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Nuläge 
Designhögskolan är en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, som 
på konstnärlig grund bedriver utbildning och forskning i ämnet industridesign. Programutbildningar 
som gavs 2011 var Industridesignprogrammet, 180 hp, på grundnivå (på svenska), tre masterprogram 
om 120 hp vardera på avancerad nivå: Advanced Product Design, Interaction Design, Transportation 
Design. Därtill gavs tre ettåriga kurspaket, Industrial Design Introduction 60 hp (grundnivå), samt 
Advanced Design Visualisation 60 hp (avancerad nivå, avslutades vt 11) och Design Connections 60 hp 
(avancerad nivå, startades ht 11) – samtliga på engelska – och ett femtontal fristående kurser såväl 
inom andra programutbildningar som öppna för alla studentgrupper. Designhögskolan ger även 
forskarutbildning i industridesign, och har en egen forskningsavdelning, till stor del finansierad med 
externa medel. Vid institutionen arbetar totalt 37 personer, varav 40% kvinnor och 60% är män. 27 är 
kopplade till grundutbildning och 10 arbetar med forskning. Könsfördelningen bland adjunkter är 75% 
män. Bland TA-personal är huvuddelen av administratörerna kvinnor (83%) och bland teknikerna är 
100% män. Av doktoranderna är 33% kvinnor. Medelålder för män är 44 år och kvinnor 45 år. 
Institutionen uppmuntrar aktivt anställda att ta ut föräldraledighet, och försöker underlätta för 
anställda med barn att kombinera förvärvsarbetet med föräldraskap. Föräldraledighet togs under 2011 
ut under 736 dagar, varav ca 76% av dessa togs ut av män. Arbetssituationen för småbarnsföräldrar 
underlättas bland annat genom att möten inte läggs tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen, 
och hänsyn tas även i planering av undervisning för att underlätta för studenter att kombinera sina 
studier med föräldraskap. Totalt har personalen varit frånvarande 243 dagar fördelade på 14 tillfällen, 
varav 209 dagar är långtidssjukfrånvaro för två anställda. 

Nedan kommenteras måluppfyllelse och aktiviteter för att nå målen under 2011, utifrån den uppföljda 
aktivitetsplanen för 2011. Målen är kursiverade.  

Utbildning 
Antalet helårsstudenter låg på ungefär samma nivå som (165 HST)  
jämfört med 2011. Av det totala antalet producerade HST ligger 2/3 
på programutbildningar och 1/3 på fristående kurser.  
 
Antalet studerande på de fyra olika programmen, Industridesign-
programmet 180 hp, mastersprogrammen Interaktion Design 120 
hp, Advanced Product Design 120 hp och Transportation Design 
120 hp, uppgick till 103 under vårterminen 2011 och till 93 under 
höstterminen 2011. Vi tog emot 3 utbytesstudenter från Norge, Tai-
wan och Österrike. Under 2011 valde 15 programstudenter på mas-
ternivå att ta ett års studieuppehåll för att göra praktik och inte åter-
vända till höstterminens start. Vi ger ett antal fristående kurser för 
studenter inom andra programutbildningar och även kurser öppna 
för alla behöriga sökande (två ettåriga kurspaket, sju programkurser 
och sex öppna kurser). De programkurser vi ger kurser för är Civilin-
genjörsprogrammet i Interaktionsteknik & Design, Civilekonompro-
grammet i Service Management, Kandidatprogrammet i kognitions-
vetenskap, Samhällsplanerarprogrammet och Civilingenjörspro-
grammet i Industriell ekonomi. Antalet studerande på fristående 
kurser uppgick till 265 under vårterminen och 134 under höst-
terminen 2011. 
Vi rekryterar studenter av hög kvalitet till våra programutbildningar. Till Industridesignprogrammet 
rekryteras studenter från de nordiska länderna (2011: 5 sökande per plats). Masterprogrammens 
(2011: 7-12 sökande per plats) och de ettåriga kursernas studenter rekryteras från hela världen. 
Kvalitetskraven vid antagning leder ibland till att alla studieplatser inte kan fyllas på 
Masterprogrammen. Ungefär 80% av studenter på våra engelskspråkiga utbildningar har annan 
nationalitet än svensk. Inslaget av utländska studenter ligger på nästan 60 % av alla 
programstudenter. Av MA-studenterna är mer än 86 % (50 studenter) utländska och 40 (drygt 67%) 
av dem har sin härkomst utanför EU. Totalt var ca. 40 nationaliteter representerade bland de sökande 

Priser och utmärkelser 2011 
Red Dot (Germany), Jaws of Life, 
Cenk Aytekin, APD1  
BEST Silver (New Zealand), 
Concept UMV: urban vehicle for mail 
delivery, Alastair Warren, APD1 
IDEA Silver (USA), Jaws of Life, 
Cenk Aytekin, APD1  
IDEA Silver (USA), Jenny, Thiago 
Antonelli, APD alumnus  
Guld Myran (Sverige) för bästa 
Svenska MA x-jobb, A concept 
forwarder, Regimantas Vegele, APD2  
iF Concept Award (Germany), 
CAS, Malin Grummas, APD1  
iF Concept Award, (Germany), 
Food Allergen Detector, Erik Borg, 
APD2 
Autostyle Award, Alfa Romeo 4C 
Cloverleaf, Louise McCallum, TD1 
Interior Motives student award, 
Mini interior, Kosin Voravattayagon, 
TD2 
MOVE 2030, Vehicle design project, 
Erik Evers & Richard Stark, TD1 
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till program och ettåriga kurser läsåret 2011-2012, och bland de som antogs var 29 nationaliteter 
representerade. De allra flesta kurserna på de olika programmen, och även de fristående kurserna, ges 
på plats i våra egna lokaler. Sammantaget producerade vi under 2011 totalt 134 HPR, varav 1/3 på 
fristående kurser och 2/3 på program. Genomströmningen för kalenderåret 2011 var 85% på samtliga 
utbildningar. 13 studenter presenterade examensarbeten på kandidatnivå och 19 på masternivå.  
 
Könsfördelningen på de olika programmen varierar, men generellt är män i starkt övervikt. Under 
kalenderåret 2011 var könsfördelningen, totalt, på Industridesignprogrammet 39 män och 14  kvinnor. 
På Masterprogrammen bestod studentgrupperna av: Interaction design 16 män och 10 kvinnor,  
Advanced Product Design 25 män och 4 kvinnor, och Transportation Design 25 män och 2 kvinnor. På 
ettåriga kurser hade IDI 16 män och 6 kvinnor, ADV 3 män och 3 kvinnor, medan fördelningen på 
övriga fristående kurser låg på 44% män och 56 % kvinnor. 
Under 2011 har rekryteringsinsatser genomförts både nationellt och internationellt genom deltagande 
i konferenser och mässor och benchmarkingbesök på möjliga samarbetsuniversitet samt genom att 
arrangera egna utställningar och andra aktiviteter. För att rekrytera studenter till 
Industridesignprogrammet har workshops och informationsdagar genomförs inom satsningen  
Student för en dag och vi har också åkt ut och informerat om våra utbildningar på designförberedande 
skolor. Designhögskolan och Konstnärligt campus har också representerats vid studentmässor i och 
utanför Umeå, och en av våra administratörer har också deltagit i fakultetens rekryteringsgrupp. 
Benchmarkingbesök har bland annat gått till designutbildningar, och företag, i Tyskland, Frankrike, 
Finland och USA. Representanter för Designhögskolan har deltagit i konferenser och möten inom 
Cumulus- och Cirrusnätverken (internationellt respektive nordiskt nätverk för designutbildningar).  
 
Designhögskolan är det naturliga valet för svenska och internationella studenter. Vi rekryterar de 
bästa studenterna till alla våra program och kurser. Under året har vi deltagit i studentmässor, 
utställningar och konferenser, samt genomfört egna arrangemang – Öppet hus, samt Student för en 
dag – för att rekrytera studenter såväl nationellt som internationellt. Vi har identifierat andra 
designutbildningar av intresse att nätverka med, för att nå potentiella studenter. Vi är mer synliga 
online och på strategiska punkter där vi kan nå potentiella studenter. En strategisk plan för att 
inventera internationellt relevanta mässor, konferenser och andra relevanta events och prioritera vilka 
Designhögskolan ska delta i eller besöka för att marknadsföra utbildningarna är under utarbetande, 
liksom en översikt och årlig plan för annonsering och andra PR-insatser. På hemsidan har intervjuer 
med alumner publicerats. Kvar att göra är att utarbeta portabelt PR- och utställningsmaterial, samt en 
plan för specifikt ökad nordisk synlighet. Vi anordnar utställningar och events för att attrahera 
nyckelpersoner inom designfältet. Vi har genomfört workshopveckan Prototyping the Future för all 
personal och anställda, med externa experter som workshopledare. Den årliga examensutställningen 
med symposiet UID Design Talks genomfördes vid läsårets slut, och attraherade en mängd 
branschkontakter nationellt och internationellt. Beredskap inför studieavgifter. Vi har aktivt arbetat 
med strategier för att möjliggöra avgiftsbefrielse för antagna studenter från tredje land, och för att 
bibehålla den höga kvaliteten bland våra sökande, genom samarbeten för att finansiera avgifter, stärka 
utbytesmöjligheter genom avtal, och initiera riktade rekryteringsinitiativ inom EU. 
Samordningsvinster på Konstnärligt campus. Möten och planering för utveckling av ideer för 
strategiskt samarbete i utbildning och administration på KC har skett i olika konstellationer under 
året. Genom Prototyping the Future testades i viss mån utbyte mellan enheterna på KC, men inga 
diskussioner har skett om synkning av gemensam kursperiod på KC. Mer information om 
institutionen, samt policydokument och länkar, är publicerade på vår hemsida. Nya rutiner för 
kursutvärderingar på webb genomfördes under året. Enkät om studentnöjdhet är inte genomförd, ej 
heller studiehandbok på webb. Utveckling och utvidgning av utbudet av fristående kurser. En helt nu 
ettårig kurs, Design Connections, utvecklades och inrättades. Genom PtF sker strategisk utveckling för 
att tillvarata nya riktningar och ämnen inom utbildningarna. Starkare forskningskoppling i 
utbildningen. Designforskningen är mer synlig på institutionen genom öppna föreläsningar, och 
inkluderande av doktorander och tillämpade forskare i utbildningen. Flexibla lärandemiljöer. 
Diskussioner om hur flexibla lösningar för fysisk miljö och eventuella webbstöd skulle kunna användas 
pågår. Rutiner för terminsplanering och bemanning har börjat utarbetas. Rutiner för att samordna 
visuell och textuell dokumentation pågår. Utarbetande av gemensamma grunder för 
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bedömningskriterier för examensarbeten pågår, liksom revision av 
examensbeskrivningar och utbildningsplaner.  
 

Forskning och forskarutbildning 
Institutionen har genomfört en stor satsning på forskning under 2011. 
Tre pos tdoc-stipendiater har rekryterats, och arbete har pågått för att 
knyte tre professorer till institutionen. Vid medarbetar- och 
kompetensutvecklingssamtal har forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete inom olika områden tagits upp till diskussion med 
samtliga anställda, och ytterligare information om möjligheter att söka 
konstnärliga utvecklingsmedel har informerats om på personalmöten 
och planeringsdagar. Planering har skett av hur vi ska använda medel 
för forskning som tilldelats enheterna vid Konstnärligt Campus (KC) 
för att bygga upp forskningen inom det konstnärliga området. Inga 
diskussioner har ännu förts om möjligheten av att ha gemensamma 
forskningslokaler inom KC. Kriterier för Fakultetsfinansierad 
forskningstid omfattar ännu inte kriterier för konstnärligt 
utvecklingsarbete, eller designspecifika forskningsrelaterade 
publicerings- och finansieringsvägar. Samverkan och planering för 
egna och gemensamma projektansökningar sker kontinuerligt inom 
KC och UmU samt med andra potentiella samarbetspartner. Vid 
institutionens forskningsavdelning bedrivs tillämpade 
forskningsprojekt i samarbete med industrin och andra externa parter, 
till exempel Umeå kommun, Norrlands Universitets Sjukhus (NUS), 
Landstinget, och med näringslivsaktörer som Volvo, Saab och det 
nationella nätverket PIEp, Product Innovation Engineering Program, 
ett nationellt program finansierat av VINNOVA som syftar till att 
stärka svensk förmåga till innovativ produkt- och affärsutveckling i 
Sverige. Institutionen har framgångsrikt attraherat externa medel till 
forskningsavdelningen.  

Totalt omsatte vi ca 9,1 miljoner på forskningsavdelningen under året. 
Pågående forskningsprojekt 2011 var: Real Life Safety Innovations, 
finansierat av FFI (Fordonsstrategisk Forskning & Innovation), 
Vinnova. Volvo SET – Säkra & Effektiva Transporter, finansierat av 
FFI, Vinnova. Huvudsökande: Volvo. System för användardriven 
tjänsteinnovation (SATIN), finansierat av EU Mål 2, Huvudsökande: 
Centre for Distance-spanning Technologies, Luleå tekniska universitet 
i samarbete med bl.a. Ericsson research, Telia m.fl. Traffic Safety 
Centre North (TSCN), finansierat av EU Mål 2. Projektpartners är 
Institutionen för kirurgi, Umeå Universitet, Designhögskolan, Umeå 
Universitet, Avd för hållfasthetslära, Luleå Tekniska Universitet, ITS, 
Umeå universitet,  Innovation Impact AB, Vägverket Norr. Product 
Innovation Engineering Program – PieP. Programmet finansieras av 
Vinnova och genom samarbete med näringslivet. Projektpartners är 
LTU, KTH, CTMH, HJ, LTH samt UmU.  

Inom forskarutbildningen har rutiner och struktur ytterligare befästs. 
Ett handledarkollegium formerats, och riktlinjer för 
forskarutbildningen vid Designhögskolan har utarbetats och antagits i 
institutionsstyrelsen. I övrigt har arbete inletts för att ytterligare 
strukturera och utveckla rutiner, riktlinjer och processer inom forskarutbildningen i industridesign, 
inte minst genom arbetet med att rekrytera en forskningsledare/forskarutbildningsansvarig professor. 
Ett doktorandråd har inrättats, i institutionsstyrelsen finns nu även formell doktorandrepresentation. 

Terminsprojekt 2011 

Industridesignprogrammet 
(BA) 

Ba 1 Djäkneboda emballagefrabrik. 
Handledare Håkan Olsson, Semcon 
Göteborg 

Ba 2 Brokk AB. Handledare Håkan 
Olsson, Semcon Göteborg 

Hot Team. Samarbetspart PIEP. 
Handledare Johan Frössén, People 
people. 

Projekt med Komatsu Forest AB. 
Handledare Pelle Östlund, Semcon 
Stockholm 

MA Transportation Design 

Strategic Design 10v, TD1,Think EV, 
Oslo, Norway 

Form Workshop + Vehicle Design 
Theory, 10 v, TD1, Ockelbo 
consortium, Ockelbo, Sweden  

Vehicle Interior Design, 10 v, TD2, 
SAAB/Vinnova, Sweden  

Vehicle Design,10 v, TD1, Kiska, 
Austria  

MA Advanced Product Design 

The Aerocrine Project, 10 v, APD1, 
Aerocrine 

The Mining Project, 10 v, APD1, New 
Boliden + Atlas Copcp 

The Organ Monitoring Project, 10 v, 
APD2, Biomedical 
AB Umeå / Biotech Incubator 

MA Interaction Design 

Minding the People (tjänstedesign), 
10v , IxD1, Rehab Station Stockholm 
& Västerbottens läns landsting, Umeå 

Digital Piggy Bank (designkoncept)  
10v, IxD2, Swedbank, Stockholm 

Police Communication Central 
(professionella användare), 10v, IxD1 
LKC, Polismyndigheten i 
Västerbottens län, Umeå 

Fristående kurser 

Industrial Design Introduction 60 hp, 
tjänstedesignprojekt (4 v), Fältcom 
AB och Strukturdesign, Umeå, samt 
ergonomiprojekt (5 v), 
Husqvarna/Gardena, Stockholm.  

Design och miljö för Service 
management 15 hp,  projekt i 
tjänstedesign (10v), Svenska 
turistföreningen, Stockholm.  

Beteende och estetik i planeringen 15 
hp, projekt (10v), Fältcom AB, Umeå.  

Strategisk design och produktutveckling, 
15 hp, projekt (5v), U-form, Sävar. 

 



   Sid 5 (7) 
 

  
 

På hemsidan har avdelningen med stöd för och information 
om forskarutbildningen utökats. En kurs i designteori har 
getts inom forskarutbildningen vid institutionen, och fler 
kurser har utarbetats för att ges under 2012. Doktorander 
har varit aktiva med publiceringar och 
konferensdeltagande, och även på tjugo procent inom sina 
tjänster deltagit i undervisning eller annan 
institutionstjänstgöring.  
 

Samverkan och innovation 
Ett omfattande samarbete har under 2011, liksom under 
tidigare år, skett med industri, offentlig verksamhet och 
näringsliv. Detta är en central del i Designhögskolans 
verksamhet, och en av de viktigaste för att våra studenter 
ska bli attraktiva på en nationell och internationell 
arbetsmarknad. Genom systemet att ständigt engagera 
professionella industridesigner som handledare och 
föreläsare har vi mycket goda relationer med den svenska 
industridesignkåren och bidrar dessutom till studenternas 
anställningsbarhet. Samarbete med representanter för 
yrkeskåren sker även vid antagning av studenter, 
diskussion om yrkets utveckling och i examensarbetena. 
Under året har 19 terminsprojekt och 33 examensprojekt 
genomförts i samarbete med företag eller myndigheter. 
Våra studenter har under studieuppehåll mellan år 1 och år 
2 på masternivå, eller som en integrerad del av 
utbildningen på kandidatnivå, gjort praktik på ett stort 
antal designbyråer och designavdelningar.  
 
En av våra viktigaste events för samverkan och 
nätverkande är UID Design Talks som hålls i samband med 
vår examensutställning. 2011 deltog ett stort antal 
företagsrepresentanter vid UID’11, och flera höll även 
portfoliogranskningar som ledde till att flera studenter blev 
erbjudna anställning redan under eventet. Hösten 2011 
hölls symposiet IxD Fall Summit under en dag, där flera 
externa talare deltog, och ungefär 150 deltagare närvarade.  
Under 2011 planerades och gavs en uppdragsutbildning, 
Designmetodik: Processer för förändring, 7,5 hp, för 
förskolerektorer inom Umeå kommun i samverkan med 
Umeå kommun och Idéan.  
  
Designhögskolan tar ofta emot besökare som vill ta del av 
vår verksamhet inom såväl utbildning som forskning. 
Under ett läsår handlar det om allt från studiebesök från 
föreningar, skolklasser och företagsbesök till mer officiella 
besök från ambassadörer eller ministrar. Dessa besök ser vi 
som mycket viktiga, både för att nå ut med vår verksamhet, 
och som möjligheter att knyta kontakter för möjliga 
framtida samarbeten. Under året har besökare bland annat 
varit rektorer från internationella designutbildingar, 
Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, Näringsminister 
Maud Olofsson, Japans ambassadör, Tillväxtverket, 
Utbildningsdepartmentet, Sparbanksstiftelsen Norrland, 

Examensarbeten 2011 
Industridesignprogrammet (BA) 
Martin Edlund, Öka tillgängligheten för personlig vård för 
människor med kol, Västerbottens Landsting & 
medicinsktekniska avdelningen. 
Ann Viola Ulvin, Ökad säkerhet för trafikanter, 
Farmhouse & Trygg Trafik 
Emelie Lundquist, Bärstystem för polisens utrustning, 
Snigel Design & Rikspolisstyrelsen 
Tor Hauksson, Sidekiq, Umeå kommun 
Melker Molin, Enjoy your music, Actiwave 
Karin Persson, Vebri – Natural Translation, Atlas Copco 
& Semantix 
Arash Karimi, Ergonomiskt arbetsverktyg för slaktare, 
Nyhléns & Hugosons Chark AB 
Adam Henriksson, Pockit, Copenhagen Game Collective 
& nifflas.ni2.se 
Anders Lindh, Uppmuntra återvinning, Vinnova & Umeå 
kommun 
Daniel Jansson, Hermes, Cycleurope 
Malin Andersson, Förbättrad handdesinfektion, Sterisol 
Martina Frantzén, Arbetsstol för neurokirurger, EICA 
Michael Edenius, Play, Studiefrämjandet 
Michael Östman, Crystal system, Balticgruppen & HSB 
Mikael Lindblom, Thule EQUIP, THULE 
Nelson Hardie, Ergonomisk tatueringsstol, EIKON 
 
MA Transportation Design 
"Eco-City Roadster" for the year 2030, Wan-Ryeol Son, 
BMW, Munich, Germany 
Mini Packman, Niklas Palm, BMW Mini, Munich, 
Germany 
BMW Sauba, Daniel Frieg, EPEA Institute/Cradle to 
Cradle, Hamburg, Germany 
Volvo Eco-Identity 2025, Young Jun Byun, AB Volvo, 
Goteborg, Sweden  
Experimental Luxury, Jonathan Corrie, Aston Martin, 
Gaydon, UK 
Wings: Senior Mobility, Sae Kyoung An, MINATEC IDEAs 
Laboratory, Grenoble, France 
 
MA Advanced Product Design 
Origo: 3D Printing @ Home,  Artur Tchoukanov, 
iMaterialise 
Freedom for Disabled Divers, Emil Orman, Waterproof  
Future of Rockdrilling, Erik Borg, Atlas Copco 
A Motorboat Inspired by Stockholm Archipelagos, Markus 
Stridsberg, 
Enable Free Play for Children During Intravenous 
Therapy, Martin Hanberger, Västerbottens Läns 
Landsting / Baxter Medical 
Sunrise: Solar Powered Thermal Airship, Metin Kaplan 
Harvesting Sugarcane on Hillsides, Francisco Lindoro, 
APD2, Husqvarna 
A Concept Forwarder, Regimantas Vegele, APD2, 
Komatsu Forest 
 
MA Interaction Design 
Rimino - A Human Touch on Mobile Experience, Amid 
Moradganjeh, Microsoft Corp., USA 
Family Album of Sound Memories, Benjamin Lopez, 
Interactive Institute AB 
Acuity - Connected Vehicles & Mobile Interactions, George 
Paravantes, Volkswagen GMBH & Nokia OY  
City Scars, Joachim Falck-Hansen 
Aerial Filming, John Lindén, Intuitive Aerial AB, 
Piano Play - Inspiring Creative Music Thinking, Lauren Javor 
Go Grow, Lena  Edman, ErgonomiDesign AB,  
Spotify Box, Jordi Parra, Spotify AB, 
Home Swede Home, Ya-Ting Kuo, Booli AB,  
The Soft Side of the SAT, Pierre-Alexandre Poirier, 
Montreal Society for Arts and Technology (SAT), 
Sustainable, Shared Living, Meng Meng, Bostaden AB 

 



   Sid 6 (7) 
 

  
 

samt ett stort antal andra. Totalt har vi tagit emot mer än 50 studiebesök under året.    
 
Vi har också själva gjort ett flertal studieresor, både 
inom och utom landet, såväl till företag och 
konsultbyråer som i syfte att knyta kontakter och 
benchmarka gentemot andra designutbildningar. 
Designhögskolan ingår i det nordiska nätverket för 
designutbildningar Cirrus samt den internationella 
motsvarigheten Cumulus, samt i det internationella 
forskningsnätverket Design Research Society, den 
nationella forskarskolan Designfakulteten, och i 
forskningsnätverket kring PIEp, varav de båda 
senare haft internat på Designhögskolan under 
året. Vi har under 2011 deltagit med representanter 
i dess nätverks möten vid olika platser i världen. Vi 
har också besökt andra utbildningsinstitutioner, 
mässor och events både i Sverige och 
internationellt för att söka samarbetspartners och 
för att benchmarka, bland annat FH Johanneum i 
Graz, Österrike, Aaltouniveristetet i Helsingfors, 
Finland,  Semcon, Göteborg, Frankfurt Motorshow, 
Germany, Lahti University, Finland, Cumulus 
Conference Denver, USA, Parsons The New School for Design, NYC, USA, Rocky Mountain College of 
Art and Design, Denver, USA, Granddagarna, KTH, University of British Columbia, Vancouver, 
Kanada, Cirrus teachers meeting, Köpenhamn, Danmark.  
 
Under året har också samarbete skett med organisationer inom designområdet och akademin, där 
Designhögskolans personal deltar i styrelser eller arbetsgrupper: Design Västerbotten, PieP, SVID, 
Aaltouniversitetets styrelse, Tekniska högskolans styrelse, Fakultetsnämnden för Teknisk.-
naturvetenskaplig fakultet, Infotech styrelse/styrgrupp; WDC2012 neuvottelu-kunta; Design 
Akademin; Nordes; Designence board; TaiK Alumnitoiminnan neuvottelukunta. 
 
Då vi har ett nära samarbete med näringsliv och omgivande samhälle, är många av våra aktiviteter på 
ett eller annat sätt kopplade till extern samverkan. Under året har vi haft ett flertal besök av företag 
och designbyråer som fungerat som lärare och handledare i våra utbildningar, och som även haft 
möten i arbets- eller praktikrekryteringssyfte med studenter som fått visa sina projektportföljer.  Vår 
personal håller ofta föredrag i samband med studiebesök vid Designhögskolan, men också vid andra 
lärosäten och i många utomakademiska sammanhang. Flera har undervisat vid andra utbildningar, 
som till exempel KTH, Malmstenskolan, University of British Columbia, Vancouver, och Informatik 
vid Umeå Universitet.  
 
Många av våra anställda är attraktiva för andra verksamheter, vilket vi ser som en stor fördel ur 
kompetensutvecklingsperspektiv. En av våra doktorander har under året tillbringa fyra månader vid 
Microsoft Research, Redmond (USA), Computational User Experiences group, Andra arbetar deltid i 
egna företag eller externa projekt. Ett flertal workshops har anordnats inom pågående 
forskningsprojekt, bland annat med Ericsson Merchandise (International) i Kista inom Piep, drop-in-
workshop i “Eco-driving-feedback”, inom Volvo SET, samt workshop i “Rangeringshjälpmedel”, inom 
Volvo SET med åtgärder för att förbättra situationen vid backing/lasting/lossning. Deltagare var 
representanter från Volvo, Oryx, studenter från Chalmers och forskare vid Designhögskolan. 
Workshopen resulterade bl a i en pågående patentansökan som registrerats på Lars Johansson, 
forskare vid Designhögskolan,  och Patrik Blomdahl, Volvo. 

Verksamhetsstöd 
De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en kvalitativt högtstående, och specialiserad, 
forskning och utbildning i industridesign vid Designhögskolan är goda. Det nya tilldelnings- och 

Studenter på praktik 2011: LITMOTORS USA, San 
Francisco, OPEL, Ruesselsheim Germany. DAIHATSU Osaka Japan, 
BMW/MINI Munich Germany, VOLVO TRUCKS Goteborg 
Sweden, DECATHLON Lille France, RENAULT TRUCKS Lyon 
France, MIA ELECTRIC ATLAS Cerizay France, ATLAS COPCO, 
Örebro, Sweden ASTRO STUDIOS, San Francisco, USA. DENSO, 
Japan DESIGNIT, Århus + Copenhagen, Denmark FROG 
DESIGN, San Francisco, USA IDEO, Munich, Germany LUNAR 
DESIGN, San Francisco, USA NOKIA, Finland PHILIPS 
HEALTHCARE, Eindhoven, The Netherlands SMART DESIGN, 
New York + San Francisco, USA TOYOTA BOSHOKU, Japan 
VOLKSWAGEN, Wolfsburg, Germany MYRA INDUSTRIELL 
DESIGN, Stockholm HOWL, Stockholm  IDESIGN, Stockholm 
SKAPA DESIGN, Stockholm FRIENDLY FUTURE, Umeå EXTREM/ 
ÅRESKIDFABRIK, Åre DROSSELMEYER DESIGNGROUP, 
Stockholm LERVIK DESIGN, Stockholm CLIFF DESIGN, Göteborg 
WHITE ARKITEKTER, Göteborg TRANSFORMATOR DESIGN 
GROUP LIGHTHAUS INDUSTRIAL DESIGN, Göteborg ZENIT 
DESIGN GROUP , Malmö, ART+COM, Berlin, Tyskland, ATLAS 
COPCO, Örebro, DESIGNIT, Köpenhamn, Danmark, DESIGN-
PEOPLE, Århus, Danmark, ERGONOMIDESIGN, Bromma, 
HARMAN, Kina, IDEO, München, Tyskland, IDEO, Chicago, USA, 
IDEO, Boston, USA, NOKIA, Finland 
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redovisningssystemet har dock påverkat institutionens verksamhet på ett kännbart sätt, samt lett till 
oklarheter vad gäller reella kostnader, då uppföljning och redovisning varit svårt att överblicka jämfört 
med tidigare år. Vi arbetar intensivt med att åter få institutionens ekonomi i balans.  

Designhögskolan har ett delat ledarskap med en rektor och en prefekt, samt en biträdande prefekt. 
Institutionsstyrelsen finns kvar som beslutande organ, och fungerar även som lokal samverkansgrupp. 
Arbete inleddes under hösten 2011 för att se över och genomföra en organisationsförändring.  
Lärarstaben utgörs nu av 16 lärare i kärnämnen och ytterligare ca 60-100 externa lärare per läsår. För 
närvarande är undervisningen i formlära, CAID-undervisning och i verkstadskunskap sårbar då endast 
en lärare finns i respektive ämne, och formläraren gått ner till 50% från hösten 2010. Grundprincipen 
för bemanning är att en bas av fast anställda lärare erbjuder stabilitet och kontinuitet medan externa 
lärare/handledare ger hög grad av professions- och näringslivsanknytning. Samtidigt gör detta 
bemanningen svår att överblicka mer än en termin i förväg, då situationen för de externa lärarna kan 
variera kraftigt. Under 2011 har tre personer (industridesigner, språkkonsult och universitetsadjunkt) 
avslutat sin anställning på Designhögskolan. På grund av rehabilitering har en ersättare tagits in på 
tjänsten som personaladministratör. Utöver dessa förändringar har Designhögskolan fått tre 
professorer varav en är kvinna och två är män, där samtliga tillträdde sina tjänster i januari 2012. 

Varannan månad hölls personalmöten, varje månad skolmöten där samtliga studenter tillsammans 
med personalen medverkade, och varje vecka veckomöten med personalen där information gavs och 
hämtades in. Vid läsårets slut, i juni 2011, hölls en personaldag för att samla upp erfarenheter från 
läsåret. Inför start av läsåret 2011/2012 hölls ett tvådagars upptaktsmöte med all personal i Vindeln. 
Prefekten har hållit årliga utvecklingssamtal med all personal, och rektor och prefekt har gemensamt 
hållit kompetensutvecklingssamtal med alla. Under året har arbete slutförts med att ta fram 
tjänstebeskrivningar för all administrativ personal, och inletts med att ta fram motsvarande för 
tekniker. Vi har fortsatt arbeta med strategiska möten och Grand Plan-möten. En mötesplan som 
omfattar hela läsåret samt andra gemensamma dokument finns nu på vårt webbaserade intranät.  

Information och kommunikation: Ingen gemensam resurs för kommunikation och information finns 
på Konstnärligt Campus finns. Vi arbetar aktivt med vår webbstrategi för att fasa in den med Campus. 
Då Designhögskolan inte heller har någon kommunikatör, har vi inte tagit fram plan för intern 
kommunikation, rutin för systematisk dokumentation av mediabevakning eller gemensamma 
informationsmaterial för externa handledare. 

Externa kontakter: Koordinerat system för förfrågningar om våra utbildningar, tillsammans med 
UmU centralt. Pågående är en plan för hur vi hanterar och håller koll på våra personliga kontakter, 
CRM-system. Alumniaktiviter är inte ännu synkade med UmUs databas. Ingen policy har tagits fram 
för alumnikontakter. 

Arbetsmiljö och lokaler. Under året har byggandet av Bildmuseet och andra miljöer på Konstnärligt 
campus påverkat även våra lokaler. Studenter och anställda har i hög grad berörts av buller och 
vibrationer från byggandet. Vi har initierat och genomfört arbete med att inventera och beställa 
nödvändig designlitteratur till nya UAC-biblioteket. Vi deltar aktivt i verksamheter på UAC, inklusive 
Sliperiet, och i planering av hur administration och rutiner på UAC kan samordnas. Vi har gjort en 
genomgång av allmänna utrymmen, Aulan etc. för att rusta upp lokalerna. Då vi både på 
undervisningssidan och vad gäller kontor är trångbodda, undersöker vi möjligheter att expandera på 
UAC genom att hyra andra lokaler. Till verkstaden har en ny friformsframställningsmaskin för 3D-
utskrifter skaffats.  

 
 


