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UID Nyckeltal 2016

(per	  2016-‐12-‐31) 2016 	  
201

5   2016 % 2015 %

Grundutbildning           Ekonomi (kostnader)          

HST totalt 172   180     Omslutning, mnkr   4741
1   47 07

3  

        Varav program + IDI     110           varav lokalkostnader (%)   1282
3

27
%

12 57
6

27
%

        Varav fristående kortkurser     70           varav lönekostnader (%)   2017
7

43
%

19 86
1

42
%

Antal antagna på program + IDI ht 16 136   147    Andel grundutbildning (%)   3980
7

84
%

38 80
4

82
%

        varav svenska medborgare (%) 63 46 59 40  Andel forskning/forskarutbildning (%)   7604 16
% 8 269 18

%

        varav EU/EES-medborgare (%) 49 36 52 35  Ekonomi (intäkter)          

        varav 3:e-land-medborgare (%) 24 18 36 25  Intäkter grundutbildning, mnkr   4212
9   40 70

9  

Andel män totalt (%) 84 62 91 62         varav anslag (%)   4118
1

98
%

40 03
4

98
%

Antal kvinnor totalt (%) 52 38 56 38         varav bidrag (%)   423 1% 340 1%

Antal stipendiater totalt 11   16           varav uppdrag (%)   525 1% 335 1%

         varav nya stipendiater ht 16 8   5    Intäkter forskning/forskarutb, mnkr   9598   7 284  

Antal betalande totalt 10   11           varav anslag (%)   6688 70
% 4 308 59

%

         varav nya betalande ht 16 4   9           varav bidrag (%)   2712 28
% 2 976 41

%

Antal studieuppehåll 35   23           varav uppdrag (%)   198 2% 0 0%

Antal studieuppehåll, ej garantiplats 4   2    Balanserade medel, mnkr          

Antal kandidatexamina (totalt inskrivna)     11 15  Balanserat kapital   8   -4 30
8  

Antal masterexamina (totalt inskrivna)     19 23  Andel (MK) av total omsättning   0%   -9%  

Antal nya kurser (varav helt nyutvecklade)     7 0  Ej förbrukade projektmedel   3 335   3 410  

 Andel (PM) av total omsättning   7%   7%  

Personal (varav kvinnor) 2016  k 201
5 k  Värde anläggningstillgångar (mnkr)   11 11

8   -1 71
1  

 Professorer 2 0 2 0

 Lektorer 5 1 3 1 Forskning  2016 bev. 2015  

 Adjunkter 15 6 15 6 Antal publikationer     21  

 Adjungerade lärare 1 0 0 0 Antal konferenspresentationer     5  

Forskarassistent 1 1 1 1 Antal FFT-ansökningar     0 0

Forskningsassistent 0 0 1 0 Antal ansökningar om KU-medel     1 1

Doktorander 7 2 5 2 Antal forskningsansökningar     0 0

 Forskningsingenjörer 3 0 3 0

 Administratörer  4 4 4 4  Forskarutbildning  (varav kvinnor) . 2016 kv. 2015   
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 Teknisk personal  3 3 4 5  Antal aktiva >10 %      9 4

 Totalt anställda  38 15 38 14 Antal doktorsexamina     1 0

Heltidsekvivalent (31/12 2015) 29,68 12 34,
3

12,
35 Antal nyantagna      0 0

Personal: kompetensutveckling 2016   201
5   Samverkan  

2016 ext. tot 
2015 ext. 

Antal medarbetarsamtal 32   31   Examensarbeten (varav extern samv.)     32 24

Antal befordringar till lektor/professor 0   0          Kandidatprogrammet     12 12

Antal personer på pedagogiska kurser 2   5          MFA Avancerad produktdesign     8 6

Antal nya meriterade lärare under året 0   2          MFA interaktionsdesign     7 5

Antal meriterade lärare totalt 2   2          MFA transportdesign     7 1

Antal konferensbesök (antal personer)         Antal uppdragsutbildningar     0  

Personal: bemanning (varav 
kvinnor) 2016  k 201

5 k  Lokaler, verkstäder och lab 2016   2015

Intern undervisande personal (varav 
kvinnor) 26 8 26 8  Hyrda lokaler, m2 3894   3894

Antal externa lärare ( (varav kvinnor) 44 7 50 13            Varav lab & verkstäder 878   878

Bemannade interna timmar GU BPS   BPS    Antal filer för fräsning i Heian, Kolb 93   94

Bemannade timmar forskning/KU/FOU BPS   BPS               fräsberedning, timmar 140   141

Antal deltidsanställda lärare  (varav 
kvinnor)     8 4   Antal körningar, Objet Eden 330 49   84

Antal forskningsaktiva lärare  (varav 
kvinnor)     5 2             Printberedning Objet 49   84

Antal interna lärare utan UID-bakgrund)     9 3   Antal körningar, Zprinter 350 55   30

Antal interna lärare med UID-bakgrund     9 4             Printberedning Zprinter 27   15

Personal: rekryteringar 2016   201
5   Utbyten 2016 201

5

Antal utlysta lärarbefattningar (tillsatta) 6 2 3 2 Antal utbytesavtal   16

          Antal sökande (nationaliteter) 119   21 12 Antal nya avtal under året   8

Antal utlysta TA-befattningar (tillsatta) 5 1 0 0 Antal inkommande stud. på utbyte   12

Antal utresande stud. på utbyte   4

Personal: ledigheter och frånvaro 2016  k 201
5 k  Antal personalutbyten inom avtal (ut)   0

Antal dagar sjukfrånvaro 147 76 311 25
5

Sjukfrånvaro >6 gånger/år, antal pers 0 0 0 0 Arbetsskador och tillbud 2016 20
15

Sjukfrånvaro >28dgr, antal personer 1 1 1 1 Antal arbetsskador   4

Antal dagar föräldraledighet >10 dagar 513 38
4

107
4

80
0 Antal tillbud   1

Tillfällig vård av barn, antal dagar 28 23 31 14
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Besök 2016 20
15

Antal besök till Designhögskolan   37

Våra besök, andra lärosäten   17

Våra besök, designprofession   35
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Text behövs, från följande personer:  
Sara/Maria 

Demian 

Monica 

Linda Bo/Birgitta 

Heather [assuming finished unless notified otherwise. –H] 

Sammanfattning av året 
Designhögskolan är en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, 
som på konstnärlig grund bedriver utbildning och forskning i ämnet industridesign. Studenter och 
lärare kommer från hela världen, under 2016 från 27 olika länder, vilket gör Designhögskolan till 
en internationell och inspirerande mötesplats för kreativa människor.  

Vi har en stark utbildning, och Designhögskolan rankas även 2016 som världens bästa 
designutbildning av bland andra tyska iF och red dot, som båda sätter Designhögskolan på första 
plats i sina rankingar. Även inom QS World University Rankings forskningsbaserade rankning har 
området Art and Design (som vid Umeå universitet huvudsakligen utgörs av forskning vid 
Designhögskolan) stigit till plats 41 globalt sett, vilket är 10 steg sedan vi kom in på listan under 
förra året. Designhögskolan gav under året ett program på grundnivå, tre på avancerad nivå, och 
därtill ett ettårigt kurspaket och 9 fristående kortkurser. Inom forskarutbildningen var sju 
doktorander och en licenciand i industridesign aktiva vid utgången av året, och två disputationer 
genomfördes under våren. Vi samverkar i all utbildning och forskning med företag och 
organisationer regionalt, nationellt och internationellt.   

Under år 2016 har arbetet med organisations- och ämnesutveckling fortsatt. Under året klev 
biträdande rektor för utbildning av sitt ledningsuppdrag, och rektorsgruppen omformades till att 
omfatta endast fyra personer. Det upparbetade underskott inom grundutbildningen som vi genom 
radikala spar- och organisationsåtgärder kontinuerligt arbetar för att reducera, har under året 
minskat betydligt och uppgår nu till under 3 mkr.   

Designhögskolan har vid utgången av 2016 en stark ställning internationellt vad gäller utbildning 
och samverkan, och en snabbt växande synlighet inom den internationella designforskningen. 
Signifikanta utmaningar kvarstår men tack vare förändringar i arbetsformer och 
medelsanvändning har en viss ekonomisk återhämtning har gjorts under året, men arbetet med att 
skapa en effektiv och rationell struktur för utbildning och forskning kommer att vara i fokus också 
under kommande år. Sammantaget står Designhögskolan stark inför det fortsatta arbetet med att 
utveckla utbildning och forskning för att nå målet om att vara en internationellt ämnesledande 
institution vars utbildningar utgör den bästa möjliga starten på en livslång yrkeskarriär inom 
industridesign. 

Ekonomi 
Designhögskolans resultat för 2016 uppgår till 4 316 Tkr, vilket är en ökning jämfört med budget 
på 3 015 Tkr. Detta förklaras både av ökade intäkter med 1 172 Tkr men även lägre kostnader med 
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1 843 Tkr jämfört med budget. Gällande intäkter är anslaget 1 607 Tkr högre än budget, vilket 
förklaras av överproduktion av HST under 2015 med 1 813 Tkr som utbetalades i början av 2016. 
Både löne- och driftskostnader är lägre än budgeterat. I personalbudgeten för 2016 inkluderades 
ett antal nyanställningar, både inom grundutbildning och inom forskning. På grund av 
tidskrävande anställningsprocesser har alla anställningar inte genomförts under 2016, därav lägre 
utfall än budgeterat. Driftskostnader understiger budget med 681 Tkr, vilket främst beror på ökad 
försiktighet på grund av den ekonomiska situationen. 

"  

Resultatet för anslagsfinansierad grundutbildning (verksamhet 10 och 11) uppgår till 2 392 Tkr, av 
detta avser 1 813 Tkr ersättning för överproduktion 2015 som utbetalades 2016. Resultatet efter 
denna justering uppgår till 579 Tkr, vilket överstiger budgeterat resultat med 50 Tkr. Det är 
mindre avvikelser mellan kostnadsslagen, främst högre försäljningsintäkter men även högre 
hyreskostnad. Lönekostnader inom stödverksamhet för grundutbildningen understiger budget 
med ca 256 Tkr och inom kärnverksamheten överstiger utfallet budgeten med ca 333 Tkr, vilket 
medför något högre kostnader jämfört med budget.    

Inom bidragsfinansierad grundutbildning får Designhögskolan lönebidrag från 
arbetsförmedlingen, vilket beräknades i budgeten inför 2016. Under 2016 tillkom ytterligare en 
person med lönebidrag, dessutom genomfördes ett samarbetsprojekt med Microsoft som 
medförde ett bidrag på ca 110 Tkr till Designhögskolan. Detta medförde högre löne- och 
driftskostnader inom verksamhet 12.   

Uppdragsutbildning innefattar medel från samarbetsprojekt med privata sektorn såsom BMW, 
Atlas Copco, Husqvarna, FM Mattsson, Covestro etc. Bokförda intäkter inom dessa projekt har 
sjunkit senaste åren på grund av andra samarbetsformer där företagen samfinansierar projekt i 
form av tid. Resultatet uppgår till -70 Tkr, detta täcks av sparade medel. Vi arbetar aktivt på att 
förbruka de medel som finns sparade inom denna verksamhet då syftet är att intäkter ska nyttjas 
under innevarande år. Inga större avvikelser från budget. 

Resultatet för anslagsfinansierad forskning (verksamhet 20 och 21) uppgår till 2 233 Tkr, det är en 
avvikelse mot budget med 1 466 Tkr. Detta förklaras främst av positivt resultat inom 
forskningssatsning till Designhögskolan 2016-2020 där planerade rekryteringar inte kunnat 
utföras inom angiven tidsram i budgeten.   

Utfall vs Budget 2016
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Bidragsfinansierad forskning (verksamhet 22) visar ett negativt resultat på -240 Tkr, detta täcks av 
sparade medel på resultatfört projekt med passerad dispositionstid. Utfall för bidrag understiger 
budget med ca 300 Tkr, detta beror på att medel för forskningsprojekt inom ”Hyresrabatten” inte 
kunnat nyttjas till fullo. Men merparten av denna satsning på 6,55 Mkr har nyttjats av 
Designhögskolan (ca 6,4 Mkr). Periodiserade medel har inte nyttjats i den nivå som budgeterades, 
detta är delvis medvetet då medel kan sparas för att nyttjas kommande år. Vilket också kan ses på 
driftskostnaderna som betydligt understiger budget. Lönekostnader överstiger budget främst på 
grund av utbetalning av arvoden till strategisk styrelse samt opponenter vid mitt- och 
slutseminarier för doktorander.  

"  

Designhögskolan har senaste åren kämpat med ett stort underskott inom grundutbildningen. Vid 
årsbokslutet 2016 uppgår detta underskott till 2 281 Tkr, vilket är ett resultat av stor medvetenhet 
och genomlysning av kostnader samt extra tilldelning för HST-produktion. Inom 
uppdragsutbildning finns ett mindre överskott sparat som kommer att förbrukas med tid. 

Överskottet inom forskning är främst hänförligt till forskningssatsning till Designhögskolan 
2016-2020. Sparade projektmedel består av stipendier till studenter som årligen utlyses (924 Tkr) 
samt samarbetsprojekt med Baltic (2 253 Tkr). Designhögskolan visar positivt resultat inom 
grundutbildning och har en utarbetad plan för återbetalning av resterande andel av underskottet.  

Personal 
Vid institutionen var i december 2016 totalt 38 personer anställda (motsvarande 29,68 
heltidsekvivalenter), varav 36% kvinnor och 64% män. Utöver anställd personal, var även två 
postdocstipendiater verksamma vid institutionen under vårterminen. Två doktorander och en 
licenciand var inskrivna på forskarutbildning utan anställning, och en hustekniker var på heltid på 
Designhögskolan men hyrs in från Husservice. Totalt antal personer verksamma på institutionen i 
december 2016 var därmed totalt 40 stycken.  

Föräldraledighet togs under 2016 ut under totalt 513 dagar.  75% av dagarna togs ut av kvinnor och 
25% av män. När det gäller tillfällig vård av barn, har totalt 28 dagar tagits ut under 2016,  
kvinnorna står för 82% och männen för 18% av detta uttag. När det gäller sjukfrånvaro har 
personalen varit frånvarande totalt 147 dagar, varav xx av dagarna är sjukfrånvaro över 14 dagar. 

Balanserat myndighetskapital 
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Kvinnor står för 52% av sjukfrånvaron. 

Under våren 2016 disputerade två doktorander och avslutade sina anställningar, och två 
postdocstipendiater avslutade sin forskningsperiod. En deltidsanställd kommunikatör har avslutat 
sin anställning, och en studieadministratör har i december lämnat institutionen. En 
ekonomiadministratör har under november-december varit tjänstledig 50% för annat arbete vid 
lärosätet, en forskningsingenjör är tjänstledig på heltid samt en adjunkt i kommunikationsdesign 
och en lektor är tjänstlediga på 100% respektive 75% för forskarstudier. 

Under året har fyra läraranställningar utlysts, varav ett lektorat i industridesign och en 
adjunktstjänst i interaktionsdesign tillsatts. Under hösten har också en person arbetat som 
vikarierande lektor på vakant tjänst. Ett lektorat i industridesign har avbrutits, och en professur 
20% är under tillsättning. Två doktorandtjänster har utlysts under året, varav tillsättningen av den 
ena – i samarbete med UCGS – har avbrutits och den andra startar 2017. En anhållan om 
adjungerad professor (professor of practice) har lämnats in under året, men är ännu inte tillsatt.  

Fyra administrativa tjänster har utlysts under hösten: kommunikatör, samordnare för visuell 
kommunikation, institutionsadministratör samt vik. ekonomiadministratör. Tillsättningar sker/
har skett under inledningen av 2017. Under året har en projektassistent 50% arbetat med 
bildhantering som fortsättning på en arbetsträningsperiod, och under våren och den tidiga hösten 
har Designhögskolan erbjudit praktikplats för en person inom projektet Korta vägen. Inom TA-
området stöttade Designhögskolan andra verksamheter på Konstnärligt campus på viss omfattning 
med personal-, ekonomi- och studieadministration på deltid, medan IT-kompetens på deltid hyrs 
in från Arkitekthögskolan till oss.  

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 ämesutvecklingsarbete på konstnärlig, 
vetenskaplig eller professionsbaserad grund som en del av sin kompetensutvecklingsplan, och vi 
uppmuntrar aktivt lärare att gå pedagogiska kurser. Under 2016 har 5 av Designhögskolans 
anställda genomgått högskolepedagogiska kurser vid UPL. Medarbetarsamtal genomförs och följs 
upp systematiskt vid institutionen. Under 2016 har utvecklingssamtal genomförts med totalt 32 
personer (16 med vicerektor, 16 med rektor). Inför lönerevision har samtliga anställda utom 
doktorander erbjudits lönesamtal, varav 17 personer har valt att utnyttja tillfället till samtal.  

Det omfattande arbetet att bygga en lärandemiljö som vidare stärker arbetet med en helhetlig 
kompetensutveckling har under 2016 haft som mål att skapa strukturer för individen och för 
kollektivet att genomföra kompetensutveckling på konstnärlig, vetenskaplig eller 
professionsbaserad grund. Utöver individuell kompetensutveckling har institutionen därför 
arbetat strategiskt med två verktyg för att skapa ett gemensamt dialogforum samt plattform för 
kompetensutveckling. Det första verktyget är pedagogiska seminarier för hela personalgruppen, 
som under året fokuserats på att lyfta tematiska pedagogiska frågeställningar baserade på vår 
konstnärliga grund och ämnet industridesign. Under året har 5 seminarier genomförts med teman 
som: studiobaserad undervisning, tre utbildningscykler och regelverk i högre utbildning. Det 
andra strategiska verktyget är en utveckling av de återkommande Onsdagsföreläsningar där både 
personal och studenter gemensamt deltar i aktiviteter som syftar till en bred ansats som 
inspiration, provokation och reflektion kring ämnet industridesign. Formaten för båda verktygen 
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varierar beroende på tema och hur samtal bäst kan bidra till utveckling. Under året har därför 
exempelvis kortare presentationer, workshops och och diskussioner används för att stimulera ett 
gott utvecklande samarbete och samtal inom personalgruppen och med studenter. Några teman 
under året har varit: Post Industrial Design Responseabilities, Protoyping Design Research Tools 
and Design vs. Style. 

Designhögskolan har även genomfört ett arbete med att uppdatera riktlinjer för ansökningar av 
resemedel som syftar till dels att sprida resultat av genomförda utvecklingsinsatser och forskning, 
och dels att få möjlighet att genomföra olika typer av utforskande och forskningsarbeten. Under 
året har xx personer ur personalen erhållit bidrag för resemedel. Under 2016 har även arbete med 
uppdaterade riktlinjer och policy för ansökningar för konstnärliga utvecklingsprojekt påbörjats. 

Två konstnärliga utvecklingsprojekt har genomförts under året, varav ett har lett vidare till 
forskarstudier. Alla konstnärliga utvecklingsprojekt presenteras under arbetets gång samt när det 
avslutas. Presentationen kan genomföras både i form av en utställning och en  muntlig och visuell 
presentation öppen för både personal och studenter samt rapport. Arbete och resultat i de 
konstnärliga utvecklingsprojekten bidrar till både det gemensamma samtalet bland personalen och 
studenter och därmed den gemensamma lärande kompetensutvecklingen. Projekten genomförs 
även i nära samarbete med grundutbildning och forskning. 

Arbetsmiljö 

Text om arbetsbelastning, ekonomi- och personalprocesser. 

Utbildning 
Designhögskolan erbjuder utbildning inom alla tre cykler: grund-, avancerad- och forskarnivå 
inom ämnet industridesign. På grund- och avancerad nivå erbjuds studier på kandidatnivå 
(Industridesignprogrammet) och tre specialiseringar på masternivå (Transportation Design, 
Advanced Product Design och Interaction Design). Under året har det funnits XX 
programstudenter och XX studenter på fristående kurser. Utöver programutbildningar genomför 
även Designhögskolan fristående kurser som den ettåriga kursen Industrial Design Intensive, 
designinriktade kurser och integrerade kurspaket för programutbildningar vid Umeå universitet. 
All utbildning genomförs med stor tonvikt på projektarbete och olika samarbetsformer som 
sträcker sig över program- och nivåindelning. I projektkurser praktiserar studenterna förmåga och 
kompetens att samarbeta med externa aktörer från exempelvis företag, organisationer, 
myndigheter och statlig- och kommunal verksamhet. Genom studenternas utbildningstid 
integreras både praktikbaserad kunskap och kompetens och aktuell designforskning. Det är 
framförallt kopplingen mellan Designhögskolans forskningsmiljö och utbildning som skapar en 
hälsosam integrering mellan utbildning och forskning. Under de senaste åren har allt fler 
studenter från Designhögskolan identifierat inte enbart en professionell karriär efter studierna 
utan även en akademisk utforskande praktik. 
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Studenter kommer från hela världen och hösten 2016 kom våra studenter från 27 olika länder. Det 
stora antalet internationella studenter (och både fast anställd och externa lärare) bidrar till att 
designämnet undersöks utifrån olika kulturella, samhälleliga, politiska och ekonomiska perspektiv. 
Nästan alla examinerade studenter får erbjudande 
om anställning eller praktik efter avslutad 
utbildning. Studenterna är attraktiva på en 
nationell och internationell arbetsmarknad, vilket 
tydligt märks på det höga antalet studenter som 
erbjuds praktik under sin studietid hos många 
framgångsrika och attraktiva arbetsplatser runt om 
i världen. Under 2016 har 56 studenter genomfört 
praktik utanför sina programstudier på 49 företag 
och designbyråer runt om i världen. 

Designhögskolan har redan initierat ett omfattande 
utvecklingsarbete av programutbildningar och 
k u r s e r , m e d m å l a t t f o r t s ä t t a v a r a e t t 
konkurrenskraftig alternativ för studenter när de 
väljer utbildning men också en attraktiv 
arbetsplats. Under 2016 har personal på 
Designhögskolan arbetat i olika forum och i diverse 
format för att skapa underlag för fortsatta arbeten 
med utbildningsstruktur, samarbetsformer inom 
personalen och resursfördelning. Inom ramen för 
utbildning har även olika former av teamarbete 
t e s t a t s o c h u n d e r s ö k s . E t t e x e m p e l ä r 
teamsamarbete med planering och utveckling av 
programmet tillsammans med programansvarig på 
masterprogrammet Interaction Design. I den 
rådande ekonomiska situationen och översyn av 
resursfördelning av personal har även olika format 
för nyttjande av resurser i undervisningen 
g e n o m f ö r t s . U t v e c k l i n g s a r b e t e t a v 
resursfördelning, undervisningsmetoder och 
praktiska pedagogiker har inte utan stora 
ansträngning genomförts för att undvika att riskera 
att påverka  Designhögskolans höga kvalitet i 
grundutbildningen. 

Grundutbildning 
Antalet helårsstudenter låg 2016 på 171 HST, vilket 
var 4 HST mer än tilldelningen om 167 HST. Då vi 
inför 2016 fick signaler att överproduktion av HST 
skulle avgiftsbeläggas, från 2017 på fakultets- och 

Examensarbeten 2016 
Kandidatprogrammet i industridesign (BFA) 
Urbanic Kit, Fannny Eklund , Bostaden 
Bikes: Riding safely, Oliver Walderhaug, Norrlands universitetssjukhus  
Neonatal Lung Analyzer, Sebastian Miura , Gasporox, Norrlands 
universitetssjukhus  
Freedom at sea, Philip Nilsson, Cresent, Skota hem 
NIKE Freeknit+, Gabriel Uggla Fredriksson , Nike 
Smart food storage, Maja Björkqvist , Eletrolux 
Stress Management, Camilla Näslund, Norrlands universitetssjukhus  
Future Ice Clearance, Jonna Mårtensson, BDX, Grus, Schakt AB 
FRM AIRCON, Ruben Eriksson, Attention, Pensole 
FUTURE ASSEMBLY, Anton Ingvaldsson, Atlas Copco 
Frodi, Elisabeth Muhrbeck, Cinnober och FOO 
When the parked  car becomes awake, Robert Knutsso, Nevs 
The Danger of Field Welding, Rebecka Rosenlind , ESAB 
PeriodMatch, Agnes Rosengren, Norrlands universitetssjukhus  
Urban Beekeeing, Rasmus Breitholtz, Sveriges biodlares riksförbund 
MFA Advanced Product Design (APD) 

MFA Transportation Design (TD) 
Quantum Levitate, Michael Bedell, Scania 
Living Zone, Siyuan Fang, Volvo Cars 
Evoke, Sebastian Goraczkowski, Technicon Design 
Asian Future Mobility , Irfendy Mohamad  
Symphony, Dominique Quinger  
E-pic, Kefeng Liu  
Scania Switch, Arash Karimi, Scania 
Audi ONE, Gaurang Nagre, Audi AG 
Amplifying Mobility, Narayan Subramaniam, Ultraviolet Automotive 

MFA Interaction Design (IxD) 
KOPPLA — A Twist on Connecting Cameras, Kevin Gaunt  
All of Us. Matthias Karg, PWC 
Mr SPEAKER/AI, Emily Keller  
Code Roads,Tais Mauk, Umeå Kommun 
Expressive Input, James Mcintyre  
Curious Cuisine — Fostering Culinary Creativity at Home, Julia 
NacsaGOOD FOOD – Empowering Food Decisions, Thuy Nguyen 
The School of Sleep: Good Sleep is a Skill You Can Learn, Migle 
Padegimaite  
Facets, Marcel Penz, Veryday Stockholm 
Biofonia — A citizen science service to monitor biodiversity in nature 
protection areas, Jenni Toriseva  
Marco - Promoting social interactions in a working space, Madyana 
Torres de Souza, IDEO; HUB13 
The Astronomer, Regimantes Vegele, Umevatoriet 
Superbleeper: the music of math, Mariano Velamazan, Interactive 
Institute Stockholm 
Open Studio - Design for participatory art in the museum, Jiaojiao Xu, 
Umeå Bildmuseet

18 %

36 %

63 Sweden
EU/EEA
Non-EU
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2018 på institutionsnivå, vidtogs åtgärder för att minska vår totala HST-produktion till det tak 
som äskats och beviljats av fakulteten. Då det inte framgick av informationen att detta enbart 
gällde anslagsfinansierade studenter, och inte avgiftsskyldiga, föranledde detta att institutionen 
når sitt planeringsmål totalt sett, men då 11,5 HST av dessa är avgiftsbetalande studenter når vi på 
fakultets- och lärosätesnivå inte upp till det antal anslagsfinansierade HST som centralt äskats. Av 
det totala antalet producerade HST ligger xx på anslagsfinansiering och xx på avgiftsfiansiering. 

Under hösten 2016 hade vi 136 studenter inskrivna på våra 4 program samt den ettåriga 
intensivkursen. Bland dessa var 27 nationaliteter representerade. Svenska studenter utgjorde 46% 
(63 stycken) medan 36% (49 stycken) kom från EU-länder och 18% (24 stycken) var betalande 
eller stipendiestudenter. Antalet EU-studenter var ganska precis samma som 2015, medan svenska 
studenter var något fler och icke-EU-studenter hade minskat med 7 studenter jämfört med 2015. 
Situationen kring finansieringen av stipendier för icke-EU-studenter är fortsatt en stor 
osäkerhetsfaktor, vilket är kännbart för Designhögskolans möjligheter att anta de sökande som är 
bäst lämpade till våra utbildningar. Liksom tidigare år har vi arbetat aktivt med strategier för att 
möjliggöra avgiftsbefrielse för antagna studenter från tredje land, och för att bibehålla den höga 
kvaliteten bland våra sökande, genom samarbeten för att finansiera avgifter, stärka 
utbytesmöjligheter genom avtal, och initiera riktade rekryteringsinitiativ inom EU, men det saknas 
fortfarande tillräckliga nationella och lokala strukturer för att hitta en långsiktig stabilitet.  

Av totalen utgörs ungefär 2/3 av våra HST av programutbildningar och 1/3 av fristående kurser. 
När det gäller könsfördelningen är manliga studenter i majoritet, även om siffrorna varierar stort 
mellan programmen. På kandidatprogrammet och på masterprogrammet i interaktionsdesign är 
könsfördelningen i princip helt jämnt, medan män är i stark majoritet på båda masterprogrammen 
i transportdesign (ca 95%) och avancerad produktdesign (ca 70%). Vi ser att ett aktivt arbete 
behövs för att analysera vårt kommunikationsarbete generellt, liksom hur insatser kring 
rekryteringkommunikation specifikt för dessa program kan öka antalet kvinnliga sökande.  

Vi rekryterar mycket begåvade studenter till våra programutbildningar, och har en 
a n t a g n i n g s p r o c e s s s o m i n n e f a t t a r s å v ä l a r b e t s p r o v e r s o m i n t e r v j u e r . T i l l 

Industridesignprogrammet rekryteras studenter från de nordiska länderna, medan studenter till 
masterprogram, forskarutbildning och den ettåriga kursen IDI rekryteras från hela världen.. 
Under 2016 utfärdades xx examina efter ansökan från studenter.  

Under året tecknades nya utbytesavtal med xxx, xxx, och sammantaget har nu Designhögskolan xx 
utbytesavtal på lokal nivå.  Vi tog emot xx utbytesstudenter, och xx studenter valde att åka iväg på 
utbyte. Vi har sammanställt en lista över lärosäten som utgör strategiska potentiella 
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samarbetspartner, och nya utbytesavtal initieras utifrån den listan.  

Trots den stora andelen internationella ordinarie sökande till våra program, ser vi även att ett ökat 
flöde av in- och utresande utbytesstudenter är viktigt för oss. För våra svenska studenter på 
kandidatnivå erbjuder utbytesstudier en möjlighet att utforska andra miljöer och andra 
designinriktningar. Vi ser också utbytesavtal som ett verktyg för att nätverka med andra 
designutbildningar, liksom som en del vi vårt rekryteringsarbete. Vi planerar en översyn av våra 
befintliga samarbetsavtal för att se vilka som ska förlängas eller avslutas, liksom ett strategiskt 
arbete med att definiera vilka utbildningar internationellt vi önskar skriva nya avtal med. 
Sammantaget är rekryteringen av internationella studenter en viktig grundval för 
Designhögskolans arbete med att skapa en studiemiljö som tar fasta på den mångfald av 
erfarenheter som studenterna kan bidra med, och som utgör en nyckel till förberedelserna för ett 
framtida yrkesliv som spänner över en global arbetsmarknad.  

Vi ger ett antal fristående kurser för studenter inom andra programutbildningar och även kurser 
öppna för alla behöriga sökande (ett ettårigt kurspaket, 6 programkurser och tre öppna kurser). 
Under 2016 ställde vi tillfälligt in kurserna xx och xx, för att undvika överproduktion av HST samt 
för att omarbeta dessa kurser. Under hösten 2016 utarbetades fyra nya kurser, som ges under år 
2017. De program vi ger kurser för är Civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik & Design, 
Civilekonomprogrammet i Service Management, Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 
Samhällsplanerarprogrammet, Turismprogrammet, Beteendevetenskapliga programmet, 
Restauranghögskolan och Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi.  

Forskning 
Utöver forskarutbildningen är institutionens forskningsvolym fortsatt mycket begränsad. En viktig 
anledning är att mer seniora resurser främst används till forskarutbildning och handledning, och 
bara i begränsad omfattning till egen forskning. I och med den strategiska satsning som görs i 
samband med den nya ledningen förändras emellertid dessa förutsättningar väsentligt på sikt. En 
professor har (2015) erhållit fakultetsfinansierad forskningstid om 25%.  

I december 2016 avslutades det enda externt finansierade projektet ’Prototyping Practices’, vilket 
finansierats av Baltics hyresrabattmedel. I och med detta, avslutas finansieringen av två 
gästprofessorer samt en doktorand. Medel för doktorandens anställning finns i form av 
fakultetsutrymme.  

Efforts to strengthen the research environment at Konsnärligt campus have continued in 2016, 
focusing around the organisation of the annual UAC Research Days that were held December 7-8. 
Both the organisation group and the event itself included participants from all units on campus—
including UID. Participants commented that it was quite valuable and that more such 
engagements should be enabled. In addition to generally strengthening an overall research culture 
and faciliting connections between individuals, one concrete outcome is a UAC seminar series that 
will be hosted at the UAC library. The first seminar in the series will be given by a PhD student 
from UID.   

Forskarutbildning 
Under våren skedde två disputationer i Designhögskolans historia, i och med att Tara Mullaney 
försvarade avhandlingen Thinking beyond the Cure: Experience Design and Healthcare och 
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Lorenzo Davoli Transtructures: Presence and participation in the transformation of industrial 
infrastructures. Av de totalt 8 inskrivna på forskarutbildningen i december 2016 var 5 anställda 
vid Designhögskolan: 2 som doktorander, 2 som adjunkter, en som lektor/doktorand. En 
doktorand var anställd av Interactive Institute, och en licenciand av Mittuniversitetet. En 
doktorand saknar anställning. Av doktoranderna var 3 kvinnor och 4 män. Mycket begränsade 
resurser avseende handlingskapacitet och undervisning kvarstår som forskarutbildningens enskilt 
största utmaningar.  

Under 2016 har X doktorander aktivt deltagit i internationella forskningsmiljöer och konferenser, 
exempelvis har 3 doktorander och en forskningsassistent genomfört presentationer, workshops/
konversationer och utställning  på den internationella konferensen Design Research Society (DRS) 
i Brighton. Fler exempel?? 

 Designhögskolan genomfört 2 egna obligatoriska doktorandkurser under 2016; Design Histories 
(7.5 hp) och  Methodology in Artistic and Practice-Based Design Research (7.5 hp). Utöver 
doktorandkurser har doktorander aktivt deltagit genom presentationer i forskningsseminarier. 
Seminarieserien, som sker två gånger per månad, har varit ett av elementen i den öppna och 
dynamiska forskningsmiljön på Designhögskolan. Seminarierna är öppna för övrig personal och 
studenter på Designhögskolan och öppnar upp för integrering av forskning och utbildning.  

Redan i början av året flyttade forskningsstudion till mer anpassad lokal på Designhögskolan. I de 
nya lokalerna finns idag en god arbetsmiljö och en dynamisk forskningmiljö för doktorander med 
fasta arbetsplatser och sk. 'Hot-desk' för inresande och tillfälliga forskande personal och gäster. 
Ovanstående forskningsseminarier genomförs mestadels i forskninsstudion vilket ytterligare 
förstärker mijön och integrering av olika personalgrupper och studenter. 

Text behövs [I don't understand what text is missing here—please let me know if/what text is still 
needed. —Heather] 

Konstnärligt utvecklingsarbete 
Vid medarbetar- och kompetensutvecklingssamtal har forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete inom olika områden tagits upp till diskussion med samtliga anställda, och frågan 
om tid för egen kompetensutveckling har lyfts som en mycket viktig fråga vid APT. Under 2016 har 
bemanningsplaneringssystemet BPS använts strategiskt för att säkerställa att 
kompetensutvecklingstid planerats för samtliga anställda på årsbasis.  

För Designhögskolans vidkommande är också de konstnärliga utvecklingsmedlen av mycket stor 
betydelse för att främja och fördjupa den ämnesmässiga utvecklingen både konstnärligt, teoretiskt 
och praktiskt. Användandet av KU-medlen för denna typ av kompetensutveckling är 
central för ämnesutvecklingen vid Designhögskolan, då våra lektorer och adjunkter 
huvudsakligen är anställda på konstnärlig grund, och akademisk meritering inom 
designområdet möjliggörs genom denna finansiering.  

Konstnärliga utvecklingsarbeten genomförs, kommuniceras och utvecklas inom den 
forskningsmiljö som finns på Designhögskolan under exempelvis forskningsseminarier. 
Alla arbeten har liksom forskning, en koppling till utbildning på grundnivå.  

Ett konstnärligt utvecklingsprojekt genomfördes 2016: Dementia, av universitetsadjunkt 
Marije De Haas. Projektet syfte har varit att utforska olika möjligheter att positivt påverka 
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den helhetliga situationen för både patient och vårdgivare i vårdsituationen genom design 
interventioner.  

Ett konstnärligt utvecklingsprojekt presenterades under året och slutförs med rapport vid 
årsskiftet 2016/2017: THE UNEXPECTED MEETING - How to create unique colour 
choices for products, av universitetsadjunkt Eva-Lena Bäckström. Projektets syfte har 
varit att utforska färg och färgsättning av produkter ur ett designperspektiv, för att 
utarbeta ett ramverk för färgval och färgsättning oberoende av kommersiella färgtrender. 
Genomförande av konstnärliga utvecklingsprojekt kan även till viss del utgöra ett 
undersökande arbete med syfte att söka sig vidare till doktorand studier. Både Monica 
Lindh Karlssons arbete (2010) samt Marije de Haas arbete (2016) har lett till senare 
doktorandstudier vid Umeå universitet respektive Loughborough University.  

I samband med den tillväxt universitetet nu ser inom designforskningen, och därmed av 
forskning som grund för ämnesutveckling, finns det ett behov av att se över hur de 
konstnärliga utvecklingsmedlen strategiskt används för att utveckla och stärka ämnets 
konstnärliga grund. Det är ett arbete som påbörjats under 2016 genom att bland annat 
genomlysa och omarbeta riktlinjer och policy för ansökan om medel för konstnärliga 
utvecklingsprojekt. 

Ämnesutveckling  

Onsdagsföreläsningar 

Onsdagsförläsningar är ett format på gemensamma föreläsningar som Designhögskolan 
har haft under lång tid, öppna för personal och studenter. Under 2016 har dessa 
återkommande föreläsningar riktats mera åt att lyfta teman och samtal kring samtida 
designfrågot och öppna upp för andra format än föreläsningar, som exempelvis 
workshops. Intentionen är att onsdagsföreläsningar ska verka som en plattform för ett 
gemensamt samtal om industridesign utifrån akademiska, konstnärliga och 
professionella perspektiv och vara ett av de strategiska verktygen för ämnesutveckling. 
Under 2016 har därför ett arbete genomförts för att testa olika format vilket är mest 
synligt under höstens föreläsningar.  

Under året har 10 Onsdagsföreläsningar genomförts.  

  

Pedagogiska seminarier 
Text behövs!!! 
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Samverkan och innovation 
Designhögskolan är i grunden byggd på en idé om omfattande 
samverkan mellan utbildning och yrkesliv. I enlighet med den 
här tanken har vi ett stort antal externa lärare i form av 
yrkesverksamma designers och många av våra kurser och 
projekt genomförs i samarbete med externa partners. Vi 
uppmuntrar också våra studenter av göra praktik för att 
fördjupa sina kunskaper och redan under studietiden skapa en 
nära relation mellan akademi och profession. Text behövs?  

Praktik 
Under 2016 gjorde våra studenter praktik på sammanlagt 49 
svenska och internationella företag. Många studenter på 
masternivå gör ett studieuppehåll mellan första och andra 
läsåret för att genomföra ett eller flera internships, och för 
studenter på kandidatnivå ingår 10 veckors praktik som 
obligatoriskt kursmoment under det andra läsåret. I 
kombination med vårt omfattande arbete med externa lärare 
och samarbete med externa partners i projekt och kurser, 
utgör praktiktillfällen en mycket viktig del av skolans arbete 
för att stärka relationen mellan utbildning och yrkesliv. 
Genom praktiken får våra studenter en nära kontakt med 
professionens villkor, och en direkt återkoppling på sina 
kunskaper och färdigheter. På en mer övergripande nivå 
resulterar våra studenters tid som praktikanter också i en 

Kurs- och terminsprojekt 2016 

Industridesignprogrammet (BFA) 

BFA1 Fjärrvärmecentral, Designprojekt 1, Umeå Energi 5v 
BFA2 Framtidens kök, Designprojekt 2, Härjedals kök 6v 
BFA2+3 Framtidens planerare, Hot Team, Skog forsk 5v 
BFA3 Designmanual OMC, Design Manual, OMC 7v 

MFA Advanced Product Design 
APD1 The Bosch Project, Strategic Design, Bosch Group 10w 
APD2 Taking Care of Urban Nature 2030, Conceptual Product 
Solutions, Husqvarma Group 10w 
APD1 Extreme Bolting, Design Methodology, Atlas Copco 10w 
MFA Transportation Design 
TD1 Future | Quality | Time, Strategic Design, Volkswagen AG and 
IXD Programme, 10w 
TD1 Ready:Yet, Vehicle Design, Covestro AG / CNH Industrial 
(IVECO) 10w 
TD2 MINI Reset, Vehicle Interior , BMW AG, 10w  
MFA Interaction Design 
IxD1 Symbiosis - living with intelligent systems,  Project 2: General 
product (service), Microsoft Challenge 10w 
IxD1 Future Quality Time, Project 2: General product (service), 
Volkswagen (and TD1) 10w 
IxD1 Feedback User Interface for increased job satisfaction and 
performance, Project 1: Professional Product, Skogstekniska 
Klustret, 10w 
IxD1 Feedback User Interface for increased job satisfaction and 
performance, Graphic Design, Skogstekniska Klustret 5w 
IxD2 Dwelling with Faceless Interaction, Project 3: Interaction 
Concept, Design Friction & Antiped, 10w 

Industrial Design Intensive 

Fristående kurser 

Studenter på praktik 2016 

Berge Consulting Göteborg. Myra design Stockholm. Idesign 
Stockholm. People people Stockholm . Shift design Göteborg. 
Zound industries Stockholm. The outsiders Stockholm . Kiska 
GmgH Salzburg, Österrike. Puma Nurnberg, Tyskland. No picnic 
Stockholm. Humans since 1982 Stockholm. Electrolux Stockholm. 
Form us with love Stockholm. Nokia San Francisco USA. IDEO San 
Francisco, USA. IDEO Chicago USA. BMW Designworks 
California, USA. TeamsDesign Shanghai, China. KISKA Salzburg, 
Austria. Native London, UK. Nokia  Espoo, Finland. Veryday 
Stockholm. Laerdal Medical Stavanger, Norway. Swift Creatives 
Århus, Denmark. Philips Amsterdam, The Netherlands. IDEO Munich, 
Germany. SAM Labs London, UK. vanBerloo The Hague, the 
Netherlands. Sequence, San Francisco,USA. Google (Chrome) 
Munich, Germany. Howl Studio Stockholm. Pilotfish Amsterdam, the 
Netherlands. Designit, Munich, Germany. Frog Munich, Germany. 
Boston Consultancy Group Berlijn , Germany. Lego Billund, 
Denmark.  
Volvo Cars Gothenburg, Sweden. Volkswagen, Wolfsburg, Germany. 
BMW Munich Germany. Toyota Material Handling Linköping . 
Canyon Bicicles Koblens, Germany. BMW  DesignWorks USA, 
Newbury Park USA. BMW DesignWorks USA, Shanghai, China. 
Geely Design Gothenburg. Land Rover Coventry UK. 
Mercedes Benz Advanced Design Como, Italy. Volvo Cars China 
Shanghai China. Toyota Boshoku, Toyota-shi Japan. GAC Guangzhou 
China. Scania  Södertälje.  
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värdefull kunskap och feedback tillbaka till utbildningarna, avseende såväl innehåll som kvalitet. 

UID’16 Design Talks and Degree Show 
Vår enskilt viktigaste insats avseende strategiskt samarbete och samverkan är det årliga eventet 
UID Talks som hålls i samband examensutställningen. Under UID Talks presenteras slutarbeten 
från alla tre utbildningscykler; grundnivå, avancerad nivå samt forskarstudienivå. Tre stycken 
doktorander som doktorerat under året presenterade sina arbeten med en visuell och muntlig 
presentation.Över de senaste åren har UID Design Talks etablerats som en viktig mötesplats för 
designbranschen – nationellt och internationellt. Text behövs!!  Årets UID Talks besöktes av 200 
personer, varav ca 90 företagsrepresentanter. Ett flertal företag höll även portfoliogranskningar, 
som ledde till att flera studenter blev erbjudna anställning eller praktik redan under eventet. Bland 
företagen som deltog kan nämnas Autodesk, Volvo Cars, Kiska GmbH, BCG Digital Ventures, 
Veryday, Alten AB, Interaktionsbyrån AB, Berge Consulting, Flux Design, Frog Design, Teague, 
Komatsu Forest, Cliff Design, BMW Design, Zenit Design Group, Škoda, LKAB, Atlas Copco, Bang 
& Olufsen Automotive, Interactive Institute, Toyota Motor Europe, Native Design, Electrolux, 
Dassault Systems, Microsoft and Volkswagen. UID Design talks streamades live, och hade över ett 
hundratal deltagare live över webben. Föredragen finns även tillgänliga på institutionens hemsida. 

Utställningar 

Text behövs 

Övrig samverkan 
UID presentaiton at Microsoft (ask titti)  
Vid Umeå universitets årshögtid utsågs Aina Nilsson Ström, på Designhögskolans förslag, till 
filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet. Under 2016 inleddes också en process för att knyta 
Nilsson Ström till Designhögksolan som professor of practice.  

Ett omfattande samarbete har under 2016, liksom under tidigare år, skett med industri, offentlig 
verksamhet och näringsliv. Under året genomfördes 21 kurser och terminsprojekt i samarbete med 
en extern partner, och ungefär 50 externa lärare – främst yrkesverksamma industridesigner – 
anlitades som handledare och lärare i våra kurser. Under 2016 genomfördes totalt 32 
examensarbeten, varav 24 skedde i samarbete med extern partner i form av ett företag, 
organisation eller myndighet.  

Nätverk 
Designhögskolan ingår i ett flertal utbildnings- och forskningsrelaterade nätverk:  

• Cirrus, det nordiska nätverket för designutbildningar 
• Cumulus, internationellt nätverk för designutbildningar 
• Arctic Sustainable Arts and Design 
• NICA, internationellt nätverk för konstnärliga utbildningar 
• KONSTEX, svenskt nätverk för konstnärliga utbildningar.  

Vi har under 2016 deltagit med representanter i dessa nätverks konferenser i bland annat Kalmar, 
Nottingham (England), Hongkong (Kina), Rovaniemi (Finland) och Florens (Italien). På 
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forskningssidan är vi aktiva deltagare med representation i det internationella Design Research 
Society samt den nordiska konferensen Nordes, och har bidragit såväl till organisationernas 
strategiska arbete som till konferensplanering och konferensdeltagande.  

Genom våra samarbetsföretag och genom den täta kontakt vi har med våra alumner, har 
Designhögskolan ett världsomspännande nätverk inom designområdet, såväl inomakademiskt 
som professionellt. Vi har också många besökare som söker kontakt med Designhögskolan, 
antingen i direkt syfte att samarbete, eller som en del i ett mer allmänt besök till Konstnärligt 
campus, Umeå kommun, Länsstyrelsen eller Universitetet. Vår personal håller ofta föredrag i 
samband med sådana studiebesök vid Designhögskolan, men också vid andra lärosäten och i 
många utomakademiska sammanhang. Vi ser detta nätverksarbete – såväl inom organisationer 
som i samband med besök av olika slag – som centralt för såväl projektsamarbeten som för 
benchmarking och ämnesutveckling. Vi har under året tagit emot ett närmare 40 besök och 
studiebesök, bland annat av Riksdagens utbildningsutskott, Komatsus CTO, Sydkoreas 
ambassadör, IVA, och ett antal besök från andra utbildningar. Under december 2016 besökte även 
Umeå universitets styrelse Designhögskolan. Själva har vår personal varit ute på ett fyrtiotal 
studiebesök till såväl andra designutbildningar som till designkontor, mässor och företag.  
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Publikationer 
Lorenzo Davoli Transtructures: Prototyping Transitional Practices for the Design of 
Postindustrial Infrastructures, 16-04-07 

Tara Mullaney, Thinking Beyond the Cure: A Constructive Design Research Investigation into the 
Patient Experience of Radiotherapy, 16-03-15 

Lindström, K & Ståhl, Å (2016) ”Politics of Inviting: Co-Articulating Issues in Designerly Public 
Engagement”. In R. C. Smith, T. Otto, K. Tang Vangkilde, J. Halse, T. Binder, M. Gislev 
Kjaersgaard (eds). Design Anthropological Futures. Bloomsbury. 

Lindström, K & Ståhl, Å (2016)  Becoming response-able stakeholders. Participatory design in 
times in uncertainties. In proceedings Participatory Design Conference, Aarhus.  

Morteza Abdipour, ”A Design Research Lab—An Integrated Model to Identify Conscious and 
Unconscious Behavior in the Design Process” i Proceedings of the AHFE 2016 International 
Conference on Design for Inclusion, Advances in Design for Inclusion, Springer International 
Publishing Switzerland.  
  
Aditya, Pawar & Redström, Johan, "Publics, Participation and the Making of Umeå Pantry” i: 
International Journal of Design, 2016 Vol. 10, nr 1.  

Henje, Catharina et.al. , ”It Is Tough and Tiring but It Works - Children's Experiences of 
Undergoing Radiotherapy” i: PLoS ONE, 2016 Vol. 11, nr 4  

 Lindh Karlsson, Monica & Redström, Johan, ”Design Togetherness, Pluralism and Convergence” 
16Ingår i Proceedings of DRS 2016: Design + Research + Society : Future-Focused Thinking [ed] 
Peter Lloyd and Eric Bohemia, London: Design Research Society , 2016, Vol. 10  

 Mullaney, Tara et al. ”The influence of a department's psychosocial climate and treatment 
environment on cancer patients' anxiety during radiotherapy” i: European Journal of Oncology 
Nursing, 2016 Vol. 20. 

Kuenen, Christoffel et al.”Mocap tango: traces of complexity” i: Proceedings of 
Tenth International Conferencee on Tangible Embodied and Embedded Interaction, New York: 
Association for Computing Machinery (ACM), 2016.  
  
 Rosenbak, Søren et al. ”The Design of Digital Shadows: Co-Speculating Presents That Might 
Already Have Come True” i TRADERS MEDIATIONS Conference Proceedings: Art & Design 
Agency and Participation in Public Space / [ed] Saba Golchehr, Royal College of Art, London, 
2016.  

 Abstract [en] 
·   17.  
 Henje, Catharina  et al. ”Living with an electric wheelchair: the user perspective” i Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology, 2016 Vol. 11, nr 5.  
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Kuenen, Christoffel  et al.”The Intuitive Human Interaction to Activate the Wetsuit Heating 
System” i: HCI International 2016: Posters' Extended Abstracts : 18th International Conference, 
HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17–22, 2016 Proceedings, Part II, Springer, 2016.  
  
Velamazan, Mariano, ”Superbleeper: A Tangible System For Electronic Music & Embodied 
Mathematics” i PROCEEDINGS OF AUDIO MOSTLY 2016 - A CONFERENCE ON INTERACTION 
WITH SOUND IN COOPERATION WITH ACM, New York: Association for Computing Machinery 
(ACM), 2016.  

 Wiltse, Heather, ”Non-local Situations: Speculating About Future Response-abilities of 
Postindustrial Design (Research)” i DRS 2016: Design + Research + Society, 2016 Design 
Research Society 50th Anniversary Conference: Future-Focused Thinking, 2016.  
  

Konferenspapers (peer-reviewed) 
Abcipour, Morteza, A Design Research Lab—An Integrated Model to Identify Conscious and 
Unconscious Behavior in the Design Process AHFE 2016 International Conference on Design for 
Inclusion, July 27-31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA. 

Göransdotter, Maria & Redström, Johan. Kitchen choreographies: Homes, things and modern 
movements, Design and Time: Design History Society annual conference, London, UK. September 
2016.  

Lindh Karlsson, Monica & Redström, Johan, Design Togetherness, Pluralism and Convergence 
2016 DRS 2016: Design + Research + Society : Future-Focused Thinking, London: Design 
Research Society  

Kuenen, Christoffel et al.Mocap tango: traces of complexity, Tenth International Conferencee on 
Tangible Embodied and Embedded Interaction, New York: Association for Computing Machinery 
(ACM), 2016,  

Rosenbak, Søren, Fifty Years of Failures: Part of DRS 50th Anniversary Event panel: "Outside 
Looking in" (presentation of the three 50th Anniversary grant projects). DRS 2016: Design + 
Research + Society : Future-Focused Thinking 

Rosenbak, Søren et al. The Design of Digital Shadows: Co-Speculating Presents That Might 
Already Have Come True, TRADERS MEDIATIONS Conference: Art & Design Agency and 
Participation in Public Space, Royal College of Art, London, 2016, 13-29  
Kuenen, Christoffel et al., The Intuitive Human Interaction to Activate the Wetsuit Heating 
System, HCI International 2016: Posters' Extended Abstracts : 18th International Conference, HCI 
International 2016 Toronto, Canada, July 17–22, 2016  

Velamazan, Mariano, Superbleeper: A Tangible System For Electronic Music & Embodied 
Mathematics, AUDIO MOSTLY 2016 - A CONFERENCE ON INTERACTION WITH SOUND IN 
COOPERATION WITH ACM, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2016. 
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Wiltse, Heather, Non-local Situations: Speculating About Future Response-abilities of 
Postindustrial Design (Research), DRS 2016: Design + Research + Society, 2016 Design Research 
Society 50th Anniversary Conference: Future-Focused Thinking. 

Utställningar 
Aditya Pawar Temperatures of openness (Performance and film screening) Sliperiet, Umeå 

University Umeå, Sweden, 16-11-15 

Thomas "Degn, "Global Grad Show, Dubai Design District, Dubai,  Förenade Arabemirate 16-10-24 
UID 16: Design talks and degree show, Umeå Institute of Design, June 2-3 2016 

Externa föreläsningar och föredrag 
Demian Horst, "Pushing Boundaries in Future Automotive Design", K2016 Trade Show, 
Dusseldorf, Germany  
Demian Horst, "Exchange Studies at Umeå Institute of Design", National Institute of Design, 
Bangalore, India 
Thomas, Degn, "Innovation inPrehospital Care, the Designers's Perspective", The London Hospital 
Education Academy (remote presentation), London, UK  
Maria Göransdotter, "Presentation of Umeå Institute of Design", Besök från Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien, Sliperiet, Umeå Universitet    
Catharina    Henje    "Science Outreach - Engaging Experiences for Visitors in an Arctic 
Environment", CIRC strategic meeting (EMG, UmU), Abisko Scientific Research Station, Swedish 
Polar Research Secretariat, Abisko, Sweden 

Workshops 
Aditya Pawar, Prototyping design research tools, Wednesday Lecture, Umeå Institute of Design, 
Umeå university 16-09-28  
Aditya Pawar, Monica Lindh Karlsson, Post industrial design responseabilities    Wednesday 
Lecture    Umeå Institute of Design, Umeå university    Umeå, Sweden    16-11-23  
Monica Lindh Karlsson, Post Industrial Design Response-Abilities, DRS2016, Brighton, UK    
16-06-28  
Monica Lindh Karlsson, Skogtekniska klustret, Future Foresting, Umeå Institute of Design, Umeå 
University  16-04-14 
Tomas    Lindehell    Watercutting technology a practial view, Sliperiet, Umeå, Sweden    16-04-07  
Catharina Henje, Conversations on Our Movements, Bildmuseet, Umeå University 2/2/2016  
Catharina Henje, Hur blir Umeå Universitetsstad en levande och hållbar stadsdel?    Umeå 
Institute of Design, Umeå University 4/6/2016     
Catharina Henje, How can Umeå University City become a vibrant and sustainable district?    
Umeå Institute of Design, Umeå University 4/18/2016     
Catharina Henje, Aktuella projekt på UID/UmA, GUSA-dagen, Utbildningskommittén    P5, 
Väven, Umeå   11/14/2016  
Catharina Henje, Creation through playfulness, with Eames Dimitrios & Niklas Andersson, 
Project studio, UID, Umu    Umeå, Sweden    9/1/2016    
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Onsdagsföreläsningar / Wednesday lectures 
December 7, Environmentally smart materials choices  - a lecture and workshop to help you put 
forward smart arguments on sustainability. Björn Florman, founder of Materialbiblioteket. 

November 23,  Post industrial design responseabilities.  Aditya Pawar, Heather Wiltse & Monica 
Lindh-Karlsson 

October 26 UID @ Microsoft. André Kennedy (IxD2) & Catharina Henje.  

October 12  Reliable tools rely on design. Per Eriksson & Nikita Golovlev, Hultafors 

September 28  Prototyping Design Research Tools. Aditya Pawar & Søren Rosenbak, UID 

August 31 Design vs Style and other Eames Philosophies.  Eames Demetrios, Eames Foundation 

April 13  Seeing what your prototype is seeing. Pepijn Verburg, University of Technology of 
Eindhoven 

March 9 Food City.  Kaitlin Kazmierowski, food policy planner.  

February 10  Internship Experiences.  UID students  Maja Hedlund and Joakim Bergbom share 
their intership experiences; Atlas Copco, Cognience, Fjord and Vanmoof. 

January 27  Doing time. Chris Gruijters, To design from 

Peer-reviewer/granskare av vetenskapliga artiklar och bokmanus  
Heather Wiltse, Techné: Research in Philosophy and Technology 
Heather Wiltse,  Human Technology 
Johan Redström, Design Studies 
Johan Redström, Design Issues 
Johan Redström, International Journal of Design 

Redaktör/ i redaktionskommitté för vetenskapliga publikationer 
Johan Redström, International Journal of Design 

Johan Redström, Design Philosophy Papers, Taylor & Francis 
Johan Redström, CoDesign, Taylor & Francis 

Design jury 
Demian Horst, Core77 Design Award - Transportation Jury, Core77 

Peer review/granskare av papers och konferensbidrag 
Aditya Pawar, CHI 2017 

Aditya Pawar, Cumulus 2016 

Christoffel Kuenen, CHI 2017 

Christoffel Kuenen, NordiCHI'16 

Heather Wiltse, DRS 2016 

Heather Wiltse, RTD 2017, stage 1 and  stage 2 
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Opponent, betygsnämnd, extern handledare eller examinator 
Johan Redström, betygsnämnd: Designing Energy-Sensitive Interactions, Anders 
Lundström. Human Computer Interaction, KTH. 
Johan Redström, betygsnämnd:  (RE-)Forming Accounts of Ethics in Design, Andrew 
Withcombe, HDK , Göteborgs universitet  
Johan Redström, betygsnämnd: Mixed Substrate Computation, Stig Anton Nielsen, 
Arkitektur, Chalmers. 

Sakkunniguppdrag  
Monica Lindh Karlsson, sakkunnig, pedagogisk excellens (professor), Chalmers. 
Johan Redström, sakkunnig, tenure track evaluation (Full Professor), Computer Science, 
Carnegie Mellon University, USA. 
Johan Redström, sakkunnig, tenure track evaluation (Full Professor) Product Design,    
TU/Delft, Nederländerna. 
Johan Redström, sakkunnig, Full Professor position, Interaction Design, IT University, 
Köpenhamn. 
Johan Redström, sakkunnig, lektorsbefordran, Inst.för Estetiska ämnen, Umeå 
universitet. 

Styrelseuppdrag 
Johan Redström, International Advisory Board, Designskolen Kolding, Denmark 
Thomas Degn, SVIDs styrelse (ledamot för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), Stiftelsen 
Svensk Industridesign (SVID) 

Studiebesök vid andra designutbildningar och lärosäten 

Studiebesök vid företag  

National Institute of Design Bangalore, India

Shirshti School of Design Bangalore, India

Hong Kong Design Institute Hong Kong, China

 Eindhoven Technical University, Industrial Design Dept. Eindhoven, Netherlands

Hong Kong Design Institute Hong Kong, China

Faculty of Art & Design, University of Lapland Rovaniemi, Finland

Beckmans College of Design Stockholm, Sweden

Campus France Nordic Day Research & Design Paris, France

Faculty of Art & Design, University of Lapland Rovaniemi, Finland

Atlas Copco Stockholm

BAE systems Ö-vik, Sweden

BMW Munich, Germany

Brokk Skellefteå, Sweden
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Övrigt konferensdeltagande 

Priser och utmärkelser 2016 

Autostyle Design Competition 
Runner-up: Antti Laukkanen, TD2 

Toyota Logistics Design Competition 2016 
3rd prize: Viljami Räisänen, Antti Laukkanen and Sami Laiho, TD1 

Core77 Design Awards (USA): 
Student winner Commercial Equipment Award: ”Airscape”, Thibault Moussanet, APD. 
  
Student runner up - Commercial Equipment Award:  
”Ember”, Jon Sommerström, APD. 
”Vertify”, James Skegg, APD. 
  
Student notable - Commercial Equipment Award: 
”Eversafe”, Jost Siebert & Darja Wendel, APD. 

Covestro Leverkusen, Germany

Designit (designit.com) Stockholm, Sweden

Docksta sko Nordmaling, Sweden

EkoNu Vaasa, Finland

Fjord (Fjordnet.com) Stockholm, Sweden

FLIR Stockholm

Funka (funka.com) Stockholm, Sweden

Huawei Stockholm

NextEV Munich, Germany

Norrlandsgjuteriet Robertsfors, Sweden

Olofsfors AB Nordmaling, Sweden

Open Lab Stockholm, Sweden

Plastex Skellefteå, Sweden

Tata Motors Pune, India

Veryday (veryday.com) Stockholm, Sweden

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Paris Motor Show Parc des Expositions Paris, France
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”EZ Care – A Urinary Catheter designed for easy self-care and avoiding damage to the 
mucosa, Zihao Wang, APD. 
“Adrinject and Adripod”, Marc Saboya Feliu, APD. 
“OX-1” William van Beek, APD. 
“Spinetec” Alexander Turesson, APD. 
”Ploppi’s Bakery”, Daan Hekking & Rik Oudenhoven, APD. Lene Rydningen &Hector 
Mejia, IxD. 
  
Student runner-up – Interaction Award: 
”ISA10, Epinephrine auto-injector”, Jenny Holmsten (APD), Joanna Pruchnicka, Piotr 
Kuklo, Yue Yuan (IxD). 
  
Student notable – Interaction Award: 
”Ploppi’s Bakery”, Daan Hekking & Rik Oudenhoven, APD. Lene Rydningen &Hector 
Mejia, IxD. 
“Pontus – An Interactive Plant”, Anders Sandström, APD. Benjamin Lee, Melissa 
Hellmund Vega & Siddharth Hirwani, IxD. 
“Edge”, Franziska Heuck & Aileen Kassing APD. André Kennedy & Christoph Zobl, IxD. 
  
Student runner-up – Consumer Product Award: 
”Aeo”, Anna-Maria Schneider, APD. 
  
Student notable – Transportation  Award: 
”AM30”, Jakob Dawod, APD) 
  
  
iF Student Design Award (Germany) 
”Tubie”, Cindy Sjöblom, APD. 
“Xplode Safety Charger”, Sebastian Aumer, APD. 
”Eversafe”, Jost Siebert & Darja Wendel, APD. 
“Orion Dental Camera” Jens Rehammar, APD. 
“Oralux” Aaron Wansch, APD. 
“Autoloader_Haultec” Rebecca Daum, APD. 
“Skinscan” Rebecca Daum, APD. 
  
Haier Design Prize (Germany): 
”Eco-Pilse”, Jakob Dawod, APD. 
  
 Hansgrohe Design Prize (Germany): 
”Lumen”, Rik Oudenhoven, APD. 
  
Bodyfriend Design Prize (South Korea): 
”Mento”, Sebastian Aumer, APD. 
”Lumen”, Rik Oudenhoven, APD. 
  
Red Dot Design Concept Award: (Germany-Singapore): 
Best of the Best award: “Spinetec” Alexander Turesson, APD. 
Best of the Best award: “Orion Dental Camera” Jens Rehammar, APD 
”Tubie”, Cindy Sjöblom, APD. 
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”Screwdriver”, Rebecca Daum, APD. 
  
Spark: Concept (USA): 
Silver: ”Piko”, Marc Saboya Feliu, APD. 
  
Netexplo (France): 
”IKO - Creative Prosthetic System”, Carlos Arturo Torres, APD. 
  
Fast Company - Innovation by Design (USA) 
”IKO - Creative Prosthetic System”, Carlos Arturo Torres, APD. 
  
IxDA Interaction Design Awards (USA) 
Best Student & Best Engaging: ”ANNA – breathing assistant”, Janis Beinerts & Sebastian 
Aumer, APD. Lars Sundelin & Trieuvy Luu, IxD. 

“Boldest Vision” - Microsoft Design Expo 2016 
Nume - Personalised Nutrition by André Kennedy, Joanna Pruchnicka, Lene Rydningen, 
Yuanrui Li (IXD)  
 
IXDA’16 Best in Category Engaging  
ANNA Breathing Assistant - Trieuvy Luu, Lars Sundelin (IxD) and Janis Beinerts, 
Sebastian Aumer (APD) 
 
Core77 Runner Up - Speculative Concept: 
Bots - Collaborative AI for the Smart Home by Kevin Gaunt (IxD)  
 
Core77 Notable - Commercial Equipment: 
Ploppi's Bakery by Lene Rydningen, Hector Mejia (IxD), Rik Oudenhoven, Daan Hekking 
(APD). 
 
Core77 Notable - Interaction: 
Ploppi's Bakery  by Lene Rydningen, Hector Mejia (IxD) and Rik Oudenhoven, Daan 
Hekking (APD). 
Pontus by Benjamin Lee, Melissa Hellmund Vega, Siddharth Hirwani (IXD) and Anders 
Sandström (APD). 
Edge by André Kennedy, Christopher Zobl (IxD) and Franziska Heuck, Alieen Kassing 
(APD). 


