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både näringsliv och offentlig 
verksamhet ser vi att design blir ett allt viktigare 
verktyg för att skapa och utveckla attraktiva 
produkter och tjänster. Design handlar om att 
integrera funktionella, emotionella och sociala 

nyttor som svarar upp mot användarnas behov. På så 
sätt skapas relevanta och önskade erbjudanden. SVID 
vill vara pådrivande i denna utveckling.

SVID arbetar över hela landet med att identifiera aktörer 
som har mycket att vinna på att arbeta med design
metodik. Vi inspirerar genom att samla och sprida 
information och goda exempel och vi initierar projekt 
och skapar nätverk med intressenter från hela Sverige. 
Genom att sammanföra aktörer som lär av varandra 
implementeras kunskap. 

Under året har vi exempelvis skapat ett nätverk för 
myndigheter som har erfarenhet eller intresse av design. 
Deltagande myndigheter är Skatteverket, Försäkrings
kassan, Migrationsverket, Inspektionen för vård och om
sorg, Livsmedelsverket, Vårdanalys och Myndigheten för 
delaktighet. I Sverige och i många andra delar av Europa 
ser vi en utveckling där myndigheter i allt högre utsträck
ning börjar integrera design i sina verksamheter för att 
skapa relevanta tjänster för medborgarna. 

Det är spännande att se vilken effekt vårt arbete ger 
när vi samarbetar med andra. Fröet till den psykiska 
förbandslådan som Försäkringskassan just nu vidare
utvecklar såddes exempelvis under ett Sommardesign
kontor som genomfördes 2012 i SVIDs regi tillsammans 
med studenter och Myndigheten för delaktighet  
(f.d. Handisam). Den psykiska förbandslådan syftar  
till att identifiera och hjälpa medarbetare i svåra  
situationer. 

2015 ser vi fram emot att mobilisera kunskapsområdet 
design som strategisk resurs ytterligare. Genom  
konsortiet People Powered Future, som samlar drygt 
150 intressenter från olika regioner och länder och 
från både näringsliv och offentlig sektor, vill vi bredda, 
fördjupa, upprätta och underhålla strategiska åtgärder 
som redan drivs, men också utveckla nya verksamheter 
inom olika insatsområden som identifierats som särskilt 
viktiga.

Syftet är att åstadkomma ökad konkurrenskraft och 
innovation genom design. 

Tillsammans åstadkommer vi förändring!

Robin Edman, vd SVID

Tillsammans  
åstadkommer vi förändring!
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erksamheten 2014 För att sprida 
kunskap om design arbetar SVID via flera 
kanaler och forum och genomför aktiviteter 
och initiativ runt om i Sverige. Under 2014 
har SVID fortsatt sitt arbete inom program

områdena Design och Hälsa och Design och Destination. 
Programområdet Design och Hälsa startades 2012 och 
har sedan dess lett till nya och utvecklade projekt, bland 
annat ett gemensamt nätverk för regioner, landsting och 
kommuner som nu fokuserar på att föra in designkapa
citet i organisationerna. 2013 startade vi programmet 
Design och Destination, där vi bland annat driver 
projektet Spjutspetsar, som lyfter exempel på aktörer 
inom programområdet som arbetar utifrån ett användar
centrerat perspektiv för att skapa attraktiva destinationer. 
Filmerna med spjutspetsarna finns på svid.se, där vi 
också publicerar webbinarier och förklarande filmer för 
att lyfta aktörer som jobbar designdrivet runt om i 
landet. Vi tar också fram och publicerar nyhetsbrev, 
verktygslådor och utbildningar. SVID driver Designföre
tagsregistret för att underlätta för köpare av designtjäns
ter att hitta och komma i kontakt med leverantörer. 

För att bredda förståelsen för designprocessen och 
möjligheterna med denna samarbetar SVID även med 
ett flertal lärosäten. Under de senaste 15 åren har SVID 
exempelvis framgångsrikt drivit Sommardesignkontor 
runt om i Sverige. Under 2014 var det dags för Arboga 
och köping att få besök av studenter med uppdrag att 
omvandla en gammal industribyggnad.

SVID finns också representerade  i Digitaliseringsrådet, 

Användningsforum och Användarrådet för innovations
statistik på SCB. På europeisk nivå är SVID represente
rade i BEDA, The Bureau of European Design Associa
tions, där SVIDs vd är Vice President. Under året har vi 
fortsatt vårt arbete inom People Powered Future som 
syftar till att mobilisera kunskapsområdet design som 
strategisk resurs i samhället.

nyetablerat nätverk för myndigheter 
I början av året etablerade SVID ett nytt nätverk, ”Myndig
hetsnätverket”, för myndigheter som har erfaren het av 
eller ett stort intresse för design. Skatteverket, Försäk
ringskassan, Migrationsverket, Inspektionen för vård 
och omsorg, Livsmedelsverket, Vårdanalys och Myndig
heten för delaktighet deltar. Nätverket ägnade sina 
första träffar åt att formulera myndighetsspecifika och 
gemensamma behov för att komma fram till lämpliga 
gemensamma insatser. I september besökte nätverket 
Försäkringskassan där deltagarna fick lyssna på hur 
Försäkringskassan arbetat för att förbättra sina digitala 
tjänster genom att utgå från medborgarnas behov.

svid samlar och tillgängliggör  
designforskning
Som ett led i att öka kunskapsnivån om design arbetar 
SVID aktivt med att samla och tillgängliggöra design
forskning och designrelevant forskning. Vi gör detta 
bland annat genom Swedish Design Research Journal 
som ges ut två gånger per år. Nummer 1 2014 gavs 
ut i samband med den internationella forskningskon
ferensen Design Research Society som hölls i Umeå i 

Vi vill utveckla Sverige  
med design!

SVID, StIftelSen SVenSk InDuStrIDeSIgn, arbetar för att DeSIgn Ska anVänDaS I allt 
InnoVatIonS- och föränDrIngSarbete. VI arbetar I gränSlanDet mellan företag,  
offentlIg VerkSamhet och akaDemI Där VI kopplar Ihop aktörer, SprIDer kunSkap och 
Stärker möjlIgheterna tIll utVecklIng. meD Vårt arbete VIll VI utVeckla SVerIge. Vår 
VISIon är att DeSIgn är en SjälVklar DrIVkraft för hållbar utVecklIng.
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mitten av juni. Cirka 350 forskare och designer deltog 
på konferensen. Numret innehåller bland annat nedslag 
om hur design spelat roll i samhällsutvecklingen i Umeå, 
hur riksdagspartierna ser på design och designforskning 
och vad som händer i Frankrike genom 27:e regionens 
(La 27e Région) arbete med design, policy och social 
innovation. Nummer 2 2014 gavs ut strax före jul och 
fokuserade på design som ett kunskapsområde i för
ändring.  

Under 2014 påbörjades arbetet med att förnya Swedish 
Design Research Journal genom att göra den mer lättill
gänglig, både vad gäller format och innehåll, för att nå ut 
till en bredare målgrupp. 

Under året har SVID också utvecklat den digitala sök
tjänsten designresearch.se med syftet att tillgängliggöra 
designforskning och övrig designrelevant forskning. 
SVID vill med detta verktyg få en större spridning av 
forskningsresultat som är relevanta inom design och 
skapa ett intresse för användning av forskningen. På 
sajten kan användarna tagga sökresultaten vilket bidrar 
till att sajten blir mer relevant i sina sökningar. Allt mate
rial hämtas via SwePub.

hållbarhetsguiden – ett samarbete 
med kth och green leap
Hållbarhetsguiden, hallbarhetsguiden.se, är en guide 
som är framtagen för att ge stöd och inspiration till prak
tiserande designer och andra produkt och tjänsteut
vecklare med syftet att bidra till en hållbar utveckling. 

Under 2014 har Hållbarhetsguiden uppdaterats med ny 
information, bland annat med nya länkar och förslag på 
nya lästips.

SVID arbetar över hela 
Sverige med att stärka 
nationell konkurrens
kraft genom att sprida 

kunskap om designens betydelse i framtagandet av 
attraktiva erbjudanden och lösningar. För att lyfta 
kunskapsnivån om design och bidra till att design 
används för att skapa värde och utveckling arbetar 
vi efter en modell som vi kallar ”4:a i” där i:na står för 
identifiera, inspirera, initiera och implementera. Detta 
innebär att:

• Vi identifierar partners som har mycket att vinna 
på att arbeta med designmetodik eller som redan 
arbetar designorienterat i någon form. 

• Vi inspirerar genom att samla och sprida infor
mation och goda exempel. 

• Vi initierar projekt och skapar nätverk med intres
senter från hela landet som själva driver projekt. 

• Vi implementerar kunskap genom att samman
föra aktörer som kan lära av varandra. 

i

Program Design och Hälsa
Program Design och Destination
Övriga aktiviteter och projekt i urval
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r 2012 startade vi vårt program 
Design och Hälsa för att möta den 
förväntade efterfrågan av designkunskap 
inom hälso och sjukvården och social
tjänsten. Design  processen erbjuder 

möjlighet att öka effektiviteten för att möta medborgar
nas krav på kvalitet, valfrihet och självbestämmande 
inom det nuvarande finansieringssystemet. Programmet 
Design och Hälsa har till syfte att lyfta in design som en 
naturlig del i allt förbättrings och innovationsarbete på 
hälsoområdet.  

Efter tre års arbete med programmet ser vi tydliga effekter: 
Designkompetens anlitas och/eller anställs direkt hos 
landsting och kommuner på flera orter i landet. Det finns 
idag flera nationella nätverk och regionala/lokala 
aktivi teter där design bidrar till utvecklingen inom hälso 
och sjukvården. I dessa nätverk deltar regionala och 
lokala aktörer som driver designprojekt inom ramen för 
sin verksamhet. Andelen designföretag som erbjuder 
hälsorelaterade tjänster blir fler och de verksamheter 
som deltar i projekten ökar sin konkurrenskraft. 

nätverket för design av hälso- och 
välfärdstjänster  
Tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting 
(SkL) har SVID bildat Nätverket för design av hälso och 
välfärdstjänster. I ett antal av de regioner och landsting 
som finns representerade arbetar man nu för att inklu
dera designkapacitet i organisationen. Detta görs bland 
annat genom samarbeten med designbyråer i särskilda 
projekt och genom att försöka föra in designkunskap i 
personalutbildningen. Under våren genomförde nätver
ket en workshop med runt 20 deltagare, där deltagarna 
fick möjlighet att lära sig olika designmetoder genom att 
uppleva hur en designprocess genomförs. Workshopen 
filmades och paketerades om till ett webbaserat stöd 
”Tjänstedesign – men hur gör man då?”. Stödet vänder 
sig till workshopledare som själva vill genomföra upple
velsebaserade designworkshoppar.  

Design för bättre hälsa

hälSa, VårD, omSorg och SocIaltjänSt är områDen Där DeSIgn kan göra Stor nytta 
för att utVeckla anVänDarorIenteraDe löSnIngar Som påVerkar patIenter, perSonal, 
proceSSer och ekonomISka reSultat. 

För att visa hur viktigt det är att utgå Från användaren 
så Fick deltagarna bära särskilda glasögon som illus-
trerade hur någon med synnedsättningar kan uppleva 
hur det är att uträtta vardagliga ärenden som besök i 
en livsmedelsbutik eller på ett caFé. 

på nätverket För design av hälso-och välFärdstjänsters 
workshop Fick deltagarna uppleva hur en design-
process genomFörs. 

program DeSIgn och hälSa
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följ sveriges spjutspetsar inom hälsa 
I samarbete med SkL driver SVID projektet Följ Sveriges 
spjutspetsar. I detta projekt samlar vi regelbundna 
intervjuer med verksamheter som infört arbetssätt som 
bygger på en mer aktiv medverkan från brukare och  
patienter. Genom denna satsning vill SVID och SkL 
sprida kunskap om hur designprocessen går till, vilka 
metoder som fungerar bra och vilka som inte fungerar. 
SVID vill också underlätta kontaktskapandet mellan 
olika aktörer som arbetar inom området. Ambitionen är 
att intervjua varje verksamhet minst en gång per kvartal. 
I dagsläget följer vi Jönköping läns landsting, Västra 
Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, FoU Väster
botten och Landstinget Sörmland.

www.svid.se/sv/Design-o-Halsa/Folj-Sveriges- 
spjutspetsar

nationella rådet för medskapad vård 
Ett gemensamt råd för diskussion om design av 
tjänst erna i offentligt finansierad vård, omsorg och 
socialtjänst har upprättats av SVID tillsammans med 
Socialdepartementet, VINNOVA, Vårdanalys och Forte. 
Syftet är att gemensamt föra kunskapen om användar

involvering, användarnas motivation och behov samt 
design av tjänster i offentligt finansierad verksamhet 
närmare respektive organisation. Syftet är också att 
skapa en gemensam kunskapsgrund för att samordna 
och driva på utvecklingen. 

Under året har rådet haft regelbundna träffar med 
aktörer som arbetar på området, bland annat Regionalt 
cancercentrum väst som på ett mycket strategiskt och 
genomgripande sätt har arbetat med verksamhetsut
veckling som bygger på djup kunskap om så kallad 
Experienced Based Design.

I samband med Service Design Global Conference i 
oktober anordnade SVID en träff för rådet med temat 
”Medskapande brukare – att använda ny teknik i äldre
omsorgen”, där projektledaren Maria Gill och utvecklaren 
Sandra kleveland från Västerås stad presenterade hur 
de arbetat med pilotstudier ute hos brukarna för att 
därefter testa tekniken i verksamheten. Rådet fick också 
besök av tidigare medarbetare från Mayo Clinic Center 
for Innovation, en del av en av USAs ledande hälsokliniker, 
som berättade om centrets arbete med tjänstedesign 
inom vården. 

”Genom att sprida 
vidare kunskap och 
inspiration som erhållits 
på våra nätverksträffar 
har vi fått lärdomar som 
gör att vi utvecklar arbetet 
som berör inflytande
frågor kring brukare/ 
patient.” 

Deltagare i Nätverket 
för design av hälso- och 

välfärdstjänster

under våren publicerades två Filmer på temat  
tjänstedesign inom vården i samarbete med nätverket För design 

av hälso- och välFärdstjänster: www.svid.se/halsa

program DeSIgn och hälSa
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rogrammet Design och Destination syftar 
till att via design bidra till regional tillväxt 
och utveckling av attraktiva regioner, platser 
och miljöer som människor vill bo i, arbeta 
i och besöka. Programområdet innehåller 

projekt för stadsutveckling, destinationsutveckling, 
kompetensförsörjning och besöksnäring som bedrivs av 
aktörer i samverkan med SVID på flera platser runt om i 
landet. Utvecklingen inom detta område är snabb och 
efterfrågan av design kommer att växa inte bara inom 
turismområdet utan även som ett verktyg för att möta 
strukturomvandlingar på regional och lokal nivå.

följ sveriges spjutspetsar  
inom destination 
Under 2014 har SVID fortsatt arbetet med att genomföra 
intervjuer med olika verksamheter inom programområdet 
Design och Destination och nytt filmmaterial har publi
cerats. Filmerna behandlar totalt fem olika exempel, 
Malmö, kolding i Danmark, Skellefteå, Designarena 
Nord (Norrbotten) och Nacka kommun. Syftet är att 
belysa hur framgångsrika, innovativa kommuner och 
projekt arbetar utifrån ett användarcentrerat perspektiv 
för att skapa attraktiva destinationer.

www.svid.se/sv/Design-o-Destination/Spjutspetsar-
inom-destination

Webbinarier – goda exempel inom  
design och destination
Under våren sände SVID en webbinarieserie om design 
för attraktiva destinationer. Det första webbinariet 
handlade om hållbar stadsutveckling och genomfördes 
tillsammans med OpenLab, ett samarbete mellan bland 
annat kTH och regionala utvecklingsaktörer i Stockholm. 

www.svid.se/destination/webbinarier

seminarier och Workshoppar runt om  
i sverige
Under året har SVID genomfört ett antal workshoppar 
och seminarier runt om i landet för att sprida kunskap 
om design. Under Möbelriksdagen i kinnarp i början 
på året genomfördes en föreläsning i samarbete med 

Möbelriket Lammhult. I föreläsningen användes Möbel
riket Lammhult som exempel på hur designmetodik kan 
utveckla Lammhult som attraktiv destination. 

Tillsammans med Intressentföreningen för SVID genom
förde SVID i mars ett seminarium på temat ”Social 
Innovation”. Representanter från Mötesplats Social Inno
vation, Refugee Housing och Veryday var på plats och 
berättade om olika projekt och exempel på hur design
metoder kan bidra till att möta samhällets utmaningar. 

I april genomfördes en workshop tillsammans med Arena 
för tillväxt på Småkoms rikskonferens i Charlotten berg. 
På workshopen deltog ett 40tal kommuner som under 
två timmar fick arbeta utifrån en designdriven metodik 
med sina samhällsutmaningar. Dessa utmaningar 
kopplades till hur kommunerna kan arbeta med ökad 
attraktionskraft. 

I juni genomförde SVID en workshop i Skellefteå tillsam
mans med Skellefteå kommun och designbyrån Hello 
Future. Syftet med workshopen var att utveckla arbetet 
för ökad attraktivitet i Skellefteå och hur man kan mäta 
olika insatsers påverkan. 

Under perioden har SVID också vid flera tillfällen deltagit 
i rundabordssamtal med Näringsdepartementet. Detta 
har skett inom ramen för Attraktionskraft Sverige som 
är regeringens arena för dialog och samverkan för att 
fokusera och lyfta fram framgångsfaktorer som bygger 
lokal och regional attraktionskraft. Samtalen har även 
fungerat som kunskapsunderlag till regeringens natio
nella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014–2020. 

design och affärer – tema: hur skapas 
attraktiva destinationer
SVIDs tidning Design & Affärer gavs ut under våren 
med temat ”Hur skapas attraktiva destinationer – där 
människor vill leva, bo och arbeta”. Fokus låg på Glas
rikets utmaningar och möjligheter utifrån SVIDs arbete i 
Glasriket under 2013. Förutom Glasriket presenterades 
flera olika goda exempel på hur design bidrar till ökad 
attraktivitet.

Vi vill utveckla destinationer  
med design! 

program DeSIgn och DeStInatIon
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sommardesignkontoret i köping och 
arboga
Under de senaste 15 åren har SVID framgångsrikt drivit 
Sommardesignkontor runt om i Sverige. Syftet med  
Sommardesignkontoren är att ge ökad insikt om design
ens bredd och betydelse som utvecklingsverktyg bland 
företag och organisationer, men också att ge studenter 
en möjlighet att introduceras på arbetsmarknaden och se 
hur deras insatser kan göra skillnad hos mottagaren. 

2014 drevs Sommardesignkontoret i köping och Arboga 
under juli till augusti. Sommardesignkontoret drevs inom 
programmet Design och Destination och åtta studenter 
jobbade på uppdrag av ViS, Västra Mälardalen i 

Samverkan, som är en ekonomisk förening med kom 
 munerna köping, Arboga och kungsör som medlemmar. 
Uppdraget bestod av att omvandla en gammal fabriks
byggnad ”kMV” (köpings Mekaniska Verkstad) och att 
utveckla Norra Ågatans industriområde i Arboga. 

Under Sommardesignkontoret förde studenterna dialog 
med medborgare, företagare och andra intressenter i 
köping och Arboga för att få en bild av vilka behov som 
finns och vilka tankar dessa har kring utvecklingen av 
kMVhuset och industriområdet i Arboga.

Läs mer om årets Sommardesignkontor på  
www.svid.se/sommardesignkontoret

”Det har varit helt 
fantastiskt att ha fått 
möjligheten att arbeta 
med Sommardesign
kontoret 2014. Det har 
gett nya och fördjupade 
kunskaper kring design
processen som innebär 
så mycket mer än färg 
och form och där män
niskan och dess behov 
och önskningar står lika 
mycket i centrum.” 

Camilla Nilsson,  
näringslivschef på  
Köping kommun.
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50%
more profitability for
companys that uses 

design in their 
process

empathy

’’The user is 
the key to future 
innovations’’

Mindshift. How design need to be 
a part of the decision process.

Experimentation and prototyping 
to create and refine new ideas.

Design and society

Business, public sector and schools 
bring knowledge to other design users.

Use design as an obvious and power-
ful tool to bring about co-produced 
solutions and efficient services 
that citizens need and demand.

Development of research nodes of 
international design excellence. 

Impact Labs

A paradigm shift with a 
strong design innovation 
eco-system in Sweden.

Near future

Open Schools

Design and policy

Observe what the user do 
today to understand what 
they will do tomorrow.

The user

Design can open up and influence systems 
beyond organization and country borders.

 

ideas

BIO
365

The design process has 
its starting-point in the 

future user

Open

24 h

Nr 1  
First step to innovate 

for a community: always 
involve the citizens

New
Design formes a new 

culture within 
decision making

Year

2030
Sweden is a 

design-led nation and 
acting as one

Design

Design
fakulteten

GOOD
NEWS

Ask us 
why!

Innovation in public sector

CO2

35
thousand

www.
designresearch.se

Happy

Openpost-doc

Design creates and visualize new ideas for 
launching on new markets and future users.

Innovation in business

People

12 3

Research Networks

people poWered future – för ökad kon-
kurrenskraft och innovationsförmåga 
Syftet med People Powered Future är att mobilisera 
kunskapsområdet design genom att bredda, fördjupa, 
upprätta och underhålla strategiska åtgärder som 
redan finansieras och drivs men också att utveckla nya 
verksamheter inom de olika insatsområdena. Detta för 
att bidra till ökad konkurrens kraft och innovationsför

måga i Sverige. I september skickade konsortiet People 
Powered Future, under ledning av SVID, in en ansökan 
till Vinnova inom ramen för utlysningen av Strategiska 
innovationsområden. I oktober meddelades att People 
Power Future inte gått vidare i utlysningsprocessen men 
i slutet av året bjöds konsortiet in till ett uppföljande 
möte med Vinnova för att diskutera möjligheten att gå 
vidare med ett antal projekt.
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lansering av e-boken  
”samhället som designar sig själv” 
I maj lanserades eboken ”Samhället som designar sig 
själv”. Eboken om design som drivkraft i samhället har 
tagits fram av SVID och finns tillgänglig både skriftligt 
och i poddformat. Den innehåller intervjuer med Christian 
Norlin, Master Researcher User Experience Lab, 
Ericsson AB, Darja Isaksson, grundare till Ziggy Creative 
Colony, Lisa Lindström, vd på Doberman, Sara Modig, 
Founding Partner på ModigMinoz AB, Maria Björklund 
tjänstedesigner på Transformator AB, Stefan Moritz, 
ansvarig för tjänstedesign på Veryday och Tomas 
Edman, en av drivkrafterna bakom Experio Lab. Boken 
innehåller sex intervjuer som beskriver design och 
utvecklingen av begreppet. Intervjuerna handlar både 
om begreppet design men även inom vilka områden 
design gör skillnad. Under året har det gjorts drygt 720 
nedladdningar av intervjuerna. 

svid i almedalen tillsammans med 
folklabbet
SVID var medarrangör när Folklabbet, ett initiativ som 
samlar människor kring att lösa samhällsutmaningar 
genom designmetoder, var på plats i Almedalen i Visby 
för en annorlunda upplevelse där görandet stod i cen
trum. Under två dagar i juli hade allmänheten möjlighet 
att bidra genom idéer och kunskap till arbetet med att 
förbättra ungas psykiska hälsa, förbättra vården för 
kroniskt sjuka och förbättra vården för sängliggande 
patienter. 

SVID deltog också som föredragshållare på flera 
seminarier i Almedalen, bland annat tillsammans med 
Skellefteå kommun på temat ”Ökad demokrati genom 
tjänstedesign”, ett seminarium på temat ”Region data” 
anordnat av region Västerbotten och ett seminarium 
som anordnades av Mötesplats Social Innovation vid 
Malmö högskola. 

Nedslag under året –  
ett urval av aktiviteter och initiativ 2014

projekt
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svid design challenge
I samband med Service Design Global Conference i  
oktober 2014 anordnade SVID en workshop, SVID 
Design Challenge. Syftet med workshopen som hölls 
i SVIDs regi tillsammans med designbyrån Antrop var 
att ge en inblick i hur designprocessen kan användas i 
statligt utredningsarbete. 

Deltagarna, som bestod av vårdpersonal och en utredare 
från socialdepartement, fick vara med i en designpro

cess som leddes av Antrop. Patientresan som redovi
sades inkluderade ett antal utmaningar som exempelvis 
tröttsamma transporter, behandling av ett symptom 
i taget och otrygghet i samband med att patienten 
skickas hem från sjukhuset. Deltagarna fick diskutera 
kring dessa problem för att senare komma med förslag 
på ett antal förbättringar. I diskussionerna belystes 
bland annat vikten av att jobba med en trygg utskriv
ning och hemmasituation och hur man på bästa sätt 
kan förbättra vården hemma hos patienten. Resultaten 
av work shopen presenterades senare på stora scen på 
Service Design Global Conference. 

gestaltad livsmiljö – en ny politik för 
arkitektur, form och design 
På uppdrag av regeringen påbörjades under året en 
översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och 
design. Utredningen går under namnet Gestaltad livs
miljö och syftet med uppdraget är att stärka arkitektu
rens, formens och designens värden och betydelse för 
individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutveck
lingen. SVID ingår i en referensgrupp som bidrar med 
kunskap om hur design kan få ett ökat genomslag inom 
berörda områden. Samtal har förts om hur designpro
cessen kan vara en del i själva utredningsarbetet. SVID 
ser fram emot att föra in den vidgade bilden av design 
för att skapa ett samhälle där livsmiljön innefattar indivi
der som samverkar för att skapa ett samhälle där man 
vill leva.

design entrepreneurship –  
kunskapsöverföring mellan länder 
och discipliner
SVID har varit aktiv i det treåriga projektet Design 
EntrepreneurSHIP som avslutades i maj 2014. Syftet 
har varit erfarenhetsutbyte mellan Sverige, Tyskland och 
Polen, samt att integrera och stimulera användandet av 
design som drivkraft och metod för projekt och affärs
utveckling. Totalt 90 deltagare bestående av ekonomer, 
arkitekter, designer och ingenjörer från de olika länderna 
genomgick utbildningsserien.  
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årets michael treschoW-stipendiat 
vill rikta fokus på för tidigt födda 
barns behov 
I samband med konferensen Service Convention 
Sweden i karlstad, där SVID var partner och fanns på 
plats med monter, delades Michael Treschowstipendiet 
ut till Isabel Andersson, Masterstudent på Designhög
skolan, Umeå universitet. Isabel tilldelades stipendiet 
tack vare sin förmåga att kombinera djup empati med 
ett analytiskt förhållningssätt i sina designarbeten. I sitt 
examensarbete från kandidatprogrammet i industride
sign har Isabel bland annat tagit fram en prototyp på en 
produkt och en tjänst som tillgodoser för tidigt föddas 
barns emotionella behov i en kuvös.

“Jag är otroligt glad över att ha tilldelats Michael 
Treschow-stipendiet. Min förhoppning är att uppmärk-
samheten kring detta leder till att rikta fokus på för tidigt 
födda barns utveckling och till att produkterna och 
tjänsterna i projektet får möjlighet att produceras.”

Isabel Andersson

innovationsWebb för publicering  
på skl.se
Under hösten tog SVID tillsammans med SkL fram inne
håll till en innovationswebb som kommer att publiceras 
på skl.se. Syftet är att bidra till ökad innovation inom 
kommuner och landsting. Webbplatsen kommer att 
innehålla en modell som syftar till att visa hur man gör 
för att komma igång med innovationsarbetet. Webb
platsen innehåller också filmer samt goda exempel på 
hur olika aktörer har arbetat med innovation. Innovations
webben kommer att lanseras i början av 2015.

Michael Treschowstipendiet instiftades 2003 och 
delas ut en gång om året i samarbete med SVID, 
Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med sti
pendiet är att uppmuntra studenter att fortsätta stu
dierna och utveckla sin designkompetens. Summan 
på stipendiet är 100 000 kr och tilldelas en student 
som visat på djärvhet och lust och som dessutom 
inkluderat design av tjänster i sitt arbete. 
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nder året har svid medverkat i 
ett stort antal internationella projekt och 
evenemang, bland annat €Design och 
Business of Design Week. SVIDs vd har 
också föreläst om design på exempelvis 

EU Design Days som anordnades av ERRIN, European 
Regions Reseach and Innovation Network, under 
projektet DeEPS, Design in European Policy och för 
representanter från WIPO, World Intellectual Property 
Organization.

€design: value creation by design
2014 avslutades projektet €Design som SVID medver
kat i under två års tid. Syftet med projektet har varit att 
öka förståelsen för design som en strategisk länk som 
kan koppla FoUaktiviteter till marknadens nya behov. 
Projektet har också definierat begreppet design och 
föreslagit metoder för hur man kan mäta förekomsten 
och effekten av design i innovationsprocessen i euro
peiska företag. Inom ramen för detta arbete tog SVID 
tillsammans med Tillväxtanalys och SCB fram förslag på 
framtida möjliga mätmetoder. 

svid på plats under business of design 
Week 
Sverige var partnerland till Business of Design Week 
2014, Asiens största årligen återkommande designe
vent, i Hong kong. Syftet med partnerskapet är att ge 
svenska företag inom kreativa näringar möjlighet att ex
ponera sig för en asiatisk publik och att erbjuda en stark 
plattform för affärsmöjligheter i kina. SVID ingick i den 
grupp som ansvarade för att ta fram förslag på agenda, 
programpunkter, svenska deltagare och talare. Robin 
Edman, SVIDs vd, modererade också två seminarier på 
plats i Hong kong.

beda, the bureau of european design 
associations 
På europanivå är SVID representerade i BEDA, The 
Bureau of European Design Associations, där SVIDs vd 
är Vice President. BEDA verkar för att upprätthålla en 
kraftig länk mellan dess medlemmar och EUs myndig
heter och att kommunicera värdet och betydelsen av 
design och innovation för den Europeiska ekonomin. 
BEDAs arbete har lett till att projekt som €Design 
skapats och att design flyttats upp på den europeiska 
innovationsagendan. Arbetet har under året intensifierats 
då EUkommissionen indikerat att BEDAs roll bör vara 
mera av en rådgivande karaktär till kommissionen än 
en projektsökande. Detta är ett stort steg framåt då det 
innebär en indikation på att medlemsländerna nu ser 
design som ett strategiskt verktyg för att stärka konkur
renskraften för varje enskilt land. SVID ser en utveckling 
där många medlemsländer nu har börjat implementera 
design på högsta politiska nivå. 

www.beda.org

Internationellt engagemang 
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svid, stiftelsen svensk industridesign, arbetar för 
att design ska användas i allt innovations och föränd
ringsarbete. Genom att initiera projekt, skapa och driva 
nätverk, samla och sprida kunskap och erfarenhet 
skapas förutsättningar för utveckling med design, både 
inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

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

Under 2014 har SVID fortsatt sitt arbete inom program
områdena Hälsa och Destination. Inom programområdet 
Hälsa har bland annat ytterligare en film tagits fram efter 
önskemål från Nätverket för design och välfärdstjänster. 
Filmen har också paketerats om till ett webbaserat 
stöd till workshopledare som själva vill genomföra 
upplevelsebaserade designworkshops. I Nationella 
rådet för medskapande vård, omsorg och socialtjänst, 
som består av SVID, Vinnova, Forte, Vårdanalys och 
Socialdepartementet, arbetar SVID främst för att sprida 
kunskap. 

Årets Sommardesignkontor hade temat destination 
och samlade totalt åtta studenter som på uppdrag av 
ViS, Västra Mälardlen i Samverkan, fick uppdraget att 
omvandla en gammal fabriksbyggnad och att utveckla 
ett industriområde. Arbetet med att intervjua s.k ”spjut
spetsar” inom programområdet Destination har fortsatt 
och nytt filmmaterial har publicerats.  

I samband med Service Design Global Conference i 
oktober anordnade SVID en workshop i syfte att ge en 
inblick i hur designprocessen kan användas i statligt 
utredningsarbete. Arbetet med myndighetsnätver
ket som består av Skatteverket, Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Inspektionen för vård och omsorg, 
Livsmedelsverket, Vårdanalys och Myndigheten för 
delaktighet har fortsatt. Nätverket besökte under hösten 
Försäkringskassan för att se hur de digitala tjänsterna 

förbättrats utifrån medborgarnas behov. I september 
ansökte SVID om medel, inom ramen för utlysningen 
av SIO, Strategiska Innovationsområden, hos Vinnova. 
Syftet var att skapa ett ramverk för en process som 
lyfter design och hur området bidrar till ett starkare och 
mer konkurrenskraftigt Sverige. I oktober meddelades 
att ansökan inte gått vidare som en SIO men SVID bjöds 
in till Vinnova för att diskutera möjligheten av att gå vidare 
med vissa projekt. 

Övriga aktiviteter omfattar expempelvis engagemang i 
utredningen Gestaltad Livsmiljö, där SVID deltar i en  
referensgrupp. SVID har tillsammans med SkL tagit 
fram innehåll till en innovationswebb för publicering på 
www.skl.se. SVID är också aktiva i det påverkansarbete 
som pågår på europeisk nivå, främst inom ramen för 
BEDA, The Bureau of European Design Associations. 
Under året har SVID publicerat ett sökverktyg som 
tillgängliggör designforskning, baserat på SwePubs 
nationella söktjänst för vetenskaplig publicering.

Forskningspublikationen Swedish Design Research 
Journal har utkommit med två nummer under 2014.

Dotterbolaget har som planerat avyttrats under året.

SVID har under 2014 erhållit 15 (12) mkr i driftsbidrag för 
verksamheten. 

Under 2014 har Skatteverket ifrågasatt stiftelsens avdrags
rätt för viss ingående moms avseende räkenskapsåren 
2012 till 2014. Medel har reserverats i redovisningen och 
ligger som avsättning i balansräkningen. De har belastat 
2014års resultat under resultatraden ”övriga externa 
kostnader” i redovisningen. Styrelsen anser att beslutet 
är felaktigt och har därför överklagat beslutet och väntar 
nu på Förvaltningsrättens utlåtande. 

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

resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Verksamhetsintäkter 20 326  40 227 18 145 44 239 27 725
Verksamhetskostnader 21 906 39 275 18 470 44 629 27 629
Verksamhetsresultat 1 581  952 325 390 96
Resultat efter finansiella poster 1 671  1 059 130 378 245
Balansomslutning 16 514  17 529 34 573 32 622 49 814
Eget kapital 4 693  6 363 5 305 5 174 5 553
Medelantal anställda 8  11 8 9 9
 
Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att balanserade medel om 164 tkr varav årets resultat 1671 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 2014
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(tkr) not 2014 2013

verksamhetsintäkter

Erhållet statligt driftsbidrag  15 000  12 000

Försäljningsintäkter  1 205  1 172

Övriga intäkter  4 121  27 055

  20 326  40 227

    
verksamhetskostnader    
  

Projektkostnader  4 627 28 816

Personalkostnader 1 7 089 7 771

Lokalkostnader  1 062 1 053

Övriga externa kostnader  9 048 1 570

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 81 65

  -21 906 -39 275

verksamhetsresultat  -1 581  952

    
resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter  90  55

Övriga finansiella intäkter  0  51

årets resultat  -1 671  1 059

   

Ingående disponibla medel 6 1 507  798

Årets resultat  1 671  1 059

Att disponera  164  1 857

Avsättning till verksamhetsreserv  0 350

Utgående disponibla medel  164  1 507

Resultaträkning
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(tkr) not 2014 2013

tillgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar    
  

kontorsmaskiner och datorer 3 28  23

Övriga inventarier 4 38  113

summa maskiner och inventarier  66  136

    
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 10 0  50

summa aktier  0  50

summa anläggningstillgångar  66  186

    
omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

kundfordringar  368  80

Övriga fordringar  1 006  3 652

Pågående projekt 5 1 587  2 722

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 085  520

summa kortfristiga fordringar  4 046  6 973

kortfristiga placeringar 9 4 173  4 173

kassa och bank  8 229  6 197

summa omsättningstillgångar  16 448  17 343

summa tillgångar  16 514  17 529

skulder och eget kapital

eget kapital 6 

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital  15  15

Donationsmedel  141  141

  156  156

Balansräkning
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tkr) not 2014 2013

Fritt eget kapital

Verksamhetsreserv 6 4 700  4 700

Balanserat resultat  1 507  449

Årets resultat  1 671  1 059

  4 537  6 207

summa eget kapital  4 693  6 363

    
avsättningar

Övriga avsättningar 11 8 030 0

summa avsättningar  8 030 0

kortfristiga skulder

Erhållna, ej utnyttjade anslag 7 1 883  3 892

Leverantörsskulder  639  2 310

Övriga kortfristiga skulder  116  158

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 155  4 805

summa kortfristiga skulder  3 793  11 166

summa eget kapital och skulder  16 514  17 529

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
 2014 2013

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

totalt antal anställda 8 11

löner och ersättningar uppgår till
Styrelse 85 100
VD 1 081 1 004
Övriga anställda 3 164  4 242

totala löner och ersättningar 4 330  5 346

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 848  1 774
Pensionskostnader  1 325  1 304 
(varav 509 tkr /509 tkr till VD)

totala löner, ersättningar, sociala  7 503  8 424 
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
 2014 2013

kontorsmaskiner och datorer 65 20
Övriga inventarier 14 45

 -79 -65
 
not 3 
kontorsmaskiner och datorer

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 150  148
Inköp 123  15
Försäljningar/utrangeringar 31 13

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 242  150
Ingående avskrivningar enligt plan 180 120
Försäljningar/utrangeringar 31  13
Årets avskrivning enligt plan 65 20

utgående ackumulerade avskrivningar  -214 -127 
enligt plan  

utgående planenligt restvärde 28  23

not 4 
övriga inventarier

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 596  548
Inköp 0 48
Försäljningar/utrangeringar 123  0

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 473  596
Ingående avskrivningar enligt plan 421 438
Försäljning/utrangeringar 0 0
Årets avskrivning enligt plan 14 45

utgående ackumulerade avskrivningar  -435 -483 
enligt plan 

utgående planenligt restvärde 38  113

not 5 
pågående projekt

 2014 2013

pågående projekt har värderats till  
nedlagda kostnader och utgörs av:
Hållbarhetsguiden 702 577
Praktik i synergi 517 0
D & R konsortium 111 89
MTStipendium 257 117
Tänk Användare Behov Design 0 182
Design Entrepreneur Ship 0 1 443
€Design 0 315

summa pågående projekt 1 587  2 722

not 6 
Förändring i eget kapital

 stiftelse- donations- verksamhets- Fritt eget
 kapital medel reserv kapital

Belopp vid årets ingång 15 141 4 700 1 507
Resultatdisposition enligt     
styrelsebeslut
Årets resultat    1 671

utgående balans 15 141 4 700 -164

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

 2014 2013

Hållbarhetsguiden 750 650
Almedalen 2014 0 115
Tänk Användare Behov Design 0 347
Praktik i synergi 701 360
D & R konsortium 160 160
MTStipendium 272 272
Design EntrepreneurSHIP 0 1 310
€Design 0 678

summa erhållna, ej utnyttjade anslag 1 883 3 892
   
  

not 8 
upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter

 2014 2013

Löneskatt, soc. avg., semesterskuld 919  1 273
Övriga upplupna kostnader/ 11  3 308 
förutbetalda intäkter 
Verksamhetsberättelse 150  150
Revisionsarvode 75  75

summa upplupna kostnader och 1 155  4 805 
förutbetalda intäkter

not 9 
kortFristiga placeringar

 2014 2013

SEB Penningmarknad anskaffningsvärde 4 173  4 173
SEB Försiktig portfölj marknadsvärde 4 563  4 318

not 10 
aktier i dotterbolag

Refugee Housing Unit Rhu AB 0 50

Org.nr. 5568702913 kapitalandel% Rösträttsandel% Antal aktier Bofört värde 
 100% 100% 500 50

not 11 
avsättningar

 2014 2013

Mervärdesskatteskuld för åren  8 030  0
2012, 2013 och 2014. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Stockholm 20150304
     

     
 Lisa Lindström kristina Alsér Ewa kumlin Fredrik Magnusson
 (Ordförande)

Dennis Pettersson Anders Rune Stina Nilimaa Wickström Örjan Wikforss Hampus Lindh

Robin Edman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 20150304
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 2014. 

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 inhämta 
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 övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga 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 2014 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 Industridesignför år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställandedirektören 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 tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

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

Stockholm den 9 mars 2015
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 19881101 
från statens industriverk (SIND) och Föreningen 
Svensk Form (FSF) eller på annat sätt tillförs 
stiftelsen samt medel som uppkommer i 
stiftelsens verksamhet.

ändamål

2§  Stiftelsen har till ändamål att bedriva och 
främja forskning och utveckling inom 
designområdet, samt verka för den praktiska 
användningen av god design genom utbildning, 
rådgivning och information, till gagn för 
näringslivet och 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 Intressentfören
ingen och till Tillväxtverket avge årsredovis
ning 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 
intressentföreningen löpande

 • informera om stiftelsens verksamhet.

 • kalla till möten, seminarier och utställningar,

 • tillhandahålla verksamhetens forsknings
resultat, 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.

bidrag mm

15§ Upphävd enligt beslut av kammarkollegiet 
20100610

upplösning av stiFtelsen

17§ Upphävd enligt beslut av kammarkollegiet 
20100610 

tillsyn

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