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Nulägesanalys av verksamheten  
 
Under de 25 år som Designhögskolan har byggt sitt rykte som en världsledande designskola, 
har en nära relation till designprofessionens praktik varit grundläggande. Nu ser vi att vi för 
att driva utvecklingen och tänja på gränserna för nutida och framtida designpraktik måste 
inkludera en utveckling av kärnan i design som drivs av såväl professionell designpraktik som 
akademisk designforskning i relation till utbildningarnas struktur.  
 
Inom design är det av yttersta vikt att bästa möjliga forskare och professionsbaserade lärare 
engageras i undervisningen för att uppnå högsta möjliga kvalitet i såväl utbildning som 
forskning. För att kunna rekrytera internationellt och nationellt, och för att kunna erbjuda 
långsiktigt stabile anställningar, behövs ett system av tydliga karriärvägar. Dessa behövs inte 
bara för de läraranställningar som vilar på vetenskaplig grund, utan är lika viktigt för de 
lärare som anställs på konstnärliga eller professionsbaserade meriter. Lärare med anställning 
på konstnärlig/professionsbaserad grund i industridesign bör ges goda 
karriärutvecklingsmöjligheter genom konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete och 
genom designforskning. Inresande, externa, professionsutövare väljer att undervisa och 
handleda vid Designhögskolan för kortare eller längre perioder tack vare den dynamiska 
miljön och de goda förutsättningar vi kan erbjuda. Genom en god balans mellan permanenta 
lärare och externa yrkesverksamma designer möter våra studenter mycket skickliga lärare 
och handledare inom designyrket och akademin. Lärare med ena foten i yrkeslivet utanför 
akademin kan ta med sig relevanta professionsmetoder och -frågor in i undervisningen. För 
Designhögskolan är det viktigt att kunna erbjuda anställda lärare möjligheten att 
upprätthålla en professionell designpraktik, och det är ett av sätten vi kan länka ihop 
näringsliv och utbildning för att fortsätta upprätthålla den höga utbildningsnivån. 
 
Akademisk designforskning är ett växande forskningsområde, och till sin karaktär 
nydanande i relation till existerande forskningsstrukturer. Vi har byggt ut vår 
forskarutbildning markant. Alla doktorander är engagerade i undervisning, från 
föreläsningar och handledning till projekt- och rapporthandledning. Förutom rekryteringar 
av forskningspersonal utforskar vi också strategiska initiativ för hur forskningskompetensen 
hos vår seniora personal kan utvecklas. Vår första lärare (lektor på konstnärlig grund) att 
skriva in sig i forskarutbildning påbörjade sina forskarstudier under hösten 2013. Vi har 
också rekryterat två gästprofessorer inom forskningsprogrammet Prototyping Practices. 
Därigenom är vi på god väg att utveckla en stark designforskningsmiljö, men behöver ännu 
attrahera både gästforskare och tillsvidareanställda med forskningskompetens.  
 
Designhögskolan har ett utmärkt tillfälle att positionera sig som en ledande aktör inom 
designforskningsfältet. Under de senaste fyra åren har vår forskarutbildning expanderat 
betydligt, med 10 doktorander antagna, samt två post docs, en forskarassistent, en professor 
på heltid och tre professorer på 20%. Men vad gäller läget för att skapa stabilitet för seniora 
forskare och handledare i forskarutbildningen vid Designhögskolan, är finansieringen är allt 
annat än stabil. Vår forskningsinriktning gör det inte möjligt för oss att konkurrera om 
fakultetsfinansierad forskningstid (FFT), vilket även förhindrar oss att ägna oss åt långsiktig 
grundforskning för att meritera oss för att senare söka externa medel från VR och andra 
finansiärer. I denna övergångsfas, där vi ännu är mycket väl positionerade och 
konkurrenskraftiga nationellt och nordiskt för att bygga en framgångsrik designforskning, 
skulle en säker och stabil lösning för seniora forskare göra hela skillnaden för 
Designhögskolan i att kunna åstadkomma en banbrytande designforskningsmiljö. Timingen 
är av avgörande betydelse, då det är nu vi har en öppning gentemot möjligheten att 
Designhögskolan tar en ledande roll i detta fält, då vi just nu ligger ett par steg före andra 
designutbildningar och forskningscentra i att etablera och expandera till grundforskning 
inom design. Skulle möjligheter att skapa en stabil forskningssituation och en kontinuitet i 
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forskarutbildningen under de närmaste året gå om intet, är risken att vi förlorar det 
försprång vi för tillfället har. 
 
Designhögskolans organisation och ledning fungerar väl, med en tydlig uppdelning av ansvar 
och ett gott samarbete inom ledningsgruppen, samt en god grund och gott deltagande från all 
personal och studenter. Medarbetarna på Designhögskolan på alla positioner är mycket 
kompetenta, och administration och teknikstöd fungerar mycket väl och integrerat med 
kärnverksamheten. Verktyg, lokaler, administrativa system och arbetsmetoder utvecklas 
kontinuerligt för att nå bästa möjliga resultat. Designhögskolan är en arbetsplats som 
stimulerar och främjar utveckling för all personal och alla studenter, genom att erbjuda 
stabilitet likväl som utmaningar för att utvecklas inom det egna expertisområdet. Ett aktivt 
arbete med arbetsmiljö, säkerhet och likabehandling syftar till att upprätthålla en god 
arbetsmiljö och stämning.  

 

Nuläge bemanning och kompetens  
 

 
 
Designhögskolan har i februari 2015 en personalstyrka om 42 anställda personer 
(heltidsekvivalent 38,85; tjänstledigheter och föräldraledigheter ej borträknade). Av dessa är 
20 lärare, 1 forskare, 3 forskningsingenjörer, 6 administratörer, 1 kommunikatör, 1 tekniker, 
2 datortekniker och 1 dataingenjör samt 9 doktorander (varav en är anställd som adjunkt och 
en som lektor). Vid institutionen finns även 1 hustekniker och två lokalvårdare som hyrs in 
från Universitetsservice, en gästforskare som anlitas på konsultbasis samt två post-doc-
stipendiater. En av institutionens antagna doktorander är placerad och anställd 100% på 
Interactive Institute.  
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Under läsåret 2013-14 har skolan anlitat kring 65 externa lärare (se bilaga) på konsultbasis, 
arvoderade eller anlitade från Umeå universitet eller andra lärosäten. Dessa tillför 
spetskompetens inom industridesign och relaterade områden inom utbildningen.  
 
Åldersstruktur 2015 
Av alla anställda är 25 män och 17 kvinnor. Medelåldern är 44 år (för kvinnor 45 år och för 
män 43 år).  
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Bland lärare är snittåldern 48 år, och könsfördelningen 7 kvinnor och 11 män. Bland 
administratörer är snittåldern 45 år, och könsfördelningen 100% kvinnor. Bland tekniker och 
forskningsingenjörer är snittåldern 43 år, och könsfördelningen 100% män. Av forskarna 
(anställd samt stipendiater) är samtliga 3 kvinnor, och snittåldern 37 år. Statistik finns mer 
detaljerat beskrivit i bilagor. 
 

Planerade ledigheter och avgångar 
 
Ett antal personer är tjänstlediga på hel- eller deltid av olika anledningar, ofta för att driva 
eget företag på deltid eller för att prova på annan anställning. Många anställda har 
hemmaboende barn, varav flera har småbarn, varför ett flertal anställda är eller planerar att 
vara föräldralediga på hel- eller deltid, eller gå ner i arbetstid, under perioden 2015-2018. 
Detta är något institutionen uppmuntrar, och som vi försöker ta hänsyn till vid till exempel 
mötesplanering och arbetsrutiner.  
 
Under våren 2015 går en utbildningssamordnare i pension, och under året kommer även en 
senior adjunkt med nyckelfunktion inom utbildningen att gå i pension. Under perioden 2015-
18 förutses inga andra planerade pensionsavgångar.  
 
En vikarierande lektor i interaktionsdesign avslutar sin anställning vid halvårsskiftet 2015, 
om inte behov inom utbildningen kan motivera att en förlängning beviljas. Tre doktorander 
planeras avsluta sina anställningar under 2015. Ytterligare sju doktorander planeras 
disputera under perioden 2016-18, och samtliga utom två (som har läraranställningar) 
planeras därmed avsluta sina anställningar.  
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Under våren 2015, och för obestämd tid framöver, hyr Designhögskolan ut administrativ 
kompetens till Arkitekthögskolan i form av ekonomiadministrativ strategisk kompetens 
(7,5%) och grundläggande studieadministrativ kompetens (30-40%). Samtidigt hyr 
Designhögskolan in kompetens inom strategi och planering vad gäller datorsupport från 
Arkitekthögskolan (20%). Detta samarbete mellan högskolorna inom Fakulteten är något 
som kommer att utvidgas ytterligare under perioden 2015-18 vid Konstnärligt campus, då 
samtliga enheter samverkar om planering och ömsesidigt stöttande inom det administrativa 
området.  
 

 
 
Föräldraledigheter 
Under våren 2015 är sex personer föräldralediga på hel- eller deltid under olika perioder. För 
de föräldralediga lärarna har vi täckt behoven av undervisning genom interna eller externa 
bemanningsförändringar. Under läsåret 2014-15 har vi en vikarierande 
personaladministratör, och under våren  2015 kommer ytterligare förstärkning att behövas 
för datorsupport. Under hösten 2015 kommer en datortekniker att delvis vara föräldraledig, 
och troligen kommer även ytterligare personer vara föräldralediga i olika omfattning under 
hösten och de kommande åren.    
 
  

 
 
 



   Sid 6 (14) 

 

  
 

Tjänstledigheter  
Många av Designhögskolans anställda har egna företag parallellt med sin anställning, och ett 
flertal heltidsanställda medarbetare väljer att i perioder tå ner i arbetstid för att arbeta inom 
sitt företag. Andra anställda har möjlighet att inom företag eller andra institutioner eller 
organisationer bidra med sin kompetens, vilket gör att det inte är ovanligt att anställda är 
tjänstlediga för att prova på annat arbete och därigenom även kompetensutveckla sig.  
En dataingenjör har de senaste åren varit tjänstledig på 50-80% för att arbeta inom sitt 
kärnkompetensområde vid Interactive Institute. Våren 2015 arbetar han 20% vid 
Designhögskolan, huvudsakligen med datorsupport för att täcka upp för föräldraledig 
datortekniker. En verkstadstekniker är tjänstledig på heltid för att arbeta som 
forskningsingenjör vid Sliperiet. En forskningsingenjör är tjänstledig på 40% för att driva 
eget företag, och ägnar resterande 60% till egen kompetensutveckling inom ramen för 
repatriering efter avslutad prefektperiod. En adjunkt i industridesign är tjänstledig på 25% 
under våren 2015 för att driva eget företag.  

 
 
 

Lärarkompetens och bemanning  
 
 
Huvuddelen av Designhögskolans lärare är anställda som adjunkter. Fyra är lektorer 
(varav en vik. lektor och tidsbegränsat anställd gästlektor inom ett forskningsprojekt), 
och två är professorer. Undervisning inom grundutbildningen bedrivs även av 
forskningsingenjörer, och i viss utsträckning även av annan personal, till exempel 
datortekniker och tekniker. Ett stort antal externa lärare anlitas årligen inom 
utbildningen på kortare eller längre uppdrag. Inom forskarutbildningen kommer även 
vår nyanställda forskarassistent kunna bedriva viss undervisning.  
 
Sammantaget har vi en god kompetens inom stora delar av kärnområdena inom 
industridesign och relaterade områden, men ser att vi behöver rekrytera ytterligare 
lärarkompetens inom såväl grund- som forskarutbildningen parallellt med en aktiv 
satsning på kompetensutveckling på ämnesmässig grund inom den befintliga lärarkåren. 
Då endast tre av skolans lärare (heltidsekvivalent 1,7), samt fo-assen (som gör max 20% 
undervisning inom tjänsten), är disputerade krävs även en markant förstärkning av 
lärare med kompetens att undervisa inom såväl grund- som forskarutbildning.  
 
Ämnesområden  
Av våra fyra lektorer, är en lektor i industridesign på konstnärlig grund och en i 
industridesign på pedagogisk grund – båda tillsvidareanställda. De övriga två lektorerna, 
i interaktionsdesign respektive design, är disputerade, och båda är tidsbegränsat 
anställda.  
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Av de specialiseringar och ämnesområden vi undervisar inom har vi en bred och stabil 
kompetens inom interaktionsdesignområdet inom samtliga lärarbefattningar, och med 
stöd av en forskningsingenjör inom området. Vi har även ett antal lärare med kompetens 
inom produktdesign, medan vi endast har två lärare som är specialiserade inom 
tranportdesign. Den ene av dessa går i pension under 2015, och vi kommer att behöva 
säkra kompetenstillförsel inom transportområdet genom fasta eller adjungerade 
läraranställningar. Inom digital och fysisk 3D-undervisning (CAD/CAID samt 
verkstadsämnen) har vi god kompetens, med två lärare specialiserade inom digital och 
fysisk 3D och därtill en forskningsingenjör och en tekniker som stöttar och handleder 
inom detta område. Teknikern är tidsbegränsat anställd, och för att säkra kompetens och 
stöd inom verkstadssupport behöver anställningen permanentas. Vi har även lärare 
specialiserade inom områdena tjänstedesign, kommunikationsdesign och digital 2D och 
media, samt en lärare i designhistoria. Då alla doktorander utom två har 20% 
undervisning inom sina anställningar, är även doktoranderna en resurs inom vår 
grundutbildning.  
 
Kompetenser och kompetensutveckling: Lärare  
En stor andel av Designhögskolans lärare är utbildade vid institutionen, och har därför 
en mycket god grund i de arbetssätt, metoder, pedagogik och tillämpningar som 
utmärker Designhögskolans inriktning inom designutbildning. Bland våra lärare finns 
god kompetens inom grundläggande ”traditionell” designmetodik i industridesign, och 
flera har också specialistkompetenser inom till exempel skiss, ergonomi, kreativa 
metoder, grafisk design, samskapande med mera. Många lärare bemannas dock enbart 
utifrån en eller ett par av sina kompetensområden, och ur såväl individ- som 
verksamhetsperspektiv är det av stor betydelse att satsa strategiskt på 
kompetensutveckling för befintlig personal för att bygga styrkor inom fler 
kompetensområden. Detta planeras såväl i skolans ledningsgrupp på övergripande 
strategisk nivå, som tillsammans med de individuella medarbetarna i utvecklingssamtal 
och individuella utvecklingsplaner. Ämnesområden vi aktivt satsar på för 
kompetensutveckling är bland annat aktuell designmetodik inom specifika områden, 
skiss och 2D-visualisering, samt form och semantik. Vi ser även att vi behöver genomföra 
nyrekryteringar för att täcka in områden som hittills saknats internt.  
 
Designhögskolan har som ambition att alla våra lärare aktivt ska ägna sig åt forskning 
eller konstnärligt/praktikgrundat utvecklingsarbete inom kärnområdet industridesign, 
eller sitt kärnkompetensområde. Att all undervisande personal aktivt ska fortbilda sig 
och bygga kompetens inom högskolepedagogik är en självklarhet, och något som tas upp 
i alla kompetensutvecklingsplaner för all undervisande personal oavsett befattning. 
Under året har ett flertal lärare, forskningsingenjörer och doktorander gått 
högskolepedagogiska kurser vid UPL. Under perioden 2015-2018 är vårt mål att ett 
flertal av våra lärare skall meritera sig pedagogiskt för att dels kunna ansöka om 
meritering inom Umeå universitets pedagogisk meriteringssystem, dels kunna ansöka 
om befordran från adjunkt till professor på konstnärlig och/eller pedagogiskt grund.  
 
Kompetenser och kompetensutveckling: Forskande personal  
Ett område där intern kompetensutveckling är av stor vikt, är forskarutbildning av 
befintliga lärare. Andelen disputerade lärare vid Designhögskolan är ytterst låg, vilket 
gör situationen sårbar vad gäller undervisning och handledning inom 
forskarutbildningen. De nu antagna 10 doktoranderna handleds huvudsakligen av 
institutionens två professorer (varav en 100%, en 20%) med biträdande handledning av 
två gästforskare. Vid institutionen finns förutom professorerna och gästforskarna endast 
ett fåtal ytterligare disputerade, samtliga relativt nydisputerade. Vid årsskiftet 2015 
anställdes en forskarassistent, och två anknutna post-docs påbörjar sin 2-åriga 
stipendieperiod i februari 2015. Därtill finns en vik. lektor på halvtid som också är 
disputerad. Möjlighet att ansöka och erhålla såväl externa som interna forskningsmedel 
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är även det knutet till forskarkompetens, varför det är viktigt att satsa på 
kompetensutveckling inom detta fält. För närvarande är två av institutionens lärare – en 
lektor och en adjunkt – inskrivna på forskarutbildningen och de förväntas disputera 
inom den tidsperiod denna plan avser. Därtill behövs rekryteringar för att ytterligare 
stärka den seniora forskningskompetensen inom designområdet.  
 
Kompetenser och kompetensutveckling: TA-personal 
Det tekniskt-administrativa stödet vid Designhögskolan är mycket gott. Den 
administrativa kompetensen är hög, och utgör ett starkt ledningsstöd inom områdena 
ekonomi, personal och studieadministration. I och med pensionsavgång och 
nyrekryteringar, är administrativa rutiner och arbetsflöden under förändring och 
utveckling. Detta bör aktivt stöttas genom såväl kompetensutveckling inom relevanta 
specialistområden, och genom omvärldsbevakning till exempel i form av studiebesök och 
utbytesperioder vid andra designutbildningar eller lärosäten. Även inom teknikområdet 
ges gott stöd till personal och studenter, med en mycket stabil datorsupport (160% 
fördelad över 4 personer) och ett avancerat teknikstöd genom forskningsingenjörer och 
tekniker i våra labbmiljöer – interaktionslabb och 4D-labb. De båda 
forskningsingenjörerna handleder och undervisar inom ramen för sina tjänster, och har 
båda gått eller anmält sig till UPL-kurser i högskolepedagogik under 2015. Även 
omvärldsbevakning i form av mäss- och studiebesök inom respektive specialistområden, 
och vid designutbildningar, är av vikt för benchmarking och kompetensutveckling.  
 
 
Ledningsuppdrag 
Rektorsposten är för närvarande vakant, och en tillsättningsprocess inleddes våren 2014. 
Under denna tid har ledningsgruppen för Designhögskolan konsoliderats och utvecklats 
ytterligare, och en kärngrupp bestående av prefekt, biträdande prefekt, samt 
ordföranden för samverkans- respektive forskningsrådet har hanterat strategiska och 
operativa frågor. Därtill har en utökad ledningsgrupp, bestående av programansvariga, 
utbildningsansvarig för fristående kurser, kursansvarig för IDI samt institutionens 
ledamot i fakultetsnämnden ingått i den skolans utökade ledningsgrupp. 
Designhögskolans strategiska styrelse bidrar till den strategiska riktningen på kortare 
och längre sikt för skolan. Över de senaste åren har institutionen aktivt satsat på 
kompetensutveckling inom ledarskap, både genom att ge en egen utbildning inom 
området och genom att uppmuntra medlemmar av ledningsgruppen att delta i Umeå 
universitets chefsintroduktioner. Ett fortsatt arbete med att aktivt fördela såväl 
ledningsuppdrag som –ansvar och –befogenheter pågår i relation till 
rektorsrekryteringsprocessen vid Designhögskolan.  
 

Framtida läge och rekryteringar  
 
Designhögskolan står inför ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete vad gäller 
utbildning på grundnivå liksom inom forskning och forskarutbildning. Då vår ambition 
är att även fortsättningsvis vara en av världens ledande utbildningar inom vårt fält, krävs 
en grundlig omvärldsanalys och ett ämnesbaserat utvecklingsarbete för att ligga i 
framkant inom designområdet. I och med att vi just nu står inför detta utvecklingsarbete, 
vet vi inte med säkerhet hur våra utbildningar kommer att vara strukturerade framgent. 
Men utifrån läget idag, vet vi att såväl befintliga behov som nuvarande och framtida 
kärnområden inom industridesign kräver såväl kompetensutvecklingsinsatser som 
nyrekryteringar för att överbrygga det kompetensgap som annars riskerar att uppstå. Vi 
vet också att pensionsavgångar och förändringar i möjligheter att anlita konsultlärare 
gör att vi behöver bygga upp såväl långsiktig som mer tidsbegränsad och dynamisk 
kompetensinförsel inom ett flertal områden.  
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Lärarrekryteringar 
Under 2015 har vi behov av att genomföra ett stort antal rekryteringar, främst vad gäller 
lärarkompetens på adjunkts- och lektorsnivå, men även professorer och adjungerade 
lärare/professorer behöver rekryteras. För att säkra intern kärnkompetens inom våra 
specialistområden, behöver vi rekrytera två lektorer på konstnärlig grund på heltid, både 
för att fylla vakanser på grund av pensionering och på grund av förändrade uppdrag 
internt. Den ena lektorn bör vara inriktad mot 2D-visualisering/skiss och gärna även 
formområdet och ha en omfattande praktikbaserad kompetens. Den andra lektorn bör 
vara väl meriterad inom interaktionsdesignområdet, och kunna driva och utveckla denna 
specialisering gentemot ämnets framtida utveckling. Denna senare rekrytering innebär 
ett ”omtag” av den under 2014 utannonserade adjunktstjänsten i interaktionsdesign som 
inte tillsattes, på grund av att de två högst rankade kandidaterna tackade nej till tjänsten 
på grund av befattningens låga nivå i kombination med familjelogistiska svårigheter.  
 
För Designhögkolan är det av stor vikt att våra lärare kontinuerligt har en designpraktik 
som underhålls genom forskning/konstnärligt utvecklingsarbete eller genom en 
professionell praktik som konsulter. För många designlärare är därför deltidstjänster 
attraktiva, då dessa tillåter en parallell aktivitete som designer.  Dels för att matcha 
detta, och dels för att ersätta tidigare konsultlärarompetens med intern kompetens inom 
kärnområden, har vi behov av att rekrytera två lärartjänster på 50% vardera; en 
adjunktstjänst med inriktning mot 3D-visualisering på industridesigngrund, och en 
lektor på konstnärlig grund med inriktning mot designmetodik och hållbarhet.  
 
Under 2015 ämnar vi även inleda arbetet med ett strategiskt program för att knyta till oss 
professions- och praktikbaserad kompetens som adjungerade lektorer/professorer. Då 
Designhögskolans undervisning i hög grad är beroende av ett nära samarbete med 
yrkesverksamma designer som handledare och lärare i våra projekt, ser vi möjligheten 
att arbeta med adjungerade lärare som en strategisk fördel jämfört med att anlita 
handledare på konsultbasis. Genom en tidsbegränsad (1-2 år) anställning som 
adjungerad lärare på 20%, knyter vi tydligare till oss industrikompetens som inte bara 
kan undervisa, utan även aktivt delta i ämnesutveckling och benchmarking av våra 
utbildningar. Vi kommer att satsa på att varje år ha minst 2-4 adjungerade 
professorer/lektorer som fyller denna typ av roll.  
 
Parallellt med det professionsbaserade programmet för adjungerad kompetens, kommer 
vi att arbeta med att knyta till oss forskarkompetens inom designområdet. För att 
säkerställa forskarutbildningens kvalitet skulle vi behöva utlysa minst en vetenskapligt 
baserad professur i design, på heltid – eller två professurer på 50%. Förutsättningen är 
dock att finansiering tillskjuts för att möjliggöra detta. Professuren/professurerna behös 
för att stärka handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå samt senior 
forskningskompetens för miljöns uppbyggnad. Vi vill även sjösätta ett strategiskt 
program där gästforskare och adjungerade professorer/lektorer med forskningsmeriter 
inom design knyts i kortare (1 månad) eller längre (2 år) perioder till institutionen för att 
stärka forskningsmiljön och forskningsuppbyggnaden.  
 
Kompetensbehov och rekrytering TA 
Under våren 2015 lämnar Designhögskolans kommunikatör sin 50%-iga tjänst för en 
anställning på Kommunikationsenheten. Därför behövs rekrytering av 50-60% strategisk 
kommunikatör, i samverkan med annan enhet på Konstnärligt campus. 
 
I samband med datorteknikerns föräldraledighet 2015 aktualiseras frågan om 
omfattning och struktur på Designhögskolans datorsupport. För närvarande är 
omfattningen alltför väl tilltagen (160%) givet institutionens storlek, och dessutom 
fördelad på 4 personer. Under 2015 kommer en översyn av datorsupportens struktur, 
servicenivå och arbetsflöden att göras, och omfattningen av datorsupporten på sikt 
minskas till 100-120%. Denna omställning görs främst från hösten 2015genom att en 
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forskningsingenjör som nu gör 25% datorsupport istället bemannas helt inom utbildning 
och support inom sitt kärnområde (interaktionsdesign), och en datateknikers insatser i 
datorsupporten avvecklas. Fortsättningsvis planerar Designhögskolan, om möljligt, 
anlita strategisk datorsupport från Arkitekthögskolan i viss omfattning, och ser även 
möjligheter att vår datortekniker kan bidra till stöd på den eller andra enheter vid 
Konstnärligt campus.  
 
Även det studieadministrativa området tarvar en översyn utifrån rutiner, 
arbetsfördelning och servicenivå för att kalibrera såväl förväntningar som insatser och 
stöd gentemot personal och studenter. För närvarande har institutionen 250% 
studieadministration (2 studieadministratörer samt en utbildningsplanerare – som 
pensioneras under våren). Detta är dimensionerat i överkant för institutionens storlek. 
Under 2015 planeras därför – förutom en översyn av arbetsflöden och stödnivå – en 
befattningsförändring för den ena av studieadministratörenrna till en mer strategisk 
befattning som inkluderar arbetsledning och planering inom det studieadministrativa 
området. Målsättningen är att gradvis minska på omfattningen av 
studieadministrationen till mellan 150-175%. Vi ser möjligheter till samverkan på det 
studieadministrativa arbetet på Konstnärligt campus, och en av våra 
studieadministratörer stöttar redan under våren 2015 Arkitekthögskolan med 30% 
support.  
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan för kompetensförsörjning  
 
Kompetensåtgärd Tjänst/målgrupp % Ämnesområde/kompetens/

arbetsuppgifter 

Inleds Avslutas/

anställs 
Rekrytering Adjungerad lektor 20 Designantropologi.  

 
Relevant professionserfarenhet 
och dokumenterad 
forskningskompetens (PhD) 
inom ämnet.   
 
Undervisning & handledning på 
MFA- och FOU-nivå.  

2015 
feb. 

2015  
mars/april 

Rekrytering Lektor, konstnärlig 
grund 

100 Interaktionsdesign.  
 
Relevant professionserfarenhet 
och dokumenterad 
utvecklingskompetens inom 
ämnet på antingen vetenskaplig 
eller konstnärlig/praktikbaserad 
grund.  
 
Strategisk ämnesutveckling av 
utbildningen i 
interaktionsdesign. 
Undervisning och handledning 
på främst MFA-nivå, men även 
andra nivåer. Möjlig roll som 
programansvarig.  

2015  
feb 

2015  
september 

Rekrytering Lektor, konstnärlig 
grund 

50 Industridesign med inriktning 
mot social och miljömässig 
hållbarhet.  
 
Gedigen relevant 
professionserfarenhet inom 
området, aktiv 

2015 
feb 

2015  
augusti 
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utvecklingspraktik inom 
området, och dokumenterad 
pedagogisk kompetens inom 
designutbildning (högre 
utbildning).  
 
Strategisk ämnesutveckling ur 
hållbarhetsperspektiv och -
metodik på tvärs genom alla 
våra utbildningar. Undervisning 
och handledning på främst BFA-
nivå, men även andra MFA-nivå. 
Möjlig roll som 
programansvarig. 
 

Rekrytering Adjunkt  50 Industridesign med inriktning 
mot 3D-visualisering och 
produktdesign.  
 
Relevant professionserfarenhet 
inom området, och 
dokumenterad pedagogisk 
kompetens inom 
designutbildning.  
 
Undervisning och handledning i 
projektmetodik och 3D-
visualisering på 
industridesigngrund 
(fördjupning relativt befintlig 
programvaruundervisning) på 
både avancerad nivå och 
grundnivå. 

2015  
mars 

2015  
augusti 

Rekrytering Lektor, konstnärlig 
grund 

100 Industridesign med inriktning 
mot skiss/2D-visualisering och 
form.  
 
Gedigen relevant 
professionserfarenhet inom 
området, aktiv 
utvecklingspraktik inom 
området, och dokumenterat 
intresse för utveckling av 
designutbildning (högre 
utbildning).  
 
Strategisk ämnesutveckling på 
tvärs genom alla våra 
utbildningar. Undervisning och 
handledning på samtliga nivåer. 

2015 
mars 

2015  
september 

Rekrytering Professor(er), 
vetenskaplig grund 

50-
100 

1 professor 100% eller 2 
professorer 50% i design. 
 
Gedigen och dokumenterad 
forskningskompetens på 
antingen vetenskaplig 
(praktikbaserad) eller 
konstnärlig grund.  
 
Egen forskning samt 
handledning och undervisning 
inom forskarutbildning och 
grundutbildning. 
Ämnesutveckling.  

  

Rekrytering Adjungerade 
professorer 

20 1-3 adjungerade professorer 
rekryteras årligen på 
professionsgrund (adjungerade i 
1-2 år). Minst en adjungering 
årligen inom området 
transportdesign.  

2015  
2016  
2017 
2018 
 
 

löpande 
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Gedigen relevant 
professionserfarenhet inom 
industridesign. Anställning vid 
företag eller konsultbyrå.  
Undervisning och handledning 
på grund- och avancerad nivå (1-
2 kurser per år). Aktivt 
bidragande till skolans 
ämnesutveckling och 
omvärldsanalys.  

Rekrytering Doktorander  Doktorander i industridesign, 1-
3 årligen (beroende på 
finansieringsläget och 
handledarkompetens).  

2016  
2017 
2018 
 

löpande 

Rekrytering Kommunikatör 50 Strategisk kommunikation, 
intern & extern.  
 
Holistisk 
kommunikationskompetens på 
strategisk grund och starkt 
användarfokus. Dokumenterat 
mycket god språkhantering på 
engelska.  
 
Ledningsstöd inom strategisk 
och operativ kommunikation. 
Planering och operativt arbete 
på institutionsnivå, särskilt 
fokus på webbkommunikation 
och visuell kommunikation. 
Starkt fokus på varumärke, 
marknadsföring, rekrytering och 
nätverkande.  

2015  
feb 

2015  
juni-aug. 

Tillsvidareanställning Tekniker 75 Åtgärder för att övergå till en 
tillsvidareanställning med 
lönebidrag för tekniker.  
 
Kompetens och kunskap inom 
verkstadsteknik och mekanik.  
Stöd till forskningsingenjör i 
verkstad, samt till lärare och 
studenter. Reparationer och 
underhåll av maskiner och 
utrustning. Ordning och 
dokumentation av vissa 
lagervaror, samt brandfarliga 
varor.  

2015-
12-31  

2016-01-01 

Kompetensutveckling Undervisande 
personal 

 Pedagogisk 
kompetensutveckling.  
 
All undervisande personal deltar 
aktivt i pedagogiska kurser, 
pedagogiska seminarier och 
pedagogiska konferenser enligt 
sin IUP.  

2015  
2016  
2017  
2018  

löpande 

Kompetensutveckling Undervisande 
personal 

 Ämnesbaserad 
kompetensutveckling.  
 
All undervisande personal 
bedriver aktivt utvecklingsarbete 
på konstnärlig/praktikbaserad 
eller vetenskaplig grund, enligt 
sin IUP och skolans strategiska 
kompetensförsörjningsplan.  

2015  
2016  
2017  
2018 

löpande 

Kompetensutveckling Lärarmeritering  Meritering på pedagogisk enligt 
UmUs meriteringssystem. 
Befordran från adjunkt till lektor 
på konstnärlig eller pedagogisk 
grund. 

2016  
2017  
2018 

löpande 
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Alla lärare bedriver aktiv 
dokumentation av pedagogiska 
meriter i en pedagogisk portfölj. 
Samtliga behöriga lärare 
ansöker om meritering vid 
UmUs utlysningar. Målet är att 
minst två lärare årligen ska 
ansöka om meritering.  

Kompetensutveckling Lärarmeritering  Vetenskaplig meritering inom 
designforskning.  
 
Två lärare (en lektor, en 
adjunkt) går forskarutbildning i 
industridesign för att meritera 
sig vetenskapligt inom området. 
Möjligheter för fler lärare att 
göra detta, när tillfälle ges och 
intresse finns.   
 
Mål: Bygga kompetens för 
forsknings- och 
forskarutbildninsområdet. 
Befordran från adjunkt till lektor 
på vetenskaplig grund, samt på 
sikt från lektor till professor. 
 

2015 
2016 
2017 
2018 
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Revidering av kurs 

 

Kurskod Kursnamn Motiv 

5ID081 Upplevelseprototyper Egen eller extern granskning visar på brister. Den 

tidigare versionen av kursplanens FRS innehöll 

detljerade beskrivningar av programvaror och 

utrustning som inte längre används i undervisningen.  

Den nya skrivningen är mer generell. 

Revideringen får inga konsekvenser för andra 

institutioner/fakulteter. 

 

 



   Sid 1 (24) 
 

 
 

 

Designhögskolan 

 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

Designhögskolan vid Umeå universitet 

För beslutsmöte 2015-03-11 
Bilagor: Uppföljning av aktivitetsplan 2014 samt Uppföljning av fakultetens verksamhetsplan 

 
 
 

  



   Sid 2 (24) 
 

  
 

Universities - Americas & EuropeUniversities - Americas & EuropeUniversities - Americas & Europe

Rank University Country

1 Umeå Institute of Design | Umeå University Sweden

2 Art Center College of Design USA

3 ENSCI - Les Ateliers France

4 Academy of Art University USA

5 California College of the Arts USA

6 The Oslo School of Architecture and Design (AHO) Norway

7 Middle East Technical University (METU) Turkey

8 Savannah College of Art and Design United States

9 Ravensburg University of Cooperative Education Germany

10 Burg Giebichenstein University of Art and Design Germany

10 Pratt Institute USA

10 University of Applied Sciences Northwestern Switzerland Switzerland

13 Folkwang University of the Arts Germany

14 Coventry University United Kingdom

14 University of Houston United States

© Red Dot Institute
   Essen, Germany

Red Dot Design Ranking 2014
Design Concept

 

Sammanfattning av året 
År 2014 firade Designhögskolan 25 årsjubileum, och 
befäste under året sin position som en av världens 
ledande desingutbildningar. Att våra utbildningar håller 
hög internationell och nationell kvalitet fick vi 
bekräftelse på i och med såväl UKÄ:s kvalitets-
utvärdering som genom de många priser och 
utmärkelser skolans studenter erhållit. Designhögskolan 
rankas även i år som en av världens bästa design-
utbildningar, och placerades för tredje året i rad på 1:a 
plats av Red Dot,  1:a även på IDEA Awards lista, och 
som enda icke-asiatiska utbildning på iF:s ranking 
hamnade vi på 4:e plats. Forskarutbildningen har under 
de senaste åren byggts ut kraftigt, till en omfattning om 
10 doktorander. Under 2014 introducerades en ny 
allmän studieplan för forskarutbildningen i 
industridesign med tydliga lärandemål, och de 
obligatoriska kurser som ingår i studieplanen har under 
året fortsättningsvis utarbetats och givits inom 
utbildningen. Designhögskolan har under året också, 
med den tydliga satsningen på praktikbaserad 
designforskning, etablerat sig som en av de 
internationellt mest intressanta forskningsmiljöerna 
inom designområdet. I och med den internationella 
designforskningskonferensen DRS2014 som arran-
gerades av Designhögskolan, befästes och synliggjordes 
vår forskningsinriktning än tydligare i en internationell 
designforskningskontext.  
 
Under 2014 har Designhögskolan varit mycket synlig 
såväl medialt som genom olika utställningar, events och 
besök – ofta i relation till Kulturhuvudstadsåret 2014. 
Med invigningen av Kulturhuvudstadsåret 2014 fick vi 
tillfälle att visa upp såväl en utställning som skolans 
verksamhet för inflytelserika europeiska och nationella 
besökare, inklusive EU-kommissionärer och det svenska 
Kronprinsessparet. Av ett totalt 60-tal officiella besök 

har ett tiotal varit nationella eller internationella ministrar, regeringsdepartement eller ambassadörer, 
ett tiotal företagsledningar eller motsvarande, och ett 
flertal andra utbildningar eller universitet har besökt 
oss. Under hösten besökte Ingenjörsvetenskaps-
akademien, med HM Konungen, Designhögskolan. 
Dessa besök är alla viktiga såväl för vårt eget 
nätverksbyggande, som för vår synlighet som en 
representant för vår fakultet och vårt universitet. Vi har 
även anordnat egna events – UID’14 och vårt 25-
årsjubileum – för att visa upp våra studenters resultat, 
knyta starkare kontakter till våra alumner, och etablera 
Designhögskolan som en arena där designbranschen 
kan mötas för att gemensamt diskutera 
framtidsutmaningar.  
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Året har även präglats av utmaningar på strukturell nivå 
för Designhögskolan. I början av året lämnade skolans 
rektor sitt uppdrag, och vi har under året bedrivit en aktiv 
process för att fylla vakansen i ledningsgruppen, samtidigt 
som vi haft såväl de ovan nämnda uppdragen och eventen 
att arrangera. I samband med detta har ledningsgruppen 
för skolan konsoliderats, men med de stora utmaningar 
som framför allt kopplats till skolans ekonomiska situation 
har arbetet varit mycket tidskrävande och 
arbetsbelastningen hög. Ett omfattande arbete har, i dialog 
med fakultets- och universitetsledning, ägnats såväl 
skolans framtida ledningsstruktur som skolans framtida 
ambitionsnivå och ämnesutveckling. Därtill har vi även en 
stor utmaning i att hantera det ekonomiska underskott som 
byggts upp över ett antal år, och att genomföra åtgärder 
som åter får skolans ekonomi i balans utan att äventyra 
utbildningens kvalitet. Samtidigt är också bristen på 
anslagsmedel för forskning och forskarutbildning ett 
problem för Designhögskolan, i och med att fakultetens 
beredningsgrupper och kriterier för medelstilldelning 
fortfarande inte beaktar de forskningsområden och  
spridningsvägar som är relevanta för designforskning 
samtidigt som de nationella medel sökbara för 
designforskning är mycket begränsade. Ytterligare en 
utmaning är att upprätthålla kvaliteten på forsknings- och 
undervisningsinfrastrukturen vid skolan, då ett flertal 
större investeringar i t.ex. 3D-skrivare och programvaror 
skulle behöva förnyas.  
 
Sammantaget har Designhögskolan vid utgången av 2014 
en oerhört stark ställning internationellt vad gäller 
utbildning och samverkan, och även forskning. Men 
samtidigt möter skolan mycket stora utmaningar under 
2015, såväl vad gäller det ekonomiska läget och lednings-
strukturen, som ämnesutveckling och förändringsarbete 
inom utbildning och forskning.   

Allmänt om Designhögskolan 
Designhögskolan är en institution inom Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, som på 
konstnärlig grund bedriver utbildning och forskning i äm-
net industridesign. Studenter och lärare kommer från hela 
världen, under 2014 från 32 olika länder, och gör Design-
högskolan till en internationell och inspirerande mötes-
plats för kreativa människor.  

Designhögskolan rankas som en av världens bästa design-
utbildningar av bland andra amerikanska IDEA, tyska iF 
och red dot. Programutbildningar som gavs 2014 var Kan-
didatprogrammet i industridesign, 180 hp, på grundnivå, 
tre internationella masterprogram om 120 hp vardera på 
avancerad nivå: Advanced Product Design, Interaction 
Design, Transportation Design. Därtill gavs det ettåriga 
kurspaket Industrial Design Intensive 60 hp (grundnivå, på 
engelska) och ett femtontal fristående kurser. Designhögs-

Priser och utmärkelser 2014 
Michael Treschow-stipendiet till Isabell Andersson 
(BFA/APD)för examensarbetet Neonatalvårdens psykosociala 
aspekter.  
Vilcek Award for Creative Promise (USA), Lepsis, Mansour 
Ourasanah, APD alumni. 
Core77 Design Awards (USA) WINNER: Equipment cate-
gory, AIRGO, Philip Nordmand, APD alumni. 
Core77 Design Awards (USA) WINNER: Soft Goods cate-
gory, eQu, Stephanie Knödler, APD alumni. 
Core77 Design Awards (USA) Runner Up: Equipment cate-
gory, Neonook, Dawid Dawod, Alastair Warren, APD2. 
Core77 Design Awards (USA) Runner Up - Consumer Pro-
ducts , Ventum, Simon Fredriksson, APD alumni. 
Core77 Design Awards (USA) Runner Up: Transportation, 
Rescue R-01, Alexander Turesson, APD 1. Core77 Design 
Awards (USA) Runner Up: Transportation, Link 500, 
Apurba Pawar, APD alumni. 
Core77 Design Awards (USA) Runner Up: Food Design, Food 
Radiation Scanner, Peter Alwin, Jost Siebert, APD 1 + Kevin 
Gaunt, Madyana Torres de Souza, IxD1. 
Core77 Design Awards (USA) Runner Up: Social Design, 
Remind, Darja Wendel, Lina Trulsson, APD 1 + Migle Pade-
gimaite, Emily Keller, IxD1. 
Core77 Design Awards (USA) Notable: Equipment category, 
Tompe, Robert Provó Kluit, Maxime Dubreucq, APD 2. 
Core77 Design Awards (USA) Notable: Equipment category, 
Moment Triage System, Anton Hoffman, APD1. 
Core77 Design Awards (USA) Notable: Equipment category, 
Gerridae, Ilteris Ilbasan, APD1. 
Core77 Design Awards (USA) Notable: Interaction Design, 
Angl°, Joakim Bergbom, APD 1 + Júlia Nacsa, Jenni Toriseva, 
Yedan Qian, IxD1. 
Core77 Design Awards (USA) Notable: Soft Goods category, 
Angl°, Joakim Bergbom, APD 1 + Júlia Nacsa, Jenni Toriseva, 
Yedan Qian, IxD1. 
iF (Germany), eQu, Stephanie Knödler, APD alumni. 
iF (Germany), Ergonium, Maxime Dubreucq, APD 1. 
iF (Germany), SENS, Aaron Wansch, Anton Hoffman, APD 1 + 
Victor Woronovicz, IxD1. 
IDEA Gold (USA), Tompe, Robert Provó Kluit, Maxime 
Dubreucq, APD 2. 
IDEA Silver (USA), AIRGO, Philip Nordmand, APD alumni. 
IDEA Silver (USA), eQu, Stephanie Knödler, APD alumni. 
IDEA Bronze (USA), Neonook, Dawid Dawod, Alastair War-
ren, APD2. 
IDEA Bronze (USA), Internal Cutter, Alexander Turesson, 
APD1. 
Red Dot (Germany), Neonook, Dawid Dawod, Alastair Warren, 
APD2. 
Red Dot (Germany), Internal Cutter, Alexander Turesson, 
APD1. 
Red Dot (Germany), AIRGO, Philip Nordmand, APD alumni. 
Red Dot (Germany), Gerridae, Ilteris Ilbasan, APD1. 
Red Dot (Germany), LEVL, Ilteris Ilbasan, APD1. 
Red Dot (Germany), Enyo, Aaron Wansch, APD1. 
Red Dot (Germany), Moment Triage System, Anton Hoffman, 
APD1. 
Winner at MOVE Competition (Global - awarded during 
the Milan Furniture Fair), Smart MyPet - A lively vehicle for 
future youth, Siyuan Fang, TD2013 
Finalist at Interior Motives Award (Global - awarded during 
the Paris Motor Show), Smart MyPet - A lively vehicle for future 
youth, Siyuan Fang, TD2013 
Finalist at Interior Motives Award (Global - awarded during 
the Paris Motor Show), Reducing Footprint, Narayan 
Subramaniam, TD2013 
Finalist at Interior Motives Award (Global - awarded 
during the Paris Motor Show), BMW Couturier, Gaurang Nagre, 
TD2013 
IxDA Interaction Awards (Canada) Category: Disrupting, 
Shortlisted 2014, Squared, Lynn Bui, IxD2 (2013). 
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kolan bedriver forskning och forskarutbildning i industridesign, med tio aktiva doktorander, och har 
under 2014 positionerat sig internationellt i designforskningssammanhang. Vi samverkar i utbildning 
och forskning med företag och organisationer regionalt, nationellt och internationellt.   

Viktigare händelser 
1:a plats i ranking. Designhögskolan rankades som världens främsta designutbildning av IDEA 
(International Design Excellence Award, USA), samt som den ledande utbildningen i Europa samt 
Nord- och Sydamerika av Red Dot Institute (Tyskland), för tredje året i rad. Rankingar grundas bland 
annat på våra studenters och alumners utmärkelser och priser i prestigefyllda internationella  och 
nationella designtävlingar, i år mer än 35 
stycken.  

Mycket hög kvalitet i UKÄ-
utvärdering.Designhögskolans 
utbildningar bedömdes i den nationella 
kvalitetsutvärderingen av utbildningar 
inom det konstnärliga området hålla 
Mycket hög kvalitet på Kandidat-
programmet i industridesign, och Hög 
kvalitet på de tre masterprogrammen 
Avancerad Produktdesign, Interaktions-
design och Transportdesign.  

Forskarutbildning och forskning. 
Under sommaren 2014 arrangerade 
Designhögskolan den internationlla 
designforskningskonferensen DRS2014 
för 400 deltagare, och positionerade 
den växande forskningsaktiviteten vid 
institutionen liksom Konstnärligt 
campus och Umeå universitet.  

Samverkan. Under året har 23 kurs- och terminsprojekt och 44 examensprojekt genomförts i 
samarbete med företag, organisationer eller myndigheter lokalt, nationellt och internationellt. Vi har 
tagit emot över 55 besök och studiebesök (oräknat besök våra från egna externa samarbetspartner) och 
deltagit i en mängd aktiviteter relaterade till kulturhuvudstadsåret 2014.  

Utställningar, konferenser och events. Vi har själva arrangerat och även deltagit i utställningar 
och andra publika arrangemang. Bland de viktigaste var vår egen examensutställning och symposiet 
UID Design Talks som hölls i maj 2014 och besöktes av ett hundratal inbjudna gäster från näringslivet 
under symposiet och vernissagen, samt designforskningskonferensen DRS2014 med fler än 400 
internationella deltagare. Under hösten firade Designhögskolan 25-årsjubileum, med ett symposium 
där alumner bjöds in för diskussioner och workshops kring framtidens designutbildning.  

Audi-samarbete. Under våren och hösten 
2014 genomfördes inom masterprogrammet 
i Transportdesign ett projekt i samarbete 
med Audi, vilket resulterade i en bilmodell i 
full skala som frästes i lera och yt–
behandlades vid Designhögskolan. Koncept-
modellen presenterades av Designhögsko–
lans studenter och personal för Audis led–
ningsgrupp i Tyskland.  

Besök. Vi har haft ca 65 besök och 
studiebesök under året. Kulturhuvud–
stadsåret har inneburit en markant ökning 
av antalet besök till oss specifikt såväl som 
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till Konstnärligt campus. Exempel på besökare 2014 är HM Konungen och Ingenjörs-
vetenskapsakademien, Kronprinsessparet, Komatsu Forests globala ledningsgrupp, Swedbanks led-
ningsgrupp, Kulturdepartementet, Finansutskottet, ett flertal ministrar och nationella politiska grupp-
ledare, samt ett 60-tal europeiska journalister. Flera ambassadörer och före–tagsrepresentanter har 
också besökt oss, liksom rektorer och företrädare för andra lärosäten nationellt och internationellt. 
Därtill tar vi ofta emot besök från pensionärsgrupper, företag, organisationer och gymnasieskolor. 

 
Ekonomi 
Designhögskolans totala bokslut för 2014 var 332 Tkr. Omsättningen under året var totalt 48 472 Tkr, 
varav 39 995 Tkr inom utbildning och 8 477 Tkr inom forskning och forskarutbildning. Institutionen 
har ett sedan 2010 ackumulerat underskott inom grundutbildningen, och har under 2014 aktivt arbe-
tat med att skära kostnader och spara för att åter få en ekonomi i balans. Under hösten 2014 presente-
rade institutionen på Fakultetens uppmaning en flerårsplan för att återbetala underskottet, men fick i 
december respit fram till 2018 med återbetalning under förutsättning att årsresultatet är positivt. Vid 
uppföljning av bokslut för 2014 uppvisade dock Designhögskolan ett negativt resultat på grundutbild-
ningens vh11 om -551 Tsek (huvudsakligen pga. obudgeterade extra lönekostnader samt ökade kostna-
der för telefoni pga. övergången till Lync). Av dessa ingår dels negativt resultat på uppdragsutbild-
ningens vh 13 (-204 Tkr), vilket täcks av sparade medel. Även negativt resultat för resultatfört projekt 
531045510 Vinnova (vh 22) på -679 Tkr som även det täcks upp av sparade medel. Detta ger ett posi-
tivt resultat på (-551+204+679=) 332 Tkr.  Ett nytag och en omstrukturering av verksamheten kom-
mer att bli nödvändig de närmaste åren för att uppnå en balanserad ekonomisk situation.  
  
 

 
 
 
Personal 
Vid institutionen arbetade i december 2014 totalt 41 personer (motsvarande 37,35 heltidsekvivalen-
ter), varav 39% kvinnor och 61% män. Könsfördelningen bland lärare är 63,16 % män och 36,84 % 
kvinnor. Bland TA-personal är 100 % av administratörerna kvinnor och bland teknikerna är 100% 
män. Av doktoranderna är 37,5% kvinnor och 62,5% män. Medelålder för alla anställda är 45 år, och 
för män 44 år respektive kvinnor 47 år. 

Föräldraledighet under en längre period än 10 dagar (föräldraledighet på heltid) togs under 2014 ut 
under sammanlagt 640 dagar.  21 % av dagarna togs ut av kvinnor och 79 % av män. Fyra anställda har 
därtill varit föräldralediga på deltid under året.  

När det gäller tillfällig vård av barn så har totalt 19 dagar tagits ut under 2014, kvinnorna står för 73 % 
och männen för 26% av detta uttag. När det gäller sjukfrånvaro har personalen varit frånvarande totalt 
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115 dagar, varav 17 av dagarna är sjukfrånvaro över 14 dagar.  

Rektor för Designhögskolan (annat arbete) och en adjunkt i verkstadsteknik (pensionsavgång) har 
avslutat sin anställning på Designhögskolan under 2014. En vikarierande personaladministratör och 
en vik. forskningsingenjör har anställts under året pga. föräldraledighet respektive tjänstledighet. Un-
der året har en forskarassistenttjänst utlysts, liksom ett 2-årigt postdoktoralt stipendium, vilka tillsatts 
med startdatum under våren 2015. Utlysningar har gjorts av rektorstjänsten och av en lärar-
tjänst/programansvarig i interaktionsdesign, vilka inte tillsatts; rektorstjänsten pga. att rekryterings-
processen avbröts, lärartjänsten pga. att de kandidater som erbjöds tjänsten tackat nej.  

Kompetensutveckling  

Strategiskt arbete har inletts för att säkra finansiering för att erbjuda lärare stabila möjligheter att 
utveckla pedagogiska, forskningsmässiga och konstnärliga färdigheter för att Designhögskolan kunna 
fortsätta vara en av de ledande aktörerna i utvecklingen av designämnet i undervisning, forskning och 
profession. All undervisande personal har pedagogiskt utvecklingsarbete som en del av sin kompe-
tensutvecklingsplan, och vi uppmuntrar aktivt lärare att gå pedagogiska kurser. Pedagogiska semi-
narier på teman som lärande, undervisning och pedagogisk meritportfölj har under året inletts för att 
stötta ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.  Under 2014 har 6 av Designhögskolans 
anställda genomgått högskolepedagogiska kurser vid UPL.  

Medarbetarsamtal genomförs och följs upp systematiskt vid institutionen. Under 2014 har utveckl-
ingssamtal och lönesamtal erbjudits samtliga anställda. 22 personer har valt att utnyttja möjligheten 
till utvecklingssamtal, och 15 lönesamtal har genomförts.  

Utbildning 
Under året genomfördes UKÄ:s kvalitetsutvärdering av konstnärliga utbildningar. Designhögskolans 
utbildning på grundnivå, kandidatprogrammet i industridesign, erhöll omdömet mycket hög kvalitet.  

De tre masterprogrammen bedömdes hålla hög kvalitet. Internationellt befäste Designhögskolan sin 
position som en av världens ledande designutbildningar, genom höga rankingar av såväl Red Dot In-
stitute som IDEA och andra branschorganisationer inom designområdet.  

Antalet helårsstudenter låg på 167 HST, vilket var 3 HST mer än tilldelade 164 HST. Av det totala anta-
let producerade HST ligger 2/3 på programutbildningar och 1/3 på fristående kurser. 

Antalet studerande på de fyra olika programmen, Industridesignprogrammet 180 hp, masterprogram–
men Interaction Design 120 hp, Advanced Product Design 120 hp och Transportation Design 120 hp, 
uppgick till 115 under vårterminen 2014 och till 134 under höstterminen 2014. 

Vi rekryterar mycket begåvade studenter till våra programutbildningar, och har en antagningsprocess 
som innefattar såväl arbetsprover som intervjuer. Till Industridesignprogrammet rekryteras studenter 
från de nordiska länderna (2014: 5 sökande per plats). Masterprogrammens (2014: 8-11 sökande per 
plats) och den ettåriga kursens IDI studenter rekryteras från hela världen. 

Ungefär 78% av studenterna på våra engelsksprå-
kiga utbildningar har annan nationalitet än 
svensk. Inslaget av utländska studenter ligger på 
totalt 47 % av alla programstudenter. Av studen-
terna på avancerad nivå är 78% (100 studenter) 
utländska och 40 (drygt 32%) av dem har sin 
härkomst utanför EU. Totalt var ungefär 40 nat-
ionaliteter representerade bland de sökande till 
program och ettåriga kurser läsåret 2014-15 och 
bland de som antogs var 32 nationaliteter repre-
senterade.  

En stor osäkerhetsfaktor är situationen kring 
finansieringen av stipendier för icke-EU-studenter, vilket är kännbart för Designhögskolans 
möjligheter att kunna anta de bäst lämpade studenterna till våra utbildningar. 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 

Sweden	  

EU/EEA	  

Non-‐EU	  

21 (16%) 

66 (49%) 

49 (36 %) 

Studenter	  totalt	  	  ht	  2014	  
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utbytesmöjligheter genom avtal, och initiera riktade 
rekryteringsinitiativ inom EU, men det saknas 
fortfarande tillräckliga nationella och lokala strukturer 
för att hitta en långsiktig stabilitet.  

Könsfördelningen på de olika programmen varierar, 
men generellt är män i stark övervikt. Under kalender-
året 2014 var könsfördelningen, totalt, på Industride-
signprogrammet 53 män och 33 kvinnor. På Master-
programmen bestod studentgrupperna av: Interaction 
design 21 män och 29 kvinnor,  Advanced Product De-
sign 29 män och 8 kvinnor, och Transportation Design 
42 män och 3 kvinnor. På den ettåriga kursen hade IDI 
24 män och 7 kvinnor, medan fördelningen på övriga 
fristående kurser låg på 47% män och 53 % kvinnor. 

Vi tog emot 10 utbytesstudenter: 4 från Danmark, 1 
från Frankrike, 2  från Österrike, 1 från Tyskland, 1 från 
Norge och 1 från Ungern.  En student på kandidatpro-
grammet i industridesign bedrev utbytesstudier i Graz, 
Österrike, under vårterminen.  

Under 2014 beviljades studieuppehåll för 12 program-
studenter under vårterminen och 30 programstudenter 
under höstterminen för att göra praktik vilket vi starkt 
rekommenderar dem att göra. Studieuppehållet varar 
vanligtvis i ett år. Under 2014 återvände 8 programstu-
denter till vt -14 och 15 programstudenter återvände 
höstterminen -14.  

Vi ger ett antal fristående kurser för studenter inom 
andra programutbildningar och även kurser öppna för 
alla behöriga sökande (ett ettårigt kurspaket, sju pro-
gramkurser och sex öppna kurser). De program vi ger 
kurser för är Civilingenjörsprogrammet i Interaktions-
teknik & Design, Civilekonomprogrammet i Service 
Management, Kandidatprogrammet i kognitionsveten-
skap, Samhällsplanerarprogrammet, Turismprogram-
met, Beteendevetenskapliga programmet och Civilin-
genjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Antalet stu-
derande på fristående kurser uppgick till 159 (34,25 
HST) under vårterminen och 129 (28,75 HST) under 
höstterminen 2014. 

Forskning och forskarutbildning 
Arbetet med att stärka och utveckla forskning och fors-
karutbildningen på Designhögskolan fortgår, trots svå-
righeterna att hitta en stabil och långsiktig anslagsfi-
nansiering för detta. Ingen grundläggande forsknings-
tid tilldelades den professor som nyrekryterades 2012, 
och först under hösten 2014 beviljades han 25% finan-
siering (2015-18) via fakultetsfinansierad forskningstid. 
Forskningsprogrammet ’Prototyping Practices’ (med 
finansiering från Baltics hyresrabatt, slut 2016) är för 
närvarande det enda externt finansierade forsknings-
projektet.  

Examensarbeten 2014 
Kandidatprogrammet i industridesign (BFA) 
Hur kan vi reducera algblomningen i östersjön, Fredrik Ausinsch, Umeå 
marina Forskningscentrum samt Semcon Stockholm 
Hjärtstartare, Janne Martikainen, Innovationsslussen 
Neonatalvårdens psykosociala aspekter, Isabell Andersson, Neonatalvård 
Umeå Universitetssjukhus 
Underlätta för grävmaskinister genom identifiering av föremål i marken, 
Adam Hägg, Volvo Construction Equipment 
Hur ska vi utforma verktyg för framtida textilt arbete i hemmet, Anton Löf, 
SVP Worldwide 
Motorcykelhjälm, Simon Lindberg, SMC 
Temperaturreglerande träningsplagg, Erik Stenberg, Stadium 
Kapillär blodprovstagning i hemmamiljö, Tove Markkula, Sjukstugan i 
Storuman 
Hur ska man göra det enklare för föräldrar att hantera en bilbarnstol, 
Markus Leijon, NTF Västerbotten 
Hur kan man undvika skador för lastbilschaufförer, Eric Höglund, Linde 
material handling AB 
Framtidens fårskötsel, Johan Turdell, Jordbruksverket, Västerbottens 
lammgårdar, Umeå AB 
Funktionella arbetskläder för anställda i värdens största underjordsgruva, 
Malin Muller, LKAB 
 
MFA Transportation Design 
Frisk: Showcasing Design Opportunities in a World of Change, Armand 
Bentzen, Semcon, Sweden. 
Camatte Legacy, Casey Phua, Toyota, Belgium. 
Maasaica: Designed Beyond Mobility, Erik Melldahl, BMW, Germany. 
Volvo 100vc, Igancio Fernandez Miño, Berge, Sweden. 
Husqvarna Dfi, Kallol Mohanty, own project. 
BMW Umbra, Matthew Hunt, BMW, Germany. 
Google Bespoke!, Mitsuyoshi Shinomiya, Cliff Design, Sweden. 
Audi Rebel, Sebastian Mihai Dragu, Audi, Germany. 
Gryphon: Aiborne lifestyle concept, Erik Evers, own project. 
 
MFA Advanced Product Design 
Back in the Boat, Malin Andersson, own project. 
Breathe Couture, Dawid Dawod, own project. 
Jacques – Your underwater camera companion, Martin Edlund, own pro-
ject. 
Surgeon’s Third Hand, Anton Hoffman, Atlas Copco, Örebro. 
Ventilation Meter, Robert Provó Kluit, Laerdal Medical, Norway. 
Prosthetics for Kids as a Creative and Social Tool, Carlos Arturo Torres, 
Lego, Denmark + Cirec, Colombia. 
A Future of Urban Fitness, Alastair Warren, own project. 
Handicaps of Today are the Potentials of Tomorrow, Maxime Dubreucq, 
own project. 
Farming Forward, William van Beek, Atlas Copco, Örebro. 
 
MFA Interaction Design 
Precision Medicine: The Future of Data Driven Healthcare, Shelagh McLel-
lan, own project. 
slowGround, Ayse Gökce Bor, own project. 
Social News, Jacob Cyriac, own project. 
Orgument - upgrade your organ, Doris Maria Feurstein, own project. 
Foretell — Bringing gut-feeling back to farmers, Marie Johansson, Vitec, 
Sweden. 
The Family Circuit: A New Narrative of American Domesticity, Karey Helms, 
Energy of Things, USA. 
Book Node: Tactics for the Library in the Augmented City, Siri Johansson, 
own project. 
Open Sesame: An Exploration of Our Haptic Sense in Everyday Digital 
Doors, Linus Persson, SSC, Skellefteå. 
Alternative Search, Adam Henriksson, own project. 
Crumbs: A payment platform for discovering food connections, Desmond 
Wong, own project. 
Myriad: An Open-ended Design Project, Jules Korneel Fennis, own pro-
ject.  
Promoting Local Tourism, Maria Niva, Region Västerbotten, IGIS & 
Lappland Media. 
NuSence, Daniel Jansson, own project.  
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Tio doktorander är inskrivna och bedriver aktivt forskarstudier 
i industridesign. Nio av Designhögskolans doktorander presen-
terade sina pågående forskningsprojekt vid vår PhD Student 
Festival (i oktober), vilken fungerar både som öppna föredrag 
för intresserade samt som uppföljningstillfälle för doktoran-
dernas individuella studieplaner.  

Våra forskare och doktorander är mycket aktiva i att internat-
ionellt presentera och diskutera sin forskning vid konferenser, 
utställningar och i andra sammanhang. Designhögskolans dok-
torander presenterade sin pågående forskning vid Forskarfre-
dag den 26 september på Konstnärligt campus. I december 
hölls ett gemensamt forskningsseminarium vid Konstnärligt 
campus, där ett doktorandprojekt och ett pågående konstnär-
ligt utvecklingsarbete presenterades.  

Vid medarbetar- och kompetensutvecklingssamtal har forsk-
ning och konstnärligt utvecklingsarbete inom olika områden 
tagits upp till diskussion med samtliga anställda. 

Samverkan och innovation 
Ett omfattande samarbete har under 2014, liksom under tidi-
gare 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 stu-
denternas anställningsbarhet. Under året har ungefär 75 exter-
na lärare och handledare engagerats i utbildningen. Samarbete 
med representanter för yrkeskåren sker även vid antagning av 
studenter, diskussion om yrkets utveckling och i examensar-
betena. Under året har 23 av våra kurs- och terminsprojekt 
genomförts i samarbete med en extern partner. Totalt 44 exa-
mensprojekt färdigställdes under året, varav 28 genomfördes i 
samarbete med företag, organisation eller myndighet  

Under 2014 har våra studenter gjort praktik på mer än 40 in-
ternationella och nationella designkontor och byråer. Våra 
studenter beviljas ofta studieuppehåll mellan år 1 och år 2 på 
masternivå, och på kandidatnivå ingår praktik  som en integre-
rad del av utbildningen.  De kontaktnät och de erfarenheter 
våra studenter får inom sina praktikperioder på designbyråer 
och designavdelningar är en mycket viktig del av Designhög-
skolans pågående samverkansarbete för att ytterligare länka 
ihop utbildning och designprofession. Vi, och våra studenter, 
får genom praktikperioden insyn i hur deras kunskaper och 
färdigheter står sig i en professionell kontext, och de tar också 
med sig värdefull feed-back om våra utbildningars nivå och 
innehåll till lärare, personal och andra studenter på skolan.  

En av våra viktigaste events för samverkan och nätverkande är 
UID’14 Design Talks & Degree Show, ett symposium som hålls i 

Kurs- och terminsprojekt 2014 

Industridesignprogrammet (BFA) 
BFA1, Designprojekt 1, 5 veckor: Självservicedisk med 
Swedavia  
BFA 2, Designprojekt 2, 6 veckor: Swedavias arbete för 
resenärer med funktionsnedsättningar. 
BFA 2 +  BFA3 Hot Team, 5 veckor Styrsystem för 
frontlastare med ÅLÖ  
BFA3, Visualiseringsprojekt, 1v, Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodji, om framtida förpackningar. 
 
MFA Transportation Design 
TD2, Audi Future Elements - Strategic Design, 10 weeks, 
Audi, Germany. 
TD2, Audi Future Elements - Storytelling in Design, 5 
weeks, Audi, Germany. 
TD2, Full size model build - Extra-curricular project, 15 
weeks, Audi, Germany. 
TD1 Magic:Revealed, 10 weeks, Bayer MaterialScience, 
Germany. 
 
MFA Advanced Product Design 
APD1, Future Safety Solutions for Oil and Gas Workers, 10 
weeks, Dräger Safety, Germany. 
APD2, Design Concepts for New CPAP Systems for Infants 
in Intensive Care, 10 weeks, The company wants to be 
anonymous but we can say: “a world-leading Swedish 
med-tech company located in Stockholm”. 
APD1, The LKAB Mining Project, 10 weeks, LKAB, Kiruna 
and Atlas Copco, Örebro. 
 
MFA Interaction Design 
IxD1, Science Outreach in Arctic Environment, 10 weeks, 
CIRC, Abisko. 
IxD2, Digitally Enhanced Sports, 10 weeks, Swedish ICT, 
Umeå & R/GA, Stockholm/London. 
IxD1, Forestry Machines in 2020, 10 weeks, Skogstek-
niska klustret & SLU, Vindeln/Umeå. 
 
Industrial Design Intensive 
IDI, interaction design project,  Spring 2014  Navigating 
Virtual & Physical Space, 6 weeks, Umeå University 
Library, Kulturverket at Umeå kommun, HUMlab at 
Umeå University, Lövånger primary school, Sweden. 
IDI service design project,, Spring 2014  Beställartorget – 
a new service for Umeå kommun, 5 weeks, Umeå kom-
mun, Sweden. 
IDI, autumn 2014 The Design Process, branding a hand 
held tool, 3 weeks. 

IDI, autumn 2014 Design with focus on Ergonomics, 5 
weeks. Husqvarna group, Sweden.  

 
Fristående kurser 
Cognitive Design7,5 hp.  Wayfinding systems, Umeå 
universitet Sliperiet . Studentgrupp: Kognitionsveten-
skapliga programmet 
Destinationsdesign 15 hp Skogen som destination, Skogs-
riket ristående kurs: Studentgrupp: Turismprogrammet 
Tjänstedesign 15 hp Torghandel 2.0, Umeå kommun 
Studentgrupp: Civilekonomprogrammet, Service Mana-
gement 
Beteende och estetik i planeringen 15 hp Vasaplan, Umeå 
kommun Studentgrupp: Samhällsplanerarprogrammet  
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samband med vår examensutställning. 2014 deltog ca 200 personer varav ett 90-tal 
företagsrepresentanter vid UID’14 och flera höll även portfoliogranskningar som ledde till att flera 
studenter blev erbjudna anställning redan under eventet. Representerade företag var bland annat 
Smart Design Worldwide (Spain), Designit (Germany), AtlasCopco (Sweden), Volkswagen AG 
(Germany), Kiska GmbH (Austria), icon incar (Germany), Teague (UK), Interaktionsbyrån (Sweden), 
BSH GmbH (Germany), Tactel (Sweden), Husqvarna Group (Sweden), LKAB (Sweden), Volvo Cars 
(Sweden), Komatsu Forest (Sweden), R/GA (UK), Semcon (Sweden), Berge Consulting (Sweden), 
Laerdal Medical (Norway), Audi AG  (Germany) och Kia Design Center Europe (Germany). I december 
firade Designhögskolan sitt 25-årsjubileum med att bjuda in alumner, studenter och nuvarande och 
tidigare personal – ca 200 personer – till ett symposium om framtidens designutbildning. Såväl UID 
Design talks som 25-årsjubileet streamades live, och hade över ett hundratal deltagare live över 
webben. Föredragen finns även tillgänliga på institutionens hemsida. 

Under 2014 har vi anordnat uppdragsutbildning för Hyundai/Kia motors då en designer från deras 
designavdelning erbjuds uppdragsutbildning under hösten 2013 och våren 2014 vid Designhögskolan.  

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 före-
tagsbesök till mer officiella besök från ambassadörer eller ministrar. Många vill specifikt besöka De-
signhögskolan, och vi ser en ökande andel besökare som mer generellt vill komma till Konstnärligt 
campus. Dessa besök ser vi som mycket viktiga, både för att nå ut med vår verksamhet, och som möj-
ligheter att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten såväl för Designhögskolans och Konst-
närligt campus som för Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens och Umeå universitets räkning. Besö-
kare under året har bland annat varit HM Konungen och Ingenjörsvetenskapsakademien, Kronprin-
sessparet, Komatsu Forests globala ledningsgrupp, Swedbanks ledningsgrupp, Kulturdepartementet, 
Finansutskottet, ett flertal ministrar och nationella politiska gruppledare, samt ett 60-tal europeiska 
journalister. Vi har också själva gjort ett flertal studieresor, både inom och utom landet, såväl till före-
tag och konsultbyråer som i syfte att knyta kontakter och benchmarka gentemot andra designutbild-
ningar. Tre av våra administratörer besökte Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch Gmünd, Öster-
rike, för sk. ”jobbskuggning” genom Erasmus staff exchange. Lärare har besökt olika designutbild-
ningar vid Victoria University, Wellington (Nya Zeeland), Eindhoven (Nederländerna), Warszawa 
(Polen), Aveiro (Portugal) m.fl. Vi har med personal och studenter närvarat vid bilmässorna i Geneve 
och Paris.  

Designhögskolan ingår i ett flertal utbild-
ningsrelaterade nätverk: det nordiska nätver-
ket för designutbildningar Cirrus samt den 
internationella motsvarigheten Cumulus,  det 
arktiska nätverket Arctic Sustainable Arts and 
Design, det internationella nätverket för 
konstnärliga utbildningar NICA och det mot-
svarande svenska nätverket KONSTEX. Vi har 
under 2014 deltagit med representanter i dess 
nätverks konferenser i bland annat Stockholm, 
Aveiro (Portugal) och Warszawa. På forsk-
ningssidan är vi aktiva deltagare med repre-
sentation i det internationella Design Rese-
arch Society, det nordiska Nordes, den nation-
ella forskarskolan Designfakulteten, samt i 
forskningsnätverket kring PIEp, och har bi-
dragit såväl till organisationernas strategiska 
arbete som till konferensplanering och konfe-
rensdeltagande.  

Under året har också samarbete skett med organisationer inom designområdet och akademin, där 
Designhögskolans personal deltar i styrelser eller arbetsgrupper: Design Västerbotten, Tekniska hög-
skolans styrelse, Fakultetsnämnden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Designfakultetens styrelse, 

Studenter på praktik 2014 
Volvo Cars, Gothenburg, Sweden. Suzuki Motors, Yoko-
hama, Japan. BMW, Munich, Germany. VW, Wolfsburg, 
Germany. Daihatsu Motor Co., Osaka, Japan. Semcon, 
Gothenburg, Sweden. Peugeot Design Lab, Paris, France. 
BMW DesignWorksUSA, USA. BMW/Mini, Munich, 
Germany. Aisin Seiki Co., Stockholm, Japan. Kawasaki, 
Tokyo, Japan Audi, Ingolstadt, Germany. Toyota, Brussels, 
Belgium DesignStorz, Zell am See, Austria. IDEO, San 
Francisco, USA. IDEO, Chicago, USA. Atlas Copco, Öre-
bro, Sweden. Apple Design, Cupertino, USA. Electrolux, 
Stockholm, Sweden. Designit, Oslo, Norway. Designit, 
Copenhagen, Denmark. R/GA, New York, USA. LEGO, 
Denmark. Perfect Fools, Stockholm, Sweden.. Veryday, 
Stockholm, Sweden. Microsoft Research, Seattle, USA. 
Volvo Cars, Göteborg, Sweden. Philips, Amsterdam, The 
Netherlands. Smart Design, New York, USA.. Zenit, 
Malmö. No picnic, Stockholm. Berge Consulting , Göte-
borg. Scania Göteborg. BMW München, Tyskland. Shift 
Design, Göteborg. Carl Oskar Designstudio, Göteborg. 
Yovinn. Göteborg. Idesign,  Stockholm.Strukturdesign, 
Umeå. TAF, Stockholm. Atlas Copco , Örebro. 
Husqvarna, Stockholm.  
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Nordes; samt styrelsen för UxU-festivalen. Vår personal håller ofta föredrag i samband med studiebe-
sök vid Designhögskolan, men också vid andra lärosäten och i många utomakademiska sammanhang.  
Ett flertal av Designhögskolan anställda har hållit föredrag inom de Pecha Kucha-kvällar som svensk 
Form Västerbotten har anordnat under året.  

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 mö-
ten i arbets- eller praktikrekryteringssyfte med studenter som fått visa sina projektportföljer.  Vid flera 
tillfällen har företag och konsultbyråer besökt Designhögskolan för att rekrytera studenter till praktik 
eller framtida jobb, bland annat från Daihatsu, Suzuki och Aisin, Japan, och Mercedes-Benz Advanced 
Design Dept., Italien.  

På Konstnärligt campus sker samverkan inom utbildningen genom en gemensam, konstnärligt base-
rad, kurs för förstaårsstudenterna på Designhögskolans, Arkitekthögskolans och Konsthögskolans 
kandidatprogram. Prefekter och enhetschefer vid Konstnärligt campus träffas en gång i månaden för 
att diskutera och besluta kring gemensamma frågor. Tekniker, hustekniker och administratörer vid KC 
ses också regelbundet i funktionsgrupper, för att diskutera och lösa gemensamma frågor.  
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DESIGNHÖGSKOLAN	  
Nyckeltal	  2014	  	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  Grundutbildning	   	  	   	  	   	  Ekonomi	  (kostnader)	  	  	   	  	   	  	  

	  HST	  totalt	   164	   	  	   	  Omslutning,	  mnkr	  	  	   49023	   	  	  
Antal	  antagna	  på	  program	  +	  IDI	  ht	  14	   135	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  lokalkostnader	  (%)	  	  	   12473	   (25%)	  

Antal	  svenska	  medborgare	   65	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  lönekostnader	  (%)	  	  	   19525	   (40%)	  
Antal	  EU/EES-‐medborgare	   49	  

	  
	  Andel	  grundutbildning	  (%)	  	  	   41398	   (84%)	  

Antal	  3:e-‐land-‐medborgare	   21	  
	  

	  Andel	  forskning/forskarutbildning	  
(%)	  	  	   7625	   (16%)	  

Andel	  män	  (%)	   69%	  
	  

	  	  	   	  	   	  	  
Antal	  kvinnor	  (%)	   31%	  

	  
	  Ekonomi	  (intäkter)	  	  	   	  	   	  	  

Antal	  nya	  stipendier/avgiftsbefrielse	   2	  (x0,5)	  
	  
	  Intäkter	  grundutbildning,	  mnkr	  	  	   39995	   	  	  

Antal	  nya	  betalande	  studenter	   6	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  anslag	  (%)	  	  	   38058	   (95%)	  

Antal	  inkommande	  stud.	  på	  utbyte	   10	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  bidrag	  (%)	  	  	   513	   (1%)	  
Antal	  utresande	  stud.	  på	  utbyte	   1	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  uppdrag	  (%)	  	  	   1040	   (3%)	  

Antal	  studieavbrott	  pga.	  praktik	   12	  
	  

	  	  	   	  	   	  	  
Antal	  återvändande	  efter	  praktik	  vt	   8	  

	  
	  Intäkter	  forskning/forskarutb,	  mnkr	  	  	   8744	   	  	  

Antal	  återvändande	  efter	  praktik	  ht	   15	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  anslag	  (%)	  	  	   4200	   (48%)	  

	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  bidrag	  (%)	  	  	   4272	   (49%)	  

Samverkan	   antal	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  uppdrag	  (%)	  	  	   5	   (0%)	  
Examensarbeten	  (varav	  extern	  samv.)	   44	  (28)	  

	  
	  	  	   	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Kandidatprogrammet	   12	  (12)	  
	  

	  Balanserade	  medel,	  mnkr	  	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  MFA	  Avancerad	  produktdesign	   9	  (4)	  

	  
	  Balanserat	  kapital	  	  	   -‐4676	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  MFA	  interaktionsdesign	   14	  (5)	  
	  

	  Andel	  (MK)	  av	  total	  omsättning	  	  	   -‐10%	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  MFA	  transportdesign	   9	  (7)	  

	  
	  Ej	  förbrukade	  projektmedel	  	  	   3367	   	  	  

	   	   	  
	  Andel	  (PM)	  av	  total	  omsättning	  	  	   7%	   	  	  

Forskning	   	  	  
	  

	  Värde	  anläggningstillgångar	  (mnkr)	  	  	   1573	   	  	  
Antal	  publikationer	   9	  

	   	   	   	  Antal	  konferenspresentationer	   20	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  	  Forskarutbildning	  	  	   	  	   	  	  
	   	   	  	  Antal	  aktiva	  >10	  %	  	  	   10	   	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  varav	  kvinnor	  	  	   4	   	  	  
	   	   	  	  Antal	  nyantagna	  	  	   1	   	  	  
	   	   	  

	   	   	   	   	   	  Personal	  (anställda)	   	  	  
	   	   	   	  	  Professorer	  	   2	  
	   	   	   	  	  Lektorer	  	   4	  
	   	   	   	  	  Adjunkter	  	   12	  
	   	   	   	  	  Forskarstuderande	  	   7	  
	   	   	   	  	  Forskningsingenjörer	   3	  
	   	   	   	  	  Administratörer	  	  	   8	  
	   	   	   	  	  Teknisk	  personal	  	  	   6	  
	   	   	   	  	  Totalt	  	  anställda	  	  	   42	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  Personal	  (kompetensutvecking)	   	  	  
	   	   	   	  Antal	  medarbetarsamtal	   22	  
	   	   	   	  Antal	  personer	  på	  pedagogiska	  kurser	   6	  
	   	   	   	  Antal	  personalutbyten	  inom	  avtal	  (ut)	   3	  
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Publikationer, presentationer och externa uppdrag 
 
Publikationer 

Stenberg, G., Henje, C., Levi, R., Lindström, M. Living with an electric wheelchair – the user per-
spective. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2014 Oct 1:1-10. 

Hermans, Guido. Investigating the Unexplored Possibilities of Digital-Physical Toolkits in Lay De-
sign, International Journal of Design, Vol.8 No.2, pp.15-28, 30 August 2014 

Hermans, Guido. Investigating the Changing Relation Between Consumer and Designer in Post-
Industrial Design, co-author Anna Valtonen, Design Research Society 2014, 16-19 June 2014, Umeå, 
Sweden 

Lim, Y.-K., Niedderer, K., Redström, J., Stolterman, E., & Valtonen, A. (Eds.). (2014). Procee-
dings of DRS 2014: Design's Big Debates. Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå University. 
ISBN: 978-91-7601-068-6 

Redström, J., Stolterman, E., Valtonen, A., & Wiltse, H. (Eds.). (2014). Companion to DRS 2014: 
Design's Big Debates. Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå University. ISBN:  978-91-
7601-069-3 

Rosenbak, S. (forthcoming). Prototyping a Useless Design Practice: What, Why & How? Special 
Issue of Artifact: The Design Concept Anthology. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Fine 
Arts.  

Rosenbak, S. (2014). Surplus Debt in InDEBTed to Intervene, Critical Lessons in Debt, Communi-
cation, Art and Theoretical Practice (eds. Vodeb & Janović). Ljubljana: Memefest Interventions & 
Brisbane: Queensland College of Art/Griffith University. 

Wiltse, H. Unpacking digital material mediation. Techné: Research in Philosophy and Technology 
(18)3. http://dx.doi.org/10.5840/techne201411322 

Wiltse, H., Stolterman, E. and Redström, J. (forthcoming). Wicked Interactions: (On the Neces-
sity of) Reframing the 'Computer' in Philosophy and Design. In Techné: Research in Philosophy and 
Technology. Society for Philosophy and Technology. 

 
Konferenspapers (peer-reviewed), presentationer och workshops 

Eva-Lena Bäckström, ”COLOURATION - exploration of a framework for colouring: How to refine 
the process, working creatively with colour and creating unique colour choices for products”. Arts 
Campus Research Days, Konstnärligt Campus, Umeå, 1-2 december 2014.  

Davoli, L., & Redström, J. (2014). Materializing infrastructures for participatory hacking. In  Pro-
ceedings of DIS 2014  (pp. 121-130). ACM. 

Davoli, L., Redström, J., & van der Vleuten, R. Hacking delivery systems: exploring design tools for 
user-led innovation in urban infrastructures. In Proceedings of DRS 2014, Design Research Society 

Deshpande, P. (2014), ‘Towards the Application of Interaction Design for Placemaking’ CHI Works-
hop: Interaction and Architectural Space, The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing 
Systems, 2014. 

Deshpande, P. (2014) ‘On the application of Interaction Design for Placemaking’ NordiCHi works-
hop: Making Places: Visualization, Interaction and Experience in Urban Space, Nordic Conference on 
Human-Computer Interaction, 2014. 

Deshpande, P. Re-Thinking Architecturally - a multidisciplinary workshop on understanding design 
traditions from architecture and their implications for design of internet, internet of things. I contri-
buted to the workshop as a contributor in the area of architecture. space and community. 2014. 

Hermans, Guido. Investigating the Changing Relation Between Consumer and Designer in Post-
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Industrial Design, co-author Anna Valtonen, Design Research Society 2014, 16-19 June 2014, Umeå, 
Sweden 

Kuenen, S., Redström, J., (Zimmerman, J.), Hummels, C.C.M., (2014) The practice of Constructive 
Design Research. Conversation at Design Research Society's conference 2014, DRS 2014 "Design's Big 
Debates", Umeå, Sweden. Abstract in DRS2014 Design's Big Debates - Pushing the boundaries of de-
sign research.  

Kuenen, Christoffel. Paper for and attendance to Graduate Student Consortium of the TEI’15 confe-
rence in Stanford. At the same conference, performed two experiments with the plenary audience. 

Kuenen, Christoffel, ”The practice of constructive design research” conversation at DRS2014 confe-
rence; 2014/06/16, Umeå, Sweden 

Christoffel Kuenen; panel session “Smart materials and Wearables”,  2014/10/30, Inauguration of 
Sliperiet, Umeå, Sweden 

Pawar, A. (2014). Social Innovation and design. Position paper for DRS2014 Doctoral Colloquium. 
Umeå: Umeå Institute of Design. 

Pawar, A. ‘Open food futures’ workshop for the Umeå Skafferi project. 

Rosenbak, S. (2014). Successfully Failing to Design the New Unit of Presence: A Design-based Re-
search Exploration in-between the True and the Real. Art of Research V conference proceedings. 
Helsinki: Aalto University – School of Arts, Design and Architecture. 

Rosenbak, S. (2014). A Closer Look at the UrbanIxD Summer School Design Fictions through the 
Meta-lens of Dissensus and Agonism. City | Data | Future Symposium. Venice: UrbanIxD.  

Rosenbak, S. (2014). Pata-design. Prototyping a pataphysically infused critical design practice. 
Designfakulteten Internat 32, 1 October, 2014. Copenhagen: IT University. 

Rosenbak, S. (2014). Pata-design. Prototyping a pataphysically infused critical design practice. 
DRS Doctoral Colloquium, 15 June, 2014. Umeå: Umeå Institute of Design. 

Rosenbak, S. (2014). ‘Pata-design’: Prototyping a pataphysically infused critical design practice. 
Position paper for DRS2014 Doctoral Colloquium. Umeå: Umeå Institute of Design. 

Galit Wellner, Diane Michelfelder, and Heather Wiltse.  Thinking like a girl. Panel at the Celebrating 
Women from Computer Ethics to Information Ethics Conference (in association with CEPE 2014 and 
ETHICOMP 2014). Paris, France. 

Mohammad Hossein Jarrahi, Jaime Snyder, David Askay, Heather Wiltse, Arvind Karunaka-
ran. 2014. From “effects” to “entanglements”: A fishbowl discussion on sociomateriality. Held in the 
Sessions for Interaction and Engagement track at iConference 2014. Berlin, Germany. 
http://hdl.handle.net/2142/47395 

 

Utställningar 

Rosenbak, S (2014). The New Unit of Presence. Art of Research V exhibition on 26-27 November, 
2014 at Aalto University - School of Arts, Design & Architecture in Helsinki. 

Förster, A., Nasib, L., & Rosenbak, S. (2014 - ). The Future Cloud is Buried. Part of the | City | Data | 
Future | travelling exhibition: Split, Croatia: Venice, Italy; Aarhus, Denmark; Rijeka, Croatia; etc.  

 

Externa föreläsningar och föredrag 

Linda Bogren, “Vad är (industri)design?” Föredrag vid Seminariet i design och marknadsföring, 21 
sep 2014, Västerbottens läns hemslöjdsförening. Västerbottens museum, Gammlia, Umeå 

Lorenzo Davoli, Future of Industrial Experience event at  Iksonos Helsinki 

Thomas Degn, presentations of Umeå Institute of Design at Philips Design, Amsterdam and Eindho-
ven 13-14th October . 

Thomas Degn, panelist i seminariet The best Design in the world: The importance of design for the 
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export industry Swedbanks Tillväxtdagar, 23 maj 2014, Umeå.  

Maria Göransdotter, Panelist i seminariet Digital direkttillverkning - svensk framtidsindustri? 
Swedbanks Tillväxtdagar, 22 maj 2014, Umeå.  

Maria Göransdotter, ”Pedagogisk grundsyn på Desinghögskolan”, föredrag i samband med konfe-
rensinvigning NU2014, universitetspedagogisk konferens, 8-14 oktober 2014, Umeå. 

Guido Hermans, "3D Printing: beyond the hype", PechaKucha, Svensk Form Västerbotten, 7 no-
vember 2014, Umeå.  

Demian Horst, "Designed in Umeå: The Next Chapters”, DesignEd Asia Conference, Hong Kong, 
December 2014 

Demian Horst, Presenter at Audi UNIverse event, “About UID”, Ingolstadt, Germany, December 
2014 

Demian Horst, “Future Elements in Vehicle Design”, Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap, 
Umeå Universitet, October 2014 

Demian Horst, “About the MfA in Transportation Design”, Bothnian Green Logistic Corridor Final 
Conference, , Umeå Folketshus, March 2014 

Christoffel Kuenen; study visit and workshop at research group Connaissance, Organisation et 
Systèmes Techniques (COSTECH) of prof. Charles Lenay, Université de Technologie de Compiègne, 
France. 2014/12/3-2014/12/5 

Monica Lindh Karlsson, ’"Design och innovation - inte bara yta”, Vetenskapslunch, Umeå 27 mars 
2014 

Monica Lindh Karlsson, ”Conceptualizing Contemporary Design Doing”, Forskarfredag, Konstnär-
ligt campus, Umeå universitet, 26 september 2014 

Pawar, A. (2014). Making concerns public, A pecha Kucha presentation, Umeå Municipality 

Pawar, A. (2014). Interventionist speculation, design anthropology seminar, The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation 

Johan Redström, Public talk as part the PhD Festival, 27th March 2014, Politecnico di Milano-
Dipartimento di Design, Milan, Italy. 

 

Uppdrag som opponent, betygsnämnd, extern handledare eller examinator 

Johan Redström, Member of the Examination Board for the final PhD Exam for Kristina Lindström, 
24th January 2014, Malmö Högskola, Malmö, Sweden. 

Johan Redström, Member of the Examination Board for the final PhD Exam for Åsa Ståhl, 24th Janu-
ary 2014, Malmö Högskola, Malmö, Sweden. 

Johan Redström, Member of the Examination Board for the final PhD Exam in Design for Alessandro 
Baldussu, 27th March 2014, Politecnico di Milano-Dipartimento di Design, Milan, Italy 

Johan Redström, Member of the Examination Board for the final PhD Exam in Design for Laura Mata 
Garcia, 27th March 2014, Politecnico di Milano-Dipartimento di Design, Milan, Italy 

Johan Redström, Member of the Examination Board for the final PhD Exam in Design for Robb Mit-
chell, May 5th 2014, University of Southern Denmark, Sønderborg, Denmark 

Johan Redström, Member of the Examination Board for the final PhD Exam for Anna Seravalli, 1st 
September 2014, Malmö Högskola, Malmö, Sweden. 

Johan Redström, Final PhD seminar opponent for Li Jönsson, May 6th, 2014, The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, School of Design, Cop-
enhagen, Denmark. 

Johan Redström, Mid-term PhD seminar opponent for Mahmoud Keshavarz, 8th October 2014, 
Malmö Högskola, Malmö, Sweden. 
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Per Sihlén. Extern handledare för examensarbeten i industridesign, Mittuniversitetet, vårterminen 
2014.  

Sakkunniguppdrag  

Johan Redström, sakkunnig för Professorat MSO i codesign som eksperimentel forskningspraksis ved 
Kunstakademiets Designskole, København, Danmark. 

Johan Redström, sakkunnig för Professorat MSO i codesign som metode ved Kunstakademiets De-
signskole, København, Danmark. 

Johan Redström, sakkunnig Professor i designhistoria och samtida designteori, Konstfack, Stockholm, 
Sverige. 

Johan Redström, sakkunnig Lektorat i design med inriktning tjänstedesign, Konstfack, Stockholm, 
Sverige. 

Johan Redström, sakkunnig Lektor-bedømmelse af Anne Louise Bang, Designskolen Kolding, Kolding, 
Danmark. 

 

Uppdrag som redaktör/granskare av papers, proceedings eller konferenser 

Maria Göransdotter, granskning av papers för NU2014, universitetspedagogisk konferens, 8-14 ok-
tober 2014, Umeå.  

Christoffel Kuenen, reviewer of papers for conferences TEI2015 - 4 papers – and CHI2015 - 2 notes; 2 
full papers. 

Johan Redström, Erik Stolterman, Anna Valtonen, and Heather Wiltse, eds. (2014). Companion to 
DRS 2014: Design’s Big Debates. Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå University. ISBN 
978-91-7601-069-3. 

Lim, Y.-K., Niedderer, K., Redström, J., Stolterman, E., & Valtonen, A. (Eds.). (2014). Proceedings of 
DRS 2014: Design's Big Debates. Umeå, Sweden: Umeå Institute of Design, Umeå University. ISBN: 
978-91-7601-068-6 

 

Uppdrag som redaktör/granskare för tidskrifter 

Johan Redström. Member of the editorial board of International Journal of Design, Member of the 
editorial board of CoDesign Journal, Member of the editorial advisory board of Design Philosophy 
Papers Journal.  

Johan Redström. Reviewer for Design Issues journal, Design Studies journal 

Heather Wiltse. Reviewer for International Journal of Gender, Science and Technology journal and 
the DRS 2014, Design & Emotion 2014, DIS 2014, NordiCHI 2014, and CHI 2015 conferences 
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Uppföljning av fakultetens verksamhetsplan 
Bilaga till institutionernas verksamhetsberättelse 
 
 
Institution: Designhögskolan vid Umeå universitet 
 
Delmål	  1.1.4.F	  

 
Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, 
innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning 
som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen 
 

• Alla fakultetens professorer och lektorer ska delta i undervisningen. Det åligger 
prefekten (genom mandat) att lägga ut undervisningstid på alla lärare 

 
• Alla lärare ska delta i pedagogisk fortbildning 

 
 

• Bemanningsplanesystemet visar på en ökning av andelen lektorer och professorer 
som deltar i undervisning 

 
Vad har gjorts: 
 
Deltagande i undervisning:  
Designhögskolan har bara två professorer, en på 100% och en på 20% (bosatt i USA), och 
dessa två personer handleder institutionens samtliga 10 doktorander, undervisar inom 
forskarutbildningen, och hanterar därtill andra forsknings- och administrationsuppgifter – 
och skall även bedriva egen forskning. Tyvärr finns därför inte utrymme att i någon rimlig 
omfattning bemanna dessa inom grundutbildningen, trots att det är vår ambition att göra 
det.  
 
Av Designhögskolans tre lektorer, undervisar samtliga helt inom utbilding på grund- och 
avancerad nivå. En lektor 100% undervisar främst inom avancerad nivå, en lektor bedriver 
aktivt forskarstudier på 80% inom vår forskarutbildning och undervisar 20% främst inom 
grundnivå. En vik. lektor 50% undervisar på avancerad nivå och i viss utsträckning på 
grundnivå.  
 
Pedagogisk fortbildning:  
För all undervisande personal ingår pedagogisk kompetensutveckling och fortbildning som 
en självklar del i den individuella kompetensutvecklingsplanen. Under 2014 genomgick 6 
personal  (lärare, forskningsingenjör och doktorander) pedagogiska kurser vid UPL.  
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Bemanningsplanering: 
Lektorers och professorers undervisningsgrad är relativt konstant. Ingen, förutom en 
professor, har till viss del medel för forskningstid utöver den ordinarie 
kompetensutvecklingstiden inom anställningen. Att öka mängden undervisning inom 
grundutbildningen utförd av lektorer och professorer kan enbart göras genom en förstärking 
av antalet lektorer och professorer genom rekrytering av ytterligare personer.   
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 

- Adjungering av lektor (på vetenskaplig grund) 2015  
- Anställning av fler lektorer (på konstnärlig grund) 2015-16 
- Anställning och adjungering av professorer (på både vetenskaplig och konstnärlig 

grund)  2015-16  
- Fortsatt kompetensutveckling inom universitetspedagogik för all undervisande 

personal (lärare, doktorander, forskningsingenjörer) 
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Delmål	  1.1.4.	  TN	  

 
Kvaliteten i undervisningen höjs genom att lärare kombinerar 
undervisning och forskning 
 
 

• Bemanningsplanesystemet visar på en ökning av andelen undervisande 
personal som kombinerar forskning och undervisning 

 
Vad har gjorts: 
 
En lektor på konstnärlig grund bedriver aktivt forskarutbildning 80% och undervisar 20%. 
En vik. lektor undervisar 50% och bedriver vid annan fakultet forskning 50%. En adjunkt 
bedriver ett konstnärligt utvecklingsarbetesprojekt 20% och undervisar 20%. Våra 
doktorander bedriver forskarutbildning 80% och undervisar 20%. Inom BPS syns troligen 
endast en marginell ökning av andelen undervisande och forskande personal, relaterad till 
de ovanståendes undervisning.  
 
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
-All undervisande personal skall aktivt ägna sig åt antingen vetenskaplig eller 
konstnärlig forskning som en del av sin kontinuerliga kompetensutveckling. Detta 
följs årligen upp i medarbetarsamtal och utvecklingsplaner.  
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Delmål	  3.1	  

 
Universitetet och fakulteten har en välutvecklad 
rekryteringsprocess 
 
 

• Fakulteten ska säkerställa att god referenstagning av sökande sker och ska, vid behov, 
stärka denna process 

 
Vad har gjorts: 
 
Vid samtliga typer av anställningar (lärare, TA, doktorand) som görs vid Designhögskolan 
tas alltid referenser av minst 2, oftast 3, referenter. Detta görs systematiskt, oftast av 
personaladministratör, och enligt ett utarbetat frågeformulär för att säkerställa 
jämförbarheten mellan referenter och mellan sökande. 
 
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
-Vidareutveckling av metoder för kompetensbaserad rekrytering, genom bl.a. arbetsprover. 
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Delmål 3.3 
 
Mängden externa medel erhållna i nationell och internationell 
konkurrens ska öka 
 
 

• En majoritet av institutionerna har infört en process för granskning av ansökningar 
 
Vad har gjorts: 
 
Då Designhögskolan för närvarande endast har två professorer och två disputerade lärare 
(vik. lektor)/forskare behöriga att söka externa forskningsmedel, har etableringen av en 
granskningsprocess för ansökningar inte  varit aktuell. Detta ingår dock som en del av 
institutionens verksamhetsplan.  
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
- I och med att ett antal doktorander disputerar under 2015-16, kommer seminiarer inom 
forskarutbildningen att ägnas åt ansökningsskrivande och –granskning.  
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Delmål	  3.9	  
 
Alla doktorander ska ingå i ett vetenskapligt nätverk och ha 
tillgång till en referensgrupp 
 

• Modeller för referensgrupper ska utarbetas vid institutionerna 
 

• Doktorandens vetenskapliga nätverk och handledarnas roll skall redovisas i den indi-
viduella studieplanen.  

 
• Varje doktorand anställd från 140101, ska redan från början ha en referensgrupp som 

redovisas i den individuella studieplanen. Referensgruppens sammansättning och roll 
beskrivs i antagningsblanketten. Referensgruppens möten redovisas i den 
individuella studieplanen 

 
Vad har gjorts: 
 
Samtliga doktorander har ett mer eller mindre formaliserat vetenskapligt nätverk, som 
byggs upp såväl kring handledare, den nationella forskarskolan i design, samt i anslutning 
till vetenskapliga konferenser.  
 
Nätverken är hittills inte utförligt redovisade i ISP, då formatet för hur detta skall göras är 
svårt att identifiera i relation till doktorandernas nätverk.  
 
Vid Designhögskolan utgörs referensgruppen av handledarkollegiet, och referensgruppens 
möten sker såväl i anslutning till Doktorandfestival (i mitten av oktober) och ISP-
uppföljning, samt ytterligare möte under läsåret.  
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
-Vidareutveckling av referensgruppsmodellen.  
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Delmål	  3.11	  
 
Doktorander ska under sin forskarutbildning ges 
internationell erfarenhet 
 
 

• Kostnader för planerade internationella vetenskapliga konferenser eller andra 
planerade forskningsvistelser skall redovisas i doktorandens finansieringsplan  

 
• Doktorandens internationella erfarenhet skall redovisas i den individuella 

studieplanen samt granskas av doktorandens referensgrupp 
 
Vad har gjorts: 
 
Konferensplanering och –kostnader redovisas alltid i ISP. 
 
Samtliga doktorander vid Designhögskolan deltar aktivt i internationella konferenser och 
nätverk, vilket redovisas och granskas i ISP.  
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
-Fortsatt höggradigt internationell forskarutbildningsmiljö och –aktiviteter.  
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Delmål	  4.4.2	  TN	  

 
Fakulteten bedriver ett systematiskt och integrerat arbete med 
kompetensförsörjning 
 
 
 

• Institutionerna ska använda strukturerade former för utvecklingssamtal och 
uppföljning/dokumentation av dessa 

 
• Institutionerna har en nedskriven plan för arbetet med utvecklingssamtal. 

 
• Alla anställda har utvecklingssamtal; uppgifter hämtas från institutionerna i samband 

med verksamhetsberättelse 
 

• Institutionerna har avsatt medel för kompetensutveckling av teknisk administrativ 
personal 

 
Vad har gjorts: 
 
-Vid institutionen finns rutiner och strukturerer för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal. 
Dessa dokumenteras alltid, och följs upp systematiskt. För utvecklingssamtal (våren) finns 
ett gemensamt fråge-/tema-underlag, och för lönesamtalen (hösten) finns lokala 
lönekriterier att utgå från.  
 
Nedskriven plan för arbetet med utvecklingssamtal finns inte.  
 
Alla anställda har erbjudits utvecklingssamtal. 56% (22 personer) har utnyttjat möjligheten 
under 2014.  
 
Kompetensutvecklingsmedel avsätts för all personal, inklusive TA.  
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
-Framtagning av skriftlig plan för arbetet med utvecklingssamtal. 2015.  
 
-Nya rutiner för utvecklingssamtal (tider utlagda/bokade för samtliga anställda). 2015  
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Delmål	  4.5	  

 
Universitetet arbets-och studiemiljöer för anställda och 
studenter ger förutsättningar för kreativitet, framgång och 
konkurrenskraft och främjar samtidigt en god hälsa 
 
 
 

• Institutionerna ska verka för att minska andelen tid som lärare/forskare lägger på 
administration 

 
• Arbetsplaneringen för lärarna ska göras i god tid av institutionerna och i så hög grad 

som möjligt göras så att en jämn arbetsbelastning uppnås sett över året 
 
Vad har gjorts: 
 
Anställningar av mycket kompetent administrativ personal. Översyn och omstrukturering av 
administrativa arbetsflöden pågår för att minimera dubbelarbete och frigöra lärares tid till 
kärnverksamheten.  
 
Aktivt arbete pågår med att införa tydliga rutiner för bemanningsplanering, i kombination 
med god framförhållning.  
 
 
 
Framtida konkreta planer inklusive tidsplan: 
 
-fortsatt översyn av administrativ ambitionsnivå och administrativa arbetsflöden och 
rutiner.  
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Umeå Institute of Design - Designhögskolan  
Established in UID Strategic board 2014-02-05 
Appendix to Operational Plan 2014-2016 
Bilaga till Verksamhetsplan 2014-2016  
 
 

 

Umeå Institute of Design Action Plan 2014 

1. A University that makes things possible 
2. Education for boundless knowledge 
3. Research that breaks down boundaries 
4. The excellent and efficient university 

 
See separate plans for: 
Work environment and sustainability 
Equal access 
Competence management 
See separate UID Quality Assurance System. 

 
 

 
 

 
Designhögskolans aktivitetsplan 2014 
 

1. Ett universitet som gör det möjligt 
2. Utbildning för gränslös kunskap 
3. Forskning som spränger gränser 
4. Det goda och effektiva universitetet 

 
Se separata planer för 
Arbetsmiljö och miljö 
Lika villkor 
Kompetensförsörjning 
Se separat Kvalitetssystem för Designhögskolan.   

 

Abbreviations / Förkortningar: 

Faculty The Faculty of Science and Technology  / Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet 

Rector Rector of Umeå Institute of Design / Rektor för Designhögskolan 

HD Head of department / Prefekt 

LG Leadership group / Ledningsgrupp 

PD Programme director / Programansvarig 

RD Research director / Forskningsledare 

PhD dir. Director of PhD studies / Forskarutbildningsansvarig 

SSC Single subject courses / Fristående kurser 

UID Umeå Institute of Design / Designhögskolan vid Umeå universitet 

UAC Umeå Arts Campus / Konstnärligt campus 

UmU Umeå University / Umeå universitet 

EC/RC/CC Education council, Research Council, Collaboration Council / Utbildningsråd, Forskningsråd, Samverkansråd 

VB Annual Report / Verksamhetsberättelse 
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1. A university that makes things possible 

1.1. A long-term approach facilitates a high level of risk-taking 

Objective / delmål 
 

Activities 
 

Resource 
(which 
people/groups/resources 
need to help out with this at 
UID/UAC/UmU/externally) 
 

Time plan  
(when should 
this be 
started/done 
during the 
year) 
 

 
Responsible 
(i.e. the 
person 
responsible 
for starting 
up/initiating 
& following 
up the 
activity) 
 

Follow-up 
(how will this 
be followed 
up) 
 

Green/Red/Yellow 
(colour codes for 
follow-up: green-
done, red-not done, 
yellow-
initated/ongoing ) 
 

Comments, goal 
fulfilment 
(comment on activities done 
and goals met when followed 
up) 
 

UmU objective 1.1.2, 
internationally 
competitive career 
paths & resource 
stable tenure tracks  

UID positions are to 
structure and content 
internationally competitive 
and attract the best possible 
applicants 

LG, UmU, Staff 
admininstrator 

continuous Rector, HD -Number of 
qualified 
applications  + 
nationality of 
applicant for 
open positions 

ONGOING 

 During the year we have 
announced the following 
positions (number of 
applicants: number of 
nationalities) 
Research engineer (7:1) 
Teacher in service design (3:3) 
Staff administrator (60:1) 
Lecturer/PD IxD (11:9) 
Post doc (10:9) 
Assistant professor (20:8) 
Assistant professor (x:x) 
 

UmU objective 
1.1.3, stable long 
term conditions 
for teacher 
positions  

Secure funding, internal 
& external, for teachers 
to develop pedagogical, 
research and artistic 
skills  

LG Continuous Rector, HD Budget, staff 
plan 

ONGOING 

In project collaborations, f.ex. 
with Skogstekniska klustret, 
staff have the possibility to 
secure time for project follow-
up to write articles etc.  
 
Internal funding announced 
for travel to/participation in 
research/development related 
activities.  
 
 
 

UmU objective 1.1.4, 
Combination of 
research and 
education in teaching 
positions 

All staff involved in 
pedagogical/research/artistic 
development work 

LG, staff administrator Continuous Rector, HD Staff plan, 
competence 
development 
plan 

ONGOING 

In the  annual competence 
development talks, all staff 
plan both yearly activities, and 
long term goals, for 
competence development.  

UmU objective 1.1.1, Participate in formulating RD, Faculty research Spring  RD  ONGOING The faculty called for one 
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resource distribution 
system for promoting 
ground breaking 
research 

Faculty criteria for FFT to 
ensure UID staff can apply 

committee meeting in the spring. The 
meeting was not documented 
or followed-up upon, but there 
was an additional event in the 
fall where Catharina Dyrssen 
was invited to give a talk about 
artistic research. Thus, there 
has been some activities but 
no progress. 

All qualified UID staff apply 
for FFT funding 

All UID staff Spring HD  

DONE 

One of the UID professors 
(Johan Redström) applied for 
FFT funding and was granted 
a 25% research funding over 4 
years. 

Formulation of strategic calls 
for projects funded by 
Artistic development work 
funding 

RD, RC, LG Spring HD  

NOT DONE 

Means for artistic 
development work will need to 
be used for funding PhD 
student(s) in the coming 
year(s). Calls so far have still 
been open, and one project has 
been granted funding during 
2014 (Eva-Lena Bäckström, 
colour project) 

 
 
1.2 Creative environments stimulate dynamic meetings 
Objective / delmål 
 

Activities 
 

Resource 
 

Time plan  
 

 
Responsible 
 

Follow-up 
 

Green/Red/Yellow 
 

Comments, goal fulfilment 
 

UmU 1.2.1, 
Interactive focus 
environments & 
learning 
environments 
increase quality in 
education 

Strategies for attracting 
researchers, 
professionals and 
educators to UID as 
international hub and 
meeting point for 
internal and external 
collaboration projects in 
education and research 

LG, RC, EC, CC autumn CC Chair  

 

 

Contract educations for 
professionals 

PDs, LG ongoing CC chair, HD  

DONE 

A contract education has been 
provided for KIA/Hyundai 
motors, where one of their 
designers has participated in 
the education on the TD 
programme.  

Inventory of and 
strategy for how we 
use and wish to 
develop teaching 
premises, labs and 
studios 

PDs, councils, UID labs 
responsibles 

 HD  

DONE / ONGOING 

Workshops and discussions 
have been held during staff 
meetings and in smaller 
function groups throughout the 
year. The work continues, 
linked to discussions of the 
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future of our educations.  
Funding applications 
for renewal and 
updating of UID labs  

UID labs responsible & 
IxD lab responsible, 
PDs, RD, acccountant 

feburary HD  
ONGOING 

Applications for equipment 
funding has been submitted, 
twice, but not granted. 

Inventory of costs for 
machine repairs  

UID labs responsible, 
accountant 

spring HD  

ONGOING 

This has been put on hold due 
to other financial planning and 
budget work, but was initiated 
prior to that.  

Inventory of machine 
hour usage 

UID labs responsibles,, spring HD  

ONGOING 

Inventory of number of files 
prepared for the years 2010-
2013:  
 
2013:  
CNC114, 3D objet 504, 3D 
ZKorp 202 
 
2012  
CNC 69, 3D objet 581, 3D 
ZKorp 89 
 
2011   
CNC 80, 3D objet 472, 3D 
ZKorp 100 
 
2010 CNC 88, 3D objet 140, 3D 
ZKorp 119  
  

 
1.3 Collaboration creates development and improves quality 
Objective / delmål 
 

Activities 
 

Resource 
 

Time plan  
 

 
Responsible 
 

Follow-up 
 

Green/Red/Yellow 
 

Comments, goal fulfilment 
 

UmU 1.3.1. Merit 
system that comprises 
meritation on 
scientific, pedagogical 
and collaboration 
basis 

Industry exchange 
possibilities for our staff 

LG, UID alumni, staff 
administrator 

 HD  

NOT DONE 

Part of discussions during 
development talks, but no 
systematic inventory.  

UmU 1.3.2. 
Positions allow for 
national and 
international 
mobility within 
and outside 
academia 

Definition of 
systematic strategies 
for long term 
relations with our 
external partners 

LG, Collaboration 
council 

 Rector, CC 
Chair 

 

 

 

Identification of key 
collaboration 
partners in other 
leading design 
educations for 
teaching, research 
and student 

PDs, RD, UID alumni  Rector, EC 
Chair 

 

ONGOING 
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exchange 
Continued strategic 
collaboration with 
regional, national 
and international 
organisations 

CC, LG  Rector, CC 
chair 

 

 

 

Seminars with and visits 
to other departments 
and research 
environments within 
UmU to find 
collaboration 
possibilities 

LG, RD, EC chair  HD  

NOT DONE 

 

Arts Campus 
collaboration initiatives  

LG, PDs, TA-staff, teachers, 
PhD students 

 HD  
DONE 

Ongoing discussions in all UAC 
function groups to find possible 
collaboration areas.  

UID: Our alumni 
are highly involved 
in the UID 
network, and in 
providing input 
and collaboration 
in UID 
development 

Strategy and 
routines, including 
CRM system, for 
better alumni 
networking and 
information 
gathering 

CC, Comms officer, PDs  CC chair  

ONGOING 

We arranged a very successful 
UID 25 Years Anniversary & 
Reunion on 
October 31- November 1. 
During the event we collected 
thought from our alumni to be 
able to create a strategy based 
on how our alumni would like 
to stay in contact and what the 
want to get from an alumni 
network. The works continues 
2015. 

Alumni database update  CC, comms officer  CC chair  

ONGOING 

The database was updated with 
missing alumni before UID’s 25 
years jubilee. An analysis was 
made and the database still 
misses a few IDI classes. This 
task will always be ongoing if 
we want the latest data about 
our alumni.   

Questionnaire with 
relevant questions on 
development issues to 
alumni 

CC, LG  CC chair  

ONGOING 

We arranged a workshop 
during the reunion, but no 
systematic questionnaire or 
follow-up has been done.  

Alumni positioning and 
employment 
information 

CC  CC chair  
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2. Education for boundless knowledge 
Objective / 
delmål 
 

Activities 
 

Resource 
 

Time plan  
 

 
Responsible 
 

Follow-up 
 

Green/Red/Yellow 
 

Comments, goal 
fulfilment 
 

UmU objective 2.4. 
The number of 
incoming 
international 
students in 
exchange programs 
has increased to 
300 individuals 
(265 in 2012) 

Strategic plans for 
international 
recruitment 
campaigns, also with 
Umeå university and 
Umeå Arts Campus. 

EC, CC, PDs, Comms officer, 
international coordinator 

April-
october 

EC chair -Total number of 
incoming international 
students, with statistics 
on country and eventual 
exchange programme.  
 
 

ONGOING 
 
 
 

International recruitment 
strategies still needs 
defining.  
 
During 2014, we had an 
average of around 125 full 
time students at UID. Of 
these, 48% were Swedish, 
32% EU/EEA and 20% 
non-EU.  
 
10 exchange students have 
studied at UID during 2014, 
2 within Nordplus, 8 within 
Erasmus/Socrates.  
 
4 Denmark 
2 Austria 
1 France 
1 Norway 
1 Hungary  
 
The strategic plan is to 
increase the number of 
incoming exchange 
students in a controlled 
manner - with a maximum 
of 20 exchange students per 
year. Still, the exchange 
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students must be qualified 
and approved by the PD in 
question. 
 

Strategy for 
recruitment 
campaigns for 
Swedish and Nordic 
students to BFA  

EC, PDs, Comms officer, 
international coordinator 

April-
october 

BFA PD  

ONGOING 
 

A strategy has yet to be 
formulated.  
We made a campaign aimed 
at students at preparatory 
educations. We have for 
example printed 
information, visits from 
schools and we are part of 
the University recruitment 
day. What needs to be 
further developed is BFA’s 
presence on the web. For 
example make their 
projects more visible. 

Strategy for increased 
visisbility & 
recruitment in Europe 

LG, EC, CC, PDs, Comms 
officer, international 
coordinator 

April-
october 

EC chair  

ONGOING 

No strategy formulated yet.  
This issue has been brought 
up at the Collaboration 
Council and we need to 
continue to work with the 
visibility in Europe. 

UID objective: A 
long term and 
stable 
scholarship 
programme is in 
place for UID 
stu-dents from 
non-EU 
countries. 

Scholarships: 
Networking in 
order to find 
funding for 
scholarships for 
international UID 
students to cover 
tuition fees. 

LG  Rector, HD Number of new 
scholarship 
collaborations 
established 
 
Number of UID 
students awarded 
scholarships 

ONGOING 

No new scholarship 
collaborations established. 
Work initiated during 
summer/autumn 2014 to 
set up a scholarship 
foundation. This was 
discontinued due to high 
work load with 5-year 
budget work and risk 
analysis during the latter 
part of the autumn.  
 
Autumn term 2014: 2 new 
students were admitted to 
UID with a 1/2 scholarship 
each. 3 already enrolled 
students on 1:1 scholarships 
conducted studies at UID.  
 
Spring term 2014: 15 
students funded by 
scholarships finished their 
studies at UID.  

Lobbying: Policy work 
on national political 
level and higher 
education level in 
order to change the 

LG  Rector, HD  
 

ONGOING 

Continuous work on 
national and local level in 
lifting the tuition fee issues 
(politically and with leaders 
in industry) 
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current situation of 
tuition fees. 

UID objective: 
Increased 
flexibility in UID 
education 
 

Programmes:  
Initiate curriculum 
revision and 
development of 
current 
programmes to 
allow for a larger 
degree of flexibility 
for students to 
make individual 
choices based on 
their personal 
wishes and future 
societal needs.  

PDs, LG February 
and 
onwards  

EC chair -Changes made in 
current programmes 
and plans for new 
programmes 

ONGOING 

Discussions held within the 
extended leadership group 
as part of the budget 
revision and strategic 
planning. Work will 
continue during 2015. 

Introduction of 
elective week/weeks 
in current educations 
during spring 2015 

PDs, Rector  EC chair  

DONE 

PtF Week is re-launched 
during week of 26-30 
January 2015 with students 
from IDI, IxD1, BFA1, 
BFA3. Optional for APD1 
and 2nd year MFA. Theme 
this year was “Design for 
All”. 

Plan for development 
of new courses and 
programmes  

PDs, LG spring EC chair -Number of new courses 
developed. 
 

ONGOING 

Discussions held within the 
extended leadership group 
as part of the budget 
revision and strategic 
planning. Work will 
continue during 2015. 

Plan for development 
of educational 
infrastructure to allow 
for flexibility 

LG autumn Rector, HD  

ONGOING 

Discussions held within the 
extended leadership group 
as part of the budget 
revision and strategic 
planning. Work will 
continue during 2015.  

UID objective: The 
number of teachers 
employed part time 
at UID and part 
time in industry 
have increased. 
 

Adjunct and part-time 
teachers: We can offer 
part time positions at 
UID as adjunct 
teachers or 
lecturers/senior 
lecturers to competent 
professionals, and can 
find ways to 
permanent these 
positions beyond the 
2-year limit when the 
school and the teacher 
see that this would be 
beneficial on longer 
term. 

Staff administrator  HD -Number of adjunct/part 
time teachers is kept and 
preferably increased 
(2014: 5). 

ONGOING 

Number of adjunct/part 
time teachers Dec. 2014 (7):  
 
 

1. Parag Deshpande  
2. Marije de Haas 
3. Lars Johansson 
4. Linda Bresäter 
5. Eva-Lena 

Bäckström 
6. Jamer Hunt 
7. Erik Stolterman 
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Faculty objective 
2.11: At least one 
educational 
programme 
develops a formal 
collaboration with a 
foreign university. 

Exchange agreements: 
Inventory and 
benchmarking of 
possible exchange 
partners 

EC, CC, PDs,  international 
coordinator 

April-
October 

CC chair -Signed exchange 
agreement with other 
educators/programmes. 
 
-Number of 
collaborations/exhanges 
within our educations.  

DONE 

New exchange agreement 
signed during fall 2014 with 
National Institute of Design 
(NID) in India.  

UID objective: All 
educations continue 
to include courses 
or projects held in 
collaboration with 
external partners in 
industry or society. 

Courses: We develop  
internship courses 
that include the 
changing roles of the 
designer in practice 
 

EC, PDs, CC  CC chair -Number of courses and 
projects held in 
collaboration with 
external partner and/or 
with external te-
acher/tutor.  
 
-Number of contract 
educations carried out.  
 

 

 

We systematically 
gather input from 
students on 
internship/internship 
courses and use of the 
knowledge in order to 
further develop other 
parts of our education 
as well. 

PDs, EC, CC, international 
coordinator 

 HD 

NOT DONE 

We have gathered input 
during the UID 25 year 
jubilee from alumni, and 
PDs have followed up with 
their students, but no joint 
and  systematic routines 
have been established for 
this.  

Contract education: 
We provide 
possibilities for  
contract educations 
for professionals.  
 

CC, EC  HD 

DONE 

A contract education has 
been provided for 
KIA/Hyundai motors, 
where one of their 
designers has participated 
in the education on the TD 
programme. 

UID objective: A 
stronger 
integration 
between 
research and 
education 
pushes the 
disciplinary 
development of 
design, and 
prepares our 
students for 
future research 
activities 

Inventory of 
course elements 
relating to 
research in BFA 
and MFA curricula 
 
  

PDs, RD, UKÄ evaluation, 
admin staff 

 EC chair -Issue raised in 
Education and 
Research councils 
 DONE 

There are no course 
elements relating to 
research in BFA and MFA 
curricula, apart from one 
small exception of the 
Literature Circle in IxD1.  

Pedagogical seminars 
on the driving forces 
in design  

PDs, teachers  PD APD -Issue raised in 
Education and Research 
councils ONGOING 

Pedagogical seminars 
initiated and planned in  
the general UID meeting 
plan, but not yet on the 
driving forces in design.  

Benchmarking: 
Inventory of how 
other design 
educations are 
integrating and 
working across design 
education and design 
research. 

LG, PDs  Rector -Issue raised in 
Education and Research 
councils 
 

NOT DONE 

Crucial to do this for the 
development work of our 
educations planned for the 
coming years.  

Development plan: 
Analysis and plan for 
how UID could work 

PDs, LG  Rector -Issue raised in 
Education and Research 
councils 

ONGOING 
This has been discussed in 
both Education and 
Research Council, and the 
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in different ways, in 
different design 
disciplines, with inte-
gration and relation 
between education 
and research. 

 work continues.  

Skilled teachers Continuous 
competence 
development of all 
teaching staff: 
professional skills, 
research, artistic 
development work 

All staff involved in 
Teaching/research/artistic 
development work 

continuous HD Competence 
development talks & 
plans 

ONGOING 

Competence development 
talks held with 21 UID staff, 
and plans set up. Needs 
structuring in order to 
ensure all staff participate 
in development talks.  

Pedagogical seminars 
and teaching portfolio 
seminars 

PDs, UPL autumn PD APD   

DONE 

Regular seminars started 
during autumn, but format 
and responsibility need to 
be stabilised.  

Development of the 
basic skills areas in 
industrial design 

LG, all teaching staff continuous Rector VP/VB 
Competence 
management plan ONGOING 

Inventory of core 
competencies ongoing, 
together with formulation 
of competence management 
plan.  

Pedagogical 
development courses 
etc. as part of the 
competence 
development plan 
 

All teaching staff  HD Competence 
management plan 

ONGOING 

All teaching staff are 
actively encouraged to sign 
up for pedagogical courses 
as part of their competence 
development plan.  

 
 

3. Research that breaks down boundaries 
 

Objective / delmål 
 

Activities 
 

Resource 
 

Time plan  
 

 
Responsible 
 

Follow-up 
 

Green/Red/Yellow 
 

Comments, goal 
fulfilment 
 

UID is positioned 
as a strong 
research 
environment with 
internationally 
leading research 
in industrial 
design, and is well 
known 
internationally 
and nationally 

Increased international  
and national networking 
and exchange through 
research collaborations, 
conferences and visiting 
researchers  

LG, staff, phd students continuous Rector, RD VB 

ONGOING 

Continuously increasing 
publications and international 
presence, initiatives to build 
international projects. 

Guest researchers and guest 
professors regularly come to 
UID for research periods 
and contribute to 
strengthening the research 

Research council, Rector, 
HD, RD 

continuous Rector, RD  

ONGOING 

While we have some mobility, 
especially at PhD level, we 
need better support structures 
(not the least financially) to 
improve mobility even further.  
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environment. Strategic plan 
for increasing number of 
visiting guest researchers 
and professors at UID, and 
for UID staff and students to 
spend time away. 
DRS 2014 conference is 
used as a way to commun-
icate about our design 
research environment.  

Comms officer Continuous RD, Rector VB 

DONE 

DRS 2014 was a very 
successful conference and by 
hosting the conference UID 
made valuable contacts and 
broadened the network. 

UID offers 
excellent 
education in 
design research 

The PhD program is 
revised to provide more 
structure and support, 
including mandatory 
courses. This also 
includes more explicit 
guidelines regarding the 
use of ISPs for planning 
and follow-up. 

RD, PhD dir. Spring PhD dir New PhD 
study plan 

DONE 

New study plans for PhD and 
Licentiate degrees have been 
approved, including associated 
documents describing basic 
courses, etc. A new goal-
attainment matrix has been 
added to the ISP. 

Mandatory PhD courses in 
design being developed 

RD, PhD dir. Spring PhD dir New course 
plans DONE / ONGOING 

Two out of four basic courses 
in design research developed 
and tested. 

UID offers at least one PhD 
course each semester 

RD, PhD dir. Continuous PhD dir  

ONGOING 

Currently ca. 1,5 course / study 
year. Need more resources as 
currently only RD 
develop/teaches these basic 
courses. 

All PhD tutors who do not 
yet have formal university 
PhD tutoring training take 
that course as part of their 
competence development. 

PhD supervisors continuous HD Competence 
development 
plans ONGOING 

So far, UID supervisors already 
have that training (or 
equivalent competence as 
defined by UmU). 

There are explicit guidelines 
and policies for managing 
expenses, travel, material, 
etc.  Each PhD student make 
a yearly budget to be 
approved by supervisors and 
HD 

PhD supervisors, HD Continuous HD Individual 
study plans, 
and budgets. 

DONE 

While guidelines and policies 
are continuously developed 
and updated, there is now a 
basic framework in place. 

We initiate strategic work on 
how to create development 
paths from artistic 
development work to 
research education and 
research. 

Rector, HD, RD spring RD  

ONGOING 

 

Design research intensive Research Council, 
Education Council 

autumn Research 
Council, 
Education 
Council 

 

[** ON HOLD **] 

A project plan for a pre-study 
has been developed and 
presented, but as it requires 
resources to be carried out it is 
currently on hold until a 
decision about the allocation of 
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the necessary resources have 
been made. 

Increased 
amounts of 
external funding, 
both for basic and 
applied research. 

Routines and support 
for planning and writing 
research funding 
applications.  

All staff involved in 
research/artistic 
development work 

spring RD, Rector VB 

ONGOING 

Support has so far primarily 
been hands-on and individual 
support by supervisors and 
RD. We need to develop better 
administrative support and 
routines. 

Continued contacts with 
other departments at UmU 
and other universities in 
order to investigate 
possibilities for research 
collaboration and joint 
applications 

All staff involved in 
research/artistic 
development work, UAC, 
UmU 

Continuous Rector, RD VB 

ONGOING 

 

Promote and broaden 
competence in writing 
funding applications 
through seminars and 
inviting successful 
researchers to share 
experiences of writing 
successful applications 

Research council, Design 
seminar 

 RD  

ONGOING 

Primarily informal discussions 
internally, and staff 
participating in external 
informational activities by 
funding agencies. Contacts 
with grants office, etc. 

Faculty financed 
research time.  

Research funding stability: 
UID actively takes part in 
the Faculty work on 
formulating criteria for 
Faculty Funded Research 
Time (FFT) that makes 
possible the distribution of 
this also to design research. 

All staff involved in 
research/artistic 
development work 

Continuous HD, RD VB, 
Competence 
development 
plans ONGOING   

NOT DONE 

Very limited progress 
regarding FFT and discussions 
with Faculty. No work yet on 
criteria and funding 
distribution. 

Artistic development work 
stability: Funds for artistic 
development work is used 
strategically in order to 
promote research and 
development at UID, for 
example through specific 
calls.  

All staff involved in 
research/artistic 
development work 

Continuous HD, RD VB, 
Competence 
development 
plans 

NOT DONE 

We have so far not made any 
explicit calls for artistic 
development work funding, 
nor formulated an explicit 
strategy for how the funding 
should be used. 

Researchers and 
other UID staff 
frequently publish 
scientific articles and 
other publications of 
high international 
standing. Increase in 
conference 
attendancees and 
presentations, as well 
as increased amounts 
of other publication 
outputs. 

Seminars on research- and 
publication strategies 
support researchers to 
improve their descision 
making on where and how 
to focus their own research 
approach.  

Seminar, Reading groups continuous RD Number of 
publications by 
UID staff and 
students 
 

ONGOING 

Ongoing informal discussions 
as well as part of discussions 
during seminars. Writing 
exercises part of all basic 
courses to improve paper 
writing skills. 

Increased conference 
attendance and paper 
presentations: Building 
structures and routines for 
staff to apply for funding for 
conferences and helping 

Research council spring HD Number of 
staff to attend 
conferences 
and number of 
papers 
presented 

ONGOING 

Policy and routine for travel 
funding in place. 
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them in seminating their 
own research results. 
 

Increasing the 
number of research 
educated staff at UID 

Recruitment of 1-2 post docs RD  HD, Rector VB DONE Starting February 2015 
Recruitment of ‘Fo-ass’ 
(assistant professor) 

 spring HD, Rector VB 
DONE 

Starting January 2015 
 

UID’s research 
activities and 
results are visible 
and accessible.  

All staff and PhD students 
regularly document their 
publications in Diva, and 
published articles/papers  

PhD studies coordinator, 
Research council 

Continuous  HD VB 

ONGOING 

 Routines for reminders and 
follow-up of publications in 
DiVA are in place.  

Increased visibility of 
research activities on 
UID through different 
means of visualisation 
(web, vidos, 
installations, visuals 
etc). All ongoing 
programs, projects and 
artistic development 
work are listed and 
described online. A 
portfolio of past projects 
is described.  

Comms officer,  PhD 
students, staff involved in 
research/artistic 
development work 

spring RD  

ONGOING 

Basic web presence updated, 
most ongoing research 
programs and projects visible. 
Portfolio of past projects is still 
missing. 

 

4. The excellent and efficient university 
 

Objective / delmål 
 

Activities 
 

Resource 
 

Time plan  
 

 
Responsible 
 

Follow-up 
 

Green/Red/Yellow 
 

Comments, goal fulfilment 
 

UmU 4.2 
Administrative 
support at the 
university gives a 
good support for 
leaders on all 
organisational 
levels and works in 
a cohesive system. 

Routines for staff planning 
for in-house staff and 
external teachers, in 
synchronisation with 
routines for Grand Plan 
meetings 

Education 
council, Staff 
administrator 

spring HD  

ONGOING 

EC chair and staff administrator 
are working on routines and 
guidelines for staff planning.  
 
Grand plan will be reinstated, 
hopefully with support of new 
communication and visualisation 
tools.  

Administrative systems: 
Admin. Work flow inventory 
and visualisation of “admin 
year” 

  HD  

ONGOING 

Initiated in 2013. On hold due to 
high work load and changes in 
administrative staff.   

Work descriptions for all 
teaching staff.  

Staff 
administrator, 
Rector 

autumn HD Quality assurance 
system NOT DONE 

Not yet initiated.  

Evaluated and revised 
structure for organisation 

LG autumn Rector, HD  
ONGOING 

Discussions ongoing with 
Faculty and UmU centrally.  
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and leadership. 
Economy: Include a larger 
group in economic strategic 
planning 

Economy 
administrator, 
LG, Lab 
responsible, 
Computer 
responsible 

 HD  

DONE 

A core leadership group (head of 
department, deputy head of 
department + council chairs) has 
met frequently with UID 
accountant to work with 
economy, and the extended 
leadership group has been 
convened when called for.  
 
All budget responsibles, PDs and 
other, have had frequent follow-
up sessions with UID 
accountant.  

Competence management. 
Development of all staff 
both in professional field 
and academically through 
research, artistic 
development work and 
exchange with design 
organisations and other 
educators. 
 

All staff continuous HD, Rector Competence 
development plan 

ONGOING 

According to individual plans.  
 
 

Incentives and 
encouragement for staff to 
find relevant competence 
development activities, 
including artistic 
development work. 
 
 

  HD, Rector  

ONGOING 

 

UID has a clear and 
consistent voice in 
external communi-
cation: Development of 
a communication plan 
for web and other 
media, as well as events, 
and on different levels 
(internal, external, 
national, international) 
 

LG, councils  Comms 
officer 

 

NOT DONE 

No communication plans or 
routines structured yet. Work 
partially initiated on a general 
communication plan, but no 
plans for web, social media or 
external communication.  

Communication plan for 
internal/in-house 
information  

Comms officer  HD  

NOT DONE 

No communication plans or 
routines structured yet. Work 
partially initiated on a general 
communication plan, but no 
plans for web, e-mail, social 
media or internal 
communication. 

Initiation of joint UAC  
screen based information 

    
DONE 

Initiated, but not yet 
synchronised over UAC. 
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system  
Routines for internal and 
external communication  

Comms officer, 
councils, LG 

 HD  
NOT DONE 

No routines for web, social 
media or external / internal 
communication. 

Development of coherent 
and flexible information 
material (connecting web 
material and physical 
material – broschures etc.) 

Comms officer, 
collaboration 
council 

 HD  

ONGOING 

Information leaflets have been 
produced for IDI, SSC, BFA and 
MFA. No coherent or systematic 
UID information material 
created. 

Development of routines for 
systematic documentation 
of UID media coverage. 
 

  Comms officer Quality assurance 
system 

NOT DONE 

Clippings gathered by Comms 
officer. No routines established 
for systematic media coverage.  

 All students and staff 
experience UID as an 
inspiring and open work 
place, feel that the work 
load is possible to 
manage well, and that 
there is good support 
for handling periods of 
more intense work. See 
plan for work 
environment  

EHS group, PDs, 
comms officer 

continuous HD  

ONGOING 

  

 All students and staff 
experience UID as an 
egalitarian and 
inclusive place, with 
equal opportunities and 
equal treatment work 
incorporated and visible 
in daily work. See 
separate plan for Equal 
access. 

    

ONGOING 

 

 All activities at UID are 
based in a sustainability 
approach, and strive to the 
least possible negative 
environmental impact.See 
plans for work environment 
and sustainability. 

Sustainability 
group 

continuous HD, Rector  

ONGOING 
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