10-årsjubileum. 

Michael Treschow-stipendiet på 100 000 kr delas ut 
årligen till en ung designstuderande som belönas för 
sitt samlade arbete där djärvhet, nydanande, och lust 
premieras. Syftet är att uppmuntra studenter att fort-
sätta studierna och utveckla sin designkompetens. 2013 
delades stipendiet ut till person som visat på arbete 
inom hälsa och välbefinnande. Utdelningen av stipendiet 
skedde i december i samband med frukostseminariet 
Design, business och hälsa på Handelshögskolan i 
Stockholm. 

soMMardesignkontoret 
Varje år samlar Sommardesignkontoret studenter från 
högskolor och universitet för att arbeta med problem-
baserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. 
Ett Sommardesignkontor består av studenter med olika 
inriktning – allt från klassiska designutbildningar (indu-
stridesign, grafisk design, inredning, arkitektur och land-
skapsarkitektur) till ingenjörer och ekonomistudenter. 
Varje kontor har en lokal projektledare och en erfaren 
designer som handledare. Resultatet blir idébaserade 
lösningar som uppdragsgivaren kan utveckla.

Under Sommardesignkontoret 2013 hade flera av 
uppdragen tema Destination. Sommardesignkontoret 
genomfördes på fyra olika platser; Arjeplog/Pajala/Piteå, 
Östersund, Glasriket och Värnamo.

Totalt 23 studenter jobbade bland annat med att utveckla 
attraktiva mötesplatser, glasbruk, kommunidentiteter 
och grönområden. läs mer om Sommardesignkontoret 
Glasriket på sidan 8. Rapporter från årets kontor finns 
på www.svid.se/Sommardesignkontoret/Exempel.

guide För hÅLLbar verksaMhets-
utveckLing
Hållbarhetsguiden är den enda webbplats i Sverige som 
samlar kunskap, inspiration, länkar, goda råd och ex-
empel på hur man kan kombinera hållbarhetsperspektiv 
och design för hållbara affärer. Ett samarbete med kTH 
och satsningen Green leap har lett fram till att vi under 
sommaren 2013 lanserade en ny version av Hållbarhets-
guiden på www.hallbarhetsguiden.se. Syftet är att stödja 
och inspirera designer men även köpare och användare 
av designtjänster att bidra till hållbar utveckling. 

Både webbplatsen och Hållbarhetsguidens interak-
tiva facebooksida publicerar goda exempel på främst 
svensk, men även internationell, hållbar design samt 
tips på metoder, verktyg, evenemang, nyheter, böcker, 
nätverk, kurser inom hållbarhet med mera. 

KonferenSen UppDrag: anVänDare Var en InSpIratIonSDag om att möta anVänDaren I UtVecKlIngSproceSSer. 

maja HeDlUnD tIllDelaDeS mIcHael treScHow-StIpenDIet 
2013 ocH Har UnDer SIn StUDIetID arbetat meD olIKa projeKt 
för att förbättra VårDen, blanD annat för patIenter meD 
HjärtSVIKt.
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å SVID har vi drivit program Hälsa 
under två år och vi ser att intresset för 
användardrivna innovationsprocesser inom 
hälso- och sjukvården har ökat kraftigt 
under den perioden. Genom vårt arbete 

har vi möjliggjort för olika initiativ att starta och vi har 
inspirerat andra att själva påbörja ett designdrivet 
arbete. Ett exempel som startade under 2013 är Experio 
lab, ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation 
vid landstinget i Värmland, som syftar till att skapa ett 
möte mellan vård och design. SVID har utvecklat ett 
nära samarbete med Sveriges kommuner och lands-
ting som har prioriterat frågan om brukare och patienter 
som aktiva medskapare i sin verksamhet. Och eftersom 
design kan fungera som metod för att få medskapandet 
till stånd har detta också lett till ett ökat intresse för hur 
design kan användas i praktiken.

Leda För resuLtat
leda för Resultat är ett program som utvecklar led-
ningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten och 
arrangeras av Skl, Sveriges kommuner och landsting. 
Programmet vill öka kunskapen om hur ledningen i so-
cialtjänsten kan arbeta strategiskt med resultatstyrning 
för att öka kvalitet, öppenhet och utveckla sin kunskap 
för att klara sitt uppdrag. För att lyckas med detta 
över tid behöver ledningen stöd i olika former och med 
olika kompetenser. Därför omfattar programmet både 
ledningsgrupper och stödfunktioner/stödprocesser. Del-
tagarna avgör själva vad man vill arbeta med och träna 
på under programmet, utifrån vad som är angeläget för 
kommunen.

SVID deltog som workshopledare under 2013 med syf-
tet att visa hur designmetoder kan utveckla deltagarnas 
verksamheter och för att visa hur de kan använda me-
toderna på hemmaplan. Genom satsningen har vi nått 
en stor mängd kommuner med vårt budskap, på högsta 
strategiska nivå med hälsoprogrammets perspektiv.

FLer organisationer bäddar in design-
kaPacitet
SVID har tillsammans med Sveriges kommuner och 
landsting (Skl) bildat Nätverket för design av hälso- 
och välfärdstjänster. I nätverket finns regioner, landsting 

och kommuner representerade. I ett antal av regionerna 
och landstingen gör man nu försök att ”bädda in”  
designkapacitet i organisationen. Det görs bland annat  
genom samarbeten med designbyråer i särskilda projekt 
och genom att föra in designkunskap i personal utbild-
ningen. Exempel på aktiva organisationer är Region-
förbundet i Uppsala län, Region Västerbotten, Region 
Gotland och Värmlands läns landsting.

webbinarier – design För bättre häLsa
Under våren 2013 genomförde SVID i samverkan med 
VINNOVA, Innovationsrådet och Sveriges kommuner 
och landsting en virtuell lunchseminarieserie i åtta 
delar, Design för bättre hälsa – Tänk användare, tänk 
behov, tänk design! Syftet med seminarieserien var att 
på ett så effektivt sätt som möjligt sprida information 
och kunskap om design på hälsoområdet direkt till våra 
utvalda målgrupper. Satsningen var mycket lyckad och 
serien fick fler tittare än beräknat. Under hösten startade 
vi upp en fortsättning, den här gången med Sveriges 
kommuner och landsting (Skl) som partner. Webbina-
rieserien Design för bättre hälsa - patienter och brukare 
som aktiva medskapare bestod även den av åtta delar 
med målsättningen att ge inspiration till att involvera 
patienter, brukare och deras närstående i utvecklingen, 
driften och utvärderingen av en verksamhet.  

Ett syfte med webbinarieserien var också att fånga upp 
kontaktinformation till intresserade människor i våra 
målgrupper – för att få en bas för kommunikation och 
diskussion. Vi har nu ett register med över 800 använ-
dare som anmält sig till något av våra webbinarier. Vi har 
också i vår kommunikation kopplat linkedIn-gruppen 
Design för bättre hälsa till satsningen på våra webbi-
narier. Gruppen har nu över 460 medlemmar. Gruppen 
fungerar idag som en primär kommunikationskanal för 
att sprida information om våra olika satsningar på häl-
soområdet. Dessutom används gruppen för att samla in 
idéer och synpunkter på våra olika initiativ.  

eFFekter av  
soMMardesignkontoret 2012
Förra årets sommardesignkontor har fått två tydliga 
fortsättningar med relevans för den nationella nivån. 
Regionförbundet i Uppsala menar att de fått en större 

Design för bättre hälsa
Program hälsa 

Inbäddad designkapasitet

Leda för resultat

Inbäddad designkapasitet

Leda för resultat
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förståelse för vad design av tjänster kan vara. Som en 
följd av det strävar man nu efter att ”bädda in” design-
kapacitet i organisationen. Det har i sin tur inspirerat fler 
län till att följa efter och vi hoppas på en stark rörelse i 
landet för att integrera designkapacitet i offentliga orga-
nisationer. Det skulle till exempel kunna ske genom att 
organisationen anställer designer, arbetar ihop med ett 
designföretag eller genom att utbilda sin egen personal.

Myndigheten Handisam tog inom ramen för Som-
mardesignkontoret fram ett koncept för att förebygga 
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Nu har 
Handisam lyckats rigga ett unikt samarbete mellan 
NCC, Sveriges Byggindustrier, EON, Swedbank, Previa 
och Feelgood för att göra en verklig produkt som de 
tänker släppa som en öppen lösning för marknaden att 
plocka upp. Deltagande företag finansierar utvecklings-
projektet och designföretaget Doberman genomförde 
arbetet under sommaren och hösten. Det är ett helt 
unikt samarbete mellan en myndighet och företag för att 
gemensamt skapa stora vinster för både företagen och 
samhället som helhet. Allt baserat på ett studentprojekt.

Efter sommaren 2012 fick vi totalt in utvärderingar av 27 
uppdragsgivare varav 93 procent anger att de kommer 
att arbeta vidare med studenternas koncept.

designcheckar PÅ häLsooMrÅdet
SVID delade under 2012 ut designcheckar på hälsoom-
rådet till totalt 22 små och medelstora företag. Design-
checkarna syftade till att låta företag prova på design 
antingen genom att anlita en designkonsult eller genom 
att anställa designkompetens under viss tid i företaget. 

Resultatet av satsningen är mycket positivt och pekar i 
hög grad på att projekten stärkt företagens konkurrens-
förmåga och därmed bidragit till goda förutsättningar 
för tillväxt. Som ytterligare en effekt av satsningen anger 
samtliga företag att de avser att fortsätta använda sig 
av designkompetens. Vissa har redan anställt designer, 
andra har tecknat avtal med externa leverantörer.

Under 2013 utlystes ytterligare medel till de redan 
beviljade företagen för att komma ytterligare ett steg på 
vägen till en lyckad marknadsintroduktion med hjälp av 
design. Stödet skulle gå till företag som köper design-
kompetens för att förbereda sin marknadsintroduktion 
eller förbättra sitt erbjudande ytterligare i förhållande till 
den aktuella marknaden. Fyra företag beviljades medel 
och uppföljningen visar att satsningen inneburit ett av-
görande steg i marknadskommunikationen, att den lett 
till en stärkt marknadsposition och konkurrenskraft och 
större försäljning. Ett företag menar att arbetet givit dem 
möjlighet att komma in på nya marknader.

kunskaPsöversikt
Hur ser kunskapsläget ut inom design av tjänster för 
hälsa, vård och omsorg? Vilka effekter kan tjänstedesign 
förväntas ge? Det ger studien ”Design av tjänster inom 
hälsa, vård och omsorg - en kunskaps översikt” svar på. 

kunskapsöversikten publicerades inom ramen för den 
webbinarieserie som nämns ovan och VINNOVA, Inno-
vationsrådet, Sveriges kommuner och landsting och 
SVID stod som gemensamma avsändare av rapporten. 
läs mer om kunskapsöversikten på  
www.svid.se/kunskapsoversikt2013

rÅdet För tjänsteinnovation och design 
i vÅrd och oMsorg
SVID har tillsammans med Socialdepartementet, VIN-
NOVA, Vårdanalys och Forte upprättat ett gemensamt 
råd för diskussion om design av tjänster i offentligt finan-
sierad vård och omsorg. Syftet är bland annat att ge-
mensamt föra kunskapen om användarinvolvering, an-
vändarnas motivation och behov samt design av tjänster 
i offentligt finansierad verksamhet närmare respektive 
organisationer och skapa en gemensam kunskapsgrund 
för att samordnat driva på utvecklingen. 

”Vårt marknadser-
bjudande har vässats 
väsentligt och vi kommer 
ha större konkurrens-
kraft tack vare den 
övergripande förståelse 
och implementering 
av marknadsbehovet 
som vi inte hade kunnat 
tydliggöra på samma 
sätt själva.”

Unfors Raysafe 

Tilldelades designcheck 
och fick 2013 utmär-
kelsen RedDot för sin 
produkt

lanDStInget I VärmlanD Har Startat experIo lab, ett InItIatIV 
Som Sätter patIentenS UppleVelSer aV VårDen I centrUm. 
SocIalmInISter göran HägglUnD Deltog på InVIgnIngen.
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esign som utvecklingskraft för desti-
nationer tar sikte på hur design kan bidra 
till att utveckla attraktiva regioner, platser, 
händelser och miljöer att leva, bygga, bo, 
besöka och arbeta i. För att skapa attrakti-

vitet krävs ett sektorsövergripande arbete där medbor-
gare, näringsliv, regionala nivån och andra intressenter 
samarbetar. Det kan många gånger vara en komplex 
process där designprocessen är ett kraftfullt stöd. 

design För nya Lösningar i gLasriket
Under år 2013 har SVID haft i uppdrag att ta fram ett 
kunskapsunderlag om förutsättningarna för att utveckla 
Glasriket genom design. Vi har rest runt i trakten och 
träffat kommunalpolitiker, invånare och studenter som 
alla bidragit med sina egna erfarenheter och tankar om 
Glasriket i går, i dag och i morgon. Med Glasriket menas 
den region som består av kommunerna lessebo, Nybro, 
Emmaboda och Upvidinge kommun. Inom ramen för 
vårt uppdrag har SVID genomfört flera aktiviteter som 
stöd för utvecklingen i Glasriket. 

designdriven behovsinventering  
SVID har inventerat regionens behov främst genom möten 
med boende, besökare, företagare och kommunala 
företrädare samt genom workshops och två webben-
käter som riktar sig till samtliga regiondirektörer och 
riksdagsledamöter.

inspirationsmaterial  
Parallellt med behovsinventeringen i Glasriket har vi 
genomfört insatser för att inspirera och skapa en ökad 
medvetenhet om design som ett verktyg i regional 
utveckling. Insatserna har utgått från den kunskap vi 
hämtat in genom behovs inventeringen. 

Attraktiva destinationer – där människor 
vill leva, bo och arbeta
Program Destination

Sommardesignkontor
Inspiration

Projektdiskussioner

Sommardesignkontor
Inspiration

Projektdiskussioner
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digital strategi för att möta behoven  
Vår behovs inventering resulterade i en karta över olika 
behov. Behoven rör bland annat en ökad samverkan 
mellan människor, organisationer, kommuner och 
företag. Dessutom är behovet av stolthet för regionen 
tydligt. Glasriket har sin historia och sitt glas som nu 
ska tas in i framtiden. För att möta behoven genomförde 
SVID flera workshops med aktörer som på olika sätt är 
kopplade till Glasriket AB. Man utvecklade och testade 
ett antal förslag till lösningar och verktyg som riktade 
sig till aktörerna i regionen. Verktygen och aktiviteterna 
bygger på öppenhet och gemensam utveckling, men 
ledarskapet ligger hos en aktör i regionen som bygger 
upp både lokalt engagemang och kunskap. 

sommardesignkontor glasriket  
Under sommaren 2013 genomfördes sommardesign-
kontor i de fyra kommunerna i Glasriket (läs mer om 
Sommardesignkontoret på sidan 5). Sammantaget 
arbetade studenterna med fyra olika projekt vart och 
ett formulerat av varsin av de fyra kommunerna: Infarter 
Uppvidinge, Deltagandeprocess Nybro, Identitet lesse-
bo och Utemiljö Emmaboda. Effekten av arbetet blev en 
ökad medvetenhet om hur design kan ge nya uppslag i 
kommunernas arbete med att stärka sin attraktionskraft. 

Rapporten från Sommardesignkontoret Glasriket 2013 
hittar du på www.svid.se/glasriket. Där finns även 
SVIDs rapport Design för nya lösningar i Glasriket, ett 
kunskapsunderlag för hur design kan användas i den 
regionala utvecklingen.

destinationsutveckLing PÅ tedx
Hur flyttar man en stad? Eller rättare sagt, hur flyttar 
man människor från sina hem? SVID drev projektet City 
Move 2007–2009, ett projekt som handlade om hur man 
kan gå till väga för att flytta eller skapa helt nya samhällen 
med hjälp av designmetoder.  Idag är intresset för att 
använda design som en metod för att återuppbygga 
samhällen större än någonsin och flera platser i världen 
uppmärksammar City Move. Däribland New York där 
SVIDs projektledare för City Move, i oktober 2013 var på 
plats för att tala om projektet och metoderna under en 
TEDx-sändning.

”För att skapa ett sam-
manhållet Glasrike bör 
de fyra kommunerna 
gå ihop till en gemen-
sam region. De många 
olika uppdelningar och 
gränser som finns idag 
motverkar tydligheten 
och förutsättningarna 
för samarbete parterna 
emellan. Att tänka inåt-
riktat och endast inom 
kommunernas gränser 
är rent av skadligt för 
arbetet om en sam-
manhållen bild om vad 
Glasriket är och ska vara 
i framtiden.” 

Sommardesignkontoret 
Glasriket
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reFugee housing
The Refugee Housing Project är ett projekt som drivs för 
att skapa bättre boende för de människor som förlorar 
sina hem i naturkatastrofer och konflikter. Tillsammans 
med innovativa företag och organisationer utvecklas hem 
i platta paket som räddar liv och bidrar till en hållbar åter-
uppbyggnad för samhällen som drabbas. Med lyhördhet 
för användarens behov och med hjälp av rationell design, 
produktion och logistik skapar vi prisvärda nödbostäder 
– på kort och lång sikt. Refugee Housing Project drivs av 
Refugee Housing Unit RHU AB, ett helägt dotterbolag till 
SVID, i partnerskap med IkEA Stiftelsen och FN flykting-
organ UNHCR.

Varje år förlorar miljontals människor sina hem under 
naturkatastrofer och konflikter. Många av dessa söker sig 
till humanitära flyktingläger för tillgång till mat, skydd och 
rent vatten. Många blir kvar där länge, ibland i generatio-
ner – med små möjligheter att påverka sin egen situation 
och säkra tillvaron för familj och vänner. Nödbostaden 
blir ett hem. livslängden på dagens nödbostäder är kort 
i förhållande till inköpspris och allt arbete med tillverk-
ning, logistik, montering och sophantering. De lösningar 
som skickas slits fort och skapar ringa långsiktigt värde. 
livet blir inte heller lättare av att bostäderna ofta är an-
passade för helt andra kulturer och levnadsförhållanden. 
Vi tror att anpassningsbara lösningar kan göra bättre 
hem som håller att bo i och som gör livet enklare. Beho-
vet av nödbostäder ökar för varje år – det innebär att vi 
antingen behöver mer pengar eller skapa mer värde för 
varje krona. Om varje bostad blir billigare så kan vi hjälpa 
fler. Det är en enkel ekvation. Vi kopplar ihop användare 
med producenter och tillsammans tar vi fram bättre och 
billigare hem. Vi skapar mer värde per krona genom att 
räkna på hela livscykelkostnaden istället för att bara titta 
på inköpspriset och utveckla effektiva lösningar som ger 
pengar över till fler hem som räcker till fler människor.

Husen, som utvecklats under 2,5 år, är fortfarande pro-
totyper och har testats under sex månader i Etiopien och 
ska nu testas i Irak. 

vaLue creation by design: €design
Under 2012-2014 medverkar SVID i ett projekt delfinan-
sierat av EU-kommissionen, “Value creation by design: 
Analysing and measuring Design as a user-centered 
innovation tool and as an economic factor of production 
(€Design)”. Projektets förutsättningar för att bättre synlig-
göra möjligheterna med design ligger i att kunna definiera 

Nationella och  
internationella projekt

KVInna boenDe I ett aV refUgee HoUSIng projectS nöD-
boStäDer Som teStaDeS I ett flyKtIngläger I etIopIen.
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det unika och mäta effekten av insatserna och resultaten. 
Projektet har sex europeiska partner som har föreslagit 
mätmetoder för design i innovationsprocessen. SVID 
har haft ansvar för att undersöka tidigare och befintliga 
mätningar och definitioner för att skapa möjliga ”guide 
lines” för hur man mäter design som ett användarcentre-
rat verktyg i produktionen. Framtida data kommer att ge 
företagsledare och politiska beslutsfattare möjligheten 
att se effekten av design i innovationsprocessen och att 
handla därefter.

utveckLing av turistanLäggningars 
ForM och Funktion
För att öka design- och arkitekturkompetensen i besöks-
näringen har SVID tagit fram en digital kunskaps- och 
inspirationsplattform. Utifrån erfarenheterna med utveck-
lingsprogrammet Turistanläggningars Form och Funktion 
som drivits i Norrbotten, innehåller plattformen goda de-
signexempel och visar hur företag inom besöksnäringen 
kan utveckla sin verksamhet med design och arkitektur. 
Projektet slutrapporterades under våren 2013 och finns 
på www.svid.se/Turistanlaggningars-form-och-funktion.

utveckLingsProjekt För Leverantörer 
tiLL Fordonsindustrin
SVID har drivit projekt för Tillväxtverket och Västra 
Götalandsregionen, i syfte att stärka underleverantörer 
såväl mot fordonsindustrin, som mot nya marknader. Vid 
halvårsskiftet 2013 avslutades projekten:

• leverantörs-Omställning, där ett fyrtiotal leverantörer 
har biståtts med designinsatser för att växa på en 
marknad utanför fordonsbranschen. En speciell sats-
ning har skett under våren med teknikkonsultföretag, 
vilka med sin unika kompetens bör ha goda förutsätt-
ningar att bistå även andra branscher.

• konceptutveckling lättvikt, där sju företag utmanats 
med kreativa designmetoder i workshopsform. Flera 
av utmaningarna kommer resultera i minskade utsläpp 
från fordon.

• Produktutveckling inom Tillväxtverkets leverantörs-
program, där SVID haft uppdraget att marknadsföra, 
bedöma och utvärdera ansökningar. Också här med 
fokus på att minska utsläpp.

tHe refUgee HoUSIng project Kopplar IHop anVänDare meD proDUcenter för att tIllSammanS SKapa bättre boenDe för De 
männISKor Som förlorar SIna Hem I natUrKataStrofer ocH KonflIKter. 
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design entrePreneurshiP
Under tre dagar i september 2013 besökte deltagare 
från det internationella designprojektet Design Entrepre-
neurSHIP Malmö. Aktiviteten kallas Creative Mix Event 
där fokus för de 40 deltagarna var destinationsutveckling 
med design som metod. 

Design EntrepreneurSHIP är ett treårsprojekt som ska 
integrera och stimulera användandet av design som 
drivkraft och metod för projekt- och affärsutveckling. Det 
sker främst genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna 
som är ekonomer, ingenjörer och designer. Projektpart-
nerna är organisationer från Tyskland, Polen och Sverige. 
Projektet är uppbyggt runt en workshopserie med en 
cykel på ett år, med 30 deltagare varje år. När projektet 
är avslutat kommer 90 deltagare ha genomgått utbild-
ningsserien som är förlagd till tre träffar per cykel med en 
träff i respektive deltagarland. Förutom en nätverksbyg-
gande funktion länder emellan syftar projektet även till att 
överföra kunskap mellan olika discipliner.

designregion sMÅLand
Det treåriga projektet Designregion Småland slutfördes 
våren 2013. Projektet syftade bland annat till att göra 
Småland känt som en region som satsar på och arbetar 
strategiskt med design. 

Projektet har lagt grunden för ett starkt nätverk inom 
designområdet mellan de deltagande kommunerna och 
regionförbunden i Småland. Genom projektet har vi 
hittat en gångbar metod för att förmedla både kunskap 
och kontakter mellan designer och företag. Designerna 
får genom workshoparna god inblick i det näringsliv 
som finns i regionen och den kunskap som finns hos 
regionens företag. Företagen får insikt om designens 
betydelse och kunskap om vad designprocessen inne-
bär samtidigt som de får träffa unga designföretagare. 
Det har i flera fall visat sig väldigt lyckosamt, inte minst 
genom de affärsrelationer som kommit till stånd mellan 
företag och designföretag efter genomförda workshops. 
Att få företag att implementera design i sitt utvecklings-
arbete är en lång process som kräver ett metodiskt och 
långsiktigt arbete.

Dessutom har projektet stärkt designindustrin i regionen. 
Designföretagare har genom projektet fått många bra 
kontakter med både företagare i regionen och med  
andra i designbranschen. Ett riktigt bra och starkt  
nätverk har skapats mellan offentliga aktörer, vilket  
öppnar upp för fler samarbeten framöver. Tack vare 
detta finns det nu ett intresse att starta en ideell fören-
ing som utvecklar och driver designfrågorna vidare i 
regionen. 

Deltagarna I DeSIgn entrepreneUrSHIp fIcK arbeta meD malmö ocH områDet KrIng tUrnIng torSo Som DeStInatIon.
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exPandera xL
Projektet avslutades vid årsskiftet och har arbetat för 
att skapa expansiva förutsättningar för näringslivet att 
använda design i en tidig innovationsutvecklingsfas. 
Expandera Xl är delvis en fortsättning på projektet Ex-
pandera men har i det nuvarande projektet fokuserat på 
att utveckla tjänster och tjänstebranschen med design. 

Totalt 12 företag i Skåne och Blekinge hade vid projek-
tets slut medverkat i tjänsteutvecklingsprojekt. Företagen 
var allt från traditionella klädföretag till ideella organisatio-
ner, från hårt teknikdrivna företag till konsumentinriktade. 

Expandera Xl har även arbetat med experimenterande 
visualiseringar och kartläggningar som kan ge underlag 
för framtida utvecklingsarbete. I projektet ingår bland 
annat att tillsammans med sjukvården ta fram interaktiva 
visualiseringsverktyg för behandlingssituationer. Området 
möjliggör en interaktion med brukaren som tidigare inte 
varit möjlig. 

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

I slutet av februari var det premiär för Designarena Nords 
nya satsning Designpoolen på turné. Designpoolen består 
av grupp designer i Norrbotten som erbjuder tjänster 
inom till exempel teknik, ljus, mode, destinationsutveckling 
och grafisk formgivning. Designpoolen, som sedan starten 
2008 växt från två till 14 medlemmar, fungerar som ett 
forum för samverkan, gemensamma aktiviteter såsom 
föreläsningar och utbildningar och som en kunskaps-
bank dit företagarna i regionen kan vända sig för att få 
hjälp att utveckla sina produkter och tjänster. Syftet med 
att Designpoolen ger sig ut på turné i länet är att sprida 
information om hur design kan användas som ett 
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strategiskt affärsutvecklingsverktyg, samtidigt får Design - 
poolens deltagare möjlighet att knyta kontakt med nya 
potentiella uppdragsgivare. 

Under februari startade även Design för hälsa, ett 
utvecklingsprogram med syfte att utveckla innovationer 
inom hälsa, vård och omsorg.  Programmet, som pågick 
fram till december och som är ett samarbete med Inno-
vationssluss Norr, innefattade individuellt arbete med en 
professionell industridesigner, som alla ingår i Design-
poolen, samt tre heldagars kompetensutveckling inom 
designområdet. 

Under hösten arrangerade Designarena Nord två work-
shopdagar under namnet Innovation/Inspiration. Under 
dessa dagar får studenter och näringsliv möta och 
inspireras av några av Sveriges främsta inom kreativitet 
och idéskapande för att uppmuntra till innovation och 
produktutveckling. 

I Designarena Nord ingick även ett Sommardesignkontor 
som 2013 innefattade 6 studenter och uppdrag från 8 
uppdragsgivare från Arjeplog, Pajala och Piteå, bland annat 
utveckling av koncept för utomhusmiljöer, nybyggnad 
och produktkoncept. Designarena Nord har fått medel 
från Tillväxtverket och länsstyrelsen i Norrbotten för att 
fortsätta under ytterligare ett år. 
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SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för 
att design ska användas i allt innovations- och föränd-
ringsarbete. Genom att initiera projekt, samla och sprida 
kunskap och erfarenhet skapas förutsättningar för ut-
veckling med design, både inom det privata näringslivet 
och den offentliga sektorn. 

SVID bildades 1989 med Föreningen Svensk Form, 
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket 
som stiftare. 

SVID har under året skapat uppmärksamhet, råd och 
nätverk som kopplar samman nya och inspirerande 
aktörer. Aktiviteterna bedrivs i stora delar av Sverige 
och inom det första programmet, Hälsa, märker vi av ett 
ökande intresse för att utveckla med design, framförallt 
inom den offentliga sektorn. Årets webbinarieserie hade 
cirka 800 anmälda deltagare, långt fler än förväntat. I 
linkedIn-gruppen ”Design för bättre hälsa” finns idag 
drygt 490 medlemmar. I det nya ”Nätverket för design av 
hälso- och välfärdstjänster” finns regioner, landsting och 
kommuner representerade. Flertalet organisationer i nät-
verket har nu påbörjat att ”bädda in” designkompetens i 
verksamheten.

Programområde Destination startade under våren 2013, 
ett område som tar sikte på hur design kan bidra till att 
utveckla attraktiva regioner, platser och miljöer att leva, 
bygga, bo, besöka och arbeta i. SVID har under året 
arbetat på uppdrag av Tillväxtverket för att ta fram ett 
kunskapsunderlag om förutsättningarna för att utveckla 
Glasriket genom design. 3 av 4 Sommardesignkontor, 

där uppdragsgivare och studenter möts i olika idéfoku-
serade designprojekt, hade destination som tema under 
sommaren 2013.

SVID är också aktiva i det påverkansarbete som pågår 
på europeisk nivå, främst inom ramen för BEDA, The 
Bureau of European Design Associations. I konsortiet 
People Powered Future och Designagendan, pågår 
arbete för att visa hur design kan utvecklas till ett  
strategiskt innovationsområde för Sverige. Under året 
har SVID påbörjat arbetet med att tillgängliggöra design-
forskning genom ett sökverktyg baserat på SwePub- 
nationell söktjänst för vetenskaplig publicering. SVID 
deltar också aktivt i bedömningsarbete och initiering av 
nya forskningsprojekt.

Forskningspublikationen Design Research Journal har 
utkommit med två nummer under 2013. 

En förklaring till det höga resultatet är utförda tjänster 
med 917 tkr för vårt dotterbolag Rhu AB. Dotterbolaget 
kommer att avyttras under första kvartalet 2014. 
Engångsintäkten kommer i första hand att användas till 
förundersökning för kommande programområde samt 
uppgradering av kommunikationsplattform och  investering 
av kommunikationsverktyg.

SVID har under 2013 erhållit 12 (12) mkr i driftsbidrag för 
verksamheten. 

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

resultat och ställning 2013 2012 2011 2010 2009

Verksamhetsintäkter 40 227 18 145 44 239 27 725 17 537

Verksamhetskostnader -39 275 -18 470 -44 629 -27 629 -17 082

Verksamhetsresultat 952 -325 -390 96 456

Resultat efter finansiella poster 1 059 130 -378 245 781

Balansomslutning 17 529 34 573 32 622 49 814 35 336

Eget kapital 6 363 5 305 5 174 5 553 5 308

Medelantal anställda 11 8 9 9 8,5

 
Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att reserverade medel om 1507 tkr varav årets resultat 1059 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 2013
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(tkr) not 2013 2012

Verksamhetsintäkter

Erhållet statligt driftsbidrag  12 000 12 000

Försäljningsintäkter  1 172 328

Övriga intäkter  27 055 5 817

  40 227 18 145

    
Verksamhetskostnader    
  

Projektkostnader  -28 816 -9 680

Personalkostnader 1 -7 771 -5 297

lokalkostnader  -1 053 -1 015

Övriga externa kostnader  -1 570 -2 424

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -65 -54

  -39 275 -18 470

Verksamhetsresultat  952 -325

    
resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter  55 171

Övriga finansiella intäkter  51 170

Återföring/Nedskrivning kortfristiga placeringar  0 113

åretS reSUltat  1 059 130

   

Ingående disponibla medel 6 798 799

Årets resultat  1 059 130

Att disponera  1 857 929

Avsättning till verksamhetsreserv  -350 -131

Utgående disponibla medel  1 507 798

Resultaträkning
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(tkr) not 2013 2012

tIllgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar    
  

kontorsmaskiner och datorer 3 23 28

Övriga inventarier 4 113 110

Summa maskiner och inventarier  136 137

    
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 10 50 50

Summa aktier  50 50

Summa anläggningstillgångar  186 187

    
omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

kundfordringar  80 531

Övriga fordringar  3 652 2 078

Pågående projekt 5 2 722 20 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  520 695

Summa kortfristiga fordringar  6 973 23 304

Kortfristiga placeringar 9 4 173 4 122

Kassa och bank  6 197 6 960

Summa omsättningstillgångar  17 343 34 386

SUmma tIllgångar  17 529 34 573

Balansräkning
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(tkr) not 2013 2012

SKUlDer ocH eget KapItal

eget kapital 6 

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital  15 15

Donationsmedel  141 141

  156 156

fritt eget kapital

Verksamhetsreserv 6 4 700 4 350

Balanserat resultat  449 669

Årets resultat  1 059 130

  6 207 5 149

Summa eget kapital  6 363 5 305

    
Kortfristiga skulder

Erhållna, ej utnyttjade anslag 7 3 892 24 650

leverantörsskulder  2 310 2 260

Övriga kortfristiga skulder  158 172

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 4 805 2 187

Summa kortfristiga skulder  11 166 29 269

SUmma eget KapItal ocH SKUlDer  17 529 34 573

poSter Inom lInjen

Ställda säkerheter  Inga Inga

ansvarsförbindelser  Inga Inga

Stiftelsens redovisning överensstämmer med redovisnings- och 
värderingsprinciper i Årsredovisningslagen samt Bokförings-
nämndens rekommendationer och uttalanden. 

Följande värderings- och redovisningsprinciper har tillämpats i 
årsredovisningen.

projektredovisning
Resultatavräkning görs när projektet är avslutat. Redovisningen 
sker brutto, d.v.s. på tillgångssidan redovisas nedlagda kostna-
der 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. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Balansräkning forts.
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

not 1  
meDelantalet anStällDa, löner, anDra  
erSättnIngar ocH SocIala aVgIfter
 2013 2012

medelantalet anställda med fördelning 
på kvinnor och män uppgår till
kvinnor 7 4,5
Män 4 3

totalt antal anställda 11 7,5

löner och ersättningar uppgår till
Styrelse 100 101
VD 1 004 975
Övriga anställda 4 242 3 867

totala löner och ersättningar 5 346 4 943

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 774 1 476
Pensionskostnader  1 304 1 021 
(varav 509 tkr /509 tkr till VD)

totala löner, ersättningar, sociala  8 424 7 441 
avgifter och pensionskostnader

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

not 2  
aVSKrIVnIngar på materIella anläggnIngS-
tIllgångar
 2013 2012

kontorsmaskiner och datorer -20 -18
Övriga inventarier -45 -35

 -65 -54
 
not 3 
KontorSmaSKIner ocH Datorer

 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 148 310
Inköp 15 0
Försäljningar/utrangeringar -13 -162

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 148
Ingående avskrivningar enligt plan -120 -264
Försäljningar/utrangeringar 13 162
Årets avskrivning enligt plan -20 -18

Utgående ackumulerade avskrivningar  -127 -120 
enligt plan  

Utgående planenligt restvärde 23 28

not 4 
öVrIga InVentarIer

 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 548 404
Inköp 48 145
Försäljningar/utrangeringar 0 -1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 596 548
Ingående avskrivningar enligt plan -438 -404
Försäljning/utrangeringar 0 1
Årets avskrivning enligt plan -45 -35

Utgående ackumulerade avskrivningar  -483 -438 
enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 113 110

not 5 
pågåenDe projeKt

 2013 2012

pågående projekt har värderats till  
nedlagda kostnader och utgörs av:   
Hållbarhetsguiden 577 243
Tänk Användare Behov Design 182 0
Partnerskapet fordonsrelaterad prod.utv. 0 1 976
FordonsleverantörsOmställning 0 2 121
konceptutmaning lättvikt 0 983
Designregion Småland 0 6 775
Expandera Xl 0 2 770
Design Entrepreneur SHIP 1 443 596
D & R konsortium 89 77
MT-Stipendium 117 0
Webbutveckling 0 242
Uppdrag:Användare 0 23
Förstudie:Destination 0 19
kartläggning Design i Hälsa 0 87
Designcheckar 0 2 939
Utveckling Turistanläggningars Form o Funktion 0 882
€Design 315 104
Designagenda 13 0 163

Summa pågående projekt 2 722 20 000

not 6 
föränDrIng I eget KapItal

 Stiftelse- Donations- Verksamhets- fritt eget
 kapital medel reserv kapital

Belopp vid årets ingång 15 141 4 350 798
Resultatdisposition enligt   350 -350 
styrelsebeslut
Årets resultat    1 059

Utgående balans 15 141 4 700 1 507

Verksamhetsreserven motsvarar sex månaders budgeterad lön 
för de anställda. Reserven är avsedd att användas till persona-
lens löner i det fall stiftelsen tvingas avveckla sin verksamhet.
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not 7 
erHållna, ej UtnyttjaDe anSlag

 2013 2012

Hållbarhetsguiden 650 350
Almedalen 2014 115 0
Tänk Användare Behov Design 347 0
Praktik i synergi 360 0
Partnerskapet fordonsrel. prod.utv. 0 2 065
FordonsleverantörsOmställning 0 3 877
Designregion Småland 0 6 541
Expandera Xl 0 2 615
D & R konsortium 160 160
MT-Stipendium 272 0
Webbutveckling 0 950
Uppdrag:Användare 0 100
Förstudie:Destination 0 1 000
kartläggning Design i vården 0 347
Designcheckar 0 3 250
Designcheckar Film 0 180
Utveckling Turistanläggningars Form o Funktion 0 882
konceptutmaning lättvikt 0 983
Design EntrepreneurSHIP 1 310 600
€Design 678 250
Designagenda 13 0 500

Summa erhållna, ej utnyttjade anslag 3 892 24 650
   
  

not 8 
UpplUpna KoStnaDer ocH förUtbetalDa IntäKter

 2013 2012

löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 273 1 228
Övriga upplupna kostnader/ 3 308 733 
förutbetalda intäkter 
Verksamhetsberättelse 150 150
Revisionsarvode 75 75

Summa upplupna kostnader och 4 805 2 187 
förutbetalda intäkter

not 9 
KortfrIStIga placerIngar

 2013 2012

SEB Penningmarknad anskaffningsvärde 4 173 4 122
SEB Försiktig portfölj marknadsvärde 4 318 4 122

not 10 
aKtIer I Dotterbolag

Refugee Housing Unit Rhu AB 50 50

Org.nr. 556870-2913 kapitalandel% Rösträttsandel% Antal aktier Bofört värde 
 100% 100% 500 50

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Stockholm 2014-03-04
     

     
 Anna Valtonen kristina Alsér Ewa kumlin Fredrik Magnusson
 (Ordförande)

 Dennis Pettersson Anders Rune Stina Nilimaa Wickström Örjan Wikforss

Robin Edman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-03-04
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Svensk 
Industridesign för år 2013.

Styrelsen och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter 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 uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla  

väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även revi-
derat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för stiftelsen Svensk Industridesign för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftel-
seförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot 
i styrelsen eller verkställande direktören handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om 
det finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelse-
lagen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har 
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseför-
ordnandet.

Stockholm den 4 mars 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor

Till styrelsen i Stiftelsen Svensk Industridesign,  
org.nr 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 efter-  
sträva 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 förvalt - 
ningsberättelse 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 
ersätt ning 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 Intressentfören-
ingen och till Tillväxtverket avge årsredovisning 
för det gångna året, innehållande styrelsens 
förvaltningsberättelse samt resultat- och 
balansräkning.

13§ För granskning av styrelsens och verkställ-
ande direktörens förvaltning och räken-

skaper 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 intressent - 
föreningen 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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