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Förslag på sakkunniga för bedömning av lektor i design med 
inriktning mot framväxande praktiker i användarcentrerad 
design, AN 2.2.1-1057-17  
 
Till tjänsten som lektor i design har det inkommit 8 ansökningar. Vi föreslår tre sakkunniga 
bedömare, två kvinnor och en man, vilka samtliga är ledande forskare inom områden som rör nya 
former och framväxande praktiker inom användarcentrerad design. Dessa tre har kompetens att 
bedöma de sökande till lektoratet vid Designhögskolan utifrån såväl vetenskapliga meriter inom 
design, som utifrån övriga meriter av relevans för anställningen. Då utlysningen ämnesmässigt är 
förhållandevis brett formulerad inom ramen för framväxande användarcentrerade 
designpraktiker, önskar vi utse tre sakkunniga för att därigenom säkra att bredden av de sökandes 
kompetenser och ämnesområden granskas på ett rättvisande sätt av sakkunniga verksamma såväl 
nationellt som internationellt inom relevanta områden. Samtliga är vidtalade och är villiga att åta 
sig uppdraget. Ingen av de tre har anmält jäv i förhållande till någon av de sökande.  
 
Vi föreslår den 15 oktober 2017 som slutdatum för inlämning av sakkunnigutlåtande. Vi föreslår att 
information till sakkunniga förmedlas på engelska, även om korrespondens med två av dessa kan 
ske på svenska.  
 
Professor Matilda Tham (språk: svenska) 
Mathilda Tham är professor i design och forskningsledare vid Institutionen för design, 
Linnéuniversitetet, och är även verksam vid Goldsmiths i London. Hon har i sin forskning ett 
starkt fokus på hållbarhet och metadesign, särskilt inom förändringsprocesser och öppna, 
tvärdisciplinära designprocesser. https://lnu.se/personal/mathilda.tham/ samt 
http://www.gold.ac.uk/design/staff/tham/  
 
Adress: Institutionen för design, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö samt Goldsmiths, University of 
London, New Cross, London, SE14 6NW, UK 
Telefon: 0772-28 80 00 (vx) samt +44 (0)20 7919 7794 
E-post: matilda.tham@lnu.se  samt m.tham@gold.ac.uk 
 
Professor Elisa Giaccardi (språk: engelska) 
Elisa Giaccardi är professor i interaktiv mediadesign och leder verksamheten  vid Connected 
Everyday Lab. Hennes forskning är teknikdriven, och fokuserar metadesign och relationen 
människa/teknik.  Information och publikationer: 
https://www.tudelft.nl/en/ide/organisation/personal-profiles/professors/giaccardi-e/ 
 
Adress Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft, Landbergstraat 15 
2628 CE Delft, Nederländerna 
Telefon: ++31 (0)15 278 9223 
E-post: e.giaccardi@tudelft.nl 
 
 
Professor Erling Björgvinsson (språk: svenska) 
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Erling Björgvinsson är professor i design och forskningsledare vid HDK, Göteborgs universitet. 
Hans forskning är grundad i skandinavisk användarcentrerad design, och fokuserar 
deltagandepraktiker och –politik inom design, i synnerhet interaktionen mellan offentliga 
institutioner och medborgare. Publikationer: 
http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbjerl#tabContentAnchor2  
Adress: HDK — Högskolan för design och konsthantverk, Box 131, 405 30 Göteborg 
E-post : erling.bjorgvinsson@gu.se  
Telefon: +46 (0)31 786 33 25, 0766-183325 
 
Johan Redström 
Rektor, Designhögskolan 
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