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Ett år av 
förändringar för SVID
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Å
R 2017 PRÄGLADES AV förändringens 
vindar. I september började jag mitt arbete 
som ny vd på SVID. Som vd nummer tre i 
SVIDs snart trettioåriga historia och den 
första kvinnan på positionen, startade jag 

arbetet med att sätta mig in i och se över verksamheten.  

Från att främst ha arbetat med offentlig sektor började 
vi ställa om verksamheten till att fokusera även på mål
grupperna startups, mikro, små och medelstora företag.

-

Ett viktigt område för mig är också ökat samarbete med 
andra designorganisationer. Designvärlden är ett litet 
och splittrat område. Vi behöver samla oss för att våra 
målgrupper ska få en tydligare bild av vad vi har att 
erbjuda.

Sverige har ingen nationell designagenda, men i skri
vande stund har regeringens proposition till politik för 
gestaltad livsmiljö presenterats och i den finns en ansats 
till en något nytt. Boverket har fått en stor roll. Det talas 
om konst, arkitektur och design i samma mening, vilket 
är bra. Det finns inget motsatsförhållande dem emellan 
och många utövare rör sig fritt mellan disciplinerna. 

-

I propositionen finns formulerat att SVID och Svensk 
Form har en uppgift att samla designområdet och  
det tar jag på största allvar. Jag tror att Sverige vinner 
på det. 

Samhället står inför stora utmaningar. SVID kommer att 
fortsätta främja, berätta och utbilda om designmetodik 
som ett av de främsta värdeskapande verktygen för nya 
innovativa varor, tjänster och processer. För att ställa 
om Sverige till ett hållbart och jämlikt samhälle behövs 
design. Vi kommer också att fortsätta samarbetet med 
andra företagsstödjande organisationer, inkubatorer och 
science parks. 

SVID riktar in sig på designprocessen som verktyg i 
förändringsarbete. Vi ser design som en ovärderlig del i 
en lyckad utvecklingsprocess.

Vi står redo med vårt arbetssätt som kan användas av 
alla för att forma framtiden. Inom politik, näringsliv och 
offentlig sektor. Överallt där utmaningar formuleras kan 
designmetodiken appliceras. 

Tillsammans med andra. Följ med!

Kristina Frisk, vd SVID
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DESIGN I NÄRINGSLIVET

Sveriges näringsliv stärks med design
Sverige behöver livskraftiga och innovativa företag som står sig i den hårda 
konkurrensen.  SVID stödjer mikroföretag och små och medelstora företags arbete 
genom att utbilda i hur designprocessen kan stödja dem i effektiv och lönsam utveckling. 

NDER ÅRET arbetade SVID med att 
ställa om delar av verksamheten till att 
stötta små och medelstora företag med 
design, enligt de nya förutsättningar och 
verksamhetsbidraget från Tillväxtverket. 

SVID pratade med många intressenter; småföretagen 
själva, myndigheter, regioner och intresseorganisationer 
för att få en bra grund för arbetet framåt.  

Flera organisationer och lämpliga samarbetspartner 
kontaktades för att starta grupper av företag som får 
utbilda sig inom designmetodik. Inom den nya satsning
en påbörjades också rekryteringen av en projektledare 
som skulle hålla i arbetet.  

-

För att hitta nya sätt att samverka och nå ut med 
lärande om designtänkande, genomförde SVID en 
workshop tillsammans med iZettle, ett relativt nystartat 
techbolag som inriktar sig på betalningslösningar för 

små och medelstora företag. SVID sammanförde iZettle 
med en grupp småföretagare som fick ge feedback på 
produkten och berätta mer om sin verksamhet, vilket 
gav iZettle en större inblick i deras kunders vardag. 
Småföretagarna fick även lära sig om designprocessen, 
vilket väckte tankar om hur de själva skulle kunna 
använda design i sin verksamhet.  

Under våren avslutades projektet SKARP, där målet var 
att skapa en öppen webbaserad plattform för att driva 
utveckling genom öppna medarbetardrivna innovations
processer - där alla kan bidra. Målgruppen var små och 
medelstora företag och offentlig verksamhet. Projektet 
finansierades av Vinnova och koordinerades av region 
Jämtland Härjedalen. SVID deltog med kommuniktions-
insatser. Via webbplatsen skarpinnovation.se erbjuder 
nu SKARP kunskap och handledarstöd inom innova
tionsledning.  

-

 

-



SVID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2017 5

SVIDS VD KRISTINA FRISK BERÄTTAR OM SVIDS VERKSAMHET 
OCH DESIGNPROCESSEN VID WORKSHOP MED IZETTLE
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SMÅFÖRETAGARE BERÄTTAR OM SIN VERKSAMHET OCH  GER FEEDBACK PÅ IZETTLES PRODUKT 

ACTSAFE HAR NÅTT STORA AFFÄRSFRAMGÅNGAR GENOM ATT  
ANVÄNDA DESIGN PÅ ETT STRATEGISKT SÄTT I SIN PRODUKTUTVECKLING.  
ÅR 2017 VANN DE STORA DESIGNPRISET. 

DESIGN I NÄRINGSLIVET

I september deltog SVID i ett inspirationsseminarium 
arrangerat av Almi Väst, där blivande företagare tog del 
av tre företags erfarenheter och fick chansen att ställa 
frågor om entreprenörskap. SVID talade om vikten av 
design i innovationsprocesser.  

I slutet av året togs de första kontakterna för ett 
forsknings- och innovationsprogram som Energi-
myndigheten ska starta under 2018. Programmet, 
Design för energieffektiv vardag, ska bidra till 
energisystemets omställning och fokuserar på energi
forskning och utveckling i kombination med design och 
beteendevetenskap. SVID kommer att agera koordinator 
för programmet och ansvara för kommunikation, 
administration och eventplanering. 

 

-
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SVIDS VD KRISTINA FRISK INSPIRERAR KRING  
VERKSAMHETEN OCH DESIGN I INNOVATIONSPROCESSER.
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DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR

Design för innovativa lösningar inom den 
offentliga sektorn
SVID agerar som en igångsättare och banar väg och bryter mark för design i nya områden  
och hos nya aktörer. Under året har SVID både påbörjat och avslutat projekt som ska stärka 
offentlig sektor med design. 

N AV DE MER omfattande satsningarna 
var projektet Användardriven innovation, 
som drevs av SVID på uppdrag av SKL, 
Sveriges kommuner och landsting. De två 
största delprojekten var Innovationsguiden 

och Förnyelselabbet. Projektet Användardriven innova
tion avslutades i januari 2018, men båda delprojekten 
var framgångsrika och fortsatte sedan i annan form.  

-

Innovationsguiden är ett metodverktyg och utveck
lingsprogram för att utveckla innovativa lösningar i 
offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som 
utgår från användarens behov och upplevelser, men 
som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas 
perspektiv på utmaningarna.  

-

Innovationsguiden har varit framgångsrik. Mot slutet av 
2017 hade över 55 projekt startat som inkluderade mer 
än 330 personer. Dessutom var fler än 130 projekt inpla
nerade för 2018, med över 800 personer inblandade. En 
affärsplan utarbetades och projektet förbereddes för att 
kunna tas in i SKLs ordinarie verksamhet efter projekt
tidens slut.  

-

-

Förnyelselabbet är en annan del av Användardriven 
innovation som har finansierats av Socialdepartementet. 
Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande 
innovations- och samverksansplattform för att lösa 

komplexa frågor på nationell nivå utifrån användarens 
perspektiv. Förnyelselabbets första utmaning var att 
förbättra livet och vardagen för nyanlända barn och 
unga i Sverige.  

Under året har nästan trettio workshoppar genomförts 
med ensamkommande barn och unga för att samla 
insikter och behov som sedan tagits vidare till de drygt 
tjugofem labbtillfällena med den offentliga, ideella och 
privata sektorn. Parallellt under året har Förnyelselabbet 
presenterat och föeläst om arbetet på över tjugo 
nationella och internationella konferenser.  

Med hjälp av den insiktsplattform som tagits fram i 
Förnyelselabbet har idéer skapats och testats på plats i 
kommuner runtomkring i Sverige. Några exempel på 
dessa är:  

Meet Sweden - en personlig digital loggbok som 
förbättrar informationsöverlämning mellan barn och 
myndighet. En asyl- och etableringsprocess kan ha över 
hundra myndighetskontakter på två år.  

SIP - Samordnad Individuell Plan, ett redan utvecklat 
och lagstadgat stöd för insatser mellan kommun och 
landsting, som här testats specifikt för målgruppen 
ensamkommande barn och unga.  
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 WORKSHOP MED REACH FOR CHANGE INOM ARBETET MED  
EN BÄTTRE VARDAG FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA.

DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR

God Man 2.0 - utforskar otydligheten i uppdragsbe
skrivningen för gode män.  

-

Delar av arbetet har skett i olika partnerskap, bland 
annat med Reach for Change där utforskningen av att 
förbereda offentlig sektor för sociala företag hamnade  
i centrum.  

Förnyelselabbet har också faciliterat kortare labbproces
ser. Exempelvis utforskades framtidens kollektivtrafik
möjligheter med Näringsdepartementet, och ömsesidig 
integration utforskades tillsammans med Malmö stad 
och Mötesplats Social Innovation.  

-
-

Arvsfonden beslutade under hösten 2017 att stödja 
Förnyelselabbet med en treårig finansiering för åren 
2018-2021. Uppdraget är att arbeta vidare med en 
liknande labbprocess som lokalt samlar sektorsövergri
pande aktörer kring gruppen nyanlända barn och unga 
för att ta fram värdeskapande lösningar. Labbet, som 
ska verka i mellanrummet mellan organisationer, ska 
även utforska hur de kan hitta en långsiktig finansiering. 

-

I utbildningen Förenkla - helt enkelt samarbetade 
SVID med SKL. Målet med utbildningen är att utveckla 
det lokala företagsklimatet och målgruppen är kommu
ner. Under 2017 medverkade SVID i utbildningen av 
politiker, chefer och medarbetare vid elva tillfällen.

-
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HÅLLBARHET

Hållbarhet och ekodesign avgörande 
för ett klimatsmart samhälle
Hållbarhet och att arbeta för ett klimatsmart samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål  
är en viktig grund som SVID arbetar efter. Här har design en stor roll där ekodesign är  
avgörande för att nå hållbara och cirkulära mönster. Därför arbetar vi med projekt som bidrar 
till en omställning från linjär till cirkulär verksamhet. 

CODESIGN CIRCLE  är ett treårigt 
projekt med syftet att öka kunskapen om 
ekodesign hos Östersjöregionens små och 
medelstora företag, designorganisationer 
och universitet. Målet är bland annat att 

utbilda och medvetandegöra cirkulära metoder. Detta 
gäller även för projektet Circular Design - Learning 
for Innovative Design for Sustainability som 
fokuserar än mer på universitetskopplingen för att direkt 
involvera studenter i företagens omställning till cirkulära 
affärer. Båda projekten är samarbeten med andra 
EU-länder.

Under året har arbetet för att bygga en omfattande håll
barhetsguide påbörjats. För att säkerställa aktualiteten 
inleddes arbetet med att göra en enkät bland små och 
medelstora företag och universitet. Resultatet har utgjort 
underlag för utvecklingen av en webbplats. Undersök
ningen visade positiva siffror: Nio av tio medarbetare på 
små och medelstora företag tycker att intresset är stort 
eller mycket stort för att lära sig mer om ekodesign.

-

-

Det är av stor vikt att arbeta kommunikativt med dessa 
frågor för att vidga medvetenheten om ekodesign. 
Utöver en ny webbplats har arbetet med att ta fram 
informationsfilmer startats. Filmerna ska verka som 
inspirerande och bildande material för hållbart arbete.  
En artikel om arbetet i de båda projekten har även publi
cerats i Swedish Design Research Journal. 

-
E
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EXPERTKOMPETENS OCH SAMVERKAN
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STIPENDIATEN LINA WILCKENS TILLSAMMANS MED MICHAEL TRESCHOW. HÖVDING 2.0 VANN KATEGORIN ”PUBLIKENS FAVORIT” I STORA DESIGNPRISET 2017.

SVID som expertkompetens och partner
Samverkan med andra aktörer är viktigt för SVID. För att kunna sprida design som ett 
värdeskapande verktyg för innovativa varor, tjänster och processer medverkar vi i flera 
sammanhang, både nationellt och internationellt.

SIN ROLL SOM OBEROENDE DESIGNOR
GANISATION blir SVID ofta anlitad som 
expertkompetens i olika sammanhang. SVID har 
bland annat medverkat som jurymedlem i både 
nationella och internationella designtävlingar.  

-

Stora Designpriset delas ut av Teknikföretagen i 
samverkan med SVID och Svensk Form. SVID har suttit 
i juryn sedan tävlingen startade 2003. Stora Designpri
set premierar framgångsrik samverkan mellan designer 
och företag och prissumman på 250 000 kronor delas 
ut till designleverantören i projekt där resultatet har lett 
till affärsframgångar för företaget. Hälften av prissum
man ska skänkas till designforskning. Årets vinnare av 
Stora Designpriset blev ACX Power Ascender som har 
tagits fram av Actsafe med Shift Design & Strategy.  

-

-

SVID har även haft plats i juryn för Red Dot Awards, en 
prestigefull internationell designtävling som varje år 
samlar tusentals tävlingsbidrag till kategorierna Product 
Design, Communication Design och Design Concept.  

Under 2017 har SVID gett rådgivning till designer och 
entreprenörer som velat utveckla idéer inom design och 
företagande. Det har skett i enskilda möten eller på 
distans. En del av rådgivningen kan handla om att sätta 
samman en entreprenör med en lämplig designkonsult. 

SVID har genom sitt designföretagsregister möjlighet att 
på ett enkelt sätt ge stöd i sökandet efter rätt designer 
till ett projekt eller företag. I Designföretagsregistret 
finns över 400 designleverantörer listade med kompe
tens- och kontaktuppgifter.  

-

Michael Treschow-stipendiet delas årligen ut till en 
designstudent som visat på djärvhet och lust i sitt 
arbete. Syftet är att uppmuntra studenter att fortsätta 
studierna och utveckla sin designkompetens. Stipendiet 
instiftades 2003 och delas ut av Michael Treschow i 
samarbete med SVID. Lina Wilckens, masterstudent i 
Business & Design, Högskolan för Design och Konst
hantverk vid Göteborgs universitet och med kandidat
examen i industridesign från Konstfack, tilldelades 
Michael Treschow-stipendiet 2017 om 100 000 kronor. 
Utdelningen av stipendiet skedde i december under ett 
designseminarium på Konstfack i Stockholm.  

-
-

Designområdet är splittrat och består av många aktörer, 
något som kan vara svårt att navigera bland för de 
målgrupper SVID vill nå. Under året togs därför de första 
stegen till utökad samverkan med Svensk Form, 
Design Region Sweden och Design Sweden. Alla 
organisationerna har beröringspunkter med SVID och 
syftet med samverkan är att klargöra roller, visa en enad 
front och skapa en större räckvidd för design. 
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FORSKNING

SVID stöttar  
forskning om och med design
SVID ger ut tidskriften Swedish Design Research Journal och har även utvecklat verktyget 
designreseach.se för att göra design- och designrelevant  forskning tillgänglig för många. 
Forskningsprojekten under  2017 har handlat om forskning på tjänsteinnovationer och  
utvecklingsarbete.

N DEL AV SVIDs verksamhet ska utgöras 
av forskning på designområdet eller 
spridning av forskning på designområdet, 
allt enligt stadgarna. SVIDs forskningsjour
nal Swedish Design Research Journal 

utkom med ett nummer under 2017. Numret fokuserade 
på design och utveckling i en komplex värld, och hur 
man kan skapa positiva upplevelser. I journalen 
varvades forskningsartiklar med populärvetenskapliga 
artiklar.  

-

Flera artiklar handlade om tjänstefiering och hur viktigt 
det är att involvera kunderna vid tjänstefiering. Även 
trenden att konsultbolag förvärvar designbolag togs 
upp.  

Två nya forskningsartiklar från Danmark och Storbritan
nien publicerades i journalen. Forskningsdelen i 
Swedish Design Research Journal ges även ut elektro
niskt i samarbete med Linköping University Press. Det 
innebär att artiklarna även fick spridning i internationella 
databaser som DIVA, och som därmed nås av forskare i 
hela världen.   

-

-

Journalen är kostnadsfri och finns även publicerad i sin 
helhet och som enskilda artiklar på SVIDs webbplats på 
både engelska och svenska. 
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– Designforskningen är mångvetenskaplig,
tvärsektoriell och i ständig förändring.
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Gammal bild och bildtext.Här kan vi ha snygga bilder från jour-
nalen istället!

Under perioden augusti 2015 till augusti 2017, hade Jon 
Engström, tekn. dr i kvalitetsteknik och adjungerad lektor 
i marknadsföring vid Linköpings universitet, tjänsten som 
Flexit-forskare på SVID.  

Anställningen delfinansierades till 75 procent av Riks
bankens Jubileumsfond och utgjordes av 75 procent 
forskning och 25 procent tjänstgöring inom SVID. Jon 
forskade på tjänsteinnovationer och utvecklingsarbete 
och följeforskade på Innovationsguiden, som drevs av 
SVID på uppdrag av SKL. Resultatet av Jons följeforsk
ning visar bland annat att Innovationsguiden fungerat  
bra för förbättringar men att innovativa, omvälvande 
lösningar inte fås fram på det sättet.

-

-

F
O

T
O

: 
C

A
R

O
L

IN
E

 L
U

N
D

É
N

-W
E

L
D

E
N

JON ENGSTRÖM,  
FLEXIT-FORSKARE PÅ SVID. 

Resultaten av all forskning redovisades och överlämna
des till Riksbankens Jubileumsfond och övriga parter i 
december. Forskningen presenterades dessutom för 
allmänheten vid två tillfällen: den första gången i 
december 2017 på Konstfack och den andra gången i 
mars 2018 under konferensen Uppdrag: Användare, ett 
samarbete mellan SVID och Intressentföreningen för 
SVID. För den som vill fördjupa sig mer i resultaten av 
forskningen, finns Jons presentation från konferensen att 
se på svid.se. 

-

Designresearch.se är ett uppskattat digitalt verktyg 
som hjälper besökare att hitta och använda designforsk
ning för att skapa ny kunskap och nya lösningar.  
I verktyget går det att söka efter och hitta forskning som 
har anknytning till design och som har publicerats i 
Sverige. Besökarna hjälper till att förfina verktyget 
genom deras sökningar. Designresearch.se skapades 
2014 genom ett samarbete mellan SVID, dåvarande 
Designfakulteten och Kungliga biblioteket, KB.  

-

Under de sista veckorna 2017 togs de första kontakterna 
till en ny forskningsnära satsning. SVID ombads av 
Energimyndigheten att bidra med sina kunskaper i 
design och att medverka till formuleringen av problem
beskrivningen för forsknings- och innovationsprogram
met Design för energieffektiv vardag. Programmet  
är baserat på designtänkande, där dels forsknings-
projekt men också projekt som ligger nära en marknad 
kan få finansiering. 

http://www.designresearch.se
http://www.svid.se
http://www.designresearch.se/
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INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Internationellt samarbete 
ger ökad kunskap
Under 2017 deltog SVID i flera olika internationella projekt och samarbeten för att bidra 
med kunskap inom designområdet i Sverige och för att hämta in kunskap om vad som 
händer internationellt. 

S
VID ÄR MEDLEM i den internationella 
organisationen BEDA, the Bureau of 
European Design Associations, som 
verkar för att medlemmarna ska stärka sina 
organisationer genom att dela kunskap och 

erfarenheter och även arbeta för ökad kunskap om 
värdet av design inom EU. SVIDs vd var ordförande i 
organisationen från 2015 till och med maj 2017.  

Under hösten 2017 gick SVID in i ett nordiskt design
samarbete, Nordic Design Resource. Projektet är 
initierat av den danska designorganisationen Danish 
Design Center. Syftet med projektet är att kartlägga de 
nordiska designresurserna och utveckla ett verktyg där 
företag lätt kan navigera i designområdet och hitta en 
lämplig designer eller designbyrå för deras behov.  
Projektet pågår till och med hösten 2018 och delfinan
sieras av Nordic Innovation som jobbar för att främja 
gränsöverskridande handel och innovation.

-

-
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SVID VAR MED OCH ARRANGERADE WORKSHOPPAR KRING  
STRATEGISK DESIGN PÅ FESTIVALEN SXSW I USA.

I mars 2017 fanns SVID på plats på SXSW, South by 
Southwest, Interactive Festival i USA, i ett nordiskt 
samarbete tillsammans med Design Forum Finland och 
Danish Design Center. Tillsammans arrangerade de tre 
nordiska designorganisationerna tre seminarier med fö
reläsningar och workshoppar som tog upp användandet 
av strategisk design. Projektet finansierades av Nordiska 
Ministerrådet. 

-

EcoDesign Circle är ett EU-finansierat projekt där 
Sverige är ett av sex länder som via Interreg Baltic Sea 
Region Programme är med i arbetet. SVID representerar 
Sverige tillsammans med Green Leap på KTH.  
EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om 
ekodesign hos små och medelstora företag, designer 
och designorganisationer i Östersjöregionen. I projektet 
verkar designorganisationer och universitet från Tysk
land, Estland, Litauen, Polen och Finland tillsammans 
i gränslandet mellan företag, designer, forskningsin
stitutioner och offentliga organisationer. Projektet leds 
av Federal Environment Agency i Tyskland och pågår 
mellan 2016 och 2019.

-

-

I projektet Circular Design - Learning for Innovative 
Design for Sustainability samverkar SVID tillsam
mans med organisationer, företag och högskolor i 
Sverige, Spanien, Irland och Nederländerna. Projektet 
pågår 2016 till 2019. Syftet är att främja hållbar konsum
tion och produktion av produkter och tjänster i Europa. 
Genom att skapa kunskapsprocesser och utbildnings
material kan studenter, lärare och företag inom design
branschen utbildas i strategier för innovativ design för 
hållbarhet.

-

-

-
-
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Årsredovisning 2017

Styrelsen för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att 
design ska användas i allt innovations- och förändrings 
arbete. Bolaget arbetar med företag, offentlig sektor och 
forskning där det 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 och design, både 
inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

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

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

I januari 2017 beviljades ett verksamhetsbidrag på 15 
miljoner kronor från Tillväxtverket. Verksamhetsbidraget 
löper under två och ett halvt år från juli 2017 till och med 
2019 och är ämnat att stärka små och medelstora före
tags arbete med design i syfte att skapa ökad tillväxt. 

-

Det nya programmet inom verksamhetsbidraget har fått 
namnet Designdrivet och är ett kompetenshöjande pro
gram där designtänkande lärs ut att bli hjälp till självhjälp 
för anställda inom små och medelstora företag (SMF) som 
ännu inte använt sig av design som verktyg i förändrings
arbete.

-

-

Arbetet med det treåriga Interreg-projektet, EcoDesign 
Circle (Ecodesign as a Driver of Innovation in the Baltic 
Sea Region), fortsatte under året tillsammans med orga
nisationer i fem länder för att höja medvetandegraden om 
hållbar utveckling. SVIDs insats är framförallt att utveckla 
och sprida Hållbarhetsguiden som verktyg till SMF i  
Östersjöregionen.

-

2016 fick SVID i uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, 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 metod
verktyget Innovationsguiden som består av workshoppar, 
digitalt stöd och coachning. Förnyelselabbet var ett annan 
del av uppdraget, inriktat på situationen för unga ensam
kommande. Projektet pågick fram till och med 2017. 

-

-

I augusti 2017 gick Jon Engström, Flexit-forskare tekn. dr i 
kvalitetsteknik och adjungerad lektor i marknadsföring vid 
Linköpings universitet över från SVID tillbaka till Linköpings 
universitet. Tjänsten utgjordes av 75% forskning och 25% 
tjänstgöring inom SVID. Jon forskade på tjänsteinnovatio
ner och utvecklingsarbete vilket inkluderar omställningen 
från produktlogik till tjänstelogik. Hans forskning finns nu 
publicerad bl.a. i SVIDs forskningspublikation Swedish 
Design Research Journal som har utkommit med ett  
nummer under 2017. 

-

I slutet av 2017 tilldelades SVIDs projekt Förnyelselabbet 
tre års finansiering från allmänna Arvsfonden. Förnyelse
labbet arbetar genom en sektorsövergripande designpro
cess för en bättre situation för nyanlända barn och unga. 

-
-

SVID har även fortsatt att driva den externfinansierade 
projektverksamheten. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En ny vd kom in fyra månader innan årets slut och har 
sedan dess arbetat med att förändra organisationen för 
att bättre kunna förena de nya ekonomiska förutsättning
arna med behoven från målgruppen små och medelstora 
företag med tillväxtpotential på en global arena. Ekonomi 
och HR-funktionen har ersatts med en redovisningsbyrå, 
specialiserad på stiftelser. 

-

Under 2014 har Skatteverket ifrågasatt stiftelsens av
dragsrätt för viss ingående moms avseende räkenskaps
åren 2012 till 2013. Medel reserverades i redovisningen 
och låg som avsättning i balansräkningen. De har belastat 
2014 års resultat. Överklagan av Förvaltningsrättens be
slut till Högsta förvaltningsdomstolen avslogs och under 
2017 betalades pengarna in till Skatteverket.

-
-

-

Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 7 330 10 792 14 435 20 326
Resultat efter finansiella poster 103 199 296 -1 670
Soliditet (%) 22 18 24 0

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

 Not 2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01 
- 2016-12-31

Stiftelsens intäkter

Bidrag 7 075 311 10 101 318

Nettoomsättning 254 804 691 180

Summa stiftelsens intäkter 7 330 115 10 792  498

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 234 254 -3 521 624

Personalkostnader 2 -4 729 746 -7 038 032

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -47 415 -37 265

Summa stiftelsens kostnader -7 011 415 -10 596 921

Rörelseresultat 318 700 195 577

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 5 117

Räntekostnader och liknande resultatposter -215 416 -1 155

Summa finansiella poster -215 416 3 962 

Resultat efter finansiella poster 103 284 199 539

Bokslutsdispositioner

Övriga bokslutsdispositioner 70 000 0

Summa bokslutsdispostioner 70 000 0

Resultat före skatt 173 284 199 539

Årets resultat 173 284 199 539
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Balansräkning

 
Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 15 237 62 651 

Summa materiella anläggningstillgångar 15 237 62 651

Summa anläggningstillgångar 15 237 62 651

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 435 000 6 325

Övriga fordringar 27 948 820 929

Pågående projekt 4 11 869 809 4 624 808

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 557 501 400 418

Summa kortfristiga fordringar 12 890 258 5 852 480

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 4 173 342 4 173 342

Summa kortfristiga placeringar 4 173 342 4 173 342

Kassa och bank

Kassa och bank 7 263 299 18 383 518

Summa kassa och bank 7 263 299 18 383 518

Summa omsättningstillgångar 24 326 899 28 409 340

SUMMA TILLGÅNGAR 24 342 136 28 471 991



16 SVID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2017

Balansräkning forts.

 
Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 15 000 15 000

Donationsmedel 140 651 140 651 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 155 651 155 651

Fritt eget kapital

Verksamhetsreserv 4 630 000 4 700 000

Balanserat resultat 332 985 133 446

Årets resultat 173 284 199 539

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 5 136 269 5 032 985

Summa eget kapital 5 291 920 5 188 636

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 329 972 9 365 103

Summa avsättningar 2 329 972 9 365 103

Kortfristiga skulder

Erhållna, ej utnyttjade anslag 12 659 632 8 026 071

Leverantörsskulder 570 470 458 207

Övriga skulder 376 885 1 121 130

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 113 257 4 312 844

Summa kortfristiga skulder 16 720 244 13 918 252

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 342 136 28 471 991
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) 
om årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: 3-5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

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

NOT 2 MEDELANTALET ANSTÄLLDA

 
2017 2016 

Medelantalet anställda 5 8

NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 702 352 668 229

Inköp 0 39 237

Försäljningar/utrangeringar 0 -5 114

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 702 352 702 352

Ingående avskrivningar -639 701 -607 550

Försäljningar/utrangeringar 0 5 114

Årets avskrivningar -47 414 -37 265

Utgående ackumulerade avskrivningar -687 115 -639 701

Utgående redovisat värde 15 237 62 651
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper forts.

NOT 4 PÅGÅENDE PROJEKT 

 2017-12-31 2016-12-31 

Eco Design Circle 1 445 700 388 512

L4IDS (Learning for Innovative Design for Sustainability) 19 969 13 342

Användardriven Innovation för bättre välfärdstjänster 5 313 197 2 412 328

Medlemsservice för SKLs medlemmar 0 246 971

Förnyelselabbet 2 725 826 0

SocKom 247 251 0

Förstudie verksamhetsplan 51 000 0

D & R Konsortium 121 479 121 479

MT Stipendiet 700 893 595 656

Flexit-forskare 1 244 494 846 610

11 869 809 4 624 808

NOT 5 EGET KAPITAL

 
Stiftelse

kapital 
Donations

medel 
Ändamåls

bestämda medel 
Fritt eget 

kapital 
Totalt

Belopp vid räkenskapsårets början 15 000 140 651 4 700 000 332 985 5 188 636
Upplösning lönegarantifond -70 000 -70 000
Årets resultat 173 284 173 284

Belopp vid räkenskapsårets slut 15 000 140 651 4 630 000 506 269 5 291 920

- - - 

SVID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2017

Stockholm 2018-04-23

Alex Liebert 
(Ordförande)

Cecilia Tall Darja Isaksson Magnus Lundin

Anders Rune Thomas Degn Mats Widbom Helen Rönnholm Lars Bülow

Kristina Frisk
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-04-23

Lena Normann
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden  
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SVID, 
Stiftelsen Svensk Industridesign för räkenskapsåret 
2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprät
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 2017-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning
ens övriga delar. 

-

-

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhål
lande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

-

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 
har utförts av en annan revisor som lämnat en revi
sionsberättelse daterad 2017-04-26 med omodifierade 
uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

-

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel. 

-

-

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe
rättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god 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 jag profes
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

-

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller 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 mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

-

-

-

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

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattning
ar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

-

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
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Revisionsberättelse forts.

betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser base
ras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

-

-

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat re
visionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 

-

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för
fattningar

-

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för SVID,  
Stiftelsen Svensk Industridesign för räkenskapsåret 
2017. 

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

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i  
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i  
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållan
de till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

-

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

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

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

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

- På något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 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 jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på  
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min pro
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, be
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande.  

-

-

Stockholm 2018-04-23

Lena Normann 
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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