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Design och samverkan  
för ett hållbart samhälle F
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SVID ARBETAR FÖR EN HÅLLBAR 
SAMHÄLLSUTVECKLING 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
genom att inspirera företag och 
organisationer till att integrera design som 

verksamhetenförhållningssätt och verktyg i .

Vi vet att 80 procent av en produkts miljöpåverkan 
bestäms i designfasen. Om övergången från ett linjärt till 
ett cirkulärt tänkande ska ske, måste design integreras 
tidigt i produktutvecklingen. Hållbarhetsfrågan måste 
vara i fokus i allt utvecklingsarbete.

I Sverige finns drygt en miljon privata företag. Av dessa 
företag är det bara 0,1 procent som är storbolag, det vill 
säga har över 250 anställda. Det är i de mindre bolagen 
som tillväxtpotentialen för svenskt näringsliv finns. Kan 
vi ge den här målgruppen designmetodik som verktyg 
för innovation och förändring i kombination med ett 
hållbarhetstänk så har vi kommit en lång bit på väg.

Mikro-, små och medelstora företag är en viktig mål
grupp, både för oss och för Tillväxtverket som ger oss 
verksamhetsbidrag. Under 2018 startade vi programmet 
Designdrivet, där vi utbildar de mindre bolagen i design
tänkande och hur man arbetar med designmetodik.

-

-

I skrivande stund börjar vi se resultaten av vårt arbete. 
Bland annat har ett av företagen som gått programmet 
utvecklat en ny unik komposterbar engångsprodukt för 
dentalmarknaden.

Vi arbetar nu vidare med att nå ut till och utbilda före
tagsfrämjare i hela landet så att de kan lägga till design 
som verktyg i sin verktygslåda för affärsutveckling.

-

Inom EU-projektet EcoDesign Circle, där SVID deltagit 
tillsammans med fem andra EU-länder, har den nya 
Hållbarhetsguiden tagits fram. Hållbarhetsguiden är ett 
verktyg för små och medelstora företag som vill arbeta 
på ett mer hållbart sätt. 

I februari kunde vi tack vare Arvsfonden fortsätta arbe
tet inom Förnyelselabbet. Förnyelselabbet arbetar med 
systemdesign, ett område som ligger i framkant för vad 
design kan vara och göra. Med de stora samhällsut
maningar vi står inför krävs det nya sätt att arbeta på, 
över organisationsgränser och tvärs igenom stuprör. 
Det är här Förnyelselabbet kan hjälpa till. Förnyelselab
bet samlar aktörer och medborgare för att tillsammans 
hitta lösningar på komplexa utmaningar med hjälp av 
designmetodik.

-

-

-

Under 2018 har vi tagit steget till större samverkan  
inom designområdet. I januari 2019 gick flytten till 
Skeppsholmen i Stockholm där vi nu sitter tillsammans 
med Svensk Form nära Moderna museet och ArkDes. 
Design Sweden, tidigare Sveriges Designer, har även 
fått sin postadress i våra lokaler. Räknar man in  
Nationalmuseum som ligger på andra sidan bron så 
finns nu ett kluster av designfrämjare på Skeppsholmen. 

Under året togs de första stegen mot en hopslagning  
av Intressentföreningen för SVID och Design Region 
Sweden. Vi ser nu med spänning fram emot effekterna 
av sammanslagningen, en mycket större regional  
närvaro och en livaktig och växande förening för designin
tresserade i hela landet. Design finns i hela Sverige 
- och det vill vi ska synas.

-

Tillsammans med Svensk Form spänner vi över en bred 
definition av design. Förenklat beskrivet så fokuse
rar SVID på processen och undervisar i den, medan 
Svensk Form fokuserar på resultatet av designproces
sen och visar upp det, i form av till exempel produkter 
och tjänster, i utställningar och tävlingar.

-

-

Om vi ska få genomslag i designfrågorna så krävs sam
arbete. Flertalet studier visar på att design är en nyckel 
till att skapa framgångsrika företag och organisationer.

-

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid!

Kristina Frisk, vd SVID
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DESIGN I NÄRINGSLIVET

Design stärker Sveriges näringsliv
Företag som använder design i sitt innovations- och förändringsarbete ökar 
chansen att utveckla framgångsrika produkter och tjänster. Design stärker företag 
och gör  dem konkurrenskraftiga.

NDER 2018 STARTADE SVID 
DESIGNDRIVET, en utbildning i 
designmetodik för innovatörer och små 
och medelstora företag. Vid tre tillfällen 
får deltagarna lära sig om designproces

sens olika delar och göra praktiska övningar. Deltagarna 
arbetar med sina egna utmaningar och innovationspro
jekt och får uppgifter att arbeta vidare med och 
coachning från SVID mellan utbildningstillfällena.

-

-

Syftet med utbildningen är att lära sig att använda 
designmetodik för att få en förståelse för kvalitativt och 
effektivt innovations- och förändringsarbete. I förläng
ningen skapar det förståelse för värdet av att använda 
design vid produktutveckling och förändringsarbete.

-

SVID genomförde under året fyra Designdrivet-utbild
ningar i samarbete med Movexum i Gästrikland, Kinda 
Växtkraft och Göteborgs Uppfinnareförening - GUF. I 
projektet med GUF var Designdrivet en del av utbild
ningen Uppfinnarlotsen som genomfördes i samarbete 
med Drivhuset och Coompanion, med finansiering från 
Vinnova.

-

-

Efter sommaren togs flera kontakter med olika företags
främjare i syfte att skala upp arbetet med Designdrivet. 

-

Genom att utbilda företagsfrämjare i designmetodik kan 
SVID nå ut med designprocessen till fler företagare. 
Tillsammans med Almi Företagspartner i Linköping 
planerade SVID ett ettårigt kompetensprogram för 
företag där Designdrivet är en del av programmet. 
Upplägget är att företagsrådgivare från Almi går bredvid 
SVIDs utbildare under Designdrivet-delen och lär sig 
designprocessen och dess verktyg. 

Under hösten sökte Mälardalen Industrial Technology 
Center i samarbete med SVID, Mälardalens högskola, 
Eskilstuna Fabriksförening och Södertälje Science Park 
stöd för projektet DigiMission från Tillväxtverkets 
program Smart industri i regionerna 2.0. Projektet är en 
del av omställningen till en smart industri i Mälardalen 
och Östra Mellansverige. Genom samarbete mellan 
företagsfrämjare ska insatser riktade till små och 
medelstora industriföretag göras för att hjälpa till med 
företagens digitalisering.

MOBEVI, Mobilitet och transporter för besöksnäringen 
efter väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka, är en förstudie 
som genomförs av Region Västerbotten i samarbete med 
mastersstudenter från Designhögskolan vid Umeå 
universitet. Förstudien kommer att förbereda ett test av  
en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare 
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och matvaror längs denna sträcka. Förstudien pågår 
under 2018 och 2019 och finansieras av Tillväxtverket,  
Trafikverket och Region Västerbotten. SVID finns med i 
styrgruppen och stöttar projektet i designprocessen. 
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SUSANNE ADOLFSSON PÅ FINESS HYGIENE AB ÄR EN AV 
DE SOM GENOMGÅTT UTBILDNINGEN DESIGNDRIVET. 
UTBILDNINGEN HAR LETT TILL POSITIVA FÖRÄNDRINGAR 
I FÖRETAGET.

Under hösten hölls en introduktion i designprocessen 
för medlemmarna i styrgruppen och referensgruppen.

I november deltog SVID i Innovation Race, som 
organiserades av Gnosjö Automatssvarvning, medlem i 
Intressentföreningen för SVID. Innovation Race genom
fördes på mässan ELMIA Subcontractor i Jönköping. 
Under 24 timmar genererade deltagarna idéer. Arbetet 
fortsätter under 2019 och kommer att presenteras på 
ELMIA Subcontractor 2019.

-

Under året har SVID gett ett antal inspirationsföreläs
ningar. SVID var bland annat med på en vd-nätverks
träff i Rimforsa i Östergötland och föreläste om design 
på strategisk nivå. På TEBABs (Teknikföretagens 
Branschgrupper AB) kick-off presenterade SVID 
begreppet Design Thinking. Deltagarna fick även  
göra en övning som illustrerar effekten av att prata  
med användaren innan man utvecklar varor och  
tjänster för dem.

-
-
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DELTAGARE I PROGRAMMET UPPFINNARLOTSEN FICK 
BLAND ANNAT ÖVA PÅ ATT GÖRA ENKLA PROTOTYPER.
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DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR

Design gör olika perspektiv synliga i komplexa 
samhällsutmaningar
En hållbar samhällsutveckling efterfrågar nya sätt att förstå problem och behov. SVID 
arbetar med att sprida design som metod och verktyg för att lösa komplexa problem. 

VIDS LABB, FÖRNYELSELABBET, 
arbetar med komplexa samhällsutmaning
ar. De samlar olika aktörer och invånare för 
att tillsammans hitta lösningar på problem 
med hjälp av designmetodik. Genom 

designprocessen visualiseras utmaningar från olika 
perspektiv.

-
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CHILD PROTECTION INNOVATION LAB. 

Under 2018 fick SVID ny finansiering från Allmänna  
Arvsfonden för att arbeta med att förbättra vardagen  
för, och tillsammans med, nyanlända barn och unga  
och aktörer i deras närhet. Uppdraget handlar också 
om att se över hur en sektorsövergripande plattform för 
att lösa komplexa samhällsutmaningar skulle kunna se 
ut, där nyanlända barn och ungas integration på bästa 
sätt skapas, finansieras och förvaltas. 

Under 2018 fortsatte arbetet i de testmiljöer som  
etablerats under Förnyelselabbets första uppdrag från 
Socialdepartementet. Uppdraget handlar om att 
förbättra mottagandet av ensamkommande flykting
barn och unga. I Mölndal utarbetades ett koncept för 
värderingslabb och i Nacka och Nynäshamn togs en 
checklista fram för gode män och samverkan mellan 
gode män och skola.

-

Tillsammans med Sollentuna kommun fortsatte 
Förnyelselabbet att testa appen Meet Sweden.  
Meet Sweden handlar om att förbättra informations
överlämningen mellan nyanlända ungdomar och  
myndigheter. Under året fortsatte konceptet att ut
forskas. I partnerskap med PwC och med finansiering 
från Vinnova utforskade Förnyelselabbet om den app 
som tagits fram i konceptet skulle kunna inkludera  
informationsutbyte digitalt mellan relevanta myndig
heter och kommuner, via så kallad blockkedjeteknik. 
Slut-satsen blev att det finns goda anledningar att  
titta vidare på blockkedjetekniken som lösning.

-

-

-

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR
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ENSAMKOMMANDE UNGDOM BERÄTTAR OM SIN RESA 
OCH DET FÖRSTA MÖTET MED SVERIGE VID AVSLUT
NINGSMÖTET FÖR CHILD PROTECTION INNOVATION LAB. 
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PROTOTYP AV APPEN MEET SWEDEN 
MED INFORMATIONSUTBYTE VIA 
BLOCKKEDJETEKNIK.
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-
UNGDOMAR I VAGGERYDS KOMMUN VISAR MED VAL AV 
OLIKA SORTERS SNÖREN HUR RELATIONEN MELLAN 
LÄRARE, ELEV OCH VÅRDNADSHAVARE UPPLEVS.

I Child Protection Innovation Lab arbetade  
Förnyelselabbet tillsammans med UNHCR för att 
förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande 
barn i Sverige. I tre sektorsövergripande workshoppar 
guidade Förnyelselabbet ensamkommande barn och  
yrkesverksamma inom området i att utforska och ta 
fram idéer på förbättringar.

Projektet resulterade i konceptet Barnlanda som handlar 
om att tillhandahålla en trygg kontaktperson med egen 
erfarenhet av att komma ensam till Sverige, att upp
rätta ett ”trepartssamtal” mellan barn, socialtjänst och 
anvisningskommun och ett koncept liknande Barnahus, 
men för asylsökande barn och unga. I Barnahuset skulle 
personal från Migrationsverket, socialtjänsten med flera 
finnas på plats, och tillsammans kunna bedöma vad 
som är bäst för barnet. Barnahus finns idag för att ta 
emot barn som misstänks vara utsatta för övergrepp. 
Barnet får där träffa läkare, polis, åklagare, socialtjänst 
och barnpsykiatri på ett ställe.

-

Child Protection Innovation Lab avslutades i december 
med ett rundabordssamtal med representanter från 
bland annat UNHCR Europa, Socialdepartementet och 
Justitiedepartementet. UNHCR kommer fortsatt att ha 
en dialog med nyckelaktörer om hur man kan ta vidare 
insikter från projektet.

På uppdrag av Skolverket har Vaggeryds kommun och 
Förnyelselabbet utforskat hur familjesamverkan med 

nyanlända familjer kan förbättras. Elever, vårdnadsha
vare, pedagoger och lärare har varit med i arbetet som 
resulterade i tre utvecklingsområden att arbeta vidare 
med: hur man kan öka förståelse och trygghet innan 
skolstart, hur hemmets och skolans roller i stödet till 
eleven kan förtydligas och hur hem och skola gemen
samt kan stötta elevens framtidsdrömmar.

-

-

Tillsammans har deltagarna tagit fram idéer som intro
duktionsfilmer, samverkansskalor som samtalsunderlag 
och schemalagda drömtimmar där elever får träffa olika 
yrken genom bland annat studiebesök.

-

Under hösten lanserades Förnyelselabbets webbplats 
www.fornyelselabbet.se.

F
O

T
O

: 
F

R
E

D
R

IK
 O

L
A

U
S

S
O

N

ELEVER FRÅN ÅRSKURS 6 I VAGGERYDS KOMMUN 
PRESENTERAR EN IDÉ OM ATT VARJE NY ELEV SKA 
FÅ EN FIKASTUND MED KLASSLÄRAREN INNAN 
SKOLSTART FÖR ATT SKAPA ÖKAD TRYGGHET FÖR 
BÅDA PARTER. 

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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HÅLLBARHET

 
 

Design för en hållbar planet 
Flera projekt som SVID drivit eller deltagit i under 2018 har haft som syfte att bidra till 
omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

E
KODESIGN ÄR EN GRUNDSTEN I 
ARBETET där SVID på olika vis har 
samarbetat, uppmuntrat och utbildat 
företag och universitet i cirkulärt arbete 
och ekodesign. EcoDesign Circle är ett 

EU-finansierat projekt via Interreg Baltic Sea Region 
Programme där syftet har varit att öka kunskapen om 
ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora 
företag, designorganisationer och universitet. Målet har 
varit att bland annat utbilda och medvetandegöra 
cirkulära metoder.

Under året lanserades en ny internationell webbplats, 
www.sustainabilityguide.eu, med information och 
verktyg om hållbarhetsarbete med ekodesign i fokus. 
Flera filmer om ekodesign spelades in som inspirations- 
och utbildningsmaterial. Filmerna finns att se på den nya 
webbplatsen och på YouTube. En svensk version av 
webbplatsen kommer att lanseras under 2019.

En vandringsutställning om ekodesign togs fram under 
hösten och invigdes i samband med en konferens om 
cirkulär ekonomi på Science Park Borås. Utställningen 
fanns även under en period på Navet, en del av Science 
Park Borås som riktar sig mot skolor och unga.

Som en del i projektet har SVID genomfört flera 
workshoppar med små och medelstora företag och 
designbyråer. Företagen och byråerna har utbildats  

i ekodesign och fått hjälp att hitta effektiva sätt att 
komma igång med sitt omställningsarbete till en  
cirkulär ekonomi.

Under året startades även ett kompetensnätverk om 
cirkulärt arbete och hållbara metoder. Syftet med 
nätverket är att öka kunskap om hållbarhet bland 
designcentra, yrkesverksamma och beslutsfattare  
som arbetar med ekodesign men även att involvera 
företag, högskolor, offentlig sektor och konsumenter  
för att utbyta erfarenheter och skapa möjligheter för 
samarbete.

Circular Design, Learning for Innovative Design 
for Sustainability, är ytterligare ett internationellt 
samarbetsprojekt med syfte att öka kunskap och 
användande av ekodesign. Circular Design fokuserar 
mer på forskning och drivs i samarbete med flera 
universitet. Studenter har utfört cirkulära projekt i 
samarbete med företag, som en del i företagens 
omställning till en mer cirkulär affär. SVID har bidragit 
med kompetens, bland annat genom en workshop i 
ekodesign med företagen.

Ideaction är ett åtta veckors kostnadsfritt innovations
program som ska hjälpa nystartade företag att ta sina 
första steg i rätt riktning och se om deras idéer håller 
tekniskt och affärsmässigt. Under året deltog totalt 58 
nystartade företag i programmet. De fick bland annat 

-

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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utbildning och stöd av SVID i att driva och utveckla sina 
företag på ett hållbart sätt. Fokus har legat på ekode
sign som har en viktig roll för att skapa en hållbar 
affärsverksamhet från grunden.

-

-
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GENOMGÅNG AV DE GLOBALA 
HÅLLBARHETSMÅLEN VID WORK
SHOP INOM IDEACTION.
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DELTAGARNA MINGLAR UNDER 
SEMINARIET FÖR DESIGN FÖR 
ENERGIEFFEKTIV VARDAG. 
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I IDEACTION FICK NYSTARTADE FÖRETAG LÄRA SIG 
SKAPA EN HÅLLBAR AFFÄRSVERKSAMHET.
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VANDRINGSUTSTÄLLNING OM EKODESIGN 
SOM HÄR VISAS PÅ SCIENCE PARK BORÅS.
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INFORMATIONSHÄFTE TILL VANDRINGSUT
STÄLLNING OM EKODESIGN.

-

PROGRAMMET DESIGN FÖR ENERGIEFFEKTIV VARDAG 
SKA BIDRA TILL ENERGISYSTEMETS OMSTÄLLNING.

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- 
och utvecklingsprogram som ska bidra till energi
systemets omställning. Programmet drivs av  
Energimyndigheten och koordineras av SVID.

- 

Design för energieffektiv vardag kombinerar energi
forskning och utveckling med design och beteende
vetenskap för att ta fram energismarta produkter och  
tjänster, nya affärsmodeller och kunskap. Programmet 
pågår mellan åren 2018 och 2021 och omfattar  
60 miljoner kronor. 

-
-

Stöd kan ges till forsknings- och utvecklingsprojekt, 
innovations- och demonstrationsprojekt, och till 
aktiviteter som syftar till kommersialisering,  
internationalisering och ett ökat nyttiggörande.

I november hölls ett informationsseminarium om 
programmet och den andra utlysningen 2018. Delta
garna fick veta mer om programmet och utlysningen 
och fick även lära sig mer om energiutmaningen, design 
och beteende och hur man skriver en bra ansökan. 
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SAMVERKAN

Samverkan för att stärka rösterna om design
Under året har SVID tagit flera steg för att öka samverkan mellan olika designorganisationer 
i Sverige. SVID har även samarbetat med de nordiska designorganisationerna och organisa
tioner i övriga EU, både i egna initiativ och i EU-projekt.

I
REGERINGENS PROPOSITION GESTAL
TAD LIVSMILJÖ, en ny politik för arkitektur, 
form och design, står det att SVID och Svensk 
Form har en uppgift att samla designområdet. 
SVID påbörjade ett ännu närmre samarbete med 

Svensk Form under året. SVID och Svensk Form har 
representanter i varandras styrelser, och i slutet av året 
förberedde sig SVID inför att flytta in i samma hus som 
 Svensk Form.

-

SVIDs vd gick även in i Design Swedens styrelse 
under året. 

Samtal om stärkt samarbete fördes också med ytterli
gare designorganisationer. Intressentföreningen för 
Stiftelsen Svensk Industridesign är en ideell förening 
som stödjer SVID. Medlemmarna får möjlighet att ut
veckla sin kunskap inom olika aspekter av design och  
får tillgång till ett omfattande nätverk av företag, akademi 
och offentliga verksamheter. Under året hade SVID en 
stor roll i att föra Intressentföreningen för SVID och 
nätverket Design Region Sweden närmare varandra 
med ambitionen att de två föreningarna ska gå ihop.

-

- 

I mars arrangerade SVID och Intressentföreningen för 
SVID konferensen Uppdrag: Användare – Design 
och framtidens utmaningar i Münchenbryggeriet i 

Stockholm. Omkring 100 personer från företag, 
akademi och offentlig sektor kom till konferensen för att 
inspireras av framtidsspaningar, hållbarhet, forskning, 
nätverkande och case från framgångsrika företag.

SVID har även samarbetat med högskolor och 
universitet. Ett exempel på det är Konstfack, där SVID 
har ingått i ämnesrådet som ska utveckla skolans 
industridesignutbildning.

SVID anlitas ofta som expertkompetens och samarbets
partner vid designtävlingar. 

-

Design S – Swedish Design Awards riktar sig till 
professionella designer, formgivare, arkitekter, produ
center och företag som arbetar med design i bred 
bemärkelse. Svensk Form står bakom utmärkelsen.  
I 2018 års tävling var SVID värd för kategorierna Industri
design och produktdesign B2B, Industridesign och 
produktdesign B2C och Tjänstedesign. Totalt 600 
bidrag kom in till de 14 tävlingskategorierna. 

-

-

Stora Designpriset uppmärksammar affärsframgångar 
med ett integrerat och konsekvent designarbete. Priset 
tilldelas svenska företag och deras designleverantörer 
och delas ut en gång per år av Teknikföretagen i 
samverkan med SVID och Svensk Form. Syftet med 

-

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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priset är att lyfta fram industridesignens viktiga roll  
för produktutveckling och lönsamhet. Prissumman är 
250 000 kronor. 2018 års Stora Designpris gick till  
den elektriska offroadmotorcykeln Kalk från Cake.

KALK FRÅN CAKE VANN 
STORA DESIGNPRISET 2018.

THE NORDIC DESIGN RESOURCE UNDERSÖKER 
DESIGNENS OCH DESIGNERNS ROLL. 

F
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VINNARNA I 2018 ÅRS SWEDISH DESIGN AWARDS.

SVID delar årligen ut Michael Treschow-stipendiet, 
som har som syfte att underlätta eller möjliggöra för en 
student att fördjupa sin designkompetens på avancerad 

nivå genom att få testa design inom nya områden. 
Arbetet med 2018 års stipendium påbörjades under 
2018, och stipendiet kommer att delas ut under 2019.

Designens och designerns roll har förändrats avsevärt 
under det senaste decenniet. Det visade The Nordic 
Design Resource, som är den hittills mest omfattande 
undersökningen av nordiska designer. Undersökningen 
genomfördes av de nordiska designorganisationerna 
Danish Design Center, DOGA – Design and 
Architecture Norway, Island Design Center, 
Design Forum Finland och SVID i samarbete med 
Nordic Innovation och marknadsundersökningsföretaget 
Seismonaut. Hela studien finns på  
www.nordicdesignresource.com. 

EcoDesign Circle är ett EU-finansierat projekt via 
Interreg Baltic Sea Region Programme, som arbetar för 
att öka kunskap om ekodesign hos små och medelstora 
företag, designer och designorganisationer i Öster
sjöregionen. SVID representerar Sverige tillsammans 
med Green Leap på KTH. I projektet verkar design
organisationer och universitet från Tyskland, Estland, 
Litauen, Polen och Finland. 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.

-

-

SAMVERKAN

http://www.nordicdesignresource.com
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DESIGN FÖR ENERGIEFFEKTIV VARDAG ÄR ETT FORSK
NINGS- OCH UTVECKLINGSPROGRAM SOM SKA BIDRA 
TILL ENERGISYSTEMETS OMSTÄLLNING.

FORSKNING

Forskning om design skapar ny kunskap och 
nya lösningar
SVID stödjer forskning om och kring design och gör resultaten tillgängliga för fl er.

UR GÅR DET ATT HITTA PUBLICE
RAD FORSKNING OM DESIGN?
Under 2018 publicerades det 6100 
vetenskapliga publikationer som hade 
anknytning till design i Sverige. 

Designresearch.se är SVIDs digitala verktyg som 
hjälper besökare att hitta och använda designforskning 
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. 
Verktyget hämtar information från öppna data från 
Kungliga biblioteket, KB. SVID spred information om 
den nya designforskningen bland annat i sitt nyhetsbrev.

-

I juni presenterade Matilda Legeby och Hanna 
Andersson, designer på Förnyelselabbet på SVID, 
artikeln ”Guiding the welfare state towards a co
creative and explorative mindset: When a crisis is an 
opportunity”, som de skrivit tillsammans med Stefan 
Holmlid, professor i design vid Linköpings universitet, på 
forskningskonferensen ServDes 2018 i Milano. Artikeln 
beskriver hur Förnyelselabbet tar sig an sektorsövergri
pande, komplexa utmaningar. 

-

-

Under året startade forsknings- och utvecklingspro
grammet Design för energieff ektiv vardag. Program
met drivs av Energimyndigheten och koordineras av 
SVID.

-
-

I ett av de beviljade projekten inom Design för energief
fektiv vardag, DEVA - Skolor, utforskas designalternativ 
och möjligheterna att integrera gröna växter i skolornas 

-

inomhusmiljö, något som förhoppningsvis kan förbättra 
både prestandan och välbefi nnandet hos elever och 
lärare. Resultaten av projektet skulle kunna ge kunskap 
till kommuner och privata skolor om hur man förbättrar 
inomhusklimatet med en kostnadseff ektiv lösning, som 
kompletterar det befi ntliga ventilationssystemet. 
Projektägare är avdelningen för ekoteknik och hållbart 
byggande vid Mittuniversitetet.

Ett annat projekt som beviljades i programmet är Könad 
hållbarhet – Normkritiskt utforskande av energi
praktiker för omställning av vardagslivet med 
institutionen för Samhällsplanering och miljö och 
avdelningen för Urbana och regionala studier vid KTH 
som projektägare. Utifrån etnografi ska och normkritiska 
designperspektiv undersöks inneboende maktstrukturer 
i relationerna mellan praktiker, produkter och miljöer. 
Projektet utforskar bostadsrättsföreningar som en arena 
för att utmana energirelaterade strukturer, praktiker och 
vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll.

-
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-

FÖRNYELSELABBET PRESENTERAR PÅ 
SEMINARIET ”GOVERNING & EVIDENCING” PÅ 
FORSKNINGSKONFERENSEN SERVDES.

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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Årsredovisning 2018

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att 
design ska användas i allt innovations- och förändringsar
bete. Stiftelsen arbetar med företag, off entlig sektor och 
forskning där den 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 off entliga sektorn. 
SVID bildades 1989 med Föreningens Svensk Form, 
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket 
som stiftare.

-

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
Under 2018 expanderade verksamheten kraftigt.

Omsättningen ökade från drygt 7 till över 21 miljoner 
kronor. Under året avslutades fl era projekt och samtidigt 
minskade balansomslutningen påtagligt. Förklaringen är 
att ett antal projekt avslutats under året.

Under 2018 började den nya verksamheten byggas inom 
SVID som fokuserar på utbildning och stöd i design
metodik för små och medelstora företag med behov av 
innovation eller annan förändring. Verksamheten fi nan
sieras genom verksamhetsbidrag från Tillväxtverket som 
tilldelades SVID 2017 och som fortsätter t.o.m. 2019. 

-

-

Vid slutet av året genomfördes en fl ytt från lokalen på 
Münchenbryggeriet till Svensksundsvägen 13 på Skepps
holmen i Stockholm, där SVID nu hyr i andra hand av en 
av sina stiftare, Föreningen Svensk Form. Vi ser Svensk 
Form som en strategisk partner som vi ska utöka vårt 
samarbete med.

-

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG
I samband med fl ytten till nya lokaler behöver vi se över 
och anpassa lokalerna till vår verksamhet. 

Eftersom SVIDs webbplats inte längre går att underhålla 
p.g.a. av en gammal version av Episerver måste den
byggas om. I anslutning till detta kommer vi att behöva se
över SVIDs grafi ska profi l samt bygga det digitala verktyg
för stöd till små och medelstora företag i designmetodik
som planeras.

Årets överskott härrör från ett större projekt som avsluta
des och stängdes under 2018.

-

FRÄMJANDET AV ÄNDAMÅLET
En projektledare för målgruppen små och medelstora 
företag anställdes i januari 2018. Under året genomförde 
SVID utbildning i designmetodik och användardriven inno
vation för sammanlagt 118 företag och innovationsprojekt 
vilket gav god kunskap om hur behoven av stöd ser ut 
från företagens sida. Kunskapen ska nu överföras till 
intermediärer och företagsfrämjare så att de i sin tur kan 
sprida användandet av designtänkande i företagen. Ett 
första samarbete genomförs under 2019 tillsammans med 
Almi Företagspartner i Linköping och fl er intermediärer är 
identifi erade.

-

Inom projektet EcoDesign Circle utvecklades under året 
en digital Hållbarhetsguide och det genomfördes en serie 
utbildningar i cirkulär ekonomi och hållbarhet. 

Ett projekt, Förnyelselabbet, till stor del fi nansierat av 
Arvsfonden startades 1 februari. Förnyelselabbet arbetar 
genom en sektorsövergripande designprocess för en 
bättre situation för nyanlända barn och unga. 

Ett uppdrag togs in från Energimyndigheten där SVID 
agerar kansli för ett av Energimyndighetens program, 
Design för energieff ektiv vardag. I juli anställdes en 
kommunikatör i projektet som löper under 4 år. 

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

13
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Resultat och ställning

Flerårsöversikt (Tkr) 2018         2017 2016 2015

Sitftelsens intäkter 21 634 7 330 10 792 14 435
Årets överskott 2 639 103 199 296
Soliditet (%) 41 22 18 24
Eget kapital 7 931 5 292 5 188 4 989

Förändring av eget kapital 
Stiftelse-

kapital
Donations-

medel
Ändamåls

best. medel
- Övr fritt 

eget kapital
Summa 
kapital       

Belopp vid årets ingång 15 000 140 651 4 630 000 332 985 5 118 636
Disposition av föregående 
års resultat: 173 284 173 284
Förändring av ändamåls-
bestämda medel 2 139 000 2 139 000
Årets överskott 500 400 500 400
Belopp vid årets utgång 15 000 140 651 6 769 000 1 006 669 7 931 320

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

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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Resultaträkning

 
Not

2018-01-01 
-2018-12-31

2017-01-01 
-2017-12-31

Stiftelsens intäkter

Nettoomsättning 6 104 420 254 804

Bidrag 14 793 203 7 075 311

Övriga intäkter 736 272 0

21 633 895 7 330 115

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 239 871 -2 234 254

Personalkostnader 2 -13 717 467 -4 729 746

Avskrivningar och nedskrivningar -36 119 -47 415

-18 993 457 -7 011 415

Förvaltningsresultat 2 640 438 318 700

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 038 -215 416

-1 038 -215 416

Resultat efter finansiella poster  2 639 400  103 284

Bokslutsdispositioner 0 70 000

Resultat före skatt 2 639 400 173 284

Årets överskott  2 639 400  173 284

Disposition av årets överskott

Verksamhetsutveckling -600 000
Webbplats -550 000
Grafisk profil -424 000
Lönegarantifond -565 000

Kvarstående överskott 500 400

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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Balansräkning

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018

 Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 31 323 15 237

31 323 15 237

Summa anläggningstillgångar  31 323  15 237

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 746 946 435 000

Övriga fordringar 58 337 27 928

Pågående projekt 4 785 710 11 869 809

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 285 530 557 501

6 876 523 12 890 258

Kortfristiga placeringar  4 173 342  4 173 342

Kassa och bank  8 321 715  7 263 299

Summa omsättningstillgångar  19 371 580  24 326 899

SUMMA TILLGÅNGAR 19 402 903 24 342 136
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Balansräkning forts.

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018

2018-12-31Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundna reserver 155 651 155 651

155 651 155 651

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel 4  6 769 000  4 630 000

Balanserat kapital 1 006 669 506 269

7 775 669 5 136 269

Summa eget kapital  7 931 320  5 291 920

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 329 972 2 329 972

Summa avsättningar 2 329 972 2 329 972

Kortfristiga skulder

Erhållna, ej utnyttjade bidrag 7 081 269 12 659 632

Leverantörsskulder 630 590 570 470

Övriga skulder 287 364 376 885

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 142 388 3 113 257

Summa kortfristiga skulder 9 141 611 16 720 244

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 402 903 24 342 136

2017-12-31
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

NOT 1 REDOVISNINGS‑ OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla
gen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet 
med BFNAR 2012:1 Årsredovisningen och koncernredovisning 
(K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovis
ningsprinciper.

-

-

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaff ningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

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

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

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

Övriga intäkter
Under övriga intäkter redovisas intäkter som inte är primära för 
stiftelsen. En del av stiftelsens lokal hyrs ut och hyresintäkten 
redovisas som övrig intäkt. Hyresintäkter redovisas till det verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff ningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventu
ella nedskrivningar. 

-

Materiella anläggningstillgångar  

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

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

Nyckeltalsdefi nitioner
Sitftelsens intäkter
Stiftelsens intäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

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

-

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

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar 
och skulder.

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

NOT 2 MEDELANTALET ANSTÄLLDA 

SV ID, ST IF TELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN 2018

 2018-12-31 2017-12-31

Medelantalet anställda 10 5

NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 702 352 702 352

Inköp 52 205 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 754 557 702 352

Ingående avskrivningar -687 115 -639 701

Årets avskrivningar -36 119 -47 414

Utgående ackumulerade avskrivningar -723 234 -687 115

Utgående redovisat värde  31 323  15 237

NOT 4 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL 

 2018-12-31 2017-12-31

Lönegarantifond 5 195 000 4 630 000

Verksamhetsutveckling 600 000 0

Grafisk profil 424 000 0

Webbplats 550 000 0

6 769 000 4 630 000
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Stockholm 190424 
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Min revisionsberättelse har lämnats 190429

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 2018.

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 2018-12-31 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 Revi
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

-

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut
talanden.

-

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 hu
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent

-

-

ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

-

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning 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 ändamåls
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på 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 uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets
faktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk

-

-
-
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Revisionsberättelse forts.

samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo
visningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

-
-

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisio
nens planerade omfattning och inriktning samt tidpunk
ten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag iden
tifierat.

-
-

-

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för SVID,  
Stiftelsen Svensk Industridesign för räkenskapsåret 2018. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte hand
lat 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 av
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt  
uttalande.

-

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

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där
med 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 revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen.

-

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

-

-

Stockholm 2019-04-29

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 genomföran
det av stiftelsens långsiktiga verksamhets
plan;

-
-

• 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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