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Sida 2 

 

1 Anvisningar och planeringsförutsättningar 
 

För allmänna förutsättningar och tidplan för budgetarbetet se Anvisningar för budget inför år 2017, 

Dnr FS 1.3.2-155-16 

2 Forskning och utbildning på forskarnivå 

 Utgångsläge 2016 samt planering 2017−2019 

Institution/enhet skall senast den 8 april: 

 

 Kommentera viktiga förändringar år 2016 inom forskning och utbildning på forskarnivå. 

 Utifrån institutionen/enhetens verksamhetsplanering (där delmål med tillhörande fördju-

pade analyser, strategier samt uppföljningskriterier utgör grunden) övergripande ange hur 

verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå planerar att utvecklas år 2017, 

samt i en analys ange vilka eventuella konsekvenser en oförändrad budgetram år 2017 

(jämfört med år 2016) skulle innebära.  

 Kommentera den förväntade utvecklingen inom forskning och utbildning 

på forskarnivå för perioden 2017−2019, där institutionens verksamhetsplanering utgör 

grunden.  

 

Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2016: 

Under 2016 beräknar vi genomföra tre-fyra disputationer på Designhögskolan. Vi kommer nu att 

nå en balans gällande finansiering av doktorander vilket har varit problematiskt sedan 2012 på 

grund av felkalkylerade bidragsprojekt.  

 

I juni 2016 upphör det samarbetsavtal som Designhögskolan haft med Baltic sedan 2006, vilket 

medför att vi tappar bidrag på 1,5 Mkr/år.  

I december 2016 upphör även forskningsprojektet Prototyping Practices som finansierats via Hy-

resrabatten, uppgående till 1,3 Mkr/år.     

Ytterligare en satsning som finansierats via hyresrabatten är tillgång till lägenhet på Lars Färgares 

som även den löper ut december 2016. Denna lägenhet har varit mycket värdefull för Designhögs-

kolan och har nyttjats till inkommande gäster istället för hotell.  

 

Planerad utveckling av verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2017, 

samt konsekvensanalys av oförändrad budgetram år 2017 (jämfört med 2016): 
En problematik som kvarstår inom forskarutbildning är handledningsresurser för doktorander. De-

signhögskolans befintliga professorer har i dagsläget en stor arbetsbelastning. I och med att forsk-

ningsprojektet Prototyping Practices löper ut december 2016 kommer anställning för två gästpro-

fessorer (20 % vardera) att löpa ut vilket kräver en annan lösning för motsvarande handledartid.  

 

Kommentarer till förväntad utveckling år 2017−2019: 

En kombinerad fakultets- och central satsning inom forskning och forskarutbildning har tilldelats 

Designhögskolan från januari 2016. Inom denna satsning ges möjlighet för en fortsatt utveckling 

av vår forskning och forskarutbildning. Förhoppningen är också att detta ska skapa utrymme för att 

söka externa bidrag, vilket inte har funnits i dagsläget då arbetsbelastningen varit alltför hög för 

befintlig personal inom forskningen. Dock är omfattningen och storleken på möjliga bidrag att 

söka inom mer ämnesspecifik designforskning högst begränsade, och vi kommer således även 

fortsatt att också arbeta med projekt i samarbete mellan olika discipliner och sektorer.    

 


