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Vd har ordet 

Tillsammans för en hållbar 
samhällsutveckling 
 

Alex Liebert, t.f. vd och ordförande för SVID 

Under de trettio år som SVID har funnits, har 
design vidareutvecklats från ett verktyg 
inom industrin till en process och ett 
förhållningssätt för utveckling av fysiska och 
digitala produkter, tjänster, strategier, 
affärer och policyer. Idag finns design även 
i ledningsgrupper, i styrelserum, hos 
myndigheter och inom politiken, och 
används i allt från utvecklingsinsatser till 
stora samhällsutmaningar.  

I september slutade Kristina Frisk som vd för 
SVID. Under tiden vi arbetade med att 
rekrytera hennes efterträdare, gick jag in 
som tillförordnad vd utöver mitt uppdrag 
som ordförande i SVIDs styrelse. Det har 
varit lärorikt att lära känna organisationen 
på ett djupare plan och se det fantastiska arbete som utförs av våra engagerade medarbetare. I 
februari 2020 tillträder Jonas Olsson tjänsten som vd på SVID. Jonas kommer närmast från en tjänst 
som sakkunnig och expert på ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design.  

Vårt uppdrag är kanske viktigare än någonsin. Visionen, en hållbar samhällsutveckling genom 
design, innefattar alla de områden som är viktiga för ett hållbart samhälle där design gör nytta. 
Design har en enorm potential i omställningen till ett mer hållbart samhälle där behov från 
människorna, de samhällssystem som människorna finns inom och inte minst planetens egna behov 
behöver tas tillvara.  

För att nå en hållbar samhällsutveckling genom design kan vi inte agera ensamma. Vi fortsätter 
därför att stärka och utöka vårt samarbete med designorganisationer, företagsfrämjande 
verksamheter, offentliga verksamheter och akademi i både Sverige och Europa.  

I januari 2019 flyttade vi in i samma hus som Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm och 
arrangerade bland annat ett seminarium kring design och dess roll i omställningen till en hållbar 
samhällsutveckling i Almedalen tillsammans med Svensk Form, Svensk Form Gotland, Form/Design 
Center och Design Sweden. Under året beslutades även sammangåendet mellan 
Intressentföreningen för SVID och Design Region Sweden. Den nya föreningen blir större och mer 
kraftfull och vi kan se många samverkanseffekter med ett brett och aktivt nätverk inom design över 
hela Sverige.  

Vi har fortsatt att utbilda i designmetodik för innovatörer och små och medelstora företag. Genom 
att stärka företagsfrämjare med designkompetens kan vi nå ut till fler företag, något som har lett till 



                      3/33 

 
  

 

 

att vi har ökat samarbeten med flera strategiska parter och skiftat fokus till att rikta 
utbildningsinsatser till företagsfrämjare i det svenska innovationssystemet.  

Det EU-finansierade projektet EcoDesign Circle har blivit förlängt fram till och med 2021. Därmed 
kan vi tillsammans med övriga projektpartner fortsätta arbetet med att öka kunskapen om 
ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designorganisationer och universitet. 
I forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som vi koordinerar åt 
Energimyndigheten, beviljades medel till 21 projekt som ska ta fram nya affärsmodeller, kunskap, 
produkter och tjänster för att bidra till energisystemets omställning. 

Design har stor potential i arbetet med komplexa samhällsutmaningar. I Förnyelselabbet arbetar vi 
med olika samhällsutmaningar och har samlat aktörer och invånare för att tillsammans visualisera 
utmaningar och hitta lösningar på problem med hjälp av designmetodik. Vårt arbete togs även upp 
i Tillitsdelegationens forskningsrapport ”Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö”. I 
landet finns flera labbmiljöer, som vi har samlat i nätverket Svenska labbnätverket där kunskap 
både delas och skapas i samverkan. 

I slutet av året beviljades vi fortsatt verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för de kommande tre 
verksamhetsåren. Vi sökte även och beviljades stöd från Tillväxtverket för två nya projekt kopplade 
till Tillväxtverkets satsning på att utveckla företag på landsbygderna under 2020. 

Med vår nya visuella identitet och webbplats som vi tog fram under hösten vill vi visa på den bredd 
och stora betydelse som design har. Välkommen in till oss på svid.se! 

 

Alex Liebert 

T.f. vd och ordförande för SVID 

 

 

  

https://svid.se
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Design i näringslivet 

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

SVID har under året fortsatt med att utbilda i designmetodik för innovatörer och små och 
medelstora företag. Syftet med utbildningen är att lära sig att använda designmetodik för att få en 
förståelse för kvalitativt och effektivt innovations- och förändringsarbete. I förlängningen skapar det 
förståelse för värdet av att använda design vid produktutveckling och förändringsarbete. 

Under året har SVID skiftat fokus till att rikta utbildningsinsatser till företagsfrämjare i det svenska 
innovationssystemet. Genom att stärka företagsfrämjare med designkompetens kan vi nå ut till fler 
företag. Under hösten samlade vi insikter och förståelse om målgruppen Almi som organisation, 
inför att utveckla designstöd till dem. Strategiska samarbeten har inletts med Almi, Design i 
Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen. SVID etablerade även samarbetsavtal med flera 
företagsfrämjande organisationer. SVID höll också seminarier om design och vinsterna med design 
för branschorganisationer. 

Under våren genomförde vi tre workshoppar i användarcentrerad affärsutveckling inom 
programmet Tre steg till smart tillväxt, som tagits fram av Almi företagspartner i Linköping i 
samarbete med SVID och Linköpings universitet. Både affärsrådgivare och företag genomgick 
programmet, och flera individuella coachningstillfällen hölls med företagen. Utvärderingar från 
programmet visar att de företag som fått bäst resultat är de som har haft förankring i ledningen, 
deltagit med fler än en person vid samtliga workshoppar och prioriterat att använda metoderna 
och göra hemuppgifterna.  
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Ett digitalt utbildningsmaterial och stöd, Designprocessguiden, togs fram och publicerades på SVIDs 
webbplats. I guiden berättar vi om de olika faserna i designprocessen och hur du använder dig av 
dem för att utveckla nya produkter eller tjänster. Guiden är kostnadsfri och ligger öppen för alla att 
ta del av på www.svid.se/designprocessguiden. 

I slutet av året blev SVID beviljade medel för ett nytt projekt inom Tillväxtverkets utlysning ”Utveckla 
företag på landsbygderna” tillsammans med Design i Västernorrland och Region 
Jämtland/Härjedalen. Projektet kommer att starta i början av 2020.  

Projektet DigiMission är en del av omställningen till en smart industri i Mälardalen och Östra 
Mellansverige. Genom samarbete mellan företagsfrämjare ska insatser till små och medelstora 
industriföretag göras för att hjälpa till med företagens digitalisering. Under året genomförde SVID 
tillsammans med Living Lab från Mälardalens högskola en utbildning i designmetodik för övriga 
projektdeltagare. Projektet genomförde även behovsanalyser och insatser för att få företag 
intresserade av att delta i projektet, och arbetade med ökad samverkan mellan de deltagande 
organisationerna i projektet för att förstå vilken kompetens som deltagarna inom DigiMission kan 
erbjuda företagen. Projektet genomförs av Mälardalen Industrial Technology Center i samarbete 
med SVID, Mälardalens högskola, Eskilstuna Fabriksförening och Södertälje Science Park med stöd 
från Tillväxtverket.  

Som en del i projektet DigiMission, har SVID tagit del i den regionala utvecklingsaktörsgruppen ÖMS 
(Östra Mellansverige) som arbetar för ökad samverkan med regionala insatser för små och 
medelstora företag i regionen. Inom detta forum höll SVID i seminarier om designprocessens 
påverkan på svensk företagstillväxt. 

Förstudien MOBEVI har förberett ett genomförandeprojekt av en hållbar transport- och 
mobilitetslösning för besökare och matvaror längs sträckan Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363. 
Under året genomfördes intervjuer och workshoppar för att sätta mål, målgrupper och kundresor, 
som slutligen ledde fram till konceptbeskrivningar baserat på de behov och effekter man funnit. 
SVID har funnits med i styrgruppen och stöttat projektet i designprocessen och med 
upphandlingsstöd för köp av designtjänster. Förstudien, som avslutades i december, har 
genomförts av Region Västerbotten i samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet, och 
med finansieras av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten. 

I början av året utvärderades 2018 års utbildningsinsats mot Göteborgs uppfinnarförening med 
goda resultat. Insikten om behovet av designkännedom var ett genomgående inslag bland 
samtliga medverkande. I mars gjorde representanter från Tillväxtverket tillsammans med SVID ett 
studiebesök hos Finess Hygiene AB, ett av företagen som gick igenom SVIDs första Designdrivet-
utbildning i Kisa. Vi fick ta del av de effekter på hela organisationen och dess verksamhet som blev 
resultatet av utbildningen. I maj lanserade Finess Hygiene sin nya serie BIO, som består av 
komposterbara bionedbrytbara engångsprodukter för vården. 

 

 

https://www.svid.se/designprocessguiden
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Som ett led i vårt deltagande på mässan Elmi Subcontractor, etablerades ett samarbete med 
initiativet MakerSquare, som syftar till att utveckla en nationell arean för inhemsk produktion. Under 
året genomfördes två inledande workshoppar till Makersquare och SVID. Som ett resultat av SVIDs 
involvering i Konstfacks ämnesråd, genomfördes ett första studiebesök till Gnosjöregionen och 
MakerSquare för industridesignstudenter från Konstfack.  

 

SVID genomförde workshoppar i 
användarcentrerad affärsutveckling inom ramen för 
Almis program Tre steg till smart tillväxt. 

 

Designprocessguiden är ett digitalt 
utbildningsmaterial och stöd för att utveckla nya 
produkter eller tjänster. 
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Design i offentlig sektor 

Design synliggör olika perspektiv i 
komplexa samhällsutmaningar 
För att förstå komplexa samhällsutmaningar behöver man synliggöra alla olika perspektiv.  
Förnyelselabbet på SVID arbetar med komplexa samhällsutmaningar. Vi samlar aktörer och 
invånare för att tillsammans visualisera utmaningar och hitta lösningar på problem med hjälp av 
designmetodik.  

Under 2019 genomförde Förnyelselabbet på SVID nulägeslabb där vi har arbetat med utmaningar 
kopplat till nyanlända barn och ungdomar i Österåker, Botkyrka och Degerfors kommun, inom 
projektets finansiering från Arvsfonden. Ett nulägeslabb handlar om att skapa en gemensam 
problembild genom att synliggöra flera perspektiv på en utmaning tillsammans med aktörer och 
invånare. SVID har träffat målgrupper och systemaktörer på plats, och genomfört workshoppar, 
intervjuer och observationer och byggt kunskap kring vad utmaningen består av tillsammans med 
lokalt upprättade labbarbetsgrupper.  

På Arvsfondsdagen i december presenterade SVID de insikter som kommit fram under labben i 
Österåker, Botkyrka och Degerfors. Många viktiga aktörer med kunskap om utmaningen var 
samlade, och genom att också testa vår metod i ett framtidslabb kunde vi avslutningsvis förmedla 
viktiga insikter till de riksdagspolitiker som var på plats. 

SVID har varit med vid ett flertal stora evenemang för att sprida Förnyelselabbets arbete och 
insikter. I Almedalen arrangerade vi ett seminarium tillsammans med PwC, SKL och 
Migrationsverket och diskuterade utmaningar med att dela information och system mellan många 
olika aktörer. På Kvalitetsmässan 2019 deltog vi med ett pop-up-labb och framtidslabbade om allt 
från systemet kring nyanlända till detaljplaneprocesser. SVID är medlemmar i Hack for Sweden, och 
planerar att utöka samarbetet.  



                      8/33 

 
  

 

 

Under året etablerades ett samarbete med Tillitsdelegationen. Förnyelselabbets arbete 
presenterades på Forum Tillit, och omnämndes i Tillitsdelegationens forskningsrapport ”Politisk 
handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö”.  

SVID har fortsatt att utveckla nätverket Svenska labbnätverket. I nätverket skapas en kunskapsallians 
och gemensamma lärprojekt initieras. Vid ett seminarium på Infrastrukturdepartementet 
presenterade SVID sitt labb- och nätverksarbete, och på vilket sätt detta kan bidra till ett bättre 
svenskt innovationssystem.  

Under året genomfördes även ett frukostseminarium där Josina Vink, designer och forskare, 
berättade om estetiska interventioner och hur de kan hjälpa oss att göra det osynliga synligt. Vid ett 
lunchseminarium i samarbete med Vinnova delade Banny Banerjee, Director of Stanford 
Changelabs med sig av sina erfarenheter av systemtransformation och den metodik han har 
utvecklat för att angripa verkligt komplexa utmaningar. 

 

 

 

Pia McAleenan, SVID, (t.v.) deltog på 
Infrastrukturdepartementets dialog 
om digital innovation i offentlig sektor. 
Här med Mikael Ahlström, H4S 
Advisory Board, Kristine Uhlander, 
DIGG och Anders Ygeman, 
Digitaliseringsminister. 

 

På Kvalitetsmässan 2019 deltog SVID 
med ett pop-up-labb och 
framtidslabbade om allt från systemet 
kring nyanlända till 
detaljplaneprocesser. 

 

Möte i nätverket Svenska 
innovationslabb. I nätverket skapas en 
kunskapsallians och gemensamma 
lärprojekt initieras. 
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Hållbarhet 

 
Ekodesign avgörande för ett hållbart 
samhälle 
SVID har under året fortsatt att arbeta för att bidra till omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Det fleråriga projektet EcoDesign Circle gick in i en ny fas och andra aktiviteter har 
tillkommit. 

Hållbarhet är en grundsten i arbetet hos SVID. Under året har vi verkat på flera olika sätt för att nå 
ut med information, kunskap och verktyg för att bidra till omställningsarbetet, med cirkulär design i 
fokus. Föreläsningar på skolor, utbildningar med företag och organisationer och 
kommunikationsarbete har tillsammans bidragit till SVIDs mål att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling, i synnerhet för små och medelstora företag.  

Vi har arrangerat flera föreläsningar och workshoppar för att utbilda personal på flera håll i landet, 
som Tillväxtverket i Stockholm och småföretagare i norr. Fokus har varit design för hållbar 
affärsutveckling. En efterfrågad aktivitet för att få större kunskap och förståelse för vikten av design i 
arbetsprocesser och att skapa lönsamma verksamheter. Utbildningsväsendet är en viktig målgrupp 
för att bidra till att hållbarhet blir det nya normala. Intresset är stort och vi har föreläst och 
arrangerat workshoppar på Beckmans Designhögskola, Konstfack och Södertörns Högskola.  

SVIDs roll som experter inom området har visat sig i form av de många förfrågningar vi får av olika 
instanser för att få hjälp och vägledning inom cirkulär design. Många hör av sig, företagare såväl 
som lektorer och studenter. Det märks även kommunikativt där SVID deltagit i flera intervjuer till 
både tidningsartiklar och uppsatser. 
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Circular Design, Learning for Innovative Design for Sustainability, ett internationellt 
samarbetsprojekt med syfte att öka kunskap och användande av ekodesign, avslutades under 2019. 
Projektet fokuserade på utbildning och forskning och drevs i samarbete med flera universitet. 
Studenter utförde cirkulära projekt i samarbete med företag, som en del i företagens omställning till 
en mer cirkulär affär. SVID guidade studenter hos företag som ligger i framkant inom hållbarhet i 
Sverige och genomförde även workshoppar för företagare och bidrog under projektets gång med 
kompetens, kontakter, rådgivning och genomförande av manualer och informationsmaterial.  

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av 
Energimyndigheten och koordineras av SVID. Programmet kan ge stöd till projekt som kombinerar 
energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram energismarta 
produkter och tjänster, nya affärsmodeller och kunskap. I november hölls programmets första 
årskonferens i Göteborg där deltagarna fick ta del av presentationer från projekt i programmet, 
framtidsspaningar och föreläsningar om design, beteende, nudging och samverkan.  

EcoDesign Circle är ett flerårigt EU-finansierat projekt via Interreg Baltic Sea Region Programme 
där syftet är att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, 
designorganisationer och universitet. Metoder och verktyg har utvecklats och färdigställts för att 
erbjudas via webbplatsen Hållbarhetsguiden som är ett nav av kommunikation om hållbar design, 
även den framtagen inom projektet under ledning av SVID. Under 2019 avslutades projektet men 
fick även förtroendet att fortsätta arbetet genom en förlängning. Med en nystart, EcoDesign Circle 
4.0, fortsätter arbetet till och med 2021 med fokus på utbildning och kommunikation, till exempel 
vikten av omställning till tjänster. 

Design för cirkulär ekonomi var namnet på en cirkulär designkurs som genomfördes i form av flera 
dagars workshoppar med små och medelstora företag och designbyråer. Företagen och byråerna 
har utbildats i cirkulär design och fått hjälp att hitta effektiva sätt att komma igång med sitt 
omställningsarbete till en cirkulär ekonomi.  

Ideaction är ett åtta veckors kostnadsfritt innovationsprogram som ska hjälpa nystartade företag att 
ta sina första steg i rätt riktning och se om deras idéer håller tekniskt och affärsmässigt. Under året 
utbildades nystartade företag i att driva och utveckla sina företag på ett hållbart sätt genom att 
använda cirkulär design.  

 
SVID guidade studenter hos företag 

som ligger i framkant inom hållbarhet. 

Här är det företaget Inrego som får 

besök. 

 
Företag och designbyråer utbildades i 

cirkulär design i kursen Design för 

cirkulär ekonomi. 

 
Workshoppen Learning Factory 

arrangerades i flera europeiska 

länder. Här från ett tillfälle i Berlin. 
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Forskning 

 

 
Designforskning bidrar till ett bättre 
samhälle 
 
SVID gör forskningsresultat tillgängliga för fler och stödjer pågående forskning om design.  

Under året har SVID spridit information om designforskning bland annat i sitt nyhetsbrev. 
Forskningen handlade om allt från hur köksapparater kan designas för att minska 
energiintensiv användning, till de mänskliga aspekterna av hur man stödjer ett 
produktdesignteam i övergången till hållbar design. Forskningsartiklarna handlade även om 
alternativa förståelser av servicedesign och hur servicedesign-idéer implementeras. Vid våra 
öppna frukostseminarier berättade forskare som Tim Overkamp och Josina Vink om sina 
aktuella forskningsresultat. 

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.  

Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag drivs av 
Energimyndigheten och koordineras av SVID. Under året var tre utlysningar öppna för 
ansökningar, och totalt 21 nya projekt beviljades ekonomiskt stöd. Gemensamt för alla projekt 
är att de kombinerar energiforskning eller utveckling med design och beteendevetenskap.  

 

https://designresearch.se
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Det finns en stor bredd i projekten som handlar om allt från utveckling av appar och digitala 
plattformar som ska hjälpa till att motivera beteendeförändring och göra det enklare att leva 
hållbart i vardagen, till projekt som utvecklar ramverk för cirkulära affärsmodeller. Men även 
projekt med normkritiska perspektiv finns med, som tittar på jämställdhetsfrågor och 
maktstrukturer i hållbarhetsdiskursen, och vad dessa får för konsekvenser när det gäller att 
uppnå beteendeförändring. 

 

Bildtext 1 Tim Overkamp berättar om 
sin forskningsavhandling ”How 
Service Ideas Are Implemented” vid 
frukostseminarium på SVID. 

Vid Design för energieffektiv vardags 
årskonferens presenterade projekt i 
programmen sina resultat. 

 

Josina Vink, designer och forskare, 
pratar om estetiska interventioner, och 
hur de kan hjälpa oss att göra det 
osynliga synligt. 
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Samverkan 

 

 
Samverkan för att stärka rösterna om 
design  
Under året har SVID fortsatt att utöka samarbete med designorganisationer och andra parter i 
både Sverige och Europa.  

Samarbetet med Svensk Form har ytterligare stärkts under året. I januari flyttade SVID in i samma 
hus som Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm. Under Almedalsveckan höll SVID, Svensk Form, 
Svensk Form Gotland, Form/Design Center och Design Sweden ett gemensamt seminarium om 
hållbarhet, ”Ett hållbart samhälle – vilken roll har design i omställningen?”. SVIDs vd är fortsatt 
styrelsemedlem i både Svensk Form och Design Sweden. 

SVID arbetade aktivt för att föra samman Intressentföreningen för SVID och Design Region Sweden. 
Under respektive organisations föreningsmöte, beslutades om ett sammangående mellan de bägge 
organisationerna. Föreningen blir då större och flera samverkanseffekter förväntas, med ett brett 
och aktivt nätverk inom design över hela Sverige.  

SVID har stärkt sin samverkan med Design i Västernorrland och Designcenter i Jämtland genom en 
gemensam projektansökan. Strategiska samarbeten har även inletts med Almi, Design i 
Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen, kopplat till vårt fokus på riktade 
utbildningsinsatser till företagsfrämjare i det svenska innovationssystemet. Vi etablerade även 
samarbetsavtal med andra företagsfrämjande organisationer för att stärka kunskapen om design i 
näringslivet. SVID har även samarbetat med högskolor och universitet. Ett exempel på det är 
Konstfack, där SVID ingår i ämnesrådet för industridesignutbildningen.  
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SVID anlitas ofta som expertkompetens och samarbetspartner vid designtävlingar.  

Stora Designpriset delas ut till svenska företag och deras designleverantörer av Teknikföretagen i 
samverkan med SVID och Svensk Form. Priset uppmärksammar affärsframgångar med ett 
integrerat och konsekvent designarbete och syftet är att lyfta fram industridesignens viktiga roll för 
produktutveckling och lönsamhet. Prissumman är 250 000 kronor. 2019 års Stora Designpris gick till 
CELLINK för 3D-bioskrivaren BIO X.  

Design S – Swedish Design Awards riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, 
producenter och företag som arbetar med design i bred bemärkelse. Svensk Form står bakom 
utmärkelsen och SVID är samarbetspartner. Under året inleddes förberedelserna inför 2020 års 
tävling.  

Michael Treschow-stipendiet instiftades 2003 och delas ut en gång om året av Michael Treschow i 
samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med stipendiet är att uppmuntra 
designstudenter på avancerad nivå att fortsätta studierna och utveckla sin designkompetens. Under 
2019 delades 2018 års stipendium ut till Alejandro Mandrión Moreno, student vid Designhögskolan. 
Under året har House of Innovation vid Handelshögskolan tagit över hanteringen av Michael 
Treschow-stipendiet. 

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 Östersjöregionen. SVID representerar Sverige tillsammans med Green Leap 
på KTH. Under 2019 blev projektet beviljad en förlängning till och med 2021. I projektet verkar 
designorganisationer och universitet från Tyskland, Estland, Litauen, Polen och Finland. Projektet 
leds av Federal Environment Agency i Tyskland. 

I projektet Circular Design - Learning for Innovative Design for Sustainability har SVID samverkat 
med organisationer, företag och högskolor i Sverige, Spanien, Irland och Nederländerna. Syftet har 
varit att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa. Projektet 
startades 2016 och avslutades i slutet av oktober 2019.  

 

Seminarium under 
Almedalsveckan om vilken roll 
design har i omställningen till ett 
hållbart samhälle. 

 

 

2019 års Stora Designpris gick till 
CELLINK för 3D-bioskrivaren  
BIO X. 

 

 

Det EU-finansierade projektet 
EcoDesign Circle höll i januari 
projektmöte i Vilnius, Litauen. 
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Årsredovisning 
 
Förvaltningsberättelse  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Information om verksamheten 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, vill bidra till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer till att använda design som 
förhållningssätt och process i utvecklingsarbete. Stiftelsen samarbetar med företag, offentlig sektor 
och forskning där den kopplar ihop aktörer, sprider kunskap och stärker möjligheterna till utveckling.  
Stiftelsen arbetar med lärande, forskning, samverkan och påverkan. En stor del av verksamheten 
består av att driva projekt.   

SVID bildades 1989 med Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och 
Tillväxtverket (dåvarande Statens Industriverk SIND) som stiftare. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Omsättningen minskade under 2019 med 10,7 mkr till 10,9 mkr. Anledningen är att stiftelsen under 
2018 hade exceptionellt höga intäkter på grund av vinsten från ett avslutat projekt. Resultatet för 
2019 uppgick till -982 tkr. Förlusten förklaras av kostnaderna för ny webb och grafisk profil för vilka 
medel hade ändamålsbestämts i det egna kapitalet från 2018. SVIDs nya webbplats och grafiska 
profil blev klara i december 2019.  

2019 var sista året för finansieringen av det pågående verksamhetsbidraget (juli 2017 t.o.m. 2019) 
från Tillväxtverket. Under hösten ansökte SVID om nytt verksamhetsbidrag för åren 2020 t.o.m. 2022. 
Verksamhetsbidraget på 6 miljoner kronor för 2020 beviljades 2019-10-31. I beslutet från 
Tillväxtverket framgår att stöd kan komma att beviljas även för 2021 och 2022 och stödperioden kan 
komma att förlängas till år 2021 och 2022.  

Det av Arvsfonden finansierade projektet Förnyelselabbet påbörjade sitt andra år i februari. 
Förnyelselabbet är resursmässigt det mest omfattande projektet inom SVIDs verksamhet.  

I juni avslutades det treåriga projektet EcoDesign Circle som finansierades av EU:s Interreg Baltic 
Sea Region Programme. Ett nytt projekt, EcoDesign Circle 4.0, med syftet att implementera och 
sprida resultat från EcoDesign Circle startade i augusti 2019 och pågår till och med december 2020.  

SVID svarade på Tillväxtverkets utlysning Utveckla företag på landsbygderna med två projektförslag 
kring att stärka kompetens i användarcentrerad designkompetens. Beslut tas i januari 2020. 

Michael Treschow-stipendiet för designstuderande, som SVID har hanterat sedan starten 2003, 
gjorde en paus under 2019, och lämnades sedan över till House of Innovation vid Handelshögskolan 
i Stockholm för fortsatt utveckling och förvaltning.  
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SVIDs vd avslutade sin anställning den 30 september. Rekryteringsprocessen startade i juni, och i 
november beslutade styrelsen tillsättningen av ny vd från och med februari 2020. Under tiden gick 
SVIDs ordförande in som t.f. vd för SVID på deltid.  

I september började ny ekonomiansvarig att arbeta på halvtid. 

Främjande av ändamålet 
Stiftelsen har under året genomfört forskning, utveckling, utbildning, rådgivnings- och 
informationsverksamhet inom designområdet.  

Inom Tillväxtverkets verksamhetsbidrag har SVID utbildat företag och företagsfrämjare i 
designprocessen och designmetodik för att stärka företags arbete med design. Utbildningarna har 
hållits i olika delar av landet.  

EcoDesign Circle syftar till att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och 
medelstora företag, designer och designorganisationer. Den svenska delen representeras av SVID i 
samarbete med Green Leap på KTH. EcoDesign Circle 4.0 syftar till att sprida och implementera 
resultaten från projektet. 

SVID har arbetat med att stimulera forskning och innovation i programmet Design för energieffektiv 
vardag som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten 
och koordineras av SVID.  

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

SVID har samarbetat med Föreningen Svensk Form och branschorganisationen Design Sweden 
under ett gemensamt arrangemang den 1 juli 2019 under Almedalsveckan i Visby. Syftet med 
samverkan var att för målgruppen beslutsfattare i politik och näringsliv profilera hur design kan 
bidra till ett hållbart samhälle.  

Resultat och ställning 
Flerårsöversikt tkr 2019 2018 2017 2016 

Stiftelsens intäkter 10 939 21 634 7 330 10 792 

Årets resultat -982 2 639 103 199 

Soliditet % 22 41 22 18 

Eget kapital 6 949 7 931 5 292 5 188 
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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 6 769 000 1 006 669 7 931 320 

Förändring av ändamåls- 
bestämda medel -1 574 000 1 574 000 0 

Årets underskott -982 442 -982 442

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

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



18/33

Resultaträkning 
Resultaträkning Not 2019-01-01 

-2019-12-31

2018-01-01 

-2018-12-31

Stiftelsens intäkter 

Nettoomsättning 6 001 105 6 104 420 

Bidrag 4 928 706 14 793 203 

Övriga intäkter 9 031 736 272 

Summa stiftelsens intäkter 10 938 842 21 633 895 

Stiftelsens kostnader 

Övriga externa kostnader -6 261 943 -5 239 872

Personalkostnader 2 -5 608 620 -13 717 467

Avskrivningar och 
nedskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar 

-40 408 -36 119

Summa stiftelsens kostnader -11 910 971 -18 993 458

Förvaltningsresultat -972 129 2 640 438 

Resultat från finansiella 
poster 

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 2 240 0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -12 553 -1 038

Summa finansiella poster -10 313 -1 038

Resultat efter finansiella 
poster -982 442 2 639 400 

Resultat före skatt -982 442 2 639 400 

Årets resultat -982 442 2 639 400 
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Balansräkning 
Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella 

anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och 

installationer 
3 22 690 31 323 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 22 690 31 323 

Summa 

anläggningstillgångar 
22 690 31 323 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 829 198 1 746 946 

Övriga fordringar 234 795 58 337 

Pågående projekt 7 427 468 4 785 710 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 
140 475 285 530 

Summa kortfristiga 

fordringar 
8 631 936 6 876 523 

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga 

placeringar 
4 173 342 4 173 342 

Summa kortfristiga 

placeringar 
4 173 342 4 173 342 
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Kassa och bank 
18 651 039 8 321 715 

Summa 

omsättningstillgångar 
31 456 317 19 371 580 

SUMMA TILLGÅNGAR 31 479 007 19 402 903 

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 5 195 000 6 769 000 

Balanserat kapital 1 598 227 1 006 669 

Fritt eget kapital vid 

räkenskapsårets slut 
6 793 227 7 775 669 

Summa eget kapital 6 948 878 7 931 320 

Avsättningar 

Övriga avsättningar 4 331 221 2 329 972 

Summa avsättningar 4 331 221 2 329 972 

Kortfristiga skulder 

Erhållna, ej utnyttjade bidrag 9 789 508 7 081 269 

Leverantörsskulder 613 548 630 590 

Övriga skulder 
102 468 287 364 
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Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 
9 693 384 1 142 388 

Summa kortfristiga skulder 20 198 908 9 141 611 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 
31 479 007 19 402 903 
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Tilläggsuppgifter och redovisningsprinciper 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

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

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

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

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

Övriga intäkter 
Under övriga intäkter redovisas intäkter som inte är primära för stiftelsen. 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 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
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Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Kontorsmaskiner och datorer Inventarier, verktyg och installationer 

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

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

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

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

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

Not 2 Medelantalet anställda 

 2019 2018 

Medeltalet anställda 11 10 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 754 557 702 352 

Inköp 31 775 52 205 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 786 332 754 557 

Ingående avskrivningar -723 234 -687 115

Årets avskrivningar -40 408 -36 119

Utgående ackumulerade avskrivningar -763 642 -723 234

Utgående redovisat värde 22 690 31 323 
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Not 4 Ändamålsbestämda medel 

 2019-12-31 2018-12-31 

Lönegarantifond 5 195 000 5 195 000 

Verksamhetsutveckling 0 600 000 

Grafisk profil 0 424 000 

Webbplats 0 550 000 

Summa ändamålsbestämda medel 5 195 000 6 769 000 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign 

Org. nr. 802014-1001 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign för 

räkenskapsåret 2019.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2019-12-31 

och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens 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 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 uttalanden.  

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.  

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 

att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.  



   

 

   

 

  

 

      

 

 

   

 

 

 

 

27/33 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 

grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 

väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 

beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för 

min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 

vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 
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- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 

årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 

samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

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 2019. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare 

i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
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 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 

utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 

innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 

och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande. 

Stockholm 2020 

Lena Normann 

Auktoriserad revisor 
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Stadgar för SVID 
Inledande bestämmelser 
1§ 
Stiftelsen Svensk Industridesign består av medel som enligt donationsbrev 1988-11-01 från statens 
industriverk (SIND) och Föreningen Svensk Form (FSF) eller på annat sätt tillförs stiftelsen samt 
medel som uppkommer i stiftelsens verksamhet. 

Ändamål 
2§ 
Stiftelsen har till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom designområdet, 
samt verka för den praktiska användningen av god design genom utbildning, rådgivning och 
information, till gagn för näringslivet och samhället i övrigt. För att förverkliga ändamålet skall 
stiftelsen genomföra forskning, utveckling, utbildning, rådgivnings- och informationsverksamhet 
inom designområdet. Stiftelsen skall eftersträva samarbete med universitet, högskolor och 
forskningsinstitut. 

Säte 
3§ 
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm. 

Förvaltning 
4§ 
Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse. 

Styrelsen har till uppgift 

• att fastställa och ansvara för genomförandet av stiftelsens långsiktiga verksamhetsplan; 

• att på grundval av verksamhetsplanen fastställa en budget för varje verksamhetsår; 

• att fastställa allmänna riktlinjer för stiftelsens verksamhet; 

• att utfärda arbetsordning och de övriga bestämmelser som erfordras, vid sidan av stadgarna, för 

att reglera stiftelsens verksamhet; 

• att utse en verkställande direktör med uppgift att tjäna som föredragande i styrelsen samt handha 

stiftelsens löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar; 

• att årligen avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet innehållande styrelsens 

förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning; 

• samt att i övrigt vidta de åtgärder som enligt dessa stadgar eller eljest bör ankomma på styrelsen. 

5§ 
Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga ledamöter, som utses för en tid av högst tre år i 
sänder. 
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Tillväxtverket, FSF och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utser vardera två ledamöter. 
Intressentföreningen utser tre ledamöter. Personliga suppleanter får utses. Tillväxtverket utser 
ordförande och styrelsen inom sig vice ordföranden.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations- och uppdragsverksamhet 
14§ 
Stiftelsen skall till medlemmarna i intressentföreningen löpande 

• informera om stiftelsens verksamhet. 

• kalla till möten, seminarier och utställningar, 

• tillhandahålla verksamhetens forskningsresultat, rapporter, publikationer och meddelanden, 
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• 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. 

Kontakt 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign  

Svensksundsvägen 13  

111 49  Stockholm  

Telefon: 08-06 84 40  

E-post: info@svid.se 

www.svid.se 

https://www.svid.se
mailto:info@svid.se
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Stiftelsen Svensk Industridesign E-post: info@svid.se 
Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm Telefon: 08-406 84 40 www.svid.seSVID 
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