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Tillsättande av post-doc-stipendiater 

Under vintern 2012/13 utlyste Designhögskolan tre postdoktorsstipendier i industridesign: Poetik: 
Framtidens gestaltning och material, Dnr 223-3075-12; Politik: Designens roll i samhället, Dnr 
223-3076-12; Praktik: Nya verktyg, metoder och tillvägagångssätt, Dnr 223-3077-12 
Sista ansökningsdag för stipendierna var den 25 januari 2013. Vid ansökningstidens slut hade 
följhande antal ansökningar inkommit:  

Poetik: Framtidens gestaltning och material, Dnr 223-3075-12; 3 st. 

Politik: Designens roll i samhället, Dnr 223-3076-12; 9 

Praktik: Nya verktyg, metoder och tillvägagångssätt, Dnr 223-3077-12; 9 
 
En utvärderingsgrupp bestående av Anna Valtonen, rektor, Johan Redström, forskningsledare, och 
Maria Göransdotter, prefekt, tillsattes för att granska och värdera ansökningarna. Under processen 
lästes alla ansökningar, inklusive allt inlämnat material (CV, forskningsskiss, portfolio med flera 
dokument). Var och en i gruppen gjorde en individuell ranking av de sökande, utifrån de i annonsen 
formulerade behörighetskraven. Listorna sammanställdes vid ett möte den 27 februari 2013, då 6 
sökande identifierades som intressanta att intervjua. Dessa kontaktades med förfrågan om att skicka 
in ytterligare material i form av artiklar, papers och/eller avhandling. Intervjuade sökande var Irina 
Suteu, Gulsen Töre Yargin, Joohee Huh, Idil Gaziulusoy, Heather Wiltze och D Wood.  

Intervjuerna genomfördes via Skype av Anna Valtonen och Maira Göransdotter, och fokuserade på 
frågor om de sökandes forskningsinriktning, -motivation och erfarenheter inom forskning och 
utbildning inom industridesign. Varje intervju pågick i 30 minuter, och efter avslutad intervju 
diskuterade vi intryck och information som framkommit. Tre kandidater framstod som intressanta att 
gå vidare med för referenstagning, vilken utfördes av personaladministratör Sara Eriksson.  Därefter 
hölls telefonmöte med Johan Redström den 28 mars 2013, för att gemensamt diskutera vilka 
kandidater som ska erbjudas stipendium.  

Förslag till beslut 

Poetik: Framtidens gestaltning och material, Dnr 223-3075-12;föreslås att ej tillsätta stipendiat, då de 
sökande antingen inte uppfyllde behörighetskraven eller inte i sin forskningsinriktning var i linje med 
den forskning som bedrivs och byggs upp vid institutionen.  

Politik: Designens roll i samhället, Dnr 223-3076-12: föreslås att erbjuda 2-årigt 
postdoktorsstipendium till  Heather Wiltse, under förutsättning att hon färdigställer sin avhandling 
med godkänt resultat under våren/sommaren 2013. Heather Wiltse är doktorand i informatik med 
inriktning mot HCI samt kommunikation och kultur vid Indiana University, Bloomington, USA. 
Beräknas disputera under våren/sommaren 2013. 

Praktik: Nya verktyg, metoder och tillvägagångssätt, Dnr 223-3077-12; erbjuda 2-årigt 
postdoktorsstipendium till  Idil Gaziulusoy. Hon är lärare vid School of Art and Design, Auckland 
University, Nya Zeeland och disputerade 2011 vid samma universitet. Hon har varit gästforskare vid 
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Design for Sustainability Research Group, Industrial Design Engineering Faculty  vid Delfts tekniska 
universitet, Nederländerna mellan 2011 och 2013.  

För utvärderingsgruppen, 

 

Maria Göransdotter 

Prefekt 

 

 

 

 

 


