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Att skapa något  
som tidigare inte fanns 

– Design är ett verktyg för att arbeta med förändringar då 
en designprocess skapar något som inte tidigare fanns. 

Att från inget, forma ett önskat nytt läge. 
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LLA MÄNNISKOR PÅVERKAS varje 
dag i sitt liv av hur miljöer, ting och tjänster  
är utformade. Inget existerar om det inte  
ges en struktur, en form, en mening.  
Design har inget egenvärde – det är  

resultatet som är det viktiga och att effekten för  
användarna är den bästa möjliga.  

2015 har på många sätt varit ett förändringarnas år i 
världen, vårt samhälle och inom vårt arbetsområde. 
Inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor finns 
nu en ökad förståelse för att designmetodiken behöver 
komma in i ett tidigare skede. Man måste få göra fel fort 
för att göra rätt snabbare. Det har skett ett skifte från att 
design ibland setts som en unik kompetens som varit 
svår att ta del av till en allt mer tillgänglig kunskap med 
tydligare roll och position i verksamheterna. 

SVID vill se ett inkluderande och nyskapande Sverige 
med människan som utgångspunkt där design 
används som ett strategiskt innovations- och föränd-
ringsverktyg. Vi tror att vi med hjälp av designmetodiken 
kan påverka människors beteenden positivt för att 
stärka näringslivets konkurrenskraft och lösa samhällets 
utmaningar. 

SVIDs projekt och aktiviteter har varit omfattande och 
vi har nått fler med våra budskap – SVID ska vara på 
de arenor där man vill och är redo att möta oss. Våra 
nätverk har vuxit sig starkare med fler medlemmar och 

tätare samarbeten. I projektet Platsinnovation verkar vi 
som nod för hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i 
norr, från Älvdalen och Åre till Örebro och Sickla. Men 
SVIDs verksamhet stannar inte inom landets gränser. 
De internationella samarbetena har under året fört oss 
till bland annat Barcelona, Oslo, Helsingfors, Tallinn, 
Vilnius, Warszawa, Berlin, London, Bryssel och många 
fler platser i de nordiska/baltiska och EU-projekt vi är 
involverade i. 

SVID arbetar för att näringslivet, akademin och det 
offentliga ska utvecklas tillsammans för att bygga ett 
hållbart Sverige. Designforskningen spelar såklart en av-
görande roll. Vi prototypar framtiden tillsammans för att 
hitta nya lösningar och metoder som utvecklas och prövas 
mot verkligheten. En stor möjlighet som vi ser framför 
oss är att skapa ett oberoende nationellt designlabb 
som tar sig an de stora utmaningarna. I fokus nu finns 
migrationsfrågan. Hur tar vi tillvara den kraft som finns 
hos våra nyanlända? Hur kan Sverige erbjuda ett tryggt 
och inspirerande liv med boende, utbildning och arbete 
– möjligheten att snabbt kunna växa i befintliga eller nya 
företag och organisationer? 

2015 var ett år som förändrade Sverige för all framtid. 
Jag ser fram emot ett fortsatt och spännande arbete 
för att med design som verktyg forma framtiden och 
utveckla vårt samhälle. 

Robin Edman, vd SVID 
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OM SVID 

SVIDs verksamhet lyfter design  
som en strategisk resurs i samhället 

SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi  
arbetar med att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv som offentlig 
sektor. Design skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. 

I HAR EN UNIK POSITION som en 
nationell och oberoende stiftelse som  
sedan 1989 arbetar i gränslandet mellan  
företag, offentlig verksamhet och forskning  
där vi stärker möjligheterna till utveckling  

bland annat genom att sprida kunskap och skapa  
möten mellan aktörer. 

Design handlar om att alltid sätta användaren, människan, 
i centrum när man utvecklar nya tjänster eller produkter. 
Därför arbetar SVID med att lyfta design som en viktig 
aspekt i hur vi organiserar vårt samhälle. Verksamheten 
presenteras här inom några huvudområden; den 
löpande verksamheten som drivs kring olika teman, 
påverkansarbete och utåtriktade projekt, program-
verksamheten kring Design & Hälsa och Design & 
Destination, forskningsverksamhet, SVIDs nätverk och 
det internationella samarbetet. 

I december 2015 flyttade verksamheten från tidigare 
lokaler på Sveavägen till Münchenbryggeriet på Söder 
Mälarstrand. 

SVIDS ARBETE MED INTEGRATION, 
JÄMSTÄLLDHET OCH MILJÖ 
Vi vill att de vi möter genom vår verksamhet förstår vikten 
av att alla ska inkluderas i begreppet användare, oavsett 
kön eller bakgrund. Särskilt viktigt är detta i arbetet med 
våra nätverk som består av aktörer som verkar runt om i 

landet och vars användare utgörs av personer med olika 
bakgrund, kön och behov. 

För att främja jämställdhet arbetar vi aktivt med att 
säkerställa en jämn fördelning mellan män och kvinnor 
i de projekt där vi kan påverka sammansättningen av 
deltagare. Ett projekt i vårt arbete med jämställdhet är 
deltagandet i forskningsprojektet Genusdriven social  
innovation.  

Vi arbetar med Hållbarhetsguiden.se, en guide på nätet 
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. 

Utvecklingsprojekt och aktiviteter 
PEOPLE POWERED FUTURE 
People Powered Future (PPF) är ett initiativ som samlar 
ett antal aktörer inom designområdet. I mars beviljades 
SVID medel från Vinnova för att leda arbetet och har 
under året drivit projektet PPF med syftet att mobilisera 
kunskapsområdet Design som strategisk resurs i sam-
hället. 

Aktiviteterna i processen har utgått från ett kunskaps-
och systemperspektiv och har baserats på behov i olika 
branscher och kontexter för att visa på bredden av 
aktörer och behov kopplade till kunskapsområdet 
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Designdriven innovation. Bredden av aktiviteter har 
också genomförts för att understryka mängden av 
aktörer som vill se att design som strategisk resurs 
får ett ökat inflytande i innovationsprocessen. PPF har 
visualiserat ett systemperspektiv där bredd och spets 
samverkar och en av hörnstenarna har varit den öppna 
och demokratiska processen.

– Behovsdrivet med människan i centrum.

AKTIVITETER I MONTERN PÅ BOKMÄSSAN I GÖTEBORG.

STUDENTERNA ALINA FRI OCH JENNY ANNEBÄCK PÅ HDK BERÄTTADE 
OM DESIGNLABB: ANGERED I SVIDS MONTER UNDER BOKMÄSSAN I 
GÖTEBORG.

Drygt 150 aktörer har varit involverade i PPF. Under 
våren höll SVID informationsmöten om PPF i Malmö, 
Göteborg, Linköping och Luleå med ca 90 deltagare från 
näringsliv, offentlig sektor och akademi. Mötena 
resulterade i ett flertal aktiviteter som genomförts under 
året. ”Designlabb: Angered” där ett par studenter från 
HDK (Högskolan för design och konsthantverk) under 
sommaren arbetat tillsammans med medborgare och 
personal på socialtjänsten i Angered för att utveckla 
socialtjänsten med hjälp av tjänstedesign. ”GovJam”, ett 
48-timmarsevent där myndighetsanställda, designer och
andra gemensamt arbetar för att komma på förbätt-
ringar av existerande eller helt nya myndighetstjänster,
är exempel på två av aktiviteterna.

När Bokmässan i Göteborg gick av stapeln var SVID 
med PPF på plats tillsammans med Svensk Form, 
ArkDes och Designfakulteten och anordnade en 
gemensam utställning om design.
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OM SVID 

SKARP – EN WEBBASERAD INNOVATIONS-
PLATTFORM FÖR MINDRE FÖRETAG OCH 
OFFENTLIG VERKSAMHET 
Små företag och offentlig sektor har begränsat med tid 
och behöver därför effektiva system som gör det möjligt 
att mötas och samarbeta på distans. Riktat till offentliga 
sektorn och kluster av mindre företag genomförs ett nytt 
utvecklingsprojekt, SKARP, om kompetensutveckling 
kring innovation för kluster av mindre företag och den 
offentliga sektorn som drivs av Region Jämtland Härje-
dalen i samarbete med SVID. Övriga samarbetspartner 
i projektet är konsultföretagen Amplify, Styrkebaserad 
och WIDE från Idea2Innovation. 

Projektet SKARP syftar till att skapa utvecklingslösningar 
och idéer via öppna plattformar där alla kan bidra, för 
att på så sätt höja kunskapsnivån och skapa nya möjlig-
heter. Målet är att medarbetare, chefer och innovations-
ledare ska bli skickligare på att driva förnyelse- och 
innovationsprocesser och därmed stärka värdeskapan-
det i verksamheterna. 

– I vår region finns ett blomstrande näringsliv med många
små entreprenörer i olika branscher. Ett av de bästa stö
den vi kan ge dem är kunskap och praktiska verktyg inom
innovation och innovationsledning som är direkt utveck
lade för att möta de specifika behov som finns i en gles
region som vår, säger Erik Noaksson, innovationsstrateg
på Region Jämtland Härjedalen.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS MODELL FÖR INNOVATION VÄNDER SIG TILL DE SOM VILL 
PÅBÖRJA ETT INNOVATIONSARBETE I SIN KOMMUN, REGION ELLER LANDSTING. 

SAMARBETE KRING SKL:S INNOVATIONS-
MODELL OCH INNOVATIONSWEBB 
SVID har samarbetat med SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting, i arbetet med att ta fram och lansera en 
innovationsmodell som publicerades på skl.se. Nästa 
steg i arbetet är att SVID hjälper SKL med att ta fram en 
konkret projektplan med syftet att genomföra ett större 
pilotprojekt där innovationsmodellen testas och utveck-
las. Flera kommuner och landsting har redan visat stort 
intresse för att delta i projektet. 

SVID har också tillsammans med SKL tagit fram innehåll 
till en innovationswebb för publicering på skl.se. Syftet 
är att bidra till ökad innovation inom kommuner och 
landsting. Webbplatsen innehåller också filmer och 
goda exempel på hur olika aktörer har arbetat med 
innovation. 

MÖTESPLATS VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH 
E-HÄLSA
SVID var på plats under konferensen MVT – Mötesplats
välfärdsteknologi och e-hälsa som hölls på Kistamässan i
Stockholm den 21–22 januari. På konferensen höll SVID
en workshop på temat ”Att arbeta med design för att
skapa nytt inom socialtjänsten”.

MICHAEL TRESCHOW-STIPENDIET 
Michael Treschow-stipendiet instiftades 2003 och delas 
ut årligen av Michael Treschow, styrelseordförande 
Unilever, i samarbete med SVID. Syftet med stipen-
diet är att uppmuntra studenter att fortsätta studierna 
och utveckla sin designkompetens. Den 26 november 
delades årets stipendium ut på Handelshögskolan 
i Stockholm till Annie Hjälmefjord, masterstudent på 
HDK, Högskolan för design och konsthantverk och Lina 
Trulsson, masterstudent på Designhögskolan, Umeå 
universitet om 100 000 kr var. 
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LINA TRULSSON, MICHAEL TRESCHOW OCH ANNIE HJÄLMEFJORD. 

http://www.skl.se
http://www.skl.se
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OM SVID 

MEDVERKANDE I PODDSERIEN. FRÅN VÄNSTER: ANNA WHICHER, HEAD OF POLICY, PDR, CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY, DANIEL FORSLUND (FP), INNOVATIONSLANDSTINGSRÅD  I 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, NIKLAS NORDSTRÖM (S), KOMMUNALRÅD I LULEÅ, VERONICA LINDHOLM (S), RIKSDAGSLEDAMOT FRÅN VÄSTERBOTTEN,  

PÄR HÖGLUND, LÄKARE OCH FORSKARE OCH ULRIKA KARLSSON (M), RIKSDAGSLEDAMOT FRÅN UPPSALA. 
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Design och policy 
SVID arbetar för att design ska föras in på en högre nivå 
i samhället genom att visa på hur design kan användas 
för att skapa bättre beslutsunderlag genom att involvera 
medborgare i arbetet, men också för att bredda synen 
på design inom politiken. SVID har varit engagerade i 
utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, 
form och design och anordnat olika aktiviteter för att öka 
kunskapen hos beslutsfattare på olika nivåer. Exempel 
på detta är konferensserien Uppdrag: Användare som 
2015 handlade om design och policy och poddar där 
politiker intervjuats om deras syn på design. 

RIKSDAGSSEMINARIUM DESIGN SOM 
STRATEGISK RESURS I SAMHÄLLET 
Genom programmet Design & Destination kan SVID bidra 
till regional näringslivsutveckling. SVID medverkade vid 
riksdagsseminariet Design som strategisk resurs i sam-
hället, efter inbjudan från Veronica Lindholm, socialde-
mokratisk riksdagsledamot. Vid seminariet diskuterades 
frågeställningar som ”Hur åstadkommer man ett levande 
Sverige?” och ”Varför måste det finnas en motsättning 
mellan landsbygd och stad?”. 

 UPPDRAG: ANVÄNDARE – EN KONFERENS OM 
DESIGN OCH POLICY 
I april anordnade SVID ”Uppdrag: Användare – en  
konferens om design och policy”. Ca 160 gäster från  
såväl näringsliv som offentlig sektor och akademi fanns  
i publiken och lyssnade på representanter från både  
nationella och internationella verksamheter som arbetar  
med design för att skapa bättre beslutsunderlag, lösa  
olika samhällsutmaningar eller skapa nya möjligheter för  
näringslivet. Christian Bason, vd på Danish Design   
Centre berättade om hur design kan bidra i policy
arbete och Anders Nygårds, kommunchef i Jokkmokk  
berättade om hur kommunen jobbat med design och  
regionala attraktivitetsfrågor hos både privata och   
offentliga aktörer. 

-

PODDSERIEN SAMHÄLLET SOM DESIGNAR 
SIG SJÄLV 
Under våren lanserade SVID nya avsnitt i poddserien 
Samhället som designar sig själv där personer som har, 
eller har haft förtroendeuppdrag på olika nivåer i 
samhället intervjuas om sitt förhållande till design. Några 
av de som intervjuats är Niklas Nordström, social-
demokratiskt kommunalråd i Luleå, Veronica Lindholm, 
riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Daniel 
Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns 
landsting och Anna Whicher, Head of Policy, PDR, Cardiff  
Metropolitan University. 

GESTALTAD LIVSMILJÖ – EN NY POLITIK FÖR 
ARKITEKTUR, FORM OCH DESIGN 
På uppdrag av regeringen har det under året skett en 
översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och 
design. Syftet med utredningen Gestaltad livsmiljö är att 
stärka arkitekturens, formens och designens värden och 
betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara sam-
hällsutvecklingen. SVID har ingått i en referensgrupp 
och arbetat för att bredda definitionen av design och för 
att utveckling med människan i centrum ska få ett större 
utrymme i utredningen och kommande politik. 
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CHRISTIAN BASON TALADE UNDER KONFERENSEN  
UPPDRAG: ANVÄNDARE. 
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DESIGN OCH DESTINATION 

Design bidrar till  
regional tillväxt för näringslivet 

Programmet Design och Destination syftar till att bidra till regional tillväxt och utveckling av 
attraktiva regioner, platser och miljöer som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Program
området innehåller projekt som bedrivs av aktörer i samverkan med SVID på flera platser runt 
om i landet. 
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mitten av januari tillträdde Helena Karlberg  
tjänsten som ny programansvarig för Design &  
Destination och under året har det pågått arbete  
med att skapa nya nätverk, initiativ och aktiviteter.  
Helena Karlberg är delaktig i forskningsprojektet  

Platsinnovation i Swedish Lapland, som syftar till att  
utveckla regioner och samhällen tillsammans med  
företag och kommuner.  

STRATEGISKT SAMTAL OM TURISM OCH 
DESTINATIONSUTVECKLING 
Den 7 september bjöd Länsstyrelsen i Kronobergs län 
in till Strategiskt samtal om turism- och destinations-
utveckling i Glasriket tillsammans med Tillväxtverket 
och Visit Sweden. SVID var på plats och berättade om 
designdriven platsinnovation och deltog i en workshop 
om turism- och destinationsutveckling. 

UTVECKLING AV NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE 
I HELA SVERIGE 
Under hösten höll Helena Karlberg flera workshoppar 
med kommuner runt om i Sverige för att inspirera till 
utveckling genom platsinnovation. I Glasriket arrang-
erades en workshop med tema hur konkurrenskraft ska 
stärkas genom gränsöverskridande samarbete. 

I Örebro kommun arrangerades en dag om designdriven 
innovation tillsammans med Atlas Copco, Örebro 

universitet, Alfred Nobel Science Park och en rad andra 
aktörer. 

– Det är fantastiskt att få uppleva hur en så stor och
mångfaldig grupp på så kort tid lyckas att sammansvetsas
runt designprocessen och ta sig an komplexa utmaningar
och dessutom presentera relevanta, strukturerade
lösningsförslag, säger Alex Liebert, designchef på Atlas
Copco, som pratade om hur design kan användas för
att utveckla företagens konkurrenskraft.

– För oss som arbetar med att vidareutveckla Alfred
Nobel Science Parks verksamhet och utforma nya
lokaler var dagen mycket givande och vi fick in många
värdefulla önskemål på en Science Park, säger Kjell
Fagerström, vd på Alfred Nobel Science Park som
hoppas på fler liknande seminarier framöver.

I Tibro genomfördes en workshop i samarbete med 
EDCS – resurscentrum för jämställdhetsutveckling i 
Västra Götaland samt Tibro, Essunga och Skövde kom-
muner. Syftet med dagen var att hjälpa kommunerna att 
dels hitta sina respektive identiteter och uniciteter, dels 
att få igång ett samarbete mellan kommunerna. 

Även Älvdalen fick hjälp med visionen genom platsinno-
vation och designmetodik. ”Med urkraft hämtad ur natur 
och kultur skapar vi en växande, varm och välkomnande 
kommun”. Det är grunden till Älvdalens nya vision för 
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2020 som togs fram under en tvådagars-workshop som 
arrangerades av SVID. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

DESIGN OCH DESTINATION 

”Vi önskar se ett Sverige som är nyskapande” 
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UNDER HÖSTEN HÖLL SVID I FLERA WORKSHOPPAR. OVAN BILDER FRÅN EN DAG OM DESIGNDRIVEN INNOVATION I ÖREBRO. 

– Inspiration, glädje och nyfikenhet har väckts hos mig 
för det här sätter att jobba, säger kommunalrådet Peter 
Egardt som gärna ser att SVID kommer tillbaka och 
hjälper till i den fortsatta utvecklingen av Älvdalen. 

”FÖRENKLA – HELT ENKELT” FÖR KOMMUNER 
SOM VILL UTVECKLA SINA FÖRETAGS-
KONTAKTER 
SVID samarbetar med SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting i utbildningen Förenkla – helt enkelt. Utbild-
ningen hjälper kommuner att bli bättre på att möta det 
lokala näringslivet. Politiker, chefer och medarbetare 
på alla relevanta förvaltningar deltar med syftet att få 
med hela kommunen och alla olika verksamheter. Över 
100 kommuner och 10 000 deltagare har sedan starten 
2010 genomfört utbildningen. I den vidareutvecklade 
utbildningen som nu lanseras medverkar SVID med 
föredrag och workshoppar för att stödja kommunerna 
att hitta nya sätt att förenkla företagens myndighets-
kontakter. 

– Nu har piloterna utvärderats och det känns mycket 
positivt att ha med design i den fördjupade delen. SVID 
har bidragit med att ge konkreta verktyg till förvaltnings
cheferna som de kan använda i sitt dagliga arbete, 
säger Anders Gunnarsson, näringslivsstrateg på SKL. 
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EN AV WORKSHOPPARNA HÖLLS PÅ KOSTA BODA ART HOTEL 
I GLASRIKET. 
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DESIGN OCH HÄLSA 

Design – en naturlig del  
för att utveckla hälsoområdet 
Programmet Design och Hälsa har till syfte att lyfta in design som en naturlig del i allt förbätt-
rings- och innovationsarbete på hälsoområdet. Design kan göra stor nytta för att utveckla 
användarorienterade lösningar som påverkar patienter, personal, processer och ekonomiska 
resultat. 

P
ROGRAMMET DESIGN OCH HÄLSA  
startades 2012 för att möta den förväntade 
efterfrågan av designkunskap inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Designprocessen erbjuder möjlighet att 

öka effektiviteten för att möta medborgarnas krav på 
kvalitet, valfrihet och självbestämmande inom det 
nuvarande finansieringssystemet. 
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EN DEL AV DESIGNPROCESSEN BESTÅR AV ATT DEFINIERA 
PROBLEM OCH UTMANINGAR. 

KRAFTSAMLING KRING EN NATIONELL STÖD-
FUNKTION INOM HÄLSA, VÅRD, OMSORG OCH 
SOCIALTJÄNST 
På flera platser i landet genomförs nu olika satsningar på 
att medskapa lösningar tillsammans med medborgare, 
kunder, brukare eller patienter. Det finns ett konkret och 
omfattande behov av stöd för den kulturförändring som 
ofta krävs. För att kraftsamla kring det arbetet, och göra 
det mer långsiktigt, har SVID tillsammans med Lands-
tinget i Värmland, Linköpings universitet och SP Sveriges 
tekniska forskningsinstitut tagit initiativ till att skapa en 
gemensam och samägd nationell stödfunktion. 

Ett antal statliga myndigheter och SKL har lyft behovet 
av att hitta gemensamma lösningar på migrationsområ-
det. Därför pågår nu ett förankringsarbete för att kunna 
etablera en nationell stödfunktion även på det området. 
I detta samarbetar SVID med Svenska Vård som är en 
bransch- och näringspolitisk organisation för fristående 
verksamheter inom vård, omsorg och behandling. 

– Design i vår samtid – stort behov av gemen
samma lösningar på migrationsområdet.

10 
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– SVID är en nod där nätverken
skapar mervärde.

STUDIERESA TILL KOLDING MED DELTAGARE FRÅN HELA SVERIGE. HÄR UTANFÖR SYDDANSK UNIVERSITET.

Nätverk sammanför aktörer
SVID driver ett antal nätverk för att sammanföra aktörer som inom sina respektive verk - sam 
heter arbetar med, eller är intresserade av, design. Syftet med nätverken är att möjliggöra 
utbyte av erfarenheter och kunskap och utgöra diskussionsforum för olika frågor. 

VIDS MYNDIGHETSNÄTVERK möttes 
under hösten och myndigheter som bl.a. 
Skatteverket, Migrationsverket, Livsmedels
verket och Försäkringskassan deltog. Ett 
av syftena med nätverket är att myndig-

heterna ska kunna ge stöd till varandra för att tjänsterna 
på ett bättre sätt ska möta medborgares och företags 
behov – och göra det lätt att göra rätt. På mötet 
presenterade Försäkringskassan sitt arbete med 
tjänstedesign. Nätverket diskuterade arbetssättet, vad 
som är svårt och vilka som är framgångsfaktorerna. 
Nätverket har också träffats för att kartlägga sina olika 
processer utifrån en nyanländ flyktings perspektiv. 

-

NATIONELLA RÅDET FÖR MEDSKAPAD VÅRD, 
OMSORG OCH SOCIALTJÄNST
Den 6 oktober genomfördes ett öppet seminarium på 
Socialdepartementet kring SKL-projektet Förändra 
radikalt med över 30 deltagare. Efter seminariet följde 
ett formellt rådsmöte som behandlade möjligheterna för 
rådet att verka för systemförändringar. 

AMBASSADÖRSNÄTVERKET FÖR DESTINATION
SVID har nyligen etablerat ett ambassadörsnätverk för 
destination. Syftet med nätverket är att medlemmarna 
ska utbyta erfarenheter med varandra, delge varandra 
både framgångar och motgångar och tillsammans 
skapa tillväxt i sina respektive destinationer. I oktober 
när SVID och Intressentföreningen för SVID arrangerade 
en studieresa till Kolding i Danmark bjöds ambassa dörs
nätverket in. Samtliga som deltog på resan är medlem
mar i nätverket. SVID kommer fortsättningsvis att arrang
era studieresor och nätverksträffar runt om i landet för att 
skapa relevanta mötesplatser för medlemmarna. 

-
-

-

NÄTVERKET FÖR DESIGN AV HÄLSO- OCH 
VÄLFÄRDSTJÄNSTER
Nätverket upprättades i samverkan med Sveriges  
Kommuner och Landsting. Deltagarna kommer från 
kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. 
Syftet är att deltagarna ska utbyta erfarenheter och 
stimuleras i sitt fortsatta arbete med designmetoder på 
hälsoområdet.
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FORSKNING 

SVID stöttar  
designrelevant forskning 
Ett viktigt led i SVIDs arbete är framtagandet och spridningen av design- och designrelevant 
forskning. SVID ger ut tidskriften Swedish Design Research Journal. SVID har också utvecklat 
verktyget designreseach.se för att på ett smidigt sätt tillgängliggöra design- och design-
relevant forskning. Aktuella forskningsprojekt 2015 har varit Platsinnovation i Swedish Lapland 
och Genusdriven social innovation. 

WEDISH DESIGN RESEARCH  
JOURNAL  Under året har det pågått ett  
arbete med att utveckla Swedish Design  
Research Journal, den forskningsjournal  
som SVID ger ut en till två gånger per år.  

Formatet och innehållet i tidningen har anpassats efter  
läsarnas förslag och synpunkter. Första numret med det  
nya formatet lanserades på Bokmässan i Göteborg.  

FLEXIT-FORSKARE PÅ SVID 
I augusti tillträdde Jon Engström, tekn. dr i kvalitetsteknik 
och adjungerad lektor i marknadsföring vid Linköpings 
universitet, tjänsten som Flexit-forskare på SVID. 
Anställningen delfinansieras till 75 procent av Riksban-
kens jubileumsfond och varar i tre år. Tjänsten utgörs av 
75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom 
SVID. Jon forskar på tjänsteinnovationer och utveck-
lingsarbete, vilket inkluderar omställningen från produkt-
logik till tjänstelogik. 

PLATSINNOVATION I SWEDISH LAPLAND 
Platsinnovation i Swedish Lapland är ett forsknings-
projekt som drivs av Luleå tekniska universitet, LTU, i 
samarbete med SVID och med finansiering från Besöks-
näringens Forsknings- och Utvecklingsfond, BFUF. 
Projektet pågår 2015–2017. 

Projektet Platsinnovation i Swedish Lapland har till syfte 
att skapa sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara 
och attraktiva samhällen samt att utveckla nya metoder, 
varor och tjänster kring platsinnovation i Swedish 
Laplands besöksnäring. 

Projektet ska utforska hur platser kan vidareutvecklas 
genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, 
innehåll och marknadsföring för ökad tillväxt och 
attraktivitet hos besökare, invånare och näringsliv. 

12 
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– Designforskningen är mångvetenskaplig,
tvärsektoriell och i ständig förändring.

JOCKFALL TURIST & KONFERENS AB ÄR ETT AV DE DELTAGANDE FÖRETAGEN I PROJEKTET PLATSINNOVATION I SWEDISH LAPLAND. 

Samtliga kommuner i Norrbotten samt Skellefteå och 
Sorsele kommuner i Västerbotten deltar i projektet 
liksom ett 20-tal företag inom besöksnäringen, bland 
andra Treehotel, STF Abisko och Jockfall Turist & 
Konferens AB. I projektet deltar även alla destinationsbo
lag i regionen, ett antal designföretag och innovations
forskare från Luleå tekniska universitet och ett 10-tal 
konsulter inom arkitektur, design och marknadsföring.

-
-

Platsinnovation är ett nytt forskningsområde på Luleå 
tekniska universitet och forskare från flera olika institutio
ner har börjat samarbeta för att utveckla området men 
också för att skriva vetenskapliga artiklar tillsammans. En 

-

första artikel publicerades under hösten i Swedish 
Design Research Journal. 

Modell av Helena Karlberg, Malin Lindberg och Åsa Ericson

Social innovation

Besökare Invånare Näringsliv

Tjänsteinnovation
Användardriven 

innovation

IDENT TET

Fysisk Gestaltning
Innehåll

Marknadsföring

PLATSINNOVATION

I

Modellen till vänster visar hur platsinnovation kan 
utveckla attraktivitet utifrån platsens identitet inom
– byggd miljö
– innehållet i kommunen som inkluderande näringsliv,

evenemang och kommunal service
– marknadsföringen av platsen

Detta för att skapa utveckling och tillväxt som attraherar 
besökare, invånare och näringsliv.

GENUSDRIVEN SOCIAL INNOVATION
SVID ingick i forskningsprojektet Genusdriven social 
innovation fram till sommaren 2015. Projektet som drevs 
av LTU, hade till syfte att pröva, analysera och utveckla 
metoder för genusdriven social innovation i nära 
samarbete mellan LTU, SVID och tre av Sveriges ledande 
organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: 
Winnet, Leia och Magma.

Genusdriven social innovation definieras i projektet som 
nytänkande arbetssätt för att innovations- och företags
främjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor 
att förverkliga sina idéer. Projektet ska utmynna i en 
orienteringsbok om genusmedvetet innovations- och 
företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven 
social innovation.
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JON ENGSTRÖM,  
FLEXIT-FORSKARE PÅ SVID. 
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INTERNATIONELLA PROJEKT OCH SAMARBETEN

Internationellt samarbete 
ger fördjupad kunskap
För att dela med sig av vad som händer inom designområdet i Sverige och för att inhämta 
kunskap om vad som händer i utlandet, medverkar SVID i olika internationella projekt och 
samarbeten. 

U NDER ÅRET har SVID bland annat varit 
på plats på SEE (Sharing Experience 
Europe) Platforms konferens i Bryssel, 
där design och policyarbete stod på 
agendan. SVIDs vd Robin Edman var 

också jurymedlem i den internationellt erkända design
utmärkelsen Red Dot Award. Under Stockholm Design 
Week i februari träffades ett antal nordiska och baltiska 
designorganisationer för att dela erfarenhet och 
kunskap och diskutera möjliga samarbetsformer. 

BEDA, THE BUREAU OF EUROPEAN DESIGN 
ASSOCIATIONS
SVID är sedan ett antal år engagerade i organisationen 
BEDA, The Bureau of European Design Association, 
som verkar för att medlemmarna ska dela kunskap och 
erfarenheter samt arbeta för att öka kunskapen om 
värdet av design inom EU. Inom BEDA pågår nu arbetet 
med det treåriga EU-finansierade projektet Design 
Europe 2021. I början av juni, i samband med BEDAs 
Generalförsamling Plus, valdes SVIDs vd Robin Edman 
till President för BEDA. Framöver kommer arbetet inom 
BEDA att vara inriktat på att driva aktiviteter inom fyra 
olika fokusområden: 

Generalförsamling Plus med möjlighet för medlemmarna 
att lära av varandra och tillföra kunskap till organisationen 
genom olika workshops.

Inom BEDA Clusters skapar medlemmarna kluster som 
omfattar minst tre medlemsorganisationer. Syftet är att 
bredda, fördjupa och sprida kunskap inom ett specifikt 
område. SVID planerar att driva ett kluster inom Design 
och Destination.

Genom BEDA Connects samarbetar medlemsorga-
nisationerna med andra organisationer för att utbyta 
information, kompetens och sprida kunskap om design 

till näringslivet och offentliga verksamheter.

BEDA Integrates är ett forum med representanter från 
EU-kommissionen som syftar till att fördjupa kunskapen 
om design inom kommissionen. 

PROJEKTET ECODESIGN CIRCLE 
I samarbete med Green Leap på KTH har SVID tillsam
mans med organisationer från Tyskland, Estland, Litauen, 
Polen och Finland ansökt och beviljats projektmedel 
för att driva projektet EcoDesign Circle via Interreg 
Baltic Sea Region Programme, med målet att bygga en 
verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat 
på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykel
design i Östersjöregionen. Federal Environment Agency 
i Tyskland kommer att leda projektet.

-

-

Syftet med det treåriga projektet är att öka kunskapen 
om cirkulär ekonomi hos Östersjöregionens små- och 
medelstora företag och designorganisationer. För att på 
bästa sätt sprida kunskapen om den innovationspoten
tial som finns i ekodesign kommer stödorganisationerna 
att verka i gränslandet mellan företag, designer, forsk
ningsinstitutioner och offentliga organisationer.

-

-
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NORDIC BALTIC DESIGN MEETING HOS SVID MED DELTAGARE 
FRÅN NORDISKA OCH BALTISKA DESIGNORGANISATIONER. 

-



    

  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Årsredovisning 2015 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att 
design ska användas i allt innovations- och förändrings-
arbete. Vi arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig 
sektor och forskning där vi kopplar ihop aktörer, sprider 
kunskap och stärker möjligheterna till utveckling. Genom 
att initiera projekt och samla och sprida kunskap och 
erfarenhet skapas förutsättningar för utveckling med de-
sign, både inom det privata näringslivet och den offentliga 
sektorn. 

SVID bildades 1989 med Föreningen Svensk Form, Ingen-
jörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket som 
stiftare. 

Under 2015 har SVID förutom utveckling av programom-
rådena och PPF fokuserat på hur design kan anvädas 
för att underlätta arbetet med utmaningen med de stora 
flyktingströmmarna. 

SVID har fortsatt arbetet med att driva nätverk. Syftet är 
att personer som arbetar med design, eller är intresse-
rade av att arbeta med design eller medskapande, får ett 
forum att utbyta kunskap och erfarenhet i. Som exempel 
kan nämnas Myndighetsnätverket med bl a Skatteverket, 
Migrationsverket och Försäkringskassan och Ambassa-
dörsnätverket för destination med bl a företag, näringslivs-
bolag och kommuner som aktiva deltagare. 

Projektet People Powered Future (PPF) har drivits under 
2015 för att mobilisera kunskapsområdet Design som 
strategisk resurs i samhället. Arbetet har inriktats på 
mobiliserings- och utvecklingsprojekt som baseras på 
behoven som kom fram i agendan ”Design för ökad kon-
kurrenskraft”. Aktiviteterna har baserats på behov i olika 
branscher, sektorer och kontexter för att visa på bred-
den av aktörer och behov kopplade till kunskapsområdet 
Designdriven innovation. Bredden av aktiviteter har också 
genomförts för att understryka mängden av aktörer som 
vill se att design som strategisk resurs får ett ökat inflytan-
de i innovationssatsningar. PPF har bl a lett till att Vinnova 
nu finansierar ett projekt som SVID driver tillsammans med 
Leading Innovation (KTH) och Service Innovation  Sweden  
(Teknikföretagen/Almega) för att undersöka innovationsför-

mågan i de Strategiska Innovationsprogrammen. 

Under våren 2015 lanserade SVID nya avsnitt i poddserien 
”Samhället som designar sig själv” där personer som har, 
eller har haft förtroendeuppdrag på olika nivåer i samhället 
intervjuas om deras förhållande till design. 

SVIDs årliga konferens ”Uppdrag:Användare” handlade i 
år om design och policy. 160 gäster från privat näringsliv, 
offentlig sektor och akademi fanns i publiken. 

I augusti tillträdde Jon Engström, tekn. Dr i kvalitetsteknik 
och adjungerad lektor i marknadsföring vid Linköpings 
universitet, tjänsten som Flexit-forskare på SVID. Anställ-
ningen delfinansieras till 75%  av Riksbankens Jubileums-
fond och varar i tre år. Tjänsten utgörs av 75% forskning 
och 25% tjänstgöring inom SVID. Jon forskar på tjänstein-
novationer och utvecklingsarbete, vilket inkluderar 
omställningen från produktlogik till tjänstelogik. 

Under 2016 startar SVID, på uppdrag av SKL en nationell 
stödfunktion för kommuner och landsting, för att förnya 
sina verksamheter och att bli mer innovativa. I december 
beviljades vår ansökan i det tre-åriga interregprojektet 
”Ecodesign as a Driver of Innovation in the BSR (Baltic  
Sea Region)”. SVIDs insats blir framförallt att utveckla och 
sprida Hållbarhetsguiden som verktyg för SME i regionen. 

Forskningspublikationen Design Research Journal har 
utkommit med ett nummer under 2015. 

SVID har under 2015 erhållit 11,5 (15) mkr i driftsbidrag för 
verksamheten. 

Under 2014 har Skatteverket ifrågasatt stiftelsens av-
dragsrätt för viss ingående moms avseende räkenskaps-
åren 2012 till 2013. Medel har reserverats i redovisningen 
och ligger som avsättning i balansräkningen. De har 
belastat 2014-års resultat under resultatraden  ”övriga 
externa kostnader” i redovisningen. Styrelsen anser att 
beslutet är felaktigt och har därför överklagat Förvalt-
ningsrättens beslut till Kammarrätten. 

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

Resultat och ställning  2015  2014  2013  2012  2011 

Verksamhetsintäkter  14 435  20 326  40 227  18 145  44 239 
Verksamhetskostnader  -14 145 -21 906 -39 275 -18 470 -44 629 
Verksamhetsresultat  290  -1 581 952  -325 -390 
Resultat efter finansiella poster  296  -1 670 1 059  130 -378 
Balansomslutning  20 492  16 514 17 529  34 573  32 622 
Eget kapital  4 989  4 694 6 363  5 305  5 174 
Medelantal anställda  7  8 11  8  9 

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att balanserade medel om 133 tkr varav årets resultat 296 tkr, överföres 
i ny räkning. Beträffande resultatet av Stiftelsen Svensk Industridesigns verksamhet samt dess ställning vid räkenskaps-
årets utgång, hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning 

(tkr) Not 2015 2014 

Verksamhetsintäkter 

Erhållet statligt driftsbidrag 11 500 15 000 

Försäljningsintäkter 310 1 205 

Övriga intäkter 2 625 4 121 

14 435 20 326 

Verksamhetskostnader 

Projektkostnader -2 639 -4 627 

Personalkostnader 1 -7 798 -7 089 

Lokalkostnader -1 176 -1 062 

Övriga externa kostnader -2 501 -9 048 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -31 -81 

-14 145 -21 906 

Verksamhetsresultat  290 -1 581 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter/kostnader 7 -90 

ÅRETS RESULTAT 296 -1 670 

Ingående disponibla medel  6  -163 1 507 

Årets resultat 296 -1 670 

Att disponera  133  -163 

Avsättning till verksamhetsreserv 0 0 

Utgående disponibla medel 133 -163 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2015 2014 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Kontorsmaskiner och datorer 3 35 28 

Övriga inventarier 4 25 38 

Summa maskiner och inventarier 60 66 

Summa anläggningstillgångar 60 66 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 101 368 

Övriga fordringar 1 052 1 006 

Pågående projekt 5 1 507 1 587 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 444 1 085 

Summa kortfristiga fordringar  3 104  4 046 

Kortfristiga placeringar  9  4 173  4 173 

Kassa och bank 13 155 8 229 

Summa omsättningstillgångar 20 432 16 448 

SUMMA TILLGÅNGAR  20 492  16 514 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Eget kapital 6 

Bundet eget kapital 

Stiftelsekapital 15 15 

Donationsmedel 141 141 

156 156 
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Balansräkning forts. 

(tkr) Not 2015 2014 

Fritt eget kapital 

Verksamhetsreserv 6 4 700 4 700 

Balanserat resultat -163 1 507 

Årets resultat 296 -1 670 

4 833 4 538 

Summa eget kapital 4 989 4 694 

Avsättningar 

Övriga avsättningar 10 8 819  8 030 

Summa avsättningar 8 819 8 030 

Kortfristiga skulder 

Erhållna, ej utnyttjade anslag 7 1 803 1 883 

Leverantörsskulder 860 639 

Övriga kortfristiga skulder 200 116 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 3 821 1 155 

Summa kortfristiga skulder 6 685 3 793 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 492 16 515 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter (bankgaranti) 250 Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Stiftelsens redovisning överensstämmer med redovisnings- och  
värderingsprinciper i Årsredovisningslagen samt Bokförings
nämndens rekommendationer och uttalanden. Följande  
värderings- och redovisningsprinciper har tillämpats i årsredo
visningen. 

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. 
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NOT 1  
MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA  
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 

  2015 2014 

Medelantalet anställda med fördelning  
på kvinnor och män uppgår till 
Kvinnor 5 5 
Män 2 3 

 Totalt antal anställda  7 8 

 Löner och ersättningar uppgår till 
Styrelse 68 68 

 VD  1 109 1 081 
Övriga anställ  da  4 009 3 522 

 Totala löner och ersättningar  5 186 4 670 
Sociala avgifter enli  gt lag och avtal  1 640 1 445 
Pensionskostnader  
(varav 509 tkr /509 tkr till VD) 

 1 377 1 325 

Totala löner, ersättningar, sociala  
avgifter och pensionskostnader 

 8 204 7 441 

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 

-

  2015 2014 

 Kontorsmaskiner och datorer -16 -66 
 Övriga inventarier -14 -14 

 -30 -80 

NOT 3  
KONTORSMASKINER OCH DATORER 

  2015 2014 

Ingående anskaffningsvärde  254  274 
Inköp 23 11 
Försäljningar/utrangeringar -4 -31 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  273 254 
Ingående avskrivningar enligt plan  -226  -191 
Försäljningar/utrangeri  ngar 4 31 
Årets avskrivning enligt plan  -16  -66 

Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan 

-238 -226 

Utgående planenligt restvärde   35 28 

 

 

NOT 4  
ÖVRIGA INVENTARIER 

 2015 2014 

 Ingående anskaffningsvärde  473 473 
Inköp 1 0 
Försäljningar/utrangeringar -81 0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  393 473 
Ingående avskrivningar enligt plan  -435  -421 

 Försäljning/utrangeringar 81 0 
Årets avskrivning enligt plan  -14  -14 

 Utgående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 

-368 -435 

 Utgående planenligt restvärde 25  38 

 

 

  
  

  
  

 

 

  
   

     
 

 

 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

NOT 5 

PÅGÅENDE PROJEKT 
 2015 2014 

Pågående projekt har värderats till 
nedlagda kostnader och utgörs av: 
Hållbarhetsguiden 702 702 
Praktik i synergi 0 517 
D & R Konsortium 111 111 
MT-Stipendium 462 257 
Flexit-forskare 231 0 

Summa pågående projekt 1 507  1 587 

NOT 6 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 
Stiftelse

kapital 
- Donations

medel 
- Verksamhets

reserv 
- Fritt eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition enligt 
styrelsebeslut 

15 141 4 700 -163 

Årets resultat 296 

Utgående balans 15  141  4 7 00  132 

Verksamhetsreserven motsvarar minst sex månaders budgeterad  
lön för de anställda. Reserven är avsedd att användas till perso
nalens löner i det fall stiftelsen tvingas avveckla sin verksamhet. 

-
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NOT 7  
ERHÅLLNA, EJ UTNYTTJADE ANSLAG 

 2015 2014 

 Praktik i synergi  0 701 
Hållbarhetsguiden 775 750 

 D & R Konsortium  160 160 
MT-Stipendium 522 272 
Flexit-forskare 346 0 

 Summa erhållna, ej utnyttjade anslag  1 803 1 883 

NOT 8  
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2015 2014 

Löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 175 919 
Övriga upplupna kostnader/ 
förutbetalda intäkter 

2 371 11 

Verksamhetsberättelse 200 150 
Revisionsarvode 75 75 

Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

3 821 1 155 

  

  

 

  
  

 
  

 

 

 

  

 

 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

NOT 9 
KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

 2015 2014 

SEB Penningmarknad anskaffningsvärde 4 173 4 173 
SEB Försiktig portfölj marknadsvärde  4 614  4 563 

NOT 10 
AVSÄTTNINGAR 

 2015 2014 

Mervärdesskatteskuld för åren 
2012, 2013, 2014 och 2015. 

8 819  8 030 

Stockholm 2016-03-08 

Lisa Lindström  
(Ordförande) 

Kristina Alsér  Ewa Kumlin  Fredrik Magnusson 

Alex Liebert  Anders Rune  Stina Nilimaa Wickström  Örjan Wikforss  Hampus Lindh 

Robin Edman 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-03-08 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

Niklas Jonsson 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Stiftelsen Svensk Industridesign, 
org.nr 802014-1001 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Svensk Industridesign för år 2015. 

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 årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns 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 styrelsen och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i års-
redovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga 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 2015 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 utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Stiftelsen Svensk Industridesign för år 2015. 

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

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

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsre-
dovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och 
den verkställande direktören inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovis-
ningslagen. 

Stockholm den 8 mars 2016 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Niklas Jonsson  
Auktoriserad revisor  
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Stadgar för Stiftelsen Svensk Industridesign 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

  1§ Stiftelsen Svensk Industridesign består av 
medel som enligt donationsbrev 1988-11-01 
från statens industriverk (SIND) och Föreningen 
Svensk Form (FSF) eller på annat sätt tillförs 
stiftelsen samt medel som uppkommer i 
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 
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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