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Allmänt 

Designhögskolan är en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, som 
på konstnärlig grund bedriver utbildning och forskning i ämnet industridesign. Programutbildningar 
som ges är Industridesignprogrammet, 180 hp, på grundnivå (på svenska), tre masterprogram om 120 
hp vardera på avancerad nivå: Advanced Product Design, Interaction Design, Transportation Design. 
Därtill ges två ettåriga kurspaket, Industrial Design Introduction 60 hp (grundnivå) och Advanced 
Design Visualisation 60 hp (avancerad nivå) – 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 finns i januari 2011 41 anställda (motsvarande 34 
heltidsekvivalenter), varav 1 rektor, 1 prefekt, 1 lektor, 16 adjunkter, 2 forskningsingenjörer, 6 
doktorander, 7 administratörer och 5 teknisk personal samt 2 industridesigner. Tre professurer är 
vakanta. Under våren 2011 tilkommer två postdoc stipendiater. Designhögskolan utsågs 2008 av 
Högskoleverket till en Framstående utbildningsmiljö.  
 
Vision, övergripande mål och strategier 

Alla institutionens medarbetare känner stimulans och kreativitet i arbetet, liksom delaktighet i och 
inflytande över Designhögskolans övergripande mål och verksamhet. Designhögskolan fortsätter att 
erbjuda en av världens bästa utbildningar i industridesign, för de mest lämpade studenterna oavsett 
nationalitet. Vi arbetar aktivt för att införandet av studieavgifter för icke-europeiska studenter inte 
skall påverka detta. Designhögskolan har fortsatt mycket gott nationellt och internationellt anseende, 
och våra utexaminerade studenter är mycket framgångsrika på arbetsmarknaden. Genomströmningen 
håller en fortsatt mycket hög nivå, och studenterna är mycket nöjda med sin utbildning. Designhög-
skolan arbetar medvetet för att ständigt utveckla sin undervisningsverksamhet, överblickar de globala 
rönen inom både undervisningsteori och industridesignpraktik, utvecklar metoder för att tillföra dessa 
nya kunskapsområden i undervisningen på ett koordinerat sätt samt försäkrar sig om kvaliteten i des-
sa. Samarbetet med näringsliv och omgivande samhälle fortsätter att vara starkt i undervisning och 
forskning, och studenter upparbetar ett internationellt kontaktnät redan under sin utbildning. 
Designhögskolan gör också en strategisk satsning på grundforskning inom design, genom att stärka 
såväl forskarutbildning som övrig forksningsverksamhet. Detta som ett led i byggandet av en nationellt 
och internationellt ledande forskningsmiljö, där grundläggande frågor om design möter det 
omgivande samhällets behov av kunskap. Vid Designhögskolan bedrivs forskning inom tre specifika 
områden: bättre användarförståelse, kreativa processer, samt forskning om vår digitala verklighet. Vid 
institutionen finns en god balans mellan tillämpad forskning och grundforskning, och forskningsverk-
samheten är tätt kopplad till undervisningen och dess utveckling. Designhögskolans strategiska arbete 
för konsolidering och utveckling av forskningssamverkan inom universitetet leder till en ökad 
internationell synlighet av teknisk-naturvetenskaplig fakultet och Umeå universitet. Konstnärligt 
campus är en knutpunkt även för andra institutioner än de som finns inom campusområdet, och 
öppnar upp för ökade samverkanskontakter mellan samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Forskare 
och doktorander publicerar sig regelbundet.  

Analys 

Antalet studerande på de fyra olika programmen, Industridesignprogrammet 180 hp, 
mastersprogrammen Interaktion Design 120 hp, Advanced Product Design 120 hp och 
Transportation Design 120 hp, beräknas uppgå till 95 under vårterminen 2011 och till ca 109 under 
höstterminen. Under året kommer möjligen 3-5 utbytesstudenter att komma till oss, men troligen 
kommer inga av våra studenter att välja att läsa en termin någon annanstans. Istället för att läsa vid 
något annat universitet gör de flesta av våra studenter någon form av sommararbete, eller praktik, hos 
designföretag runt om i världen. Under 2010 valde 15 studenter att ta ett studieuppehåll och fortsätta 
sin praktik istället för att återvända till höstterminens start. Troligtvis kommer samma sak att ske 
under 2011, vilket gör det svårt för oss att exakt budgetera antalet HST/HPR. En relativt ny företeelse  
är också att studenter väljer att lägga in ett studieuppehåll före examensarbetet. Det är i dagsläget 
osäkert exakt hur vi kommer att påverkas av införandet av terminsavgifter, i synnerhet när det ännu är 
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osäkert hur stipendiesystemen kommer att utformas nationellt och lokalt vid Umeå universitet.  
Totalt var 40 nationaliteter representerade bland de sökande till läsåret 2010-2011, och de antagna 
studenterna kommer från 29 olika länder.  Även 2011-2012 kommer vi att rekrytera studenter från 
hela världen. Inslaget av utländska studenter kommer troligen fortfarande att ligga på ungefär samma 
nivåer som under vårterminen, då ca 58 % (76 studenter) av alla studenter på program och ettåriga 
kurser är utländska. Av dessa har mer än 71 % (54 studenter) sin härkomst utanför EU. 
Sammantaget planerar vi att under 2011 ge totalt 540 hp (102 HST) inom utbildningsprogrammen och 
310 hp (58 HST) som fristående kurser. De allra flesta kurserna ges på plats i våra lokaler. 
Genomströmningen har varit relativt hög alla år. (Genomsnitt för alla fyra programmen, 2000:121 %, 
2001:102 %, 2002:76 %, 2003:85 %, 2004: 94 %, 2005 91 %, 2006 105 % , 2007:96 %  2008:94 %,  
2009:88%, och 2010:85%).  
 
Då varje student betingar ett högt ekonomiskt värde och vi har hög genomströmning men lågt antal 
studenter, är det viktigt att vi får betalt efter vad vi producerar utan att taket på antalet HPR 
begränsar våra intäkter. 
 
Utbildning 

Utbildning – förutsättningar 

Rekryteringssituation 
Nuläge 
Vi rekryterar studenter av hög kvalitet till våra programutbildningar. Till Industridesignprogrammet 
rekryteras studenter från de nordiska länderna (ca 5 sökande per plats). Masterprogrammens (ca 9 
sökande per plats) och de ettåriga kursernas (ca 3 sökande per plats) studenter kommer från hela 
världen. Kvalitetskraven vid antagning leder ibland till att alla studieplatser inte kan fyllas på 
Masterprogrammen. 
 
Utvecklingsområde 
Internationell rekrytering. Ytterligare insatser för att marknadsföra Designhögskolan och rekrytera de 
bäst lämpade studenterna nationellt och internationellt, samt aktivt arbete för att påverka 
utformningen av stipendiesystem.  
 
Mål 
Designhögskolan är det självklara förstahandsvalet för designstudier för svenska och internationella 
studenter. Vi besätter samtliga studieplatser med toppstudenter på samtliga utbildningar. Ett väl 
fungerande stipendiesystem nationellt och vid Umeå universitet säkerställer att vi kan erbjuda de bäst 
lämpade studenterna studieplatser. 
 
Kompetensförsörjning 
Nuläge 
På samtliga utbildningsprogram finns en programansvarig på plats vid institutionen. Lärarstaben 
utgörs av 17 lärare i kärnämnen och ytterligare ca 45-70 externa lärare per läsår. Under 2010 
rekryterades tre nya lärare i industridesign. För närvarande är undervisningen i formlära och 
verkstadskunskap sårbar då endast en lärare finns inom respektive område, och 
kompetensförstärkning behövs. Formläraren har dessutom gått ner till 50% från hösten 2010. Då 
programansvarig på Industridesignprogrammet har stor andel forskning/konstnärligt 
utvecklingsarbete under läsåret, behövs resursförstärkning även där.  
 
Utvecklingsområde 
Biträdande programansvarig och lärare i kärnämnen. Biträdande programansvarig rekryteras till 
Industridesignprogrammet och Advanced Product Design. Nyrekrytering av 
verkstadslärare/verkstadstekniker, förstärkning av undervisning och utveckling inom formområdet,  
samt plan för kompetenssäkring och backup inom andra centrala undervisningsområden.  
 
Mål 
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Vår undervisningskvalitet är fortsatt hög, med en god balans mellan en tillräckligt stor fast 
personalstab som grund och externa lärare som bidrar med näringslivs- och omvärldsanknytning.  
 
Utbildningsmiljön 
Nuläge 
Lokalerna är ändamålsenliga och väl utrustade. Goda rutiner och väl fungerande support inom IT, 
verkstad och administration gör att undervisningen fungerar bra för både studenter och lärare. Viss 
brist på undervisningslokaler, och ökad trängsel i studentstudior, på grund av ökat antal studenter och 
ombyggnadsprocessen på Konstnärligt campus.  
 
Utvecklingsområde 
Lösningar för mer effektivt utnyttjande av undervisningslokaler och studentstudior, samt 
undersökning av möjligheter till att utöka lokalytorna.  System för lokalbokning och schemaläggning 
vidareutvecklas. Samordning av resurser och rutiner inom Konstnärligt campus. 
 
Mål 
Det dagliga arbetet med undervisningens planering och genomförande löper smidigt på institutionen, 
och samordningsvinster kan göras inom Konstnärligt campus. 
 
Studentinflytande 
Nuläge 
Studentinflytande inom utbildnings- och verksamhetsutveckling är tillgodosett genom 
studentrepresentation i institutionsstyrelse och alla institutionens arbetsgrupper, samt genom mer 
informella möten (löpande veckovis/månadsvis) och aktiviteter. Kursutvärderingar sker muntligt 
och/eller skriftligt efter alla kurser. 
 
Utvecklingsområde 
Ytterligare ökat studentengagemang samt koordinerade rutiner för uppföljning och återkoppling av 
kursutvärderingar. Utforskande av datorstödda verktyg för kursutvärdering.  
 
Mål 
Alla studenter deltar aktivt i kursutvärderingar, möten, arbetsgrupper och känner sig delaktiga i 
institutionens utveckling.  
 
Kursutbud 
Nuläge 
Programutbildningar som ges är Industridesignprogrammet, 180 hp, på grundnivå, tre 
masterprogram om 120 hp vardera på avancerad nivå och därtill två ettåriga kurspaket samt ett 
femtontal fristående kurser såväl inom andra programutbildningar som öppna för alla studentgrupper. 
Två tredjedelar av institutionens utbildning sker som egna programutbildningar, och en tredjedel i 
form av fristående kurser.  
 
Utvecklingsområde 
Kurs- och programutveckling. Fler fristående kurser utvecklas för att erbjuda ett varierat utbud för 
studenter inom och utanför institutionen. Översyn av ettåriga kurspaket för eventuell utveckling till 
utbildningsprogram. Utveckling av uppdragsutbildningar. Strategiskt utvecklingsarbete för framtiden 
både vad gäller kortare kurser och framtida utbildningsprogram, både vad gäller ämnesområden och 
forskningsanknytning. 
 
Mål 
Vi har en god balans, ur resurs- och utbudssynpunkt, mellan utbildningsprogram och fristående 
kurser. Våra programstudenter ges möjlighet att bredda/fördjupa sina studier genom att läsa valbara 
kurser hos oss och inom Konstnärligt campus parallellt med, under eller efter sina programstudier. 
Utbudet av fristående kurser varieras från läsår till läsår. Yrkesverksamma industridesigner väljer våra 
kurser för kompetensutveckling, och vi anlitas för uppdragsutbildningar inom industridesignområdet.  
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Utbildning – utformning 

Forskningsanknytning 
Nuläge 
Den ämnesmässiga forskningsanknytningen är relativt låg, då industridesign är ett förhållandevis nytt 
forskningsämne. Forskningsanknytning främjas av att forskare från institutionens 
forskningsavdelning i allt högre utsträckning undervisar och handleder på våra kurser och program. 
 
Utvecklingsområde 
Stärkt forskningsanknytning inom alla program och kurser.  
 
Mål 
Vid institutionen skapas inom ny kunskap i världsklass som införs och implementeras direkt i 
forskning och undervisning. En stark forskningskultur genomsyrar undervisningen i synnerhet och 
verksamheten i allmänhet. 
 
Yrkes- och arbetsmarknadsanknytning 
Nuläge 
Mycket god färdighetsträning och arbetsmarknadsanknytning ges genom programintegrerade 
praktikinslag (Industridesignprogrammet) och samarbeten med företag i termins- och 
examensprojekt, där handledning ges av yrkesverksamma industridesigner (samtliga program).  
 
Utvecklingsområde 
Alumnföreläsningar och alumnaktiviteter. Systematiskt arbete med att bjuda in alumner som föreläser 
om sina yrkeserfarenheter i relation till sin utbildning på Designhögskolan. Aktiviteter för alumner. 
 
Mål 
Vi har hög grad av integrerad yrkes- och arbetsmarknadsanknytning i våra program och kurser. 
Systematiskt arbete utförs för att ta tillvara alumners erfarenheter i undervisning och öppna 
föreläsningar.  
 
Undervisningsformer 
Nuläge 
Undervisningsformerna är varierade, studerandeaktiva och ofta av handledningskaraktär. Hög grad av 
platsbundna undervisningsformer, låg grad av nätbaserade. 
 
Utvecklingsområde 
Flexibla undervisningsformer. Varierat utbud med ökat inslag av nätbaserade handlednings- och 
undervisningsformer. Den fysiska undervisningsmiljön inventeras och förändras för att anpassas 
bättre till olika undervisningsmetoder. 
 
Mål 
Alla lärare och studenter arbetar aktivt med att utveckla undervisnings- och lärandeformer som 
främjar nytänkade och kreativitet. Ett varierat utbud av platsbundna och nätbaserade 
undervisningsformer av hög kvalitet ger en mer flexibel lärandemiljö. Möblering och utrustning i våra 
undervisningslokaler stödjer och uppmuntrar till varierande undervisningsformer.  
 
Bemanning på kurser 
Nuläge 
Grundprincipen för bemanning är en bas av fast anställda lärare och externa lärare/handledare. Detta 
garanterar såväl en god pedagogisk förankring och 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. Undervisningen i en del ämnen med fast 
bemanning (form och verkstad) är sårbar, då endast en lärare på respektive område finns på plats.  
 
Utvecklingsområde 
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Grundprincipen för bemanning behålls. En bättre överblick av bemanningssituationen eftersträvas, 
genom tydligare rutiner för bemanning av fast anställda lärare och forskare.  
 
Mål 
Vid institutionen finns en fast lärarstab inom kärnområden, vilket ger en stabil bemanningssituation. 
Detta, i kombination med externt anlitade lärare, gör att vi har lärarresurser som garanterar att vi kan 
genomföra planerade kurser, och vi kan överblicka bemanningen minst två terminer framåt.   
 
Examination 
Nuläge 
De olika undervisningsämnena och undervisningen i kurser och projekt innebär många olika 
examinationsformer: individuella och gruppbaserade, skriftliga, muntliga och visuella. 
 
Utvecklingsområde 
Kvalitetssäkring av examinationskriterier, examinations- och betygsunderlag samt dokumentation av 
alla typer av examinerande uppgifter (inklusive muntliga och visuella). 
 
Mål 
Examinationsformerna säkerställer hög kvalitet i utbildningen, och gemensamma rutiner finns för att 
formulera bedömningskriterier samt dokumentera examinations- och betygsunderlag. 
 
Internationalisering 
Nuläge 
Ungefär 70% av studenterna på våra engelskspråkiga utbildningar har annan nationalitet än svensk. 
Lärare rekryteras internationellt, och ett flertal av de fast anställda lärarna har annan nationalitet än 
svensk. Student- och lärarutbytet är litet. 
 
Utvecklingsområde 
Bibehålla den internationella miljön vid institutionen genom t.ex. ett väl fungerande stipendiesystem. 
Ökat arbete med systematiskt lärar- och studentutbyte med andra designutbildningar.  
 
Mål 
Antalet ut- och inresande lärare och studenter inom olika utbytesavtal ökar.  
 
 
Utbildning – resultat 

Prestationsgrad 
Nuläge 
Genomströmningen är mycket hög på kurser och program. På Masterprogrammen är studieuppehåll 
pga. praktik vanliga mellan år ett och år två, vilket ger svårigheter i den ekonomiska planeringen 
(bortfall av intäkter). 
   
Utvecklingsområde 
Etablering av rutiner kring beviljande av studieuppehåll som underlättar långsiktig praktisk och 
ekonomisk planering. 
 
Mål 
Prestationsgraden är fortsatt över 90 % på våra utbildningar, och studenters studieuppehåll pga. 
praktik leder inte till svårigheter i praktisk och ekonomisk planering av undervisningen. 
 
 
 
Anställningsbarhet 
Nuläge 
Anställningsbarheten är mycket god, och flertalet av våra utexaminerade studenter finner anställning 



   Sid 8 (18) 

 

  
 

inom designområdet efter avslutad utbildning.  
 
Utvecklingsområde 
Valbara kurser för ökad bredd och/eller specialisering, med fokus på färdighetsträning. Undersökning 
av möjlig gemensam valfri kursperiod för alla program/kurser under läsåret. Samordning av 
företagskontakter för samarbete under utbildningen. 
 
Mål 
Våra studenter finner anställning snabbt efter avslutad utbildning. Deras kunskaper gör att de är 
anställningsbara som strategiska designers, som kan driva och påverka inom sin yrkessfär. 
 
Studentnöjdhet 
Nuläge 
Studenter ger i huvudsak goda omdömen i kursutvärderingar, men Studentbarometern 2009 visade på 
att visst missnöje möjligen kunde finnas bland Designhögskolans studenter.  
 
Utvecklingsområde 
Fortsatt kvalitetsarbete med kursutvärderingar och genomförande av egen studentbarometer för att 
mäta studentnöjdhet. 
 
Mål 
Studenter är fortsatt mycket nöjda med sina studier vid Designhögskolan, och alla utbildningar får 
goda omdömen av huvuddelen av studenterna. 
 
 
Utbildning – särskilda perspektiv 

Jämställdhet 
Nuläge 
Könsfördelningen på de olika programmen varierar, men generellt är antalet män i stark övervikt. 
Vårterminen 2011: På Industridesignprogrammet är könsfördelningen 27 män och 15 kvinnor. På 
Masterprogrammen består studentgrupperna av: Interaction design 14 män och 9 kvinnor, Advanced 
Product Design 16 män och 2 kvinnor, och Transportation Design 18 män och 3 kvinnor. På ettåriga 
kurser har IDI 10 män och 10 kvinnor, ADV 3 män och 3 kvinnor. Bland undervisande lärare och 
handledare är män i stark övervikt. (Se Jämställdhets-, mångfalds och likabehandlingsplan). 
 
Utvecklingsområde 
Rekrytering och antagningsförfarande för en jämnare könsfördelning av lärare och handledare i 
undervisningen, och av antagna till program och kurser.  
 
Mål 
Vi antar de bäst lämpade studenterna till våra utbildningar, och våra rekryteringsprocesser och 
antagningsförfaranden säkerställer att likabehandlings- och könsperspektiv beaktas på relevant sätt. 
Våra studenter möter i undervisningen lika många skickliga och kunniga kvinnor som män i rollerna 
som lärare/handledare. 
 
 
Inkluderande universitet 
Nuläge 
Rutiner för åtgärder/anpassning för studenter med särskilda behov finns (dyslexi) och tillämpas. 
Information om universitetets likabehandlingsprogram förmedlas till studenter. (Se Jämställdhets-, 
mångfalds och likabehandlingsplan). 
 
Utvecklingsområde 
Ökat tillvaratagande av institutionens likabehandlingskompetens. Proaktivt arbete med 
likabehandlingsfrågor och upprättande av likabehandlingspolicy. 



   Sid 9 (18) 

 

  
 

 
Mål 
Alla studenter och lärare känner till universitetets och institutionens arbete med 
likabehandlingsfrågor, de särskilda stödåtgärder som finns för studenter med funktionsnedsättning 
samt de åtgärdsprogram mot trakasserier och kränkningar som finns vid universitetet och 
institutionen.  
 
Arbetsmiljö 
Nuläge 
Studenternas fasta arbetsplatser är goda ur praktisk och ergonomisk synvinkel. 
Undervisningslokalerna är moderna och väl lämpade för verksamheten (se Integrerad Arbetsmiljö- 
och miljöplan). 
 
Utvecklingsområde 
Mer flexibel inredning i undervisningslokaler för att främja olika undervisningssituationer.  
 
Mål 
Den fysiska arbetsmiljön är mycket god, och erbjuder stor flexibilitet för innovativa och kreativa 
undervisnings- och lärandeformer.  
 
Miljöledning 
Nuläge 
Ingen gemensam policy finns för inkluderande av miljö- eller hållbarhetsperspektiv i undervisningen. 
(se Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan). 
 
Utvecklingsområde 
Gemensam policy för hållbarhets- och miljöperspektiv i undervisningen utarbetas. 
 
Mål 
Perspektiv på hållbar design, miljöperspektiv och ekologisk påverkan är väl integrerade i den ordinarie 
undervisningen. 

Forskarutbildning 

Forskarutbildning – förutsättningar 

Rekryteringssituation 
Nuläge 
Institutionen rekryterar aktivt nya forskarstuderande och har haft stort söktryck på de hittills utlysta 
tjänsterna (ca 15 sökande per utlyst tjänst). Extern finansiering i pågående och nya projekt försvåras 
på grund av projektens löptider, som oftast är tre år. För närvarande är sju doktorander antagna, varav 
6 är aktiva inom forskarutbildningen.   
 
Utvecklingsområde 
Kvalificera forskarutbildningsämnet industridesign för finansiering av fler doktorandutrymmen i 
enlighet med fakultetens kriterier. Finansiering genom forskarskolor, existerande eller inom 
Konstnärligt campus. Extern finansiering av doktorandprojekt inom ramen för forskningsprojekt. 
Samfinansiering med andra lärosäten och/eller institutioner.  
 
Mål 
Ökad rekrytering av forskarstuderande möjliggör en livaktig doktorandgrupp och en stabil 
forskarutbildningsmiljö.  

Handledarkompetens 
Nuläge 
Endast en disputerad handledare i ämnet industridesign finns vid institutionen. Vetenskapligt 
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meriterade handledare inom ämnet informatik med inriktning mot interaktionsdesign finns vid 
institutionen, biträdande handledare med industridesignkompetens eller motsvarande 
ämneskompetens anlitas från andra lärosäten och institutioner.  
 
Utvecklingsområde 
Handledarantal och handledarutbildning. Öka antalet anställda lektorer och professorer med 
handledarkompetens i forskarutbildningsämnet industridesign eller inom det konstnärliga området. 
Handledare som ännu inte genomgått handledarutbildning gör det inom ramen för sin 
kompetensutvecklingstid. 
 
Mål 
Vi har god tillgång på handledare i industridesign vid institutionen, och samtliga handledare har 
universitetspedagogisk utbildning.  

Utbildningsmiljön 
Nuläge 
Av de antagna doktoranderna sitter en i Stockholm (samfinansierad med SICS), och fem 
Designhögskolans forskningsavdelning. En doktorand, antagen hösten 2010, har ännu inte flyttat till 
Umeå utan pendlar mellan Eindhoven och Umeå. Tre post-docs kommer att inleda forskning vid 
institutionen under 2011, och ett antal gästforskare kommer att tillbringa kortare eller längre 
forskningsperioder hos oss.  
 
Utvecklingsområde 
Utbildningsmiljön vid Designhögskolan. Ledarskapsstrukturen för forskarutbildningen behöver 
stärkas med två-tre professorer närvarande vid institutionen, varav en bör vara ansvarig för 
forskarutbildningen. Gästforskare, gästprofessorer och post-docs hjälper till att bygga upp en livaktig 
forskningsmiljö.  
 
Mål 
Runt femton doktorander är antagna och finns på plats vid institutionen. Vi har ett jämnt intag av 
några doktorander per år, för att skapa en livaktig och dynamisk grupp. Vi utlyser post-doc-
anställningar och har gästprofessorer och gästforskare på plats under kortare och längre perioder för 
att införa nya forskningsperspektiv och stärka forskningsmiljön. Forskarutbildningen har en stark och 
tydlig ledningsstruktur med ansvarig, biträdande ansvarig, och teknisk-administrativ personal. 

Doktorandinflytande 
Nuläge 
Doktoranderna deltar i personalmöten och andra arbetsgrupper på ett liknande sätt som andra 
grupper av anställda och studenter. Doktorandrepresentant som formellt företräder doktoranderna 
finns i institutionsstyrelsen.  
 
Utvecklingsområde 
Formellt doktorandinflytande och goda rutiner kring doktorandrådets kommunikationskanaler internt 
och gentemot institutionsledning.  
 
Mål 
Doktoranderna deltar aktivt i institutionens utvecklingsarbete och övriga verksamhet och har goda 
kanaler för kommunikation och inflytande såväl informellt som formellt. 

 

Forskarutbildning – utformning 

Kurser 
Nuläge 
En plan för de närmaste terminernas forskarutbildningskurser håller på att utarbetas vid 



   Sid 11 (18) 

 

  
 

institutionen. Doktoranderna deltar även i de kurser som ges nationellt genom den nationella 
forskarskolanDesignfakulteten, samt i kurser som ges vid svenska och internationella lärosäten. 
 
Utvecklingsområde 
Forskarutbildningskurser. Fler kurser utvecklas och ges i enlighet med terminsplaneringen, och 
erbjuds forskarstudenter nationellt och internationellt.   
 
Mål 
Vi ger egna kurser på forskarutbildningsnivå och erbjuder dessa även till studenter inom 
Designfakulteten och Konstnärligt campus. På vår hemsida finns information om för våra doktorander 
relevant kursutbud vid Designhögskolan samt inom Designfakulteten och UmU. 

Handledning 
Nuläge 
Varje heltidsdoktorand har 100 timmar handledning per år, i vilket inkluderas handledarnas arbete 
med administration (individuell studieplan), inläsning av avhandlings- och artikelutkast samt 
personliga handledningssamtal m.m.. Alla forskarstuderande har åtminstone två handledare: minst en 
med relevant akademisk kompetens inom ett industridesign näraliggande ämne (docent eller som 
handlett doktorander till disputation tidigare) och minst en med mycket hög ämneskompetens inom 
industridesign eller motsvarande.  
 
Utvecklingsområde 
Tillgång till handledning på institutionen, samt kvalitetssäkring av handledningsrutiner. Säkerställa 
att regelbunden handledning ges av båda handledarna i enlighet med Umeå universitets ”Villkor för 
handledning”, samt utarbetande av tydliga riktlinjer för doktorander och handledare om omfattningen 
av och rutinerna kring handledning och forskarutbildning vid Designhögskolan.  
 
Mål 
Samtliga doktorander får adekvat och regelbunden handledning av handledare på och utanför 
institutionen. Handledningen svarar mot institutionens och universitetets krav. 

Internationalisering 
Nuläge 
Av de antagna doktoranderna är en svensk, en kanadensisk, en tysk och en amerikansk, två holländska 
och en italiensk. Doktoranderna deltar regelbundet i internationella konferenser och 
undervisningssammanhang, såväl på institutionen som vid andra lärosäten nationellt och 
internationellt. Forskningsmiljön vid Designhögskolan är i hög grad internationell, då även våra post-
docs och gästforskare rekryterats internationellt, och en handledare är verksam vid lärosäte i USA.  
 
Utvecklingsområde 
Internationella publikationer och ökat internationellt forskarutbyte.  
 
Mål 
Doktorander och forskare positionerar Designhögskolan nationellt och internationellt inom 
designforskningen genom publicering av artiklar i internationella sammanhang. Internationellt 
ledande forskare kommer regelbundet för att forska och bidra till forskningsmiljön vid 
Designhögskolan, och våra doktorander och forskare tillbringar forskningsperioder vid andra 
institutioner. 

 
 
Individuella studieplaner 
Nuläge 
Universitets mall för individuella studieplaner används, för planering och uppföljning av 
doktorandernas avhandlingsarbete och utbildning. Handledare och doktorand upprättar, och följer 
upp, planerna årligen. Ifyllda planer samlas in i början av läsåret av forskarutbildningsansvarig.  
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Utvecklingsområde 
Utveckling av kvalitets- och kontrollkriterier att följa upp under forskarutbildningen i förhållande till 
studieplanerna.   
 
Mål 
De individuella studieplanerna är levande dokument som används som stöd för att tillse att 
doktorander som antas till forskarutbildning blir klara med sin avhandling i och med att 
doktorandtjänsten löper ut. 

 
Forskarutbildning – resultat  

Genomströmning 
Nuläge 
Totalt har åtta doktorander antagits sedan 2002. Sex är aktiva, en har avbrutit sina forskarstudier, och 
en är sjukskriven. En doktorand beräknas disputera under läsåret 2011-12, en beräknas disputera 
2013, och de fem som antogs 2010 beräknas disputera 2015.  
 
Utvecklingsområde 
Genom regelbunden handledning och med användning av individuella studieplaner stödja 
doktorander att färdigställa avhandlingsarbetet i tid och med gott resultat.   
 
Mål 
Doktorander som antas till forskarutbildning blir klara i tid, och presenterar avhandlingar som bidrar 
till att positionera institutionens forskning som ledande nationellt och internationellt. Antalet 
disputationer motsvarar antalet antagna över tid.  

Anställningsbarhet 
Nuläge 
Samtliga antagna doktorander har en yrkesutbildning till industridesigner i grunden. Ingen doktorand 
har ännu disputerat.  
 
Utvecklingsområde 
Forskarutbildningen förbereder för såväl akademisk som utomakademisk karriär inom 
industridesignområdet. 
 
Mål 
Disputerade i industridesign är attraktiva och eftersökta såväl inom industri och näringsliv som inom 
akademin. 

 
Doktorandnöjdhet 
Nuläge 
Ingen systematisk utvärdering av forskarutbildningen har hittills skett vid institutionen, men 
situationen bedöms vara god.  
 
Utvecklingsområde 
I samråd med doktorandråd och forskarutbildningsansvarig undersöka om och hur utvärdering bör 
genomföras. 
 
Mål 
Samtliga doktorander är nöjda med former för och genomförande av forskarutbildning, och rutiner 
finns för att utvärdera detta. 

Forskarutbildning – särskilda perspektiv 
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Jämställdhet 
Nuläge 
Könsfördelningen är relativt jämn: fyra antagna är män, tre är kvinnor. 
 
Utvecklingsområde 
Fortsatt arbete för att rekrytera både kvinnor och män till doktorandanställningar. 
 
Mål 
En jämn könsfördelning bland antagna doktorander. 

Forskning 

Forskning – förutsättningar och utformning 

Rekryteringssituation 
Nuläge 
Vid institutionens forskningsavdelning bedrivs tillämpade forskningsprojekt i samarbete med 
industrin. Designhögskolan gör för närvarande också en strategisk satsning på grundforskning inom 
design. Detta som ett led i byggandet av en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö, där 
grundläggande frågor om design möter det omgivande samhällets behov av kunskap. Vid 
Designhögskolan bedrivs för närvarande forskning inom tre specifika områden inkluderat: bättre 
användarförståelse, kreativa processer, samt forskning om vår digitala verklighet. 

Inom det första området har vi ett användarfokus syftande till att utveckla metoder och processer för 
att förstå vad som motiverar människor och deras aktiviteter i en globaliserad värld samt skapa ny 
teori inom det området. 

Inom området kreativa processer undersöker vi hur processer för kreativitet kan användas och 
appliceras på nya sätt, från den enskilde individen, till nätverk av människor, och multinationella 
tvärvetenskapliga organisationer. 

Inom området vår digitala verklighet utforskar vi hur en pågående integration av det digitala och det 
fysiska förändrar vår omvärld. Specifikt fokuseras förändringar i det digitala tjänstelandskapet, nya 
dynamiska material, samt digitaliseringsprocesser i våra vardagsmiljöer.  

Utvecklingsområde 
Ökad externrekrytering av disputerade i industridesign när möjlighet ges (i form av fakultetsanslag), 
och breddad internrekrytering av utexaminerade inom andra områden än interaktionsdesign. 
Uppbyggnad av en forskningskultur som genomsyrar hela verksamheten vid Designhögskolan. 

Mål 
Designhögskolan är nationellt och internationellt positionerad som en av de ledande 
forskningsinsstitutionerna inom designområdet. All verksamhet vid institutionen har ankytning till 
forskning och/eller forskningsperspektiv. Vi har ett konstant in- och utflöde av gästforskare, 
gästlärare, post-docs och gästprofessorer vilket ger en dynamisk och livaktig forskningsmiljö.  

Kompetensförsörjning 
Nuläge 
För tillfället är ingen heltidsprofessur tillsatt vid institutionen. Ingen fakultetsfinansierad professur 
finns vid institutionen, ej heller fakultetsfinansierade forskartjänster. Forskarutbildning i 
industridesign är relativt ny, och endast ett fåtal disputerade finns nationellt (fler internationellt).  

Utvecklingsområde 
Fakultetsfinansierade forskartjänster och professurer. FFFT-listans kriterier bör uppta även 
designforskningskriterier. 
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Mål 
Flera fakultetsfinansierade professurer eller forskarassistenttjänster, alternativt post-docs,  i 
industridesign kan utlysas under perioden.  

Lokaler och utrustning 
Nuläge 
Anställda forskare sitter i öppen kontorslandskapsmijlö, där visst utrymme även finns för gästforskare 
etc. I dagsläget god tillgång till arbetsstationer och datorer, samt annan nödvändig 
forskningsutrustning. Med nuvarande forskargrupp, den under 2010 genomförda rekryteringen av nya 
doktorander, 2 postdocs, samt kontinuerliga besök av gästprofessorer (1-2 st) behövs ca. 16 
arbetsplatser totalt vilket skapat en lokalbrist. 

Utvecklingsområde 
Möjlighet till expansion i fråga om lokaler.  Undersökning av möjligheter att dela lokaler och resurser 
inom Konstnärligt campus. 

Mål 
Alla heltidsanställda forskare kan erbjudas arbetsplats i Designhögskolans lokaler, eller i nära 
anslutning till dessa (på Konstnärligt campus).  

Tid för forskning 
Nuläge 
Lektorer har kompetensutvecklingstid motsvarande 20% av sin tjänstgöring inom grundutbildningen, 
adjunkter 10%. All personal kan ansöka om medel för konstnärligt utvecklingsarbete.  

Utvecklingsområde 
Utvecklingsplaner som styrdokument för kompetensutrymmet. Ökad forskningsrelaterad verksamhet 
eller konstnärligt utvecklingsarbete inkluderas i planeringen av kompetensutvecklingen. 

Mål 
All personal med tillsvidareanställning bedriver kontinuerligt forskning, forskningsrelaterad 
verksamhet eller konstnärligt utvecklingsarbete inom ramen för sin tjänst.  

Strategier 
Nuläge 
Vid institutionen bedrivs grundforskning i industridesign, samt uppdragsforskning och 
behovsmotiverad forskning i samarbete med industriföretag, Umeå kommun och andra aktörer. All 
forskningsverksamhet är externfinansierad, till exempel från företag och stiftelser.  

Utvecklingsområde 
Fakultets- och forskningsrådsfinansierad grundforskning inom industridesign. För att skapa en stabil 
industridesignforskningsgrund, behövs en stor satsning på grundforskning inom ämnet vilket 
förutsätter forskningsmedel som garanterar såväl forskningsfrihet som vetenskaplighet.  

Mål 
Designhögskolan är Sveriges främsta institution för forskning inom design, samt internationellt 
erkänd och väl positionerad. Vid institutionens forskningsavdelning finns en god balans mellan 
vetenskaplig grundforskning och tillämpad  forskning.  

 

Forskning – Resultat 

Externa medel 
Nuläge 
Institutionen har framgångsrikt attraherat externa medel till forskningsavdelningen.  
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Utvecklingsområde 
Ökade insatser för att söka forskningspengar för större forskningsprogram från forskningsråd och 
finansiärer nationellt och internationellt . 

Mål 
Vid institutionens forskningsavdelning finns en god balans mellan tillämpad, externfinansierad, 
designforskning och fakultetsfinansierad vetenskaplig designforskning.  

Publiceringar 
Nuläge 
Publicering av forskningsresultat i olika medier har hittills varit förhållandevis låg, både på grund av 
bristande traditioner och av fördröjning av publicering på grund av sekretesskrav från 
uppdragsgivare/samarbetspartners.  

Utvecklingsområde 
Ökat antal publiceringar. Seminarier kring forsknings- och publiceringsstrategier för att underlätta för 
forskarna att göra medvetna och välgrundade val gällande forsknings- och publiceringsinriktningar. 
Ökat konferensdeltagande med paperpublicering och ökad nivå av tidskriftspubliceringar. 

Mål 
Forskare och annan institutionspersonal publicerar regelbundet artiklar och andra publikationer av 
hög internationell standard.  

Samverkan inom universitetet 
Nuläge 
Inom pågående forskningsprojekt sker samverkan med Institutionen för kirurgi, Institutionen för 
tillämpad fysik och elektronik (Traffic Safety Centre North), Datavetenskap (Risk management), 
Handelshögskolan (Interaktiva återvinningsrum) och Institutionen för Informatik (Interaction design 
in eXtreme environments). God samverkan finns också med HUMlab, Konsthögskolan och 
Arkitekthögskolan vad gäller utveckling av gemensam forskningsvision för Konstnärligt Campus. 

Utvecklingsområde 
Aktivt arbete inom institutionen och vid Konstnärligt campus för att inventera möjligheter och 
upprätta  forskningssamarbete med andra institutioner vid Umeå universitet. 

Mål 
Designhögskolans strategiska arbete för konsolidering och utveckling av forskningssamverkan inom 
universitetet leder till en ökad internationell synlighet av Fakulteten och Umeå universitet. 
Konstnärligt campus är en knutpunkt även för andra institutioner än de som finns inom området, och 
öppnar upp för ökade samverkanskontakter mellan samtliga fakulteter. 

 
Samverkan med samhället 
Nuläge 
Stark samverkan med Umeå kommun, Norrlands Universitets Sjukhus (NUS), Landstinget, och med 
näringslivsaktörer som Volvo, Saab och det nationella nätverket PIEp. 

Utvecklingsområde 
Utveckling av nya områden och former för samverkan med näringsliv och samhälle. 

Mål 
Fortsatt samverkan med befintliga samarbetspartners, nationellt och internationellt, och utveckling av 
nya områden och arbetssätt för samverkan. 
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Gemensamt 

Ekonomisk beskrivning 
Nuläge 
För 2010 lämnade institutionen in en budget med planerat underskott på ca en miljon för 
utbildningsdelen. Orsaken är det nya tilldelningssystemet, redovisningsmodellen och förändringen av 
lokalmedel. Sammantaget har vi mycket mindre medel trots att vi producerar mer.  Vi har också ett 
överskott av myndighetskapital (planer för förbrukning av detta finns). Då varje student representerar 
ett stort ekonomiskt värde (designprislapp), blir studieuppehåll med kort varsel kännbara i 
verksamheten liksom överföringen av ett antal designprislappar från Designhögskolan till 
Arkitekthögskolan. På samma sätt utgör den begränsning om 85% reell ersättning fakultetstaket 
innebär ett stort ekonomiskt avbräck för oss, då genomströmningen är hög.  

Utvecklingsområde 
Uppföljning av hst och hpr samt av planerade studieuppehåll för långsiktig ekonomisk planering. 
Bemanningsplanering: översyn av upphandlingsrutiner och kostnader för extern lärarbemanning. 

Mål 
Institutionen har även fortsättningsvis en ekonomi i balans, och en långsiktigt hållbar ekonomisk 
planering där ersättning i enlighet med designprislappen sker för den reella produktionen av hst och 
hpr.  

Organisation och ledarskap 
Nuläge 
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. 
Programansvariga för de fyra utbildningsprogrammen finns på plats på heltid vid institutionen. I 
övrigt följer institutionens organisation och ledarskap den struktur som beslutats av 
Universitetsstyrelsen. 

Utvecklingsområde 
Fortsatt rekrytering av biträdande programansvariga. Rekrytering av en till två professorer, och 
förstärkning av forskarutbildningens ledningsstruktur. Kompetensutvecklingsplaner för all personal. 

Mål 
Organisation och ledarskap fungerar väl, med tydlig ansvarsfördelning och god samverkan inom 
ledningsgrupp och institutionsstyrelse, och god förankring och delaktighet hos samtliga medarbetare 
och studenter.  

 
Administration 
Nuläge 
Stödfunktionerna vid institutionen innefattar administration och teknisk support, och  kan delas upp i 
fyra huvudområden: ekonomi, personal, utbildning och teknisk support. Administrationen 
tillhandahåller service och expertstöd till anställda, studenter och externa intressenter, och viss 
teknisk-administrativ samverkan sker med Arkitekthögskolan. Institutionens administration 
innefattar ekonomiadministratörer, personaladministratör, studieadministratörer, 
utbildningsplanerare, och info-/kommunikationspersonal. Institutionens tekniska support innefattar 
datortekniker, verkstadstekniker och forskningsingenjör.  
 
Utvecklingsområde  
Administrativ tydlighet och samordning såväl inom institutionen som inom Konstnärligt campus. 
Särskilt fokus på administrativt arbete med inriktning på nationalisering-internationalisering och 
alumniverksamhet. Utveckling av administrativa och tekniska supportsystem, inklusive effektivisering 
av den befintliga applikationen för intern materialhantering – DOLF. 
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Mål 
Administrationen utför och initierar på bästa sätt utveckling av verksamheten, samt förvaltar och 
administrerar institutionens resurser på ett effektivt sätt. Administrationen flyter fortsatt smidigt, och 
vi medverkar till en väl fungerande administration med samordningsvinster och integrerade 
supportsystem inom Konstnärligt campus.  

 

Särskilda perspektiv 

Jämställdhet 
Nuläge 
Mest ojämlik könsfördelning bland programansvariga och adjunkter, minst bland doktorander och 
lektorer. Bland TA-personal är huvuddelen av administratörerna kvinnor (85 %) och bland tekniker är 
100% män. Arbetssituationen för småbarnsföräldrar underlättas genom att möten inte läggs tidigt på 
morgonen eller sent på eftermiddagen.   

Utvecklingsområde 
Beaktande av ojämlik könsfördelning vid framtida tillsättningar/anställningar.  

Mål 
Könsfördelningen är jämn bland professorer, programansvariga, TA-personal och lärare.  

Arbetsmiljö 
Nuläge  
Institutionen är en stimulerande och utvecklande arbetsplats för alla anställda och studenter. Den 
fysiska arbetsmiljön är god, och stämningen på institutionen likaså. Tidigare långtidssjukskrivna är 
tillbaka i heltidsarbete.  

Utvecklingsområde 
Löpande aktiviteter för att främja vi-känsla och samhörighet, samt aktivt arbete för fortsatt god 
arbetsmiljö på institutionen och Konstnärligt campus. 

Mål 
Den fysiska och psykosociala miljön är fortsatt mycket god, och såväl miljö som arbetsformer och 
arbetsuppgifter är inspirerande och utvecklande för alla anställda. 

Inkluderande universitet 
Nuläge 
Lokalerna är tillgängliga för personer med rörelsenedsättning. Rutiner för omhändertagande av 
studenter med särskilda behov (dyslexi m.m.) finns vid institutionen. Den internationella mångfalden 
på Designhögskolan beaktas och tillvaratas vid undervisnings- och verksamhetsplanering.  

Utvecklingsområde 
Plan och policy för likabehandling integreras med jämställdhetsplan och -policy. Proaktivt arbete med 
likabehandlingsfrågor i undervisnings- och verksamhetsplanering. 

Mål 
Studenter och anställda känner till och medverkar aktivt i arbetet med likabehandlingsfrågor, och 
mångfaldsfrågor lyfts på ett positivt och berikande sätt i alla relevanta sammanhang. 

Miljöledning 
Nuläge 
Miljöplan är integrerad med arbetsmiljöplan. Miljöhänsyn tas i form av källsortering, 
pappershantering och telefonkonferenser när så är möjligt.  
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Utvecklingsområde 
Upprättande av fristående miljöplan för institutionens verksamhet. Utredning av institutionens 
miljöpåverkan för att undersöka möjligheterna av en ekologiskt och miljömässigt hållbar verksamhet. 

Mål 
All verksamhet vid Designhögskolan utgår från ett hållbarhetstänkande, och strävar efter minsta 
möjliga negativa miljöpåverkan.  


