
 

Verksamhetsberättelse 2016 

Stiftelsen 
Svensk 
Industridesign 



Innehåll 
Vd har ordet 3 

Om SVID 4 

Design och företag 5 

Design och hälsa  6 

Design och destination  7 

Utvecklingsprojekt och  aktiviteter  8 

Hållbarhet 10 

Nätverk  11 

Forskning 12 

Internationella samarbeten  14 

Förvaltningsberättelse  15 

Resultaträkning 16 

Balansräkning 17 

Redovisnings- och 
värderingsprinciper 18 

Revisionsberättelse  21 

Stadgar 23 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 
 

  

 

Utveckling, förändring 
och förädling 
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V
ARJE DAG, VARJE MINUT, sker pro
cesser där tjänster eller varor utvecklas och  
förändras. Även våra samhällen, städer och  
organisationer utvecklas utifrån nya behov  

-

och förutsättningar. I dessa processer 
blir designmetodiken en allt viktigare komponent. Med 
användaren i centrum kan verksamheter utvecklas inom 
såväl privat som offentlig verksamhet. Den rådande 
globala utvecklingen innebär ett bredare angreppssätt 
där design används i allt från produkter till processer, 
tjänster och strategier. 

SVID har stärkts under året som gått och intagit nya 
positioner. Vi kan som oberoende part bereda vägen 
för design i organisationer och samarbeten som tidi-
gare inte haft tillgång till metodiken för att utveckla sin 
verksamhet. Det kan till exempel handla om organisa-
tioner som har ambitionen att växa – men som inte har 
verktygen eller vet hur. SVIDs styrka är att vi kan bidra 
till nytänkande och stärka organisationers inneboende 
potential till utveckling och innovation. 

Tre områden vill jag särskilt lyfta fram från det innehålls-
rika året 2016: 

Hållbarhetsperspektivet är idag en självklarhet i pro-
duktion av nya tjänster eller varor. Ändå är det många 
som saknar kunskap om hur man ska gå tillväga. Här 
kan SVID vara en stöttande partner bland annat genom 
Hållbarhetsguiden för små och medelstora företag. 
Genom vårt arbete med EU-projektet EcoDesign Circle 

utvecklar och internationaliserar vi guiden i samarbete 
med flera organisationer i Östersjöregionen. 

Design i offentlig sektor är ett område där SVID 
framgångsrikt verkat under 2016 framförallt inom ramen 
för våra uppdrag för Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL. Via Innovationsguiden får aktörer inom offentlig 
sektor stöd i sin design- och innovationsprocess. 

SVID verkar för att design ska komma högre upp på 
agendan. I många länder finns så kallade ”policylabb” 
och SVID har på uppdrag av SKL lagt grunden till det 
svenska Förnyelselabbet. Här samverkar offentliga 
verksamheter med privata aktörer och civilsamhället 
kring stora samhällsutmaningar som exempelvis ensam-
kommande barn och unga. 

Centralt för SVIDs verksamhet och utveckling är starka 
partnerskap inom såväl privat och offentlig sektor som 
akademin. Det kommer vi att arbeta vidare med och 
utveckla under kommande verksamhetsår. 

Vi kommer att ta med värdefulla erfarenheter från 
Innovationsguiden för offentlig sektor och tillsammans 
med andra starka parter vidareutveckla guiden för att 
implementera design i små och medelstora företag 
och därmed öka deras innovationsgrad. 

Välkommen att ta del av vår resa! 

Robin Edman, vd SVID 
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OM SVID 

SVID – engagerad aktör i nutidens utmaningar 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- 
och förändringsarbete. Design skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. 

”SVID utvecklar 
näringsliv och 

samhälle i hela 
Sverige.” 

R 2016  VAR ETT ÅR med fortsatt  
utveckling av verksamheten, med hög  
delaktighet i de dagsaktuella samhällsut
maningarna. Med sin unika position som  

-

nationell och oberoende stiftelse arbetar 
SVID i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet 
och forskning. 

Design handlar om att alltid utgå från användaren vid 
utveckling av tjänster eller produkter. Jämställdhets-
och hållbarhetsperspektiven ingår i all verksamhet. I 
SVIDs arbete med att samla och sprida information om 
design som en strategisk resurs i samhället ingår att se 
till att de vi möter genom vår verksamhet förstår vikten 
av att alla ska inkluderas i begreppet användare, oavsett 
kön eller bakgrund. SVID bidrar till ökad förståelse och 
insikt kring inkludering genom att delta i forskningspro-
jektet Genusdriven social innovation. 

Som ett led i att verka för ett hållbart samhälle har 
SVID under flera års tid arbetat med Hållbarhetsgui-
den, en guide på nätet som är framtagen för att ge stöd 
och inspiration till praktiserande designer och andra 
produkt- och tjänsteutvecklare med syfte att bidra till 
en hållbar utveckling. Hållbarhetsguiden utvecklas och 
internationaliseras inom ramen för projektet EcoDesign 
Circle. 

Den ökande migrationen med tidvis stora flykting-
strömmar inom Europa är utmaningar för våra samhällen. 
Designmetodiken innehåller en mängd metoder för att 
på djupet förstå behov och ageranden. SVID har under 
våren genomfört ett antal workshoppar på gemensamt 
uppdrag av Länsstyrelserna i Kalmar län och Kronobergs 
län. Syftet har varit att visa hur man med designmetodik 
som kraftfullt verktyg kan hålla samman kunskapsom-
råden och medskapa lösningar som svarar mot verkliga 
och konkreta behov inom flyktingmottagandet. 

SVID anser att designmetodik är ett effektivt verktyg för 
myndigheter att arbeta med integration. Målet är att för-
stärka partnerskapet mellan myndigheterna för att få en 
samsyn i mottagandet av nyanlända, en snabb etablering 
av nyanlända på arbetsmarknaden och en ömsesidig 
integration där allas resurser skulle tas tillvara. 

SVID har också träffat Mottagarutredningen för att 
berätta om SVIDs arbete med migration både nationellt 
och internationellt. 
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WORKSHOP FÖR LÄNSSTYRELSERNA I KALMAR LÄN OCH  
KRONOBERGS LÄN. 
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UPPDRAG: ANVÄNDARE MED TEMAT ”AFFÄRSUTVECKLING MED KUNDEN SOM MEDSKAPARE” INNEHÖLL BÅDE PRESENTATIONER OCH WORKSHOP. BLAND TALARNA 
FANNS BLAND ANNAT PERNILLA DAHLMAN, VD SCREEN INTERACTION OCH UTNÄMND TILL ÅRETS VD 2015 (OVAN I MITTEN), OCH BRIAN LYSCARZ,  DESIGN LEAD, FRÅN 
SCHNEIDER ELECTRICS (NEDAN TILL HÖGER). 

DESIGN OCH FÖRETAG

Innovativt samarbete med näringslivet 
SVID bedriver en omfattande verksamhet till stöd och utveckling för och med näringslivet. 
SVID ger råd om designens roll i utveckling av innovationer. SVIDs innovationsstödjande 
verksamhet skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användarens behov. 

S
VIDS ÅRLIGA KONFERENS Uppdrag: 
Användare hade 2016 temat ”Affärsutveck-
ling med kunden som medskapare”. 160 
deltagare från näringsliv, offentlig sektor 
och akademi lyssnade på representanter 

från både nationella och internationella verksamheter 
som arbetar med design för medskapande. 

SVIDs mest använda digitala tjänst är Designföretags-
registret. Där kan företag som vill utveckla sin verksam-
het med design söka bland Sveriges designföretag för 
att hitta kompetens som kan hjälpa dem att utvecklas. 
Över 450 designföretag finns i registret. 

SVID föreläser regelbundet om designens roll i utveckling 
av innovationer. SVID ger regelbundet rådgivning till 
företag som kontaktar SVID. 

Under året har en förstudie genomförts om hur kunskap 
om design kan och bör användas i affärsinkubatorer 
och Science Parks för att stärka företagens innovations-
förmåga och konkurrenskraft. 

Under året arrangerade SVID i samarbete med Intressent-
föreningen för SVID ett seminarium om hållbar mat-
innovation, med målgruppen företag inom livsmedels-
branschen. Seminariet var en del i en serie seminarier 
med temat ”design & business”. 

SVID deltar också i det treåriga projektet EcoDesign 
Circle som syftar till att öka kunskapen om ekodesign 
hos Östersjöregionens små och medelstora företag samt 
designorganisationer. 

SVID bedriver forskning för lärdomar kring design-
arbete i företag. SVIDs forskare arbetar med en studie 
om hur designarbete idag sker i praktiken i näringsliv 
och offentlig sektor. I samarbete med studenter inom 
företagsekonomi har intervjuer genomförts på svenska 
företag och designföretag för att identifiera ”best practi
ces

-
” inom designområdet. 
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GRAPHIC RECORDING, VISUALISERING AV PRESENTATIONERNA UNDER UPPDRAG: ANVÄNDARE 2016. 

Växande företag 
med kunden som 
medskapare. 
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Regeringen har utsett en samordnare och en referens-
grupp för att stärka Life Science-området i Sverige. 
Under perioden deltog SVID som expert i en arbetsgrupp 
kopplad till referensgruppen med uppdrag att se över 
invånarperspektivet i arbetet. 
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DESIGN OCH HÄLSA 

Förnyelsearbete för att stärka välfärdssektorn 
På flera platser i landet genomförs nu olika satsningar på att medskapa lösningar 
tillsammans med invånare, kunder, brukare och patienter. En kraft och kreativitet som 
kan användas för att både skapa och producera välfärdstjänster.  

Användares  
och anställdas  

kreativitet  
utvecklar nya  

välfärdstjänster 
. 

HÄLSOOMRÅDET OCH VÄLFÄRDS-

HSEKTORN i stort är ett område där 
medvetet arbete med design får stor 
effekt. SVIDs arbete handlar bland annat 
om att förstå vad som skapar värde i 

välfärdstjänster och utveckla sådana tjänster som spelar 
stor roll för våra invånare. 

SVID har tillsammans med Landstinget i Värmland tagit 
initiativet till att skapa en gemensam och samägd 
nationell stödfunktion för hälso- och sjukvård. 
Syftet är att kraftsamla och göra arbetet mer långsiktigt. 
En viktig del i stödfunktionen är att företag ska få tydli-
gare beskrivningar av de verkliga behov som kommuner 
och landsting har. SVID vill hitta gemensamma lösningar 
för att företag ska kunna hitta in i kommuner och lands-
tings organisationer. Även näringslivet har varit tydliga 
med att behovet finns – kanske särskilt som följd av att 
vi nu lever i ett tjänstesamhälle där affärsmodellerna 
behöver förändras. Landstinget i Värmland har kommit 

överens med ytterligare sex landsting om samverkan på 
området vilket är mycket positivt. 

SVID deltar varje år i flertalet konferenser och samarbeten 
i rollen som expert och rådgivare. Under perioden ingick 
SVID i Dagens Medicins jury för Guldskalpellen i vilken 
man utser ”vårdens förnyare”. 
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SVID SPRIDER KUNSKAP OM DESIGN BLAND ANNAT GENOM WEBBSÄNDA  
SEMINARIER, HÄR FILMAT AV GUSTAV EDMAN. 
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DESIGN OCH DESTINATION 
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Ett utvecklat designarbete skapar tillväxt 
Ett medvetet arbete med design kan öka en orts, sektors eller företags attraktivitet och 
locka nya etableringar och skapa tillväxt. 

VID SAMARBETAR med SKL i ut bild-
ningen Förenkla – helt enkelt. Förenkla

 
 

– helt enkelt är en utbildning med målet att 
utveckla det lokala företagsklimatet och 
målgruppen är kommuner. Utbildningen är 

förvaltningsövergripande, med brett deltagande av 
politiker, chefer och medarbetare. Utbildningen är 
uppdelad i flera moment och genomförs under ca  

6 månader. Sedan starten 2010 har 120 kommuner 
genomfört utbildningen och fler än 10 000 personer har 
deltagit. Utbildningen är därmed en av SKL:s största 
utbildningsinsatser. 

Utbildningen 
Förenkla - helt enkelt 
FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER 

SVID arbetar kontinuerligt med att utveckla design-
arbete i företag, stärka det lokala näringslivet och 
uppmuntra till entreprenörskap. SVIDs forskare arbetar 
med en studie av hur designarbete idag sker i praktiken i 
näringsliv och offentlig sektor. 

SVID har arbetat tillsammans med Nacka kommun för 
att stärka näringslivet i kommunen och stärka Nackas 
identitet och attraktivitet. 

Under året faciliterade SVID en workshop med design-
metodik i Nyköping som handlade om att skapa en 
bättre skola i Nyköping, en skola som bland annat ska 
uppmuntra entreprenörskap. 140 pedagoger, chefer, 
divisionsledning, stabspersonal och politiker deltog. 

För att få fler sökande till det nya lärlingsprogrammet 
i Skellefteå ledde SVID en debatt med företagare och 
representanter för Lärlingscentrum på Skolverket. Syftet 
med debatten var att få fler företag och ungdomar intres-
serade av programmet för att säkra kompetensförsörj-
ningen för industrin i Sverige i framtiden. 

Kreativt 
designarbete 
skapar
attraktivitet.
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UTVECKLINGSPROJEKT OCH AKTIVITETER 

Innovativt arbete med nya plattformar 
SVID bedriver ett flertal större utvecklingsprojekt kring innovationsförmåga och användardriven 
innovation. Projekten genomförs i samarbete med nära och starka partner vilket utvecklar 
och stärker såväl SVID som partnernas verksamhet. 

KAD INNOVATIONSFÖRMÅGA 2016 
är en fortsättning på SVIDs projekt People 
Powered Future, PPF. Projektet finansie-
ras av Vinnova och drivs tillsammans med 
Leading Innovation och Service Innova-

tion Sweden. Alla initiativ utgår från design i innovations-
arbete, tjänsteinnovation samt innovationsledning där alla 
tre utgår från användaren och har ett systemperspektiv. 
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Projektet har resulterat i en behovsanalys om hur 
innovationsförmåga skapas inom relevanta sektorer, 
branscher och organisationer. De medverkande organi-
sationerna är SVID, Rice, Teknikföretagen, Almega, KTH 
och Linköpings universitet. Projektet har genomförts som 
en designprocess. Det visar på värdet av att kombinera 
de tre initiativens kompetenser och perspektiv, samt av 
att använda user exerience-kompetens i paketeringen av 
projektresultatet. En prototyp finns på www.okad-innova
tionsformaga.se

-
. 

Kompetensutveckling kring innovation är idag vanligt i 
många storföretag. Nu får också den offentliga sektorn 
och kluster av mindre företag chansen genom utveck
lingsprojektet  SKARP – en webbaserad innovations-
plattform för små och medelstora företag och  
offentlig verksamhet som drivs av Region Jämtland 
Härjedalen. Övriga samarbetspartner i projektet är 
konsultföretagen Amplify, Styrkebaserad och WIDE från  
Idea2Innovation. SVID har deltagit med kommunikations-

-

insatser. 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 möjligheter. 
Målet är att medarbetare, chefer och innovationsledare 
ska bli skickligare på att driva förnyelse- och innovations-
processer och därmed stärka värdeskapandet i verksam-
heterna. 

Ett av SVIDs mer omfattande projekt är Användardriven 
innovation som drivs på uppdrag av SKL. De största 
delprojekten är Innovationsguiden och Förnyelselabbet: 
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INNOVATIONSGUIDENS SEX STEG MOT FÖRNYELSE. 

Innovationsguiden är en satsning på att skapa en 
skalbar stödmodell för användardriven innovation. SVID 
genomförde ett första pilotprojekt med åtta kommuner, 
landsting och regioner kring en utmaning de själva iden-
tifierat. SVID startade under 2016 ytterligare 17 innova-
tionsprojekt i lika många kommuner. Syftet med projektet 
är att stötta SKL:s medlemmar i att ta sig an en utmaning 
med hjälp av modellen, att hitta nya innovativa lösningar i 
kommuner, landsting och regioner och att samtidigt lära 
sig metodiken. Slutmålet är att hitta fram till en fungeran-
de modell som SKL kan erbjuda sina medlemmar. SVID 
ser en tydlig möjlighet i att bygga ett liknande stöd men 
riktat till små och medelstora företag. 

I Förnyelselabbet har ett antal statliga myndigheter och 
SKL lyft behovet av att hitta gemensamma lösningar vid 
etableringen av nyanlända barn och unga i det svenska 
samhället. I dagsläget består satsningen av cirka 10 
kommuner och fyra kommunförbund, tolv frivilligorgani-
sationer, fem myndigheter, det privata näringslivet och 
Sveriges Kommuner och Landsting. I detta samarbetar 
SVID bland andra med Svenska Vård som är en bransch- 
och näringspolitisk organisation för fristående företag och 
verksamheter inom vård, omsorg och behandling. 

Michael Treschow-stipendiet instiftades 2003 och 
delas ut årligen av Michael Treschow i samarbete med 
SVID. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter 
att fortsätta studierna och utveckla sin designkompe-
tens. Michael Treschow-stipendiet 2016 om 100 000 
kronor tilldelades Linnea Våglund, masterstudent i 

Material Futures vid Central Saint Martins i London och 
med kandidatexamen i industridesign från Konstfack. 
Utdelningen av stipendiet skedde under eftermiddags
seminariet ”New Directions for Design” den 22 november 
på HDK i Göteborg. Seminariet var ett samarbete mellan 
SVID och Business & Design Lab, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. 

-

- -

MICHAEL TRESCHOW -STIPENDIET 2016: STIPENDIATEN LINNEA  
VÅGLUND MED MICHAEL TRESCHOW. 

Kompetensut
veckling och 
ökad innova
tionsförmåga 
leder framåt. 
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HÅLLBARHET 

Ökad kunskap om ekodesign genom europeiskt 
samarbete 
SVID bedriver ett omfattande arbete inom hållbarhetsområdet. Syftet med arbetet är att 
bidra till en mer hållbar utveckling med fokus på små och medelstora företag i Sverige. SVID 
bidrar också i arbete på europeisk nivå med inriktning på Östersjöregionen. 

Ökad kunskap  
om ekodesign  

genom europeiskt  
samarbete I

SAMARBETE MED GREEN LEAP på KTH 
har SVID tillsammans 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 leder projektet. Syftet med det treåriga 
projektet är att öka kunskapen om ekodesign hos 
regionens små och medelstora företag och designorga-
nisationer. För att på bästa sätt sprida kunskapen om 
den innovationspotential som finns i ekodesign kommer 
stödorganisationerna att verka i gränslandet mellan 
företag, designer, forskningsinstitutioner, akademin och 
offentliga organisationer. SVID arbetar bland annat med 
en vidareutveckling av Hållbarhetsguiden, göra 
analyser, arbeta med företag och stärka små och 
medelstora företags förmåga till konkurrenskraft. 

SVID är även med i det treåriga projektet Circular  
Design – Learning for Innovative Design for  
Sustainability – som startade i november 2016 
(då kallat L4IDS). Projektets syfte är att främja hållbar 
konsumtion och produktion av produkter och tjänster i 
Europa. Detta kommer att ske genom samarbete kring 
kunskapsprocesser och utveckling av utbildnings-
material för att lära och utbilda studenter, lärare och 
företag inom designbranschen i strategier för innovativ 
design för hållbarhet. Fokus ligger på socialt företagande 
och innovation inom utbildningsområdet, som ska 
möjliggöra skapandet av hållbara produkter och tjänster, 
i linje med europeiska policies inom cirkulär ekonomi 
och i sin tur ett mer hållbart samhälle. Initiativet ska 
stärka medskapande kunskap, design för hållbarhet och 
innovation, där det finns en brist på särskilda inlärnings-
system, kurser och undervisningsmaterial inom högre 
utbildning och fortbildning. 
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NÄTVERK 

Aktivt nätverkande ökar nyttan av SVID 
Ett av syftena med nätverken är att ge stöd till varandra för att tjänster på ett bättre 
sätt ska möta invånares och företags behov – och göra det lätt att göra rätt. 

VID DRIVER ETT ANTAL NÄTVERK för 
att sammanföra aktörer som inom sina 
respektive verksamheter arbetar med, eller 
är intresserade av, design. Syftet med 
nätverken är att möjliggöra utbyte av 

erfarenheter och kunskap och utgöra diskussionsforum 
av olika utvecklingsfrågor för medlemmarnas verksam-
heter. De olika nätverken som drivs är: SVIDs Myndig-
hetsnätverk där bl.a. Skatteverket, Migrationsverket, 

Livsmedelsverket och Försäkringskassan deltar, 
Nationella Rådet för medskapad vård, hälsa och 
omsorg, Ambassadörsnätverket för destination 
och Nätverket för design av hälso- och välfärds-
tjänster. 
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NÄTVERKSTRÄFF I NÄTVERKET FÖR DESIGN AV HÄLSO -
OCH VÄLFÄRDSTJÄNSTER. 

Våren 2016 genomförde Nationella rådet för medska-
pad vård, omsorg och socialtjänst ett öppet semina-
rium på SVID kring förändring i komplexa system kopplat 
till den chefsundersökning som Vårdanalys genomfört. 
Seminariet besöktes av runt 60 personer och spelades in 
och ligger nu tillgängligt på SVIDs webbplats. 

SVID har 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. Nätverket arrang-
erar studieresor och nätverksträffar runt om i landet för 
att skapa relevanta mötesplatser för medlemmarna. 

Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster 
var verksamt under året, bland annat genom att studera 
Sundsvalls kommun som arbetat framgångsrikt 
med Vanguard-metodiken för att utveckla hemvården. 
Metodiken ligger nära tjänstedesignmetodiken. 

Nätverk synliggör 
och utvecklar  
samarbeten 
kring design. 
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DISKUSSIONER UNDER NÄTVERKSMÖTE MED 
SVIDS MYNDIGHETSNÄTVERK. 
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FORSKNING 

Design – ett innovativt forskningsfält 
Under 2016 bedrev SVID forskning inom områdena Innovationsguiden, 
marknads-segmentering och platsinnovation. 

TT VIKTIGT LED i SVIDs arbete är 
spridningen av design- och designrelevant 
forskning. SVID ger bland annat ut 
forskningstidskriften Swedish Design 
Research Journal och är delaktiga i ett 

antal forskningsprojekt. 

Sedan 2015 innehar Jon Engström, tekn. dr i kvalitetstek-
nik 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 utvecklings-

arbete, vilket inkluderar omställningen från produktlogik 
till tjänstelogik. Inom tjänstgöringen på SVID ingår bl a att 
vara redaktör för Swedish Design Research Journal. 

SWEDISH DESIGN RESEARCH JOURNAL GES UT PÅ BÅDE SVENSKA 
OCH ENGELSKA. 

SVIDs inhouse-forskare bedriver följeforskning av 
projektet Innovationsguiden, där särskilt fokus läggs 
på att studera möjligheterna med design- och innova-
tionsstöd via Internet med ny media. Lärdomarna från 
detta kommer att användas i SVIDs vidare satsning på 
Innovationsguidens planerade satsningar mot små och 
medelstora företag. 

SVIDs forskare deltar även i ett projekt som syftar till att 
studera hur man kombinerar marknadssegmentering 
och design. Marknadssegmentering är en etablerad 
metod inom svenska företag. Idag används metoden 
sällan i syfte att skapa innovation. Genom en kombination 
av segmenteringsmetodiken och design, kan företag öka 
sin kundförståelse och innovativa förmåga. 

Platsinnovation i Swedish Lapland är ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska 
universitet i samarbete med SVID. Projektet som pågår 
under 2015-2017 finansieras av BFUF, Besöksnäringens 
forsknings- och utvecklingsfond. Projektet Platsinnova-
tion 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 besöks-
näring. Projektet ska utforska hur platser kan vidare-
utvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk 
gestaltning, innehåll och marknadsföring för ökad tillväxt 
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SVID bedriver forskning – och bidrar till ökad 
kännedom om forskningsrön inom vårt område 
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EN AV ARTIKLARNA I SWEDISH 
DESIGN RESEARCH JOURNAL 
HANDLADE OM ”VÄLMÅENDE 
BOXHOLM”. 

FORSKNING 

och attraktivitet hos besökare, invånare och näringsliv. 
Samtliga kommuner i Norrbotten samt Skellefteå och 
Sorsele kommuner i Västerbotten deltar i projektet liksom 
ett 20-tal företag inom besöksnäringen. I projektet deltar 
även samtliga destinationsbolag i regionen, ett antal 
designföretag och innovationsforskare från Luleå tekniska 
universitet och ett 10-tal konsulter inom arkitektur, design 
och marknadsföring. Platsinnovation är ett nytt forsk-
ningsområde på Luleå tekniska universitet och forskare 
från flera olika institutioner har börjat samarbeta för att 
utveckla området men också för att skriva vetenskapliga 
artiklar tillsammans. 
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ICE MUSIC, MED INSTRUMENT GJORDA AV IS, ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN PLATSINNOVATION I  
SWEDISH LAPLAND. 
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INTERNATIONELLA SAMARBETEN 

Internationellt samarbete ger resultat 
SVID är medlem i organisationen BEDA och SVIDs vd är President 2015-2017.  
SVIDs engagemang i BEDA gör oss till en önskvärd partner i utvecklingsprojekt. 

Genom SVIDs internationella engagemang 
lyfter vi designpolitiken på europeisk nivå. 

B
EDA, THE BUREAU OF EUROPEAN 
DESIGN ASSOCIATIONS, arbetar för 
att företag och offentliga verksamheter 
ska bli medvetna om designens potential 
och påverka EU-kommissionen att föra in 

design i policyarbetet. SVIDs mål är att medverka i 
denna utveckling. BEDA verkar för att medlemmarna 

ska stärka sina organisationer genom att 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. 
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SVIDS HELENA KARLBERG LEDDE EN WORKSHOP OM DESIGN OCH MIGRATION UNDER BEDAS  
GENERALFÖRSAMLING. 

BEDAs ständiga fokus på att höja kompetensnivån för 
sina medlemmar och nätverket av designorganisationer 
som förbättrar konkurrenskraften för små och medel-
stora företag ger oss en stor källa till inspiration och 
möjliga samarbetspartner i nationella och internationella 
projekt. Som en fortsättning av en workshop som SVID 
ledde under BEDAs generalförsamling, arbetar nu BEDA 
ihop med World Design Organization för att skapa en 
gemensam konferens om design och migration. 

Två viktiga internationella samarbeten som nämnts 
tidigare är EcoDesign Circle samt projektet Circular  
Design – Learning for Innovative Design for Sus
tainability

-
. Båda är inom hållbarhetsområdet och med-

verkande organisationer i EcoDesign Circle är, förutom 
SVID, organisationer från Tyskland, Estland, Litauen, 
Polen och Finland. 

Medverkande organisationer, företag och högskolor/uni-
versitet i projektet Circular Design kommer från Spanien, 
Irland, Nederländerna och Sverige. 
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Årsredovisning 2016 
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Svensk 
Industridesign avger härmed redovisning för stiftelsens 28:e 
verksamhetsår. 

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

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

SVID har fortsatt att driva flera nätverk där personer som 
arbetar med design, eller är intresserade 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, Migrations-
verket och Försäkringskassan. 

Ett treårigt Interreg-projekt, EcoDesign Circle (Ecodesign  
as a Driver of Innovation in the Baltic Sea Region), star-
tade under året tillsammans med organisationer i fem länder 
för att höja medvetandegraden om hållbar utveckling. 
SVIDs insats är framförallt att utveckla och sprida Hållbar-
hetsguiden som verktyg till SMF i Östersjöregionen. 

Som en fortsättning på projektet People Powered Future 
(PPF) som SVID drev under 2015 för att mobilisera kun-
skapsområdet ”Design som strategisk resurs i samhället” 
har SVID tillsammans med Leading Innovation (KTH) och 
Service Innovation Sweden (Teknikföretagen/Almega) 
drivit ett Vinnova-finansierat projekt för att undersöka 
innovationsförmågan i de Strategiska Innovationsområdena. 
Projektet har lett till en prototyp av digitalt verktyg som 
framförallt SMF kan använda för att utveckla sin innova-
tionsförmåga och stärka sina möjligheter för tillväxt. 

SVIDs årliga konferens ”Uppdrag: Användare” handlade i 
år om affärsutveckling med kunden som medskapare. 160 
gäster från privat näringsliv, offentlig sektor och akademi 
fanns i publiken och ett flertal följde via webbsändning. 

2016 fick SVID i uppdrag av SKL att driva en nationell 
stödfunktion för kommuner och landsting för att förnya 

deras verksamheter och bli mer innovativa genom att 
använda designverktyg. Inom uppdraget har SVID bland 
annat utvecklat metodverktyget Innovationsguiden som 
består av workshoppar, digitalt stöd och coachning. 
Projektet pågår även under 2017. 

I augusti 2015 tillträdde Jon Engström, tekn. dr i kvalitets-
teknik och adjungerad lektor i marknadsföring vid 
Linköpings universitet, tjänsten som Flexit-forskare på 
SVID. Anställningen delfinansieras till 75% av Riksbankens 
Jubileumsfond och varar i tre år. Tjänsten utgörs av 75% 
forskning och 25% tjänstgöring inom SVID. Jon forskar på 
tjänsteinnovationer och utvecklingsarbete vilket inkluderar 
omställningen från produktlogik till tjänstelogik. 

Forskningspublikationen Swedish Design Research Journal 
har utkommit med ett nummer under 2016. 

För att stärka företags arbete med design har SVID i januari 
2017 beviljats verksamhetsbidrag med 15 mkr av Tillväxtverket. 
Verksamhetsbidraget löper från juli 2017 till och med 2019. 

Under 2017 kommer SVID att förbereda verksamheten 
för uppdraget inom verksamhetsbidraget. SVID kommer 
framförallt att utveckla samarbeten med nationella före-
tagsfrämjande parter och tillsammans utveckla verktyg 
och processer för användardriven innovation hos SMF 
med internationell tillväxtpotential. SVID kommer även att 
fortsätta att utveckla och driva den externfinansierade 
projektverksamheten. 

SVID har under 2016 erhållit 8,9 (11,5) 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. Styrelsen anser att beslutet 
är felaktigt och har därför överklagat Förvaltningsrättens 
beslut till Kammarrätten. 

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

Resultat och ställning  2016  2015  2014  2013  2012 

Verksamhetsintäkter  10 792  14 435  20 326  40 227  18 145 
Verksamhetskostnader  -10 597 -14 145 -21 906 -39 275 -18 470 
Verksamhetsresultat  195  290  -1 581 952  -325 
Resultat efter finansiella poster  199  296 -1 670 1 059 130 
Balansomslutning  28 472  20 492  16 514 17 529 34 573 
Eget kapital  5 188  4 989  4 694 6 363  5 305 
Medelantal anställda 8 7  8 11 8 

 
 

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att balanserade medel om 133 tkr varav årets resultat 199 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 2016 2015 

Verksamhetsintäkter 

Erhållet statligt driftsbidrag 8 900 11 500 

Försäljningsintäkter 356 310 

Övriga intäkter 1 536 2 625 

10 792 14 435 

Verksamhetskostnader 

Projektkostnader -1 836 -2 639 

Personalkostnader 2 -6 149 -7 798 

Lokalkostnader -1 038 -1 176 

Övriga externa kostnader -1 537 -2 501 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -37 -31 

-10 597 -14 145 

Verksamhetsresultat 195 290 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter/kostnader 4 7 

ÅRETS RESULTAT 199 296 

Ingående disponibla medel 7 133 -164 

Årets resultat  199  296 

Att disponera 332 133 

Avsättning till verksamhetsreserv  0  0 

Utgående disponibla medel 332 133 

SVID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2015 16 



    

   

  

  

   

 

  

    

 

    

    

    

Balansräkning 

(tkr) Not 2016 2015 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Kontorsmaskiner och datorer 4 40 34 

Övriga inventarier  20  25 

Summa maskiner och inventarier 60 59 

Summa anläggningstillgångar 60 59 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 6 101 

Övriga fordringar 821 1 052 

Pågående projekt  6 4 6 25  1 5 07 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 400 444 

Summa kortfristiga fordringar 5 852 3 104 

Kortfristiga placeringar  10 4 1 73  4 1 73 

Kassa och bank 18 384 13 155 

Summa omsättningstillgångar 28 410 20 432 

SUMMA TILLGÅNGAR 28 472 20 491 

(tkr) Not 2016 2015 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Eget kapital 7 

Bundet eget kapital 

Stiftelsekapital 15 15 

Donationsmedel 141 141 

156 156 
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Balansräkning forts. 

(tkr) Not 2016 2015 

Fritt eget kapital 

Verksamhetsreserv 7 4 700 4 700 

Balanserat resultat 133 -163 

Årets resultat 199 296 

5 032 4 833 

Summa eget kapital 5 188 4 989 

Avsättningar 

Övriga avsättningar 11 9 3 65  8 8 19 

Summa avsättningar 9 365 8 819 

Kortfristiga skulder 

Erhållna, ej utnyttjade anslag 8 8 026 1 803 

Leverantörsskulder 458 860 

Övriga kortfristiga skulder 1 123 200 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 4 313 3 821 

Summa kortfristiga skulder 13 920 6 684 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 472 20 492 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter (bankgaranti)  250 250 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

Redovisnings- och värderingsprinciper  
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

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

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

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad 
med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en 
bedömning av tillgångarnas livslängd. 

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: 
Kontorsmaskiner och datorer 33% 
Inventarier 20% 

Fordringar 
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

NOT 2  
MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA  
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 

 2016 2015 

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

Totalt antal anställda  8  7 

Löner och ersättningar uppgår till 
VD 1 129 1 109 
Övriga anställda 4 537 4 009 
Totala löner och ersättningar 5 667 5 186 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 790 1 640 
Pensionskostnader 
(varav 509 tkr /509 tkr till VD) 

1 429 1 377 

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 

8 886 8 136 

I denna not framgår totalt utbetalda löner och avgifter under året, av 
vilka en del är projektanknutna och redovisas under projektkostna-
der i resultaträkningen och pågående projekt i balansräkningen. I 
uppgiftren om löner och arvoden ingår inte anställda som uppburit 
ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 150 kr 
(22 250). Stiftelsen har betalat ut sådan ersättning med totalt 40 tkr 
(56 tkr) vilket inte har tagits med i uppgiften om löner och andra 
ersättningar. Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11. 

NOT 3 
AVSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 2016 2015 

Kontorsmaskiner och datorer -21 -17 
Övriga inventarier -17 -14 

-37 -31 

NOT 3  KONTORSMASKINER OCH DATORER 
 2016 2015 

Ingående anskaffningsvärde 273  254 
Inköp 27 23 
Försäljningar/utrangeringar 0 -4 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 300  273 
Ingående avskrivningar enligt plan -239  -226 
Försäljningar/utrangeringar 0 4 
Årets avskrivning enligt plan  -21  -17 

Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan  

-260 -239 

Utgående planenligt restvärde 40  34 

NOT 4  ÖVRIGA INVENTARIER 
 2016 2015 

Ingående anskaffningsvärde 393  473 
Inköp 12 1 
Försäljningar/utrangeringar -5 -81 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400  393 
Ingående avskrivningar enligt plan -368  -435 
Försäljning/utrangeringar 5 81 
Årets avskrivning enligt plan -17  -14 

Utgående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 

-380 -368 

Utgående planenligt restvärde 20 25 

NOT 6  PÅGÅENDE PROJEKT 
 2016 2015 

Pågående projekt har värderats till 
nedlagda kostnader och utgörs av: 
EcoDesign Circle  389 0 
L4IDS (Learning for  
Innovative Design for Sustainability) 

13  0  

Användardriven innovation för bättre 
välfärdstjänster 

2 412 0 

Medlemsservice för SKLs medlemmar  247  0 
D & R Konsortium 121 111 
MT-Stipendium  596 462 
Flexit-forskare 847 231 

Summa pågående projekt 4 625 805 

NOT 7  FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 
Stiftelsekapital  Donations-

medel 
Ändamålsbestämda 

medel 
Balanserat 

kapital 
Totalt Eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång 15 141 4 700 133 133 
Reserveringar 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  0  
Årets resultat 199 

Utgående balans 15  141 4 7 00  133 332 

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

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2016 19 



   

 

 

 

 

   

    
 

  
  

  
  

    

      

 

    
     

  

     

     

 

    

      

 

     

Redovisnings- och värderingsprinciper forts. 

NOT 8 
ERHÅLLNA, EJ UTNYTTJADE ANSLAG 

 2016 2015 

L4IDS (Learning for Innovative 
Design for Sustainability) 

32 0 

Användardriven innovation för 
bättre välfärdstjänster 

5 952 0 

Medlemsservice för SKLs medlemmar 265 0 
D & R Konsortium 160 160 
MT-Stipendium 622 522 
Flexit-forskare 995 346 
Summa erhållna, ej utnyttjade anslag 8 026 1 028 

NOT 9 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2016 2015 

Löneskatt, soc. avg., semesterskuld 1 173 1 175 
Övriga upplupna kostnader/ 
förutbetalda intäkter 

3 015 2 371 

Verksamhetsberättelse 50 200 
Revisionsarvode 75 75 

Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

4 313 3 821 

NOT 10 
KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

 2016 2015 

SEB Penningmarknad anskaffningsvärde  4 1 73  4 1 73 
SEB Försiktig portfölj marknadsvärde 4 638 4 614 

NOT 11 
AVSÄTTNINGAR 

 2016 2015 

Mervärdesskatteskuld för åren 2012, 2013  7 0 01  7 0 01 
Frivillig avsättning upplupen 
moms 2014, 2015, 2016 

2 364 1 818 

Stockholm 2017-03-21 

Alex Liebert  
(Ordförande) 

Thomas Degn  Ewa Kumlin Magnus Lundin 

Anders Rune Cecilia Tall  Darja Isaksson  

Robin Edman 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-03-21 
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 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Svensk Industridesign för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-
siella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören 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 på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av stiftel-
sens 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 av-
veckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra 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 på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll. 

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade re-
visionsbevisen, 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 vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
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Revisionsberättelse forts. 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för  
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser  
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan  
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Stiftelsen Svensk Industridesign för år 
2016. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och verk-
ställande direktören inte handlat i strid med stiftelsela-
gen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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 revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på re-
visionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi 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. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är rele-
vanta för vårt uttalande. 

Stockholm den 26 april 2017 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Niklas Jonsson 
Auktoriserad revisor 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

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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