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1. VD HAR ORDET

”Never let a good crisis go to waste” 
”Slösa aldrig bort en bra kris” – W. Churchill

Den 1 februari tillträdde jag som vd 
på SVID och efterträdde tillförordnad 
vd Alex Liebert, som också är 
stiftelsens ordförande. Den första 
tiden var omtumlande och hektisk. 
Jag kom in i en verksamhet med 
full intensitet och med fantastiska 
medarbetare – medarbetare som jag 
kort därefter fick beordra att arbeta 
hemifrån på grund av pandemin och i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

När pandemin slog till fick vi rådet 
från många i vår omvärld att pausa 
verksamheten. Pausa pågående projekt, 
förhandla med uppdragsgivare om 
förlängning – och permittera personal tills 
vi kommer ur det här, var mångas råd.

SVID valde att göra tvärtom. Efter ett 
par interna workshoppar som närmast 
kan liknas vid korta designsprintar 
blev vår bedömning att det under 

rådande omständigheter vore konstigt 
om inte SVID med sin förmåga till 
utvecklingsarbete genom designmetodik 
inte valde att ta sig an de utmaningar 
som pandemin förde med sig. 

Precis innan pandemin slog till 
hade Tillväxtverket gett SVID i 
uppdrag att utveckla projekt inom 
landsbygdsprogrammet och beviljat 
oss medel för att utveckla företag 
på landsbygderna i designdriven 
digitalisering. I kristider verkar det som 

att det finns en större acceptans för 
att utmana normer och ifrågasätta 
invanda mönster och ta till sig av 
nya idéer, inte minst med syftet att 
framtidssäkra sin verksamhet. Under 
året kunde SVID därför, till skillnad från 
många andra, rekrytera och växa – 
och har under året lyckats bemanna 
kontor i Östersund och Sundsvall. 

I ett av projekten inom 
landsbygdsprogrammet arbetade vi med 
att ta fram ett metodverktyg anpassat 
till verksamhetsprocesser, övergripande 
affärsmodeller och det rådande läget för 
att hänga med i utvecklingen och lyckas 
göra affärer. Den digitala omställningen 
gjorde också att vi kunde vässa och 
utveckla vårt treåriga uppdrag från 
Tillväxtverket. I det uppdraget jobbar 
vi med att stärka företagsfrämjare i 
designmetodik – som i förlängningen 
kan nå ut till fler företag med design.

Uppstartsmöte för ”Hur stärker vi företag 
på landsbygderna?” som drog i gång under 
året med finansiering av Tillväxtverket.
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”När pandemin 
slog till fick vi rådet 
från många i vår 
omvärld att pausa 
verksamheten”
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SVIDs vd Jonas Olsson.
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I och med pandemin, där vi nu ser 
att en omställning i samhället på alla 
nivåer faktiskt är möjlig, har vi också 
stärkt vårt engagemang mot en mer 
cirkulär ekonomi. I samarbetet med 
Västra Götalandsregionen och RISE, 
Sveriges Forskningsinstitut har SVID 
bidragit med kunskap och insikter om 
designperspektivet i arbetet med 
projektet Framtidsscenarier för cirkulära 
möbelflöden. Från SVIDs styrelse har 
en av våra ledamöter handplockats till 
samverkansgruppen för regeringens 
samverkansprogram Näringslivets 

klimatomställning, och i dess arbetsgrupp 
för cirkulär design, som bland annat 
ger inspel till Delegationen för cirkulär 
ekonomi, deltar SVIDs hållbarhetsstrateg. 

Under 2020 har det EU-finansierade 
projektet EcoDesign Circle samlat in 
goda exempel i hållbara affärsmodeller 
och idéer från projektpartner runt 
hela Östersjöregionen. Exemplen 
kommer att utgöra verktyg för fler att 
ta efter i sitt omställningsarbete till 
en cirkulär och hållbar verksamhet. 

SVID har uppdraget att koordinera 
och bidra med designperspektiv och 
kommunikation till forsknings- och 
innovationsprogrammet Design 
för energieffektiv vardag som 
Energimyndigheten driver. Det 
blir tydligare och tydligare att 
Energimyndighetens tidiga och kloka 
analys av vilka aspekter som starkast 
kan bidra till en mer energieffektiv 
vardag träffar helt rätt. Aspekterna 
energi, design och beteende är 
fundamentala för att förstå hur vi kan bli 

mer energieffektiva - som individer såväl 
som inom industri och offentlig sektor. 

Städer står globalt för mer än 70 
procent av alla fossila utsläpp. 
Energianvändning och fossila utsläpp 
är en komplex samhällsutmaning som 
kräver en systemtransformation för att 
komma till rätta med. Ett program som 
har fokus på städers utsläpp och som 

SVID stöttar med designexpertis är det 
strategiska innovationsprogrammet Viable 
Cities vars mission är Klimatneutrala 
städer 2030 - med ett gott liv för 
alla inom planetens gränser. 

Design som utvecklingsmetod har 
stor potential i arbetet med komplexa 
samhällsutmaningar och i och med det 
så har Förnyelselabbet på SVID också 
involverats i fler processer än tidigare 
år. Under året har labbet till exempel 
bidragit med stöd i utredningsarbetet 
för Finansdepartementets utredning 
Samordning av ökat och hållbart 
bostadsbyggande (Dir. 2017:126) såväl 
som bedrivit laborativt designstöd 
för Tillväxtverket, Skattemyndigheten, 
Arbetsförmedlingen med flera i projektet 
Hållbart Gig, ett projekt som syftar till 
att få fram en hållbar arbetsmarknad i 
den så kallade gig-ekonomin som under 
senare tid ersatt fasta anställningar 
med tillfälliga jobb. Förnyelselabbet 
har också under året fortsatt att vara 
sammankallande och drivande i Svenska 
labbnätverket som samlar andra 

”Energianvändning 
och fossila utsläpp 
är en komplex 
samhällsutmaning 
som kräver en 
systemtransformation 
för att komma till 
rätta med”
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aktörer som arbetar med designmetodik 
i komplexa samhällsutmaningar på 
nationell, regional och lokal nivå. 

SVID fortsätter att stärka samarbeten 
och utveckla nya. Vi har flyttat in i Svensk 
Forms lokaler, våra organisationer 
bemannar varandras styrelser och 
har stärkt samverkan i att förklara 
designs betydelse för en hållbar 
samhällsutveckling. SVID och Svensk 
Form utgör ett fullödigt designperspektiv 
där Svensk Form primärt kommunicerar 
ut betydelsen av en vara eller en 
tjänst medan SVID bär in förståelse för 
processerna som leder fram till den. 
Under året har samgåendet mellan 
Intressentföreningen för SVID och Design 
Region Sweden blivit klart och ett nytt 
namn för verksamheten har etablerats, 
Svenska Designsällskapet. Genom den nya 
organisationen får SVID nu möjlighet att 
verka i hela landet och genom de noder 
som föreningen etablerat. I och med 
det stärkta samarbetet med föreningen 
Svensk Form och dess regionalföreningar 
är nu SVID och Svensk Form tillsammans 
med Svenska Designsällskapet och 

regionalföreningarna en samlande 
röst för design i hela Sverige. 

I mitten av oktober kom ett oväntat 
men mycket välkommet uttalande från 
EU-kommissionens ordförande Ursula 
von der Leyen där hon lanserade 
programmet The New European Bauhaus. 
Bauhausskolan, som grundades 1919 
av Walter Gropius i Weimar i Tyskland 
samlade konstnärer, formgivare, 
arkitekter och designer och arbetade 
utforskande och tvärdisciplinärt fram till 
att nazisterna stängde skolan 1933. Skolan 
har haft en oerhört stor påverkan på hela 
samhällsutvecklingen. Från utvecklingen 
av funktionalismen, under hela 
modernismen och ända in i våra dagar. 

Nu menar EU-kommissionen att man 
behöver en ny Bauhaus-era för att 
ta sig an vår tids utmaningar och 
inte minst som verktyg för att uppnå 
klimatmålsättningarna i the European 
Green Deal. En expertgrupp har 
tillsatts direkt under kommissionen. 

I slutet av året deltog SVID i initierade 
samtal och workshoppar med nationella 
myndigheter och aktörer på nordisk nivå 
om hur vi kan kroka arm för att utveckla 
en gemensam förmåga att i linje med 
New European Bauhaus och med design, 
arkitektur, konst och kultur ta oss an den 
ekonomiska och kulturella förnyelse som 
nu behövs för att ställa om samhället 
mot en hållbar framtid. Här har designer 
en särskilt stor potential att bidra med 
utvecklingsmöjligheter och metoder, 
och detta arbete har bara börjat.

SVIDs ambition under pandemin har varit 
att på alla sätt leva upp till visionen om 
en hållbar samhällsutveckling genom 
design och det vore väl sjutton om vi 
med all vår designkompetens och fokus 
på cirkulär och hållbar utveckling inte 
kunde leva upp till den visionen. 

Häng med oss in i 2021, tillsammans 
kan vi förändra världen!

Jonas Olsson 
Vd, SVID

”SVIDs ambition under 
pandemin har varit 
att på alla sätt leva 
upp till visionen om  
en hållbar 
samhällsutveckling 
genom design”
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2. DET HÄR ÄR SVID

Stiftelsen Svensk 
Industridesign
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Vi vill bidra till en hållbar 
samhällsutveckling ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt genom 
att inspirera företag och 
organisationer att använda 
design som förhållningssätt och 
process i utvecklingsarbete.

Vi arbetar med lärande, forskning, 
samverkan och påverkan. En stor del av 
vår verksamhet består av att driva projekt. 

SVID stiftades 1989 av Föreningen Svensk 
Form, Ingenjörsvetenskapsakademien 
IVA och SIND (nuvarande Tillväxtverket). 

Välkommen in på vår webbplats 
som är fylld med inspiration, guider 
och verktyg om och kring design! 

svid.se 

Våra värderingar
• Inkluderande
• Aktiverande
•  Accelererande
• Hållbar
•  I framkant/ 

banar väg
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Vad vi gör

LÄRANDE
Att lära ut vad design är och 
hur man kan använda det

FORSKNING
Att stötta och bedriva 
forskning kring design

PÅVERKAN
Att påverka att design är något 
som finns med på agendan

SAMVERKAN
Att samverka med andra, 
så att vi får spridning i 
kunskapen om design
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ETT NYTT GRAFISKT UTSEENDE
I början av året släppte vi vår nya 
visuella identitet och webbplats!

Vi har arbetat med att skapa en bättre 
upplevelse för våra målgrupper 
och att tydligare visa vilka vi är, 
vad vi gör och vad vi står för.

Den visuella identiteten innehåller 
ny logotyp, nya färger, nytt typsnitt 
och nytt manér för fotografier och 
illustrationer. Den är också bättre 
anpassad till digital användning än 
tidigare. På den nya webbplatsen finns 
bland annat inspiration och kunskap 
om design, guider och verktyg, nya 
perspektiv och möjlighet till samverkan.

Den nya visuella identiteten och 
webbplatsen togs fram av digitala 
partnern Bazooka i samarbete med 
SVID. Under året nominerades Bazooka 
och svid.se till Svenska Designpriset 
i kategorin digital kommunikation.

Läs mer i nyheten ”SVID svidar om”

Läs mer om nomineringen till 
Svenska Designpriset
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3. OM DESIGN

Människa, system och planet Vi på SVID arbetar med tre  
perspektiv på design.

Människan: Design utifrån 
människans behov. 

System: Människan befinner sig i 
system – av olika myndigheter, offentlig 
verksamhet och organisationer. Alla olika 
komponenter i systemet måste fungera 
tillsammans, och för den människa som 
ska navigera sig igenom systemet. 

Planeten: Fokus på design för cirkulära 
affärsmodeller med utgångspunkt i 
de planetära gränsernas kapacitet att 
försörja människan, växt- och djurliv 
och de system som vi har skapat. 

VAD ÄR DESIGN?
Design är en arbetsprocess som bär 
användarperspektivet och utvecklar med 
utgångspunkt från just dina användares 
behov. Metoder och tillvägagångssätt 
skiljer sig beroende på vad du utvecklar 
men oavsett om det är processer inom 
vårdsektorn eller produktutveckling på ett 
företag så kan vi med säkerhet säga att 
design hjälper dig att hitta nya lösningar.

Det finns många definitioner 
av design. Det här är vår:

Design är en arbetsprocess för att 
utveckla lösningar på ett medvetet och 
innovativt sätt där både funktionella och 
estetiska krav ingår med utgångspunkt 
från användaren och planetens behov. 
Design används för utveckling av varor, 
tjänster, processer, budskap och miljöer.

”Design är en kreativ 
arbetsprocess 
där du sätter dig 
in användarens 
situation och behov 
innan du beskriver 
problemet och 
utvecklar lösningar”

S V I D  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 0 2 0  S I D  9  A V  3 9



Hitta rätt utmaning Utveckla rätt lösning

FörståUtmaning/nuläge Lösning/nylägeDefinera Idégenerera Prototypa Testa

 

  Hitta rätt utmaning Utveckla rätt lösning

Utvecklings-
fråga

DESIGNPROCESSEN
Design är en kreativ arbetsprocess 
där du sätter dig in användarens 
situation och behov innan du beskriver 
problemet och utvecklar lösningar. 
Användaren kan till exempel vara en 
kund, medborgare eller patient. 

Processen kan beskrivas på många 
olika sätt. Det här är SVIDs beskrivning.

För att förstå vad det är du ska utveckla, 
behöver du först förstå vem det är 
ni utvecklar för. I den första fasen i 
designprocessen, ”förstå”, sätter du dig 
därför in i användarnas behov genom 
att skapa insikt, empati och engagemang 
för målgruppen och de utmaningar som 
finns i deras vardag. I fas två definierar 
ni utmaningen som ni ska jobba vidare 
med. Det är viktigt att lägga tid på 
den här fasen, för att inte riskera att 

lösa ett problem som inte finns och 
utveckla något som ingen behöver. 

Först i den tredje fasen är det dags 
att börja komma med idéer på 
lösningar. Släpp loss all kreativitet 
och jobba tillsammans för att få olika 
perspektiv och förslag på lösningar. 
Alla idéer går att gestalta eller 
visualisera i fysisk form på något sätt. 

I den fjärde fasen gör ni enkla 
prototyper på de idéer ni har valt ut 
för att sedan testa och vidareutveckla 
dem i den femte fasen.

För att komma fram till det bästa 
resultatet, kan ni behöva upprepa olika 
delar i faserna under processens gång.
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DESIGNTRAPPAN
Designtrappan visar hur man använder 
design inom en verksamhet. Ju högre 
upp på designtrappan verksamheten 
finns på, desto mer strategisk betydelse 
har design i verksamheten.

Ett sätt att planera för ett förbättrat 
designarbete är att ta reda på vilken 
nivå på designtrappan verksamheten 
befinner sig. Därifrån kan man besluta 
sig för vad man bör göra för insatser.

Omedveten design

Verksamheter som befinner sig 
nedanför designtrappans första 
steg har inte gjort något medvetet 
val om eventuella designinsatser.

Design som formgivning

På steg 1 används design oftast som 
formgivning i separata projekt, ofta 
oberoende av varandra, för den yttre 
formen, dekoren eller som illustration. 

Design som process

Designarbete på steg 2 sker i 
huvudsak i separata utvecklingsprojekt 
och hanteras i individuella 
projektorganisationer.

Design som strategi & innovation

När design är en del i strategin för 
en organisation styrs designarbetet 
från ledningsnivå och genomsyrar 
alla aktiviteter i verksamheten.
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4. DESIGN S – VINNARE 2020

Industri- & 
produktdesign B2B
ÖSA
Design: Stefan Ytterborn, Oskar Milke och David Gonzalez · Producent: CAKE

En eldriven stadsmotorcykel med möjliga påbyggnader utifrån 
användningsområde. Hållbart designad huvudsakligen i 
återvinningsbar aluminium. Kan köras både i stadsmiljö och terräng 
med respekt för omgivningarna tack vare en låg ljudnivå.

JURYNS MOTIVERING 
Juryn ser stora möjligheter i det modulära system som Ösa erbjuder. Att lätt 
kunna utforma sitt fordon efter behov, transportera sig själv och sin utrustning 
med låg miljöpåverkan samt kunna driva eller ladda maskiner med hjälp av 
batteriet, upplever vi som potentiellt banbrytande kvalitéer för yrkesutövare. Ösas 
formspråk signalerar tydligt sin funktionalitet, men utmanar samtidigt normer inom 
transportdesign. CAKE öppnar upp sitt varumärke mot nya sektorer och underlättar 
där den gröna omställningen, vilket motiverar juryns val till priset i B2B-kategorin.

DESIGN S – SWEDISH DESIGN AWARDS
SVID är partner till Design S och kategorivärd för kategorierna Tjänstedesign, 
Industri- och produktdesign B2B och Industri- och produktdesign B2C.

Design S - Swedish Design Awards drivs av Svensk Form och är 
Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse.

Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, 
producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Läs mer om Design S - Swedish Design Awards
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5. DESIGN OCH NÄRINGSLIV

Design stärker 
näringslivet i Sverige
Design ökar och stärker företags 
innovationskraft och konkurrenskraft. 
Vi arbetar med att öka kunskapen om 
design hos företag och aktörer inom 
det svenska innovationssystemet. 

Att stärka företagsfrämjande 
organisationer i kunskap om design, och 
hur design kan vara en stark kraft i att 
skapa konkurrenskraftiga och innovativa 
företag är något som vi har arbetat 
aktivt med under året. Vi gör det på 
uppdrag av Tillväxtverket och får vårt 
verksamhetsbidrag för det arbetet.

UTBILDAR I DESIGNPROCESSEN
Under året har vi tagit fram en utbildning 
som riktar sig till företagsfrämjare, 
och som inkluderar coachning efter 
genomgången kurs. För att få fram en 
så relevant kurs som möjligt, använde vi 
oss av designprocessens olika steg och 
verktyg. Vi genomförde kundintervjuer 
och tog fram en prototyp som vi sedan 
testade på målgruppen företagsfrämjare 

som Södertälje Science Park, Movexum, 
MITC Mälardalens högskola med 
flera. I och med pandemins påverkan, 
med begränsad möjlighet att träffas 
fysiskt, fokuserade vi på en digital 
utbildning med fokus på grundläggande 
kunskap i användarcentrerad 
affärsutveckling för företagsrådgivare. 

I utbildningen får kursdeltagarna fokusera 
på de första stegen i designprocessen 
och öva sig på att praktiskt använda 
sig av designmetoder utifrån olika 
scenarier. I slutet av året hölls de första 
utbildningarna med deltagare från olika 
näringsfrämjande organisationer som 
Almi, inkubatorer och science parks.
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SYNLIGGÖR DESIGN SOM 
UTVECKLINGSKRAFT
Som ett led i att sprida design, 
och att stärka vår samverkan med 
företagsfrämjare, medverkade 
vi i en film av Södertälje Science 
Park och Kista Science City där vi 
berättade om hur design kan stödja 
företag till att gå stärkta ur kriser. 

Se filmen om hur design kan 
stödja företag i kristider

SVID och Svensk Form medverkade på 
Malmö näringslivsdagar i oktober med 
seminariet ”Vad kan design göra för 
näringslivet?”, där vi spred kunskap om 
användarcentrerad affärsutveckling. 
Seminariet blev ett av dagens mest 
sedda och uppskattade inslag. 

Se seminariet om vad design 
kan göra för näringslivet

UTVECKLAR FÖRETAG PÅ 
LANDSBYGDERNA
Hur stärker vi företag på landsbygderna? 
Det var utgångsfrågan i projektet 
”Utveckla företag på landsbygderna” som 
drog i gång under året med finansiering 
av Tillväxtverket. Här hade vi möjlighet 
att stärka samverkan med både Design 

i Västernorrland och Region Jämtland 
Härjedalen och anställde tre projektledare 
med placering i Stockholm, Sundsvall 
och Östersund. Vi genomförde projektet 
enligt designdriven affärsutveckling, 
med hjälp av designprocessmetodik 
i nära samverkan och samskapande 
dialog med Almi, Design i 
Västernorrland och Designcentrum 
Region Jämtland Härjedalen.

Syftet med projektet var att stärka 
rådgivare hos Almi, och andra 
företagsfrämjande aktörer och företag, 
i användarcentrerad designmetodik och 
designdriven affärsutveckling - med 
ett särskilt fokus på digitalisering för 
företag på landsbygderna. Ambitionen 
var att öka företagsfrämjares förmåga 
att hjälpa företag att utveckla 
användarcentrerade digitala lösningar 
för deras kunder, och säkerställa att det 
är rätt produkter som digitaliseras först.

I och med coronapandemin har allt 
arbete skett digitalt. I just det här 
projektet blev det dessutom extra 
relevant och en framgångsfaktor, med 
tanke på projektets digitala grundsyfte. 

Under projektet samskapades mycket 
av materialet med Almi i olika digitala 

workshoppar. Materialet är framtaget 
med stort fokus på företagens 
olika villkor och ambitionsnivåer. 
Slutprodukterna i form av verktyg, 
mallar och utbildningspaket kommer 
att lanseras under 2021. 

Under projektets gång har vi sett över hur 
en långsiktig samverkan mellan SVID och 
Almi kan skapas. Vi producerade även en 
kompetenshöjande internutbildning för 

Almis rådgivare som medarbetarna når 
via Almis interna utbildningsportal.

Under året startade vi projekt som handlade om att stärka företag 
på landsbygderna, med fokus på digitalisering. 

STÖDJER SAMVERKAN
MakerSquare startade 2018 som ett 
projekt för att säkra tillverkningsindustrin 
i Gnosjöregionen och samtidigt bidra till 
att behålla produktion i Sverige. Idag är 
MakerSquare ett bolag som erbjuder 
den tillverknings- och materialkunskap 
som finns hos industrier i regionen 

Foto: Fjellfotografen
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till produktägare som önskar snabb 
och hållbar tillverkning i Sverige.

Under året har vi stärkt vår samverkan 
med MakerSquare i att utveckla nätverk 
mellan näringslivsorganisationer, 
branschorganisationer och akademi. 
SVID medverkande även i utvecklingen 
av användarcentrerade metoder för 

MakerSquare. Ett led i detta innebär att 
samverka och stödja vid workshoppar för 
inhämtning och analys av behovsunderlag 
från användarled, det vill säga 
produktutvecklare/industridesigner/
föreskrivande led och producenter. 

DigiMission är ett projekt som har 
handlat om samverkan för effektivare 

digitalisering av små och medelstora 
företag i Mälardalen. Vi på SVID har 
varit med som projektpartner.

Projektets syfte har varit att, mot 
bakgrund av de omställningar industrin 
och Sverige står inför, mobilisera 
Mälardalens företag och Östra 
Mellansveriges aktörer, tydliggöra de 
företagsstödjande initiativ som erbjuds 
för att snabba på förändringstakten och 
erbjuda fler företag i regionen tillgång till 
systemets utvecklingsmöjligheter. Projektet 
ska möta företagen där de står, motivera 
dem att hänga med i teknikutvecklingen, 
erbjuda rätt utvecklingsinsats efter 
företagets egen förmåga och samtidigt 
bygga företagets innovativa kapacitet.

I projektet tog vi fram en prototyp på en 
digital plattform för att fortsätta sprida 
företagserbjudanden för små och 
medelstora företag i landet, baserat på 
vilka behov av hjälp som företagen har.

Vi initierade och skapade förutsättningar för att utbyte mellan industri och 
akademi kunde genomföras med en industriresa till MakerSquare för studenter 
på Konstfack. Här på studiebesök hos Gnosjö automatsvarvning.

SAMLAR GEMENSAMMA INSIKTER 
I LANDSBYGDSPROJEKT
Tillsammans med Tillväxtverket och 
deras satsning kring digitalisering 
på landsbygderna genomförde vi ett 
lärlabb. Lärlabbet handlade om att 

samla lärande och gemensamma 
insikter från de organisationer som fått 
projektmedel från Tillväxtverket för att 
stötta små och medelstora företag på 
landsbygderna i digitalisering. I projektet 
har vi arbetat med metoder som vi 
utvecklat inom ramen för Förnyelselabbet.

FÖRSTUDIE FÖR BÄTTRE 
DESIGNFÖRETAGSREGISTER
Under hösten tog vi emot fyra 
praktikanter från Konstfack som fick i 
uppdrag att genomföra en förstudie, 
med fokus på användarstudier, av 
hur SVIDs designföretagsregister 
skulle kunna förbättras.
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6. DESIGN S – VINNARE 2020

Tjänstedesign
STIM MUSIC ROOM
Tjänstedesignbyrå: Antrop · Inredningsdesign: Mikael 
Klavius, MFG Studios · Uppdragsgivare: Stim

En 200 kvm stor arbetsplats med co-working space och studios i 
centrala Stockholm. Stim Music Room är resultatet av en kartläggning 
av utmaningar som unga låtskrivare möter. Djupintervjuer resulterade 
i sju olika utvecklingsområden, varav hela fem kunde bemötas genom 
att bygga en fysisk mötesplats. Resultatet är ett helt våningsplan i Stim-
huset som har förvandlats till en kreativ och gemensam arbetsplats där 
låtskrivare dagligen får tillgång till inspelningsstudio, branschkunskap 
och nätverk, helt kostnadsfritt att använda för Stim-anslutna.

JURYNS MOTIVERING 
Genom en grundad designprocess har STIM gått hela vägen från behovsanalys 
till värdeskapande lösning för användarna. Music Room visar vikten av fysiska 
mötesplatser i en digital värld och anpassningsförmåga under extrema 
förhållanden. Ett utmärkt exempel på hur tjänstedesign levererar affärsnytta!

S V I D  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 0 2 0  S I D  1 6  A V  3 9



7. DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR

Design som utvecklingskraft i 
komplexa samhällsutmaningar
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Vid komplexa samhällsutmaningar 
är det extra viktigt att synliggöra 
flera olika perspektiv. Design hjälper 
till att överbrygga organisatoriska 
hinder, eftersom man samlas 
över organisationsgränser kring 
en utmaning eller ett behov.

I Förnyelselabbet utforskar vi hur 
man med hjälp av designmetodik kan 
hitta bättre sätt att hantera komplexa 
samhällsutmaningar i samverkan. Vi 
samlar aktörer och invånare för att 
tillsammans synliggöra olika perspektiv.

Kärnan i det vi gör handlar om att möjliggöra 
att flera perspektiv lyfts. Med flera perspektiv 
synliga kan vi agera med intention och testa 
vad som kan skapa meningsfull skillnad. Våra 
labb har utforskat hur vardagen för barn och 
unga med migrationserfarenhet kan bli 
bättre. Barnens perspektiv är därför centrala 
för att bygga en förståelse tillsammans med 
de aktörer som vi gör labben med.

LABB SYNLIGGJORDE OTRYGGA 
BOENDESITUATIONER 
Tillsammans med Malmö stad och 
aktörer från Rädda Barnen, Röda 
Korset, Sensus och Malmö Stadsmission 
genomförde vi under våren ett labb 
kring nyanlända barn och ungas 
otrygga boendesituation. En av 
labbgruppens slutsatser är att man i 

den offentliga sektorn gör antagandet 
att barn som inte är beroende av 
socialtjänsten för att hitta ett boende, 
redan har ett tryggt och stabilt 
boende. De berättelser som barn och 
vårdnadshavare har delat med sig 
av, har tydligt visat att det inte är så. 
Otrygga boenden kan komma i många 
skepnader och pågå över lång tid. 

En slutsats är att det behövs initiativ 
på nationell nivå för att skapa bättre 
styrning och ledning inom detta område, 

för att underlätta samarbete på lokal 
och nationell nivå. Man behöver hitta 
de redskap och möjligheter som finns 
för att värna barnens rättigheter till 
en trygg boendemiljö och uppväxt.

I Förnyelselabbet på SVID utforskar vi hur man med hjälp av designmetodik 
kan hitta bättre sätt att hantera komplexa samhällsutmaningar.

GESTALTANDE ENKÄTER GER 
ÖKAD FÖRSTÅELSE
För att komplettera våra kvalitativa 
metoder har vi utvecklat gestaltande 
enkäter, som ger kvantitativa resultat men 
som också ger utrymme för nyansering 
och reflektion. Detta ger oss ökad 

”Kärnan i det vi gör 
handlar om att 
möjliggöra att 
flera olika  
perspektiv lyfts”
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förståelse för vilka strukturer, drivkrafter, 
normer, värderingar och tankemodeller 
som ligger bakom olika upplevelser. 

Vårt arbete med enkäter utvecklades 
i ett labb om Barnkonventionen 
som blev lag 2020. Tillsammans 
med NUNI, Nationella nätverket för 
ungas inflytande, utforskade vi den 
gestaltande enkäten för datainsamling 
om hur kommuner och regioner står 

rustade inför implementeringen av 
den nya lagen. Enkäten testades 
också hos Jämställdhetsmyndigheten, 
och presenterades vid 
Innovationsveckan i oktober.

Under hösten påbörjade vi ett labb 
på temat familjesamverkan med barn 
i familjer med migrationserfarenhet 
i Fagersta kommun. Utmaningen 
handlar om hur skolan bättre kan 

samverka med barn och föräldrar för 
barnens bästa. I labbet testade vi den 
gestaltande enkäten i en större skala.

Bild från Förnyelselabbets arbete med Malmö stad, Rädda Barnen, Röda Korset, Sensus 
och Malmö Stadsmission om nyanlända barn och ungas otrygga boendesituation.

SYNLIGGÖRANDE AV MENTALA 
MODELLER OCH UTMANINGAR
Under Förnyelselabbets tid har vi, med 
finansiering från Arvsfonden, genomfört 
flera labb kopplat till barn och unga 
med migrationserfarenhet. I labben 
har vi upptäckt mentala modeller och 
utmaningar som man behöver arbeta 
vidare med på nationell nivå, till exempel:

•  Man arbetar med omsorgsgivande 
nyanlända barn men glömmer 
bort att skapa strukturer av stöd 
till de omsorgssviktande vuxna. 

•  Man utgår från att migrerade barn 
är antingen i ett tryggt eller ett 
otryggt boende, trots att många 
barn lever sina liv i mer eller 
mindre otrygga boendeformer.

•  Organisationsformer och 
effektivitetslogik leder till att människor 
slussas mellan olika åtgärder, i stället för 
att instanserna arbetar tillsammans för 
att skapa förutsättningar för nyanlända 
att bli självförsörjande individer. 

LABB FÖR ATT HÖJA 
TRYGGHETEN FÖR ”GIG”
Personer som jobbar inom gig-ekonomin 
står idag inför en arbetsmarknad som 
till stor del är oförutsägbar, otrygg 
och ohållbar. Detta är också en 
arbetsmarknad där många nyanlända 
hamnar. Under 2020 engagerade vi oss i 
vad som kom att kallas Giglab Sverige. 

Gig-ekonomin är ett område som 
ännu inte är reglerat inom politiken 
- det behövs nya policyer inom detta 
område. Syftet med labbet var att 
arbeta för en hållbar framväxt av 
gig-ekonomin i Sverige. Labbet 
genomfördes av Arbetsförmedlingen 
JobTech och Skatteverket tillsammans 
med oss på SVID, Coompanion, 
Handelshögskolan i Stockholm och 
Svenska labbnätverket. Labbet ingick 
som en del i Vinnovas utlysning kring 
utmaningsdriven innovation.
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8. HÅLLBARA SAMHÄLLEN

Cirkulär design för ett 
hållbart samhälle
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Cirkulär design är en viktig grund 
till hur vi ska kunna nå de globala 
hållbarhetsmålen. En positiv 
utveckling vi har kunnat se under 
året är att medvetenheten och 
intresset för hållbarhet och att 
arbeta cirkulärt har ökat. På SVID 
fortsätter vårt arbete för att bidra 
till denna utveckling på olika sätt. 

Flera av våra projekt har en tydlig 
inriktning på hållbarhet och vi ser 
en ökad efterfrågan på vår expertis. 
Det finns en önskan hos företag 
och organisationer om att kunna 
applicera metoder för att arbeta med 
cirkulär design i sin verksamhet. 

EN RÖST FÖR DEN CIRKULÄRA 
UTVECKLINGEN
En viktig motor inom detta område har 
varit det fortsatta arbetet i det prisbelönta 
projektet EcoDesign Circle som i sitt andra 
skede, under namnet EcoDesign Circle 
4.0, har arbetat fokuserat på att möta 
efterfrågan på både utbildningsmoduler 
och goda förebilder. Våra medarbetare 
har i olika sammanhang, kopplat 
till våra projekt, varit en röst för den 
cirkulära utvecklingen med föreläsningar, 
workshoppar och seminarier.

Inom ramen för EcoDesign Circle 4.0 har 
vi vidareutvecklat verktyg för cirkulär 
design och utbildat designer inom 

området, för att de själva ska kunna 
använda ett cirkulärt arbetssätt i sin 
organisation eller hos sina kunder. 
Inspirerande case har tagits fram om 
företag som är extra bra på att jobba 
cirkulärt och kan fungera som 
inspirationskällor. Casen kommer att 
publiceras på Hållbarhetsguidens 
webbplats vid en nylansering 2021. 

Läs mer och bli inspirerad 
på Hållbarhetsguiden

EcoDesign Circle 4.0 finansieras av 
European Union – European Regional 
Development Fund och Interreg Baltic Sea 
Region och drivs av designorganisationer 
och universitet från Sverige, Tyskland, 
Estland, Polen, Finland och Ryssland. 

Smarta Kartan, en kartläggning av initiativ 
som främjar tillgänglighet före ägande, är 
ett av alla de goda exempel som projektet 
EcoDesign Circle 4.0 lyfter fram.

Karma, appen som minskar matsvinn, är ett av alla de goda 
exempel som EcoDesign Circle 4.0 lyfter fram.
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KLIMATKONTRAKTEN SOM SKA 
LEDA TILL HÅLLBARA STÄDER
Hur kan vi göra våra städer smarta 
och hållbara? Det fokuserar 
innovationsprogrammet Viable Cities 
på, där vi på SVID är en av cirka 80 
deltagare. Vi bidrar med designperspektiv 
och expertkompetens i delprojektet 
Transition Lab som ska stötta nio 
städer i Sverige i deras arbete mot 
en hållbar omställning, på alla nivåer, 
för att bli klimatneutrala år 2030. 

Vid European Viable Cities Day signerade 
deltagande städer och myndigheter 
klimatkontraktet, en milstolpe i arbetet för 
klimatneutrala städer 2030. Under året 
hölls även två labbforum med fokus på 
medborgarengagemang och lokala 
klimatkontrakt, och digitala verktyg för en 
överväxel i klimatomställningen. Viable 
Cities finansieras av Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas.

Workshop i projektet Viable Cities som finansieras 
av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om Viable Cities

HÅLLBART CIRKULÄRT ÄR 
DET NYA NORMALA
Hållbart cirkulärt = det nya normala. Det 
är tanken med projektet Framtidsscenarier 
för cirkulära möbelflöden som drivs 
av RISE och där SVID deltar som 

projektpartner tillsammans med bland 
annat White Arkitekter, TMF, TEKO, 
Samhall och Västra Götalandsregionen 
som också är finansiär. Syftet med 
projektet är att ta fram scenarier för hur 
cirkulära affärsekosystem kan komma att 
se ut i framtiden. Scenarierna kommer 
att vara underlag för konsekvensanalys, 
strategier och åtgärder som underlättar 
en systemomställning mot ökad 
cirkularitet. Under året genomfördes 
intervjuer, enkäter och workshoppar med 
alla inblandade parter för att identifiera 
faktorer för olika framtidsscenarier där 
de olika scenarierna börjat ta form.

Hur kan vi göra det enkelt för människor 
att leva energieffektivt och hållbart? 
Forsknings- och innovationsprogrammet 
Design för energieffektiv vardag stöttar 
projekt som ska öka individer och 
gruppers möjlighet att själva bidra 
till, men även påverka och stärka, ett 
energieffektivt och hållbart samhälle. 
Vi på SVID koordinerar programmet 
som drivs av Energimyndigheten.

Läs mer om Design för 
energieffektiv vardag
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9. FORSKNING OCH UTVECKLING

Designforskning och utveckling banar väg

Ett av SVIDs uppdrag handlar om att 
främja och sprida designforskning, 
och att bana väg för design som 
utvecklings- och innovationsmetod 
inom nya områden. Vi vill sprida ny 
kunskap och flytta fram gränserna 
för vad design kan göra, och inom 
vilka områden design kan användas. 

Under året påbörjade vi en 
strategi för SVIDs arbete framåt 
inom designforskning. Arbetet 
gjordes i dialog med 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
och andra aktörer inom designforskning, 
och SVIDs intressentförening 
Svenska Designsällskapet. Strategin 
kommer att slutföras under 2021.

Vi sprider regelbundet ny forskning 
om design i bland annat vårt 
nyhetsbrev och övriga kanaler.

PROGRAMMET SOM SKA GÖRA DET 
ENKLARE ATT LEVA HÅLLBART
Projekt i programmet Design för 
energieffektiv vardag kombinerar 
energiforskning och utveckling med 
design och beteendevetenskap för att ta 
fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, 
produkter och tjänster. Projekten har 
en stor bredd och handlar om allt från 
hur man kan minska klimatavtryck och 
klimatångest och hur man kan spara med 
grön återbäring, till energieffektivisering 
i fastigheter och ramverk för cirkulära 
affärsmodeller. Men även projekt med 
normkritiska perspektiv, som tittar på 
jämställdhetsfrågor och maktstrukturer 
i hållbarhetsdiskursen, och vad dessa 
får för konsekvenser när det gäller 
att uppnå beteendeförändring.

I den femte utlysningen, som var öppen 
under sommaren och början av hösten, 
kom det in cirka 50 projektansökningar, 
varav sex beviljades medel. Totalt var 24 
projekt aktiva under året och åtta projekt 
avslutades. Vi på SVID koordinerar 
programmet som drivs av 
Energimyndigheten.

Läs mer om Design för 
energieffektiv vardag

PROJEKT I DESIGN FÖR 
ENERGIEFFEKTIV VARDAG
Projekt som avslutades under 
året i Design för energieffektiv 
vardag handlade om:

• Digital tjänst för att minska 
klimatavtryck och klimatångest

•  Digitala gränssnitt 
och visualiseringar för 
fjärrvärmeköpare och 
slutanvändare

•  Mikrosparande med 
grön återbäring 

•  Prototyp av nästa generations 
hållbarhetsplattform för 
klimatsmarta tjänsteresor

•  Energieffektivitet i fönsterlösa rum

•  Kommersialisering av digital tjänst 
för uthyrning av privatpersoners 
förvaringsutrymmen  
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SYSTEMDESIGN FLYTTAR GRÄNSEN 
FÖR VAD DESIGN KAN GÖRA
I Förnyelselabbet arbetar vi med att 
utforska och lära oss hur man kan ta 
sig an komplexa samhällsutmaningar 
med hjälp av design. Vi tittar på nya 
designmetoder som fungerar i svensk 
kontext, och hur vi med design och genom 
samverkan, kan hantera olika utmaningar, 
bland annat migration, integration och 
framtidens arbetsmarknad. Under året 
vidareutvecklade vi våra metoder för 
systemdesign. Vi har haft stor nytta 
av vårt Advisory board som består av 
akademiker och professorer inom design.

Under 2020 intervjuades SVID av en av 
forskarna bakom det som kom att bli 
Tillitsdelegationens forskningsrapport. I 
rapporten diskuteras hur designområdet 

spelat roll historiskt i den politiska 
styrningen och policyutformandet. 
SVID som organisation, projektet 
Förnyelselabbet och Svenska 
labbnätverket presenteras. Skriften är 
ett upprop att använda design som 
utvecklingskraft på ett mer strategiskt 
sätt för Regeringskansliet. Betänkandet 
och rapporten överlämnades i april 
till civilminister Lena Micko.

Läs rapporten Politisk handlingskraft 
i en regeringsnära utvecklingsmiljö

Läs mer om Förnyelselabbet

Pågående projekt i Design för energieffektiv 
vardag: Kritisk design för att synliggöra 

normer i hållbarhetsdiskursen undersöker 
hur dominerande berättelser om “hållbara 

livsstilar” i samhället reproduceras i olika typer 
av medier och vad detta får för konsekvenser 
när det gäller att uppnå beteendeförändring. 
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10. SAMVERKAN

Samverkan för stärkt designperspektiv
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anVi är för stärkt samverkan kring 
designfrågor i Sverige och 
internationellt och samverkar med 
designorganisationer såväl som 
organisationer och nätverk inom 
både privat och offentlig sektor. 

Under året har vi arbetat aktivt med att 
stärka samverkan för att tillsammans 
kunna nå en hållbar samhällsutveckling. 

SAMVERKAR I NÄTVERK
Vi driver Svenska labbnätverket, ett nätverk 
för alla design-, policy- och innovationslabb 
i Sverige. Under året har vi fortsatt att 
träffas, först fysiskt och sedan digitalt. Precis 
innan pandemin bröt ut genomfördes en 
träff på plats i Göteborg hos RISE, som är 
en av deltagande organisationerna. 
Diskussioner initierades om att starta ett 
mer formaliserat labbnätverk och RISE 
visade upp sin idé med ett Governance 
Center. Samordningsförbundet Östra 
Götaland deltar numera i Svenska 
labbnätverket och arbetar för att införa  
mer design i sina processer i förbundet. 

Läs mer om Svenska labbnätverket

Bild från Svenska labbnätverkets 
sammankomst i Göteborg i februari 2020.

SVID har under året intensifierat och 
systematiserat det nära samarbetet 
med Intressentföreningen med 
SVID som under året bytt namn till 
Svenska Designsällskapet, i och med 
sammanslagningen med organisationen 
Design Region Sweden. Bland annat 
hölls en större träff i Halmstad i 

samband med en tvådagars workshop 
som arrangerades av Svenska 
Designsällskapet i samarbete med 
Högskolan i Halmstad, Halmstad Kommun 
och SVID. I och med sammanslagningen 
har föreningen vuxit och når nu ut i stora 
delar av Sverige vilket gör föreningen till 
en viktig resurs för SVIDs dagliga arbete.

Läs mer om Svenska Designsällskapet 

SAMVERKAR MED 
DESIGNORGANISATIONER
Vår samverkan med föreningen Svensk 
Form har stärkts under året och när vi 
agerar tillsammans blir vi tydligare för 
vår omvärld. Vi arbetar i samma hus och 
har representanter i varandras styrelser.

I september genomförde vi tillsammans 
ett tredagars studie- och arbetsbesök 
i Västerbotten. I Skellefteå mötte 
vi representanter från kommun, 
region och näringsliv och vi bjöds på 
en presentation av det pågående 
uppförandet av Sara Kulturhus, världens 
högsta kulturhus helt byggt i trä. I Umeå 

deltog vi i öppnandet av Ung Svensk 
Form som en av programpunkterna 
under programmet Design By Umeå. 
Syftet med resan var att stödja Region 
Västerbotten i deras ambitioner med 
att utveckla en regional plattform för 
design och att stärka samverkan med 
forskningsinstitutet RISE kontor i norr som 
utvecklar ett kunskapscenter för design. 

SVID har även varit partner till 
utmärkelsen Design S – Swedish Design 
Awards som drivs av Svensk Form. 
Som partner har vi bland annat har 
medverkat i juryarbetet och ansvarat för 
tre olika kategorier inom tjänstedesign 
och industri- och produktdesign. 

Läs om årets vinnare i  
Design S - Swedish Design Awards

Under pandemiåret 2020 tog vi initiativ till 
arrangemanget Digital fika med 
designorganisationer – hur hanterar vi 
pandemin? Vid två tillfällen träffades vi 
online med organisationer och aktörer 
inom designområdet och diskuterade 
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pandemins effekter och hur vi bäst 
hanterar våra utmaningar. Syftet är  
en närmare dialog och praktiskt 
erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom 
designområdet. På träffarna har 
representanter från Svensk Form,  
Röhsska Museet, Form/Design Center, 
Design Sweden, Sveriges Arkitekter, 
Designcentrum Östersund, Design i 
Västernorrland och Dalarnas arkitektur- 
och designråd varit med. 

Vi stärkte och utvecklade även vår 
samverkan med bland andra Form/
Design Center i Malmö, Design i 
Västernorrland, Designcentrum Östersund 
och Region Jämtland Härjedalen.

En av våra digitala fikor med designorganisationer, här med representanter från Svensk Form, 
Röhsska Museet, Form/Design Center, Designcentrum Östersund och Sveriges Arkitekter.

DESIGNSAMVERKAN I HELA LANDET
I Västsverige har SVID deltagit i 
dialogmöten med Dynamo Väst som 
etablerats som ett nätverk för aktörer 
inom arkitektur, design, konst och 

kulturarv, från både akademi, näringsliv 
och offentlig sektor. Syftet med 
nätverket är att stimulera till nya former 
av samverkan, kompetensutveckling 
och publik verksamhet relaterat till 
vårt framtida sätt att leva och verka. 
Kopplingen till politik för gestaltad 
livsmiljö liksom EU:s initiativ the New 
European Bauhaus är tydlig. Nätverket 
är en kreativ plattform som verkar för 
dessa frågor i Västra Götalandsregionen 
och SVID får därigenom en bred och 
intressant dialogpart via vår medverkan. 
Nätverket samordnas av Göteborgs 
universitet och Västra Götalandsregionen/
Förvaltningen för kulturutveckling. Inom 
nätverket har det arrangerats ett antal 
gemensamma aktiviteter under året 
men det är huvudsakligen en plats där 
kunskaps- och informationsutbyte sker. 

Vi har också varit engagerade 
i samarbetet med Västra 
Götalandsregionen i studierna 
Framtidsscenarier för Cirkulära 
möbelflöden och Europas 
innovativa spets. 

Ett annat exempel på samarbete på 
regional och lokal nivå är att SVID 
har signerat en avsiktsförklaring med 

Röhsska Museet i Göteborg om att 
utveckla ett samverkansarbete inom 
området arkitektur, form och design 
med syfte att stärka och utveckla 
området gestaltad livsmiljö i en nationell 
kontext - utifrån intentionerna i den nya 
nationella politiken Gestaltad livsmiljö. 

Under året har vi fört en närmare dialog 
med Form/Design Center i Malmö och 
med Malmö stads näringslivskontor. 
Resultatet var bland annat en digital 
presentation och workshop under Malmö 
stads näringslivsdagar som rankades 
högt i efterhand av alla deltagare. 

Under pandemiåret 
2020 tog vi initiativ 
till arrangemanget 
Digital fika med 
designorganisationer 

– hur hanterar vi 
pandemin?
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SVID har blivit medlemmar hos 
medlemsorganisationen IQ 
Samhällsbyggnad som samlar 
företag, akademi, offentlig sektor och 
organisationer i samhällsbyggnadssektorn 
kring forskning, innovation och 
utveckling. Vi har haft flera dialogmöten 
och kan redan se stora fördelar 
med vår medverkan och att SVIDs 
designperspektiv nu kommer att lyftas 
till organisationens medlemmar. 

Vi har stöttat Finansdepartementets 
utredning om Samordning för ökat 
bostadsbyggande. SVID har vid ett antal 
möten och i dialog med utredningen 
kunnat förmedla designprocessen 
som betydelsefullt verktyg i komplexa 
planeringssammanhang och i 
utredningens kommande betänkande 
till regeringen kommer de att 
hänvisa till SVIDs designdefinition 
och förorda designmetodik som 
verktyg i planeringsprocessen.

SAMARBETAR INTERNATIONELLT 
På nordisk nivå har vi exempelvis haft 
digitala möten med DDC, Dansk Design 
Center och diskuterat hur vi kan lära av 
varandra i arbetet med att framtidssäkra 
samhällets hållbara inriktning i kölvattnet 
av pandemin. Vi har även under året 
stärkt vår dialog med det nordiska 
forskningsinstitutet Nordregio och öppnat 
upp en dialog om samverkan kring 
designforskning. En fördjupad dialog 
med Vinnova och Rådet för hållbara 
städer har etablerats om EU:s arbete 
med New European Bauhaus och hur 
det programmet kan vara vägledande 
för att utveckla ett svenskt initiativ. 

Tack vare det mångåriga, internationella 
projektet EcoDesign Circle har vi etablerat 
ett starkt nätverk inom Östersjöregionen 
och samverkan mellan framför allt olika 
partner i projektet, som exempelvis 
Designforum Finland, är stark. Till 
exempel har seminarier genomförts 
tillsammans och det gemensamma målet 
är att utveckla denna samverkan.

Bild från studiebesök i Skellefteå vid det 
pågående uppförandet av Sara Kulturhus, 
världens högsta kulturhus helt byggt i trä.

Fo
to

: J
on

as
 O

ls
so

n

S V I D  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 0 2 0  S I D  2 5  A V  3 9



11. DESIGN S – VINNARE 2020

Industri- & 
produktdesign B2C
COWBOY E-BIKE
Design: Jaan Selg, Markus Stridsberg, 
Propeller design · Uppdragsgivare: Cowboy

E-cykel designad för den urbana miljön, lättviktig och med 
avtagbart batteri, remdrift och uppdaterad användarteknik 
via en app. Appen fungerar som en instrumentbräda 
med GPS, upplåsning och direktlänk till kundsupport.

JURYNS MOTIVERING 
I en bransch där elcyklar ofta baseras på befintliga 
cykelmodeller ser juryn här istället en elcykel som är utformad 
från grunden - för att vara just en elcykel. Remdriften ger en 
helt tyst färd, vilket är en oväntat positiv upplevelse. Detta i 
samspel med det friktionsfria användandet av appen ger en 
stark känsla av genomtänkt, holistisk design. Ett sympatiskt 
projekt där hög byggkvalitet och diskret formgivning ger 
förutsättningar för en elcykel med lång livslängd.
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12. ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen 
Svensk Industridesign avger 
följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, vill 
bidra till en hållbar samhällsutveckling 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom 
att inspirera företag och organisationer till 
att använda design som förhållningssätt 
och process i utvecklingsarbete. Stiftelsen 
samarbetar med företag, offentlig 
sektor och forskning där den kopplar 
ihop aktörer, sprider kunskap och 
stärker möjligheterna till utveckling.

Stiftelsen arbetar med lärande, forskning, 
samverkan och påverkan. En stor del av 
verksamheten består av att driva projekt.

SVID bildades 1989 med Föreningen Svensk 
Form, Ingenjörsvetenskapsakademien 
IVA och Tillväxtverket (dåvarande Statens 
Industriverk SIND) som stiftare.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
I februari 2020 började SVIDs nya vd 
sin anställning. Fram till dess var SVIDs 
ordförande anställd som t.f. vd på deltid.

Covid-19-pandemin medförde att SVID 
ställde om sin verksamhet till digitalt arbete 
från och med den andra veckan i mars 
2020. Detta medförde även viss förändring 
i planerad budget, bland annat från fysiska 
möten och resor till ett digitalt arbetssätt.

En ny period med nytt verksamhetsbidrag 
från Tillväxtverket påbörjades i januari 
2020. I oktober 2019 beviljades SVID 
verksamhetsbidrag om 6 miljoner kronor 
från Tillväxtverket för år 2020. I beslutet 
från Tillväxtverket framgick att stöd kan 
komma att beviljas även för 2021 och 

2022 och stödperioden kan komma 
att förlängas till år 2021 och 2022.

I januari beviljades två nya projekt, ”Hur 
stärker vi företag på landsbygderna” 
och ”Lärlabb om hur företagare på 
landsbygderna bäst stöttas i sin 
digitalisering”, inom Tillväxtverkets utlysning 

”Utveckla företag på landsbygderna”. 
Projekten startade i mars och skulle ha 
pågått till och med oktober 2020 men 
förlängdes under året till och med mars 2021.

I början av året gick SVID in och bidrog 
med designkompetens i det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities som 
finansieras i en gemensam satsning från 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

EcoDesign Circle 4.0 med finansiering 
från EU via Interreg Baltic Sea Region 
startades i augusti 2019 och skulle ha 
avslutats den 31 december 2020. Under 2020 
beslutades att projektet skulle förlängas 
till och med 30 april 2021. EcoDesign Circle 
4.0 är en förlängning på Interreg BSR-
projektet EcoDesign Circle som pågick 

mellan 2016 och fram till och med 2019.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET
Stiftelsen har under året genomfört 
forskning, utveckling, utbildning, 
rådgivnings- och informationsverksamhet 
inom designområdet.  

Inom Tillväxtverkets verksamhetsbidrag 
har SVID utbildat företagsfrämjare 
och företag i designprocessen och 
designmetodik för att stärka företags 
arbete med design. Utbildningarna 
har under året vidareutvecklats och 
anpassats till att genomföras digitalt 
för deltagare från hela landet. Ett 
program för coachning i samband med 
utbildningarna har också utvecklats. SVID 
har även skapat ett flertal samarbeten 
med företagsfrämjande verksamheter.

Projektet EcoDesign Circle 4.0 har spridit 
och implementerat resultaten från 
projektet EcoDesign Circle, som syftade 
till att öka kunskapen om ekodesign hos 
Östersjöregionens små och medelstora 
företag, designer och designorganisationer.
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SVID har arbetat med att stimulera 
forskning och innovation i programmet 
Design för energieffektiv vardag som 
ska bidra till energisystemets omställning. 
Programmet drivs av Energimyndigheten

Det av Arvsfonden finansierade projektet 
Förnyelselabbet påbörjade sitt tredje år i 
februari. I projektet Förnyelselabbet har SVID 

arbetat med det offentliga, civilsamhällets 
och näringslivets aktörer. Projektet använder 
systemdesign och syftar till att underlätta 
vardagen för nyanlända barn och unga.

SVID som expertorganisation bidrog 
med designkompetens i det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities.

SVID har samarbetat med 
designorganisationer över hela landet 
i samtal, workshoppar, föreläsningar, 
gemensamma program med mera och 
har även formulerat avsiktsförklaringar 
tillsammans med flera av dem.

SVID har regelbundet inspirerat och 
kommunicerat nyheter och resultat med 

mera kring verksamheten och design till 
sina målgrupper i både egna och andras 
kanaler som exempelvis webbplats, sociala 
medier, nyhetsbrev och olika mötesverktyg.

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning med noter.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017

Stiftelsens intäkter 7 460 10 939 21 634 7 330

Årets resultat 1 285 -982 2 639 103

Soliditet (%) 25 22 41 22

Eget kapital 8 234 6 949 7 931 5 292

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Stiftelsekapital Donationsmedel Ändamålsbest. medel Övr fritt eget kapital Summa kapital

Belopp vid årets ingång 15 000 140 651 5 195 000 1 598 227 6 948 878

Årets resultat 1 285 590 1 285 590

Belopp vid årets utgång 15 000 140 651 5 195 000 2 883 817 8 234 468
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Resultaträkning
Not  2020-01-01  2019-01-01

-2020-12-31 -2019-12-31
Stiftelsens intäkter

Nettoomsättning 5 999 991 6 001 105

Bidrag 1 415 640 4 928 706

Övriga intäkter 44 267 9 031

Summa stiftelsens intäkter 7 459 898 10 938 842

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 180 440 -6 261 943

Personalkostnader 2 -3 981 836 -5 608 620

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -10 485 -40 408

Övriga rörelsekostnader -913 0

Summa stiftelsens kostnader -6 173 673 -11 910 971

Förvaltningsresultat 1 286 225 -972 129

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -174 2 240

Räntekostnader och liknande resultatposter -460 -12 553

Summa finansiella poster -635 -10 313

Resultat efter finansiella poster 1 285 590 -982 442

Resultat före skatt 1 285 590 -982 442

Årets resultat 1 285 590 -982 442
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Balansräkning
Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 12 205 22 690

Summa materiella anläggningstillgångar 12 205 22 690

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 4 173 342 0

4 173 342 0

Summa anläggningstillgångar 4 185 547 22 690

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 157 043 829 198

Övriga fordringar 142 676 234 795

Pågående projekt 15 230 677 7 427 468

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 937 525 140 475

Summa kortfristiga fordringar 18 467 921 8 631 936

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 0 4 173 342

Summa kortfristiga placeringar 0 4 173 342

Kassa och bank 10 599 808 18 651 039

Summa omsättningstillgångar 29 067 729 31 456 317

Summa tillgångar 33 253 276 31 479 007
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Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital 155 651 155 651

155 651 155 651

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel 5 195 000 5 195 000

Balanserat kapital 1 598 227 1 598 227

Årets resultat 1 285 590 0

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 8 078 817 6 793 227

Summa eget kapital 8 234 468 6 948 878

Avsättningar

Övriga avsättningar 4 331 221 4 331 221

Summa avsättningar 4 331 221 4 331 221

Kortfristiga skulder

Erhållna, ej utnyttjade bidrag 17 880 525 9 789 508

Leverantörsskulder 631 601 613 548

Övriga skulder 563 775 102 468

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 611 686 9 693 384

Summa kortfristiga skulder 20 687 587 20 198 908
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt 
värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Projektredovisning
Resultatavräkning görs när projektet 
är avslutat. Redovisningen sker brutto 
d.v.s. på tillgångssidan redovisas 
nedlagda kostnader som pågående 
och på skuldsidan redovisas erhållna 
ännu ej avräknade intäkter.

Nettoomsättning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar 
som stiftelsen erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas, om inget 
särskilt anges nedan, till verkliga värdet 
av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive 
intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren 
för att erhålla bidraget har uppfyllts. 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till 
dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka 
vissa kostnader (t.ex. för administration) 
redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att 
täcka. Erhållna bidrag värderas till det 
verkliga värdet av den tillgång som 
stiftelsen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter
Under övriga intäkter redovisas intäkter 
som inte är primära för stiftelsen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den 
förväntade nyttjandeperioden med 
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Kontorsmaskiner och datorer 33 % 
Inventarier, verktyg och installationer 20 %

Avsättningar
Som avsättning har redovisats 
förpliktelser gentemot tredje man som är 
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen 
antingen är säkra eller sannolika till sin 
förekomst men oviss till belopp eller 
till den tidpunkt då de ska infrias.

Nyckeltalsdefinitioner
Stiftelsens intäkter 
Stiftelsens intäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Årets resultat
Resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital 
och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutningen.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden 
mellan tillgångar och skulder.
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NOT 2 MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2020 2019

Medelantalet anställda 12 11

NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 786 332 754 557

Inköp 0 31 775

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 786 332 786 332

Ingående avskrivningar -763 642 -723 234

Årets avskrivningar -10 485 -40 408

Utgående ackumulerade avskrivningar -774 127 -763 642

Utgående redovisat värde 12 205 22 690

NOT 4 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Omklassificeringar 4 173 342 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 173 342 0

Utgående redovisat värde 4 173 342 0

STOCKHOLM 2021-06-02

Alexander Liebert, Ordförande

 Mats Widbom Cecilia Tall 

 Thomas Degn Helen Rönnholm 

 Helena Karlberg Anna Haupt 

 Andreas Säfström Marie Krueger 

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-06-02

Lena Normann, Auktoriserad revisor
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13. REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
TILL STYRELSEN I STIFTELSEN 
SVENSK INDUSTRIDESIGN
Org.nr 802014-1001

UTTALANDE
Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
för Stiftelsen Svensk Industridesign 
för räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per den 2020-12-31 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att 

årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA 
använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del 
av stiftelsens interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 

styrelsen använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande 
presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

UTTALANDE
Utöver min revision av årsredovisningen 
har jag även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Svensk 
Industridesign för räkenskapsåret 2020. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed mitt uttalande, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller 
om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande. 

 

STOCKHOLM DEN 2 JUNI 2021

Lena Normann 
Auktoriserad revisor 
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14. STADGAR

Stadgar för SVID
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 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 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utser 
vardera två ledamöter. Intressentföreningen 
utser tre ledamöter. Personliga suppleanter 
får utses. Tillväxtverket utser ordförande 
och styrelsen inom sig vice ordföranden.

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

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

8§ Tillväxtverket, FSF, IVA beslutar om 
ersättning till styrelsens ledamöter.

TECKNINGSRÄTT
9§ Stiftelsens firma tecknas förutom 
av styrelsen av den eller de personer 
som styrelsen utser därtill.

RÄKENSKAPER
10§ Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet 
med bestämmelserna i bokföringslagen 
(1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

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

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

13§ För granskning av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning och räkenskaper utser 
Tillväxtverket en auktoriserad revisor jämte 
suppleant. Revisorerna skall senast i maj månad 
varje år avge revisionsberättelse till medlemmarna 
i intressentföreningen och till Tillväxtverket.

INFORMATIONS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET
14§ Stiftelsen skall till medlemmarna 
i intressentföreningen 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.

BIDRAG MM
15§ 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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15. MEDARBETARE

Vi som arbetade på SVID under året 2020

Mona Wärdell

Projektledare

Caroline Lundén - Welden

Kommunikationsansvarig

Viveka Walberg

Ekonomiansvarig

Hanna Andersson

Designer

Fredrik Forsman

Projektledare

Pia McAleenan

Projektledare

Anna Velander Gisslén

Projektledare och kommunikationsansvarig EDC

Jonas Olsson

Vd

Sol Vikström

Projektledare

Jonas Karlsson

Analytiker

Ludvig Kimby

Policylabbstrateg 

Sofia Beckman 

Kommunikatör

Daniel Richardsson

Projektledare

Matilda Legeby

Designer
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End MeetingEnd Meeting

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm, Tel. 08-406 84 40, info@svid.se, svid.se
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