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Nulägesanalys (SWOT) 
Designhögskolan är en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, som 
på konstnärlig grund bedriver utbildning och forskning i ämnet industridesign. Programutbildningar 
som ges är Industridesignprogrammet, 180 hp, på grundnivå (på svenska), tre masterprogram om 120 
hp vardera på avancerad nivå: Advanced Product Design, Interaction Design, Transportation Design. 
Därtill ges två ettåriga kurspaket, Industrial Design Introduction 60 hp (grundnivå) och Design Con-
nections 60 hp (avancerad nivå) – samtliga på engelska – och ett femtontal fristående kurser såväl 
inom andra programutbildningar som öppna för alla studentgrupper. Designhögskolan ger även fors-
karutbildning i industridesign, och har en egen forskningsavdelning, till stor del finansierad med ex-
terna medel. Vid institutionen finns i januari 2012 42 anställda (motsvarande 33,85 heltidsekvivalen-
ter), varav 1 prefekt, 3 professorer varav en är rektor, 1 lektor, 16 adjunkter, 1 forskningsingenjörer, 6 
doktorander, 5 administratörer och 4 teknisk personal samt 1 industridesigner. Tre postdoc-
stipendiater är verksamma vid institutionen. Designhögskolan utsågs 2008 av Högskoleverket till 
Framstående utbildningsmiljö, och har under 2011 nämnts som en av världens bästa designutbild-
ningar. 

Styrkor	  
Designhögskolan erbjuder en av världens bästa utbildningar i industridesign. Vi har mycket gott inter-
nationellt anseende, och våra utexaminerade studenter är mycket framgångsrika på arbetsmarknaden. 
Genomströmningen håller en mycket hög nivå, och studenterna är väldigt nöjda med sin utbildning. 
En hög andel utländska studenter genererar ett inflöde av idéer och gör att vi har en mycket internat-
ionellt inriktad verksamhet. Förhållandet mellan institutionen och studenterna är bra. Studenterna 
har gott inflytande över verksamheten i dialog med anställda, både formellt och informellt. Resurserna 
som står till förfogande för studenterna är omfattande: Utmärkt utrustning, bra lokaler och en relativt 
stor personalstyrka. Yrkesverksamma industridesigner engageras som lärare och handledare, vilket 
ger goda näringslivskontakter och smidig anpassning till såväl professionella som pedagogiska behov. 
Samarbetet med näringsliv och omgivande samhälle är starkt och väletablerat i undervisning och 
forskning, och studenter upparbetar ett internationellt kontaktnät redan under sin utbildning. Design-
högskolan har även en stark lokal förankring och ett stort stöd hos kommunen och i regionen. Vid 
institutionen finns en stark verksamhet inom tillämpad forskning och forskningsavdelningen har varit 
mycket framgångsrik i att erhålla extern finansiering. 

Svagheter	  
Stor tyngd på undervisning och förhållandevis små studentgrupper ger en ekonomisk sårbarhet när 
många studenter väljer att ta studieuppehåll för att göra företagspraktik eller om söktrycket minskar, 
till exempel om utomeuropeiska studenter väljer att inte söka till oss på grund av de höga studieavgif-
terna. Varje student representerar ett stort ekonomiskt värde, och den ekonomiska situationen kan 
variera kraftigt – och snabbt – med antalet studerande. Att den fasta personalgruppen är liten i kom-
bination med en intensiv egen verksamhet och ett stort externt intresse med många besökare, delta-
gande i utställningar och andra arrangemang, gör att arbetsbelastningen per person kan bli mycket 
hög periodvis. Nationellt är vi mindre väl kända och synliga för potentiella studenter och samarbets-
partners inom industri och näringsliv än vad vi är internationellt. Det geografiska läget kan också vara 
en svaghet, då det blir långt och kostsamt att resa för externa föreläsare och handledare. Det kan vara 
svårt att hitta och rekrytera personer med lokal, svensk, förankring till nyckelpositioner då Umeå 
ibland – särskilt nationellt – upplevs som perifert. Internationellt är det lättare att rekrytera, men då 
krävs ofta stora insatser och en hel del administration även för att stödja medföljandes flytt till Umeå. 

Möjligheter	  
Designhögskolan satsar strategiskt på grundforskning inom design, och ser möjligheten att inom en 
snar framtid bygga upp en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö, där grundläggande 
frågor om design möter det omgivande samhällets behov av kunskap. Vid Designhögskolan bedrivs 
forskning inom tre specifika områden inkluderat: bättre användarförståelse, kreativa processer, samt 
forskning om vår digitala verklighet. Vi ser goda möjligheter till att bygga upp en framstående forsk-
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ningsmiljö med god balans mellan tillämpad forskning och grundforskning. Konstnärligt campus er-
bjuder stora möjligheter till samverkan och utveckling mellan såväl de ingående institutionerna, som 
för andra institutioner än de som finns inom campusområdet. Det öppnar upp för ökade samverkans-
kontakter mellan samtliga fakulteter vid Umeå universitet, och även nationellt och internationellt er-
bjuder vi en dynamisk och spännande miljö. Personalen vid Designhögskolan, och vid Konstnärligt 
campus, är internationellt välförankrad och har tillsammans ett vitt professionellt och akademiskt 
nätverk, vilket ger mycket goda möjligheter till samverkan inom forskning och utbildning. 

Hot	  
Det största hotet vi ser inför framtiden är knutet till införandet av studieavgifter från och med höst-
terminen 2011, då vi sett en minskning av antalet sökande på grund av de höga avgifterna. Designhög-
skolan tillhör en av de institutioner som drabbats hårdast av avgiftsinförandet då många av våra stu-
denter rekryteras från länder utanför EU/EES-området, och sällan har de ekonomiska förutsättning-
arna att betala 540 000 kronor för en tvåårig masterutbildning. Då vi har ett förhållandevis litet intag 
av studenter, är vi beroende av att kunna anta de sökande som håller absolut högsta klass oavsett nat-
ionalitet, och oavsett ekonomiska förutsättningar. Relaterat till detta är också att det statliga stipendie-
system införts samtidigt är underdimensionerat för lärosätenas behov, och att det inte finns någon 
långsiktig plan på universitets- eller fakultetsnivå för att lösa stipendiefrågan. Ett annat möjligt hot är 
att situationer skapas där olika aktörer inom Konstnärligt campus konkurrerar om medel och resurser, 
vilket motverkar samverkansmöjligheterna inom Konstnärligt campus. Ytterligare ett ekonomiskt 
relaterat hot mot samverkan inom Konstnärligt campus utgörs av de höga mellaninstitutionella påsla-
gen, som kraftigt försvårar praktisk samverkan på såväl administrativa områden som inom utbildning 
och forskning. 
 

Utbildning 
I kursiv anges Universitetsstyrelsens prioriterade mål, med följande kommentar och/eller åtgärd 
relevant för Designhögskolan.  
 
Genomförande/studenter: Antal helårsstudenter på avancerad nivå ska år 2012 öka med 5 % 
jämfört med år 2010 (2010: 3 093 helårsstudenter). Av våra studenter på program och ettåriga 
kurser, är 61% på avancerad nivå (registrerade ht 2011). Vi siktar på att fylla de platser vi har på 
program och kurspaket på avancerad nivå, förutsatt att vi får tillräckligt kvalificerade sökande, och att 
om möjligt göra ett överintag med en eller två studenter per masterprogram där utrymme finns utan 
att ubildningskvaliteten därför sjunker.  
 
Genomförande/studenter: Antalet kurser där andelen inaktiva helårsstudenter överstiger 20 
procent ska minska år 2012. Ej relevant. Våra studenter är närvarande och aktiva i utbildningen. Alla 
registrerade på kurser är närvarande och aktiva i utbildningen. Vår utbildning bygger på 
studioundervisning och hög grad av lärare-student-kontakt. 
 
Lärarkompetens: Andelen disputerade lärare (enligt gamla Högskoleförordningen) ska öka till  
76 % år 2012 (72 % år 2010). Vi rekryterar fler lektorer på både vetenskaplig (disputerade) och 
konstnärlig (professionsmeriterade) grund. 
 
Utbildningsutbud: Antalet nybörjarprogram som har mindre än 1,0 förstahandssökande per 
antagen student ska minska år 2012 jämfört med år 2011  (År 2010: 29 program). Ej relevant. Vi har 
många sökande per plats på nybörjarprogrammet, och utvecklar strategier för större antal sökande 
från Norden.  

Visioner	  och	  strategier	  
Designhögskolan ger världens bästa utbildning i industridesign och är det självklara förstahandsvalet 
för studenter globalt och nationellt. Vi besätter samtliga studieplatser med toppstudenter på samtliga 
utbildningar. Ett väl fungerande stipendiesystem nationellt och vid Umeå universitet säkerställer att vi 
kan erbjuda de bäst lämpade studenterna studieplatser. Vi utbildar industridesigner med hög 
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anställningsbarhet oberoende av vilket framtida fält de väljer att jobba inom: näringsliv, samhälle, 
forskning eller annat. Designhögskolan är ledande och drivande inom ämnesutveckling och 
designpedagogik. Vid institutionen skapas ny kunskap i världsklass inom industridesign som införs 
och implementeras direkt i forskning och undervisning.  
Bred rekryteringsbas. Vi ska ha många som söker till oss: garanti för att vi kan välja de bästa. Stort 
antal sökande per plats.   
 

Mål	  
Vi utvecklar även fortsättningsvis ständigt utbildningen inom industridesignområdet och förbättrar 
ytterligare den redan höga utbildningskvaliteten. Alla lärare och studenter arbetar aktivt med att 
utveckla undervisnings- och lärandeformer som främjar nytänkade och kreativitet.  

Internationell miljö. Den internationella miljön vid institutionen bibehålls och utveckla den 
internationella miljön vid institutionen, genom ett jämnt och relevant inflöde av studenter, lärare och 
handledare från hela världen.  

Lärarkompetens. God balans mellan en tillräckligt stor fast personalstab som grund och externa, 
internationella, lärare som bidrar med professions-, näringslivs- och omvärldsanknytning. Våra 
studenter möter i undervisningen de skickligaste lärarna och handledarna inom designeryrket och 
inom akademin. 

Rekrytering. Antalet väl kvalificerade sökande per studieplats ökar ytterligare, för att säkra en god 
rekryteringsbas. Rekryterings- och ansökningsförfarandet är utformat för att vara så jämlikt och 
tillgängligt som möjligt för att bredda rekryteringen ytterligare. Även i fortsättningen har vi kvalitet 
som främsta urvalskriterium (inte nationalitet eller ekonomi).  

Anställningsbarhet. Våra studenter finner anställning i kraft av sin designkompetens snabbt efter 
avslutad utbildning. Deras kunskaper gör att de är anställningsbara som strategiska resurser inom 
såväl designområdet som inom många andra områden, och deras kompetenser gör att de kan driva 
och påverka inom sin yrkessfär. 

Samverkan. Vi har fortsatt hög grad av integrerad yrkes- och arbetsmarknadsanknytning i våra 
program och kurser genom projektsamarbeten med externa samarbetspartner inom näringsliv och 
samhälle såväl internationellt som nationellt och regionalt.  

Valbara kurser. Våra programstudenter ges möjlighet att bredda/fördjupa sina studier genom att 
läsa valbara kurser hos oss och inom Konstnärligt campus parallellt med, under eller efter sina 
programstudier.  

Uppdragsutbildning. Yrkesverksamma industridesigner väljer våra kurser för 
kompetensutveckling, och vi anlitas för uppdragsutbildningar inom industridesignområdet.  

Alumnverksamhet. Systematiskt arbete utförs för att ta tillvara alumners erfarenheter i 
undervisning och ämnesutveckling.  

Examination och dokumentation. Examinationsformerna säkerställer hög kvalitet i utbildningen, 
och gemensamma rutiner finns för att formulera bedömningskriterier samt dokumentera 
examinations- och betygsunderlag. 

 

Aktiviteter	  
Internationell rekrytering. Ytterligare insatser för att marknadsföra Designhögskolan och 
rekrytera de bäst lämpade lärarna och studenterna nationellt och internationellt, samt aktivt arbete för 
att påverka utformningen av stipendiesystem.  

Kurs- och programutveckling. Utveckling av masterkurser. Fler fristående kurser utvecklas för att 
erbjuda ett varierat utbud för studenter inom och utanför institutionen. Översyn av ettåriga kurspaket 
för eventuell utveckling till utbildningsprogram. Strategiskt utvecklingsarbete för framtiden både vad 
gäller kortare kurser och framtida utbildningsprogram, både vad gäller ämnesområden och 
forskningsanknytning. 
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Rekrytering av lärare i kärnämnen. Ytterligare utveckling av kärnämnesområdena i 
industridesign. Plan för kompetenssäkring och backup i kärnämnen, programansvar och andra 
centrala undervisningsområden.  

Utbildningsutbyte. Strategiskt arbete med att definiera samarbetspartner i designutbildningar i 
andra länder, och ökat arbete med systematiskt lärar- och studentutbyte med andra 
designutbildningar. 

Forskningsanknytning. Stärkt designforskningsanknytning inom alla program och kurser.  

Anställningsbarhet. Kontinuerlig kontakt med yrkesverksamma inom designområdet för att bygga 
nätverk och skapa förståelse för yrkeskompetens, professionella arbetsmetoder och framtida 
utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen.  

Alumnaktiviteter. Systematiskt arbete med att bjuda in alumner som föreläser om sina 
yrkeserfarenheter i relation till sin utbildning på Designhögskolan. Aktiviteter för alumner. 

Flexibla undervisningsformer. Varierat utbud med ökat inslag av nätbaserade handlednings- och 
undervisningsformer. Den fysiska undervisningsmiljön inventeras och förändras för att anpassas 
bättre till olika undervisningsmetoder. 

Examinationer och dokumentation. Kvalitetssäkring av examinationskriterier, examinations- 
och betygsunderlag samt former dokumentation av alla typer av examinerande uppgifter (inklusive 
muntliga och visuella). 

 

Riskanalys	  
Studieavgifter. Införandet av studieavgifter leder till ett minskat söktryck till våra utbildningar, då 
stipendiesystem inte finns för att garantera att de bästa studenterna oavsett nationalitet kan antas. 
Detta sänker, förutom möjligheten att bibehålla den höga kvaliteten på utbildningen genom att 
antagna studenter är de bästa globalt, även Designhögskolans internationella position och renommé. 
En minskad bredd av nationaliteter i studentgruppen gör även att samverkan med Designhögskolan 
blir mindre intressant för globala/internationella företag. 
 
Internationell lärarrekrytering. Rekryteringsrutiner och anställningsvillkor är inte 
internationellt konkurrenskraftiga, vilket försvårar rekrytering av de bäst lämpade lärarna och 
forskarna inom industridesign. Som en konsekvens av att vår attraktionskraft minskar om kvaliteten 
på studenter och utbildning sjunker, blir det än svårare att rekrytera internationell lärar- och 
handledarkompetens. 
 
Kärnämnen. Stor sårbarhet om lärarastaben med kompetens i kärnområden i industridesign är för 
liten.  

Forskning  
I kursiv anges Universitetsstyrelsens prioriterade mål, med följande kommentar och/eller åtgärd 
relevant för Designhögskolan.  
 
Finansiering: Erhållna externa medel till forskning ska 2012 överstiga 1,1 miljarder kronor (år 
2010: 974 mnkr) (VU). Ansökningar till forskningsråd för grundforskningsprojekt ska öka. Hittills har 
vi framgångsrikt erhållit medel från externa parter (Vinnova, Volvo, EU/Mål 2, Umeå kommun m.fl) 
för såväl tillämpad forskning som grundforskning. 
 
Finansiering: Stödet till forskare för att öka den externa finansieringen ska stärkas. Satsning på 
institutionens forskningsinfrastruktur, forskningsadminstrativt stöd och seminarieformer för att 
stödja anställda och doktorander att skriva ansökningar för forskning och avancerad utrustning. 
 
Vetenskaplig konkurrenskraft: Medelcitering mätt enligt Crown index ska öka till 1,15 på fem års sikt 
och till 1,10 vid beräkning år 2012 (avser medelcitering åren 2009-2011) (År 2010: 1,07). Insatser för 
att öka graden av publicering, samt synlighet och spridning av våra publikationer. 
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Vetenskaplig konkurrenskraft: Umeå universitet ska höja andelen kvinnliga professorer till 25 % år 
2012 (år 2010: 22 %). Av tre professorer vid Designhögskolan är en kvinna. Vid ytterligare rekrytering 
av professorer på konstnärlig eller vetenskaplig grund beaktas underrepresenterat kön vid i övrigt lika 
meriter.  

Visioner	  och	  strategier	  
Designhögskolan är Sveriges främsta institution för forskning inom design, samt internationellt 
erkänd och väl positionerad som en av de ledande forskningsinsstitutionerna inom designområdet. 
Institutionens forskning utmärks av en god balans och nära samverkan mellan vetenskaplig 
grundforskning, tillämpad  forskning och undervisning. Vi tillhör den absoluta toppen globalt av 
designskolor och designforskningsmiljöer, och är en naturlig och självklar samtals- och 
samverkanspartner för forskningsinitiativ och forskningsstrategi inom industridesignområdet för 
forskningsintressenter, näringsliv och politiker i Norden och Europa. Doktorander och forskare 
positionerar Designhögskolan nationellt och internationellt inom designforskningen genom 
publicering av artiklar i internationella sammanhang. Internationellt ledande forskare kommer 
regelbundet för att forska och bidra till forskningsmiljön vid Designhögskolan, och våra doktorander 
och forskare tillbringar forskningsperioder vid andra institutioner.  

Mål	  
Stark forskningsmiljö. Designhögskolan positioneras tydligt som en stark och dynamisk 
forskningsmiljö med internationellt ledande forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i 
industridesign, och är väl känd internationellt och nationellt.  

Externa medel. Vi ökar antalet forskningsprojekt som finansieras genom anslag från 
Vetenskapsrådet eller andra forskningsfinansiärer, och har en bra balans mellan sådan finansiering 
och EU-finansiering och liknande.  

Fakultetsmedel. Flera fakultetsfinansierade professurer eller forskartjänster, alternativt postdocs, i 
industridesign kan utlysas under perioden. Institutionens forskningsaktiviteter kvalificerar våra 
forskare för fakultetsfinansierad forskningstid, och kriterier för FFT innefattar även designspecifika 
kvalitetskriterier för forskning – inklusive konstnärligt utvecklingsarbete.  

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

Ökat antal publiceringar. Forskare och annan institutionspersonal publicerar regelbundet artiklar 
och andra publikationer av hög internationell standard. Ökat konferensdeltagande med 
paperpublicering och ökad nivå av tidskriftspubliceringar. 

Rekryteringar. Flera professurer, forskarassistenttjänster, post-docs, och doktorandtjänster i 
industridesign kan utlysas internationellt. Gästforskare och gästprofessorer vistas regelbundet vid 
institutionen och bidrar till att stärka forskningsmiljön. 

Aktiviteter	  
Projektansökningar. Ansökningar till Vetenskapsrådet och andra forskningsråd för att stärka och 
konsolidera våra forskningsområden i form av forskargrupper och projekt där såväl grundforskning 
som tillämpad forskning och doktorandprojekt i industridesign ingår. Samverka med andra 
insitutioner på UmU i forskning.  

Stärka ansökningskultur. Uppbyggnad av stödformer vid institutionen och sprida kunskap om 
universitetsgemensamma stödformer för att höja och bredda kompetensen med ansökningsskrivande.  

Forskarrekrytering. Ökad rekrytering internationellt av doktorander och disputerade i 
industridesign när möjlighet ges i form av fakultetsanslag och externa anslag.  

Ökat antal publiceringar. Seminarier kring forsknings- och publiceringsstrategier för att 
underlätta för forskarna att göra medvetna och välgrundade val gällande forsknings- och 
publiceringsinriktningar.  
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Ökat konferensdeltagande med paperpresentation. Uppbyggnad av struktur och rutiner för 
anställda att söka ekonomiskt bidrag för konferensdeltagande och spridande av 
forskningsinformation.  

Forskarutbildning. Utveckling av kvalitets- och kontrollkriterier att följa upp aktiviteter i 
forskarutbildningen i förhållande till individuella studieplaner och andra riktlinjer.  Under den 
kommande 3-årsperioden rekryteras 5 nya doktorander och 3-5 postdocs. 

Seminariet. Främja diskussionkultur och utbyte av kunskap och erfarenheter inom institutionen. 
Aktivt få alla delta i professionell utveckling och ämnesutveckling genom seminarierna, skapa tydlig 
infrastruktur och regelbundenhet för seminariet. Stödja forskare och doktorander att använda sig av 
seminariet aktivt för att lägga fram papers och avhandlingsavsnitt.  

Gästforskare. Strategi och långsiktig plan för att bjuda in gästforskare/gästprofessorer. 

Forskningsinformation. Aktiv publicering av forskningsinformation på hemsidan. Dokumentation 
av genomförda projekt, med ev. publikationer och visuella resultat, online. Förarbete inför DRS-
konferensen 2014 som informations- och kommunikationskanal i designforskningssammanhang. 

Stärka forskningskultur. Tid för forskning/konstnärligt utvecklingsarbete förs in i 
kompetensutvecklingsplan och bemanningsplan.  

Riskanalys	  
Ansökningskultur. Utbyggnad av grundforskning i industridesign försvåras om ansökningskultur 
inte etableras där fler har kunskap och kompetens att skriva ansökningar.  
Finansiering. Fakultetsfinansierad grundforskningtid inte tilldelas institutionens forskare, då 
kriterier inte passar in på designforskning/konstnärligt utvecklingsarbete. Utbyggnad av 
grundforskning i industridesign är också beroende av att det sker en motsvarande utveckling av den 
externa forskningsfinansieringen, nationellt och internationellt. En sådan utbyggnad av  ämnesspecifik 
grundforskning sker inom ramen för t.ex. VRs satsning på konstnärlig forskning, men den är i 
jämförelse fortfarande mycket begränsad. 
Handledning. Få egna seniora forskare gör att intern handledarkompetens inte räcker till för att 
bygga ut forskarutbildningen.  

 

Samverkan och innovation 
I kursiv anges Universitetsstyrelsens prioriterade mål, med följande kommentar och/eller åtgärd 
relevant för Designhögskolan.  
 
Integrerade utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljöer: Skapa förutsättningar för fler 
lärare/forskare att bli delaktiga i samverkansprojekt mellan näringsliv, offentlig sektor och 
akademi. En väl etablerad integration av utbildning, forskning och innovation finns vid 
Designhögskolan genom projektsamarbeten med näringsliv, myndigheter och samhälle. Genom att 
hitta fler samarbetsmöjligheter med andra institutioner vid Umeå universitet, kan vi erbjuda fler 
möjligheter för forskare och studenter i andra miljöer att samarbeta med våra forskare och studenter.  
 

Visioner	  och	  strategier	  
Designhögskolan är en av världens främsta aktörer för samverkan inom designutbildning och -
forskning med näringsliv och externa parter, och är en självklar samverkanspartner för internationella 
och nationella företag, myndigheter och designintressenter. Genom vår verksamhet kan vi driva och 
medverka till synliggörande och använding av industridesign inom många områden, och kan genom 
detta påverka synen på industridesign inom svensk industri. Designhögskolans strategiska arbete för 
konsolidering och utveckling av forskningssamverkan inom universitetet leder till en ökad 
internationell synlighet av fakulteten och Umeå universitet. Konstnärligt campus är en knutpunkt även 
för andra institutioner än de som finns inom området, och öppnar upp för ökade samverkanskontakter 
mellan samtliga fakulteter.  
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Mål	  
Internationell och nationell mötesplats. Etablera Designhögskolan än tydligare som en 
dynamisk mötesplats för aktiva inom designeryrke och designforskning genom olika aktiviteter, 
konferenser, utställningar, events.  
 
Ökat utbytesbaserat samarbete. Hitta nyckelsamarbetsaktörer vid andra lärosäten, institutioner 
och utbildningar inom industridesign för att öka lärarutbyte, studentrekrytering och studentutbyte, 
samt med byråer och industrier för lärarutbyte och studentpraktik.  
 
Ökat samarbete med externa parter. Hitta nya former och vägar att bygga starkare, mer 
strategiska och mer långvariga relationer till de företag, byråer och organisationer med vilka vi har/har 
haft projektsamarbeten, handledarsamarbeten och där studenterna gör praktik, för att marknadsföra 
oss och skapa nätverk som gynnar våra studenter.   
 
Konstnärligt campus. Vi verkar för ett dynamiskt och givande samarbete i utbildning, forskning, 
extern samverkan och andra projekt inom Konstnärligt campus, med de andra enheterna på KC och 
med andra institutioner på UmU och externt.  

Aktiviteter	  
Internationell mötesplats/Företagssamarbete. Vi anordnar utställningar och events som lockar 
nyckelaktörer inom designprofession och designforskning till Designhögskolan och Umeå universitet. 
Fortsatt samverkan med befintliga samarbetspartners, nationellt och internationellt, och utveckling av 
nya områden och arbetssätt för samverkan. 

Utbytesbaserat samarbete. Strategisk plan för lärar-och studentutbyte med andra 
designutbildningar, och med andra strategiska externa partner.  

Företagssamarbete. Professionell kommunikation och uppföljning genom CMR-system. Möjlighet 
att samverka med UmU centralt om CMR-system.  

Internationell och nationell samverkan. Strategiskt samarbete med lokala, nationella och 
internationella designorganisationer, anordnande av events och andra aktiviteter. Verka för mer 
samverkan inom UmU – hitta vägar att samverka med andra i utbildning, forskning m.m.  

Konstnärligt campus. Utveckling av gemensamma kurser, lärarutbyten inom KC, utställningar, 
events och gemensamma samverkansprojekt med externa partner. Utreda möjligheter till gemensam 
administration/gemensamma resurser.  

 

Riskanalys	  
Nya redovisningsmodellen/ekonomi. Extern finansiering av samverkansprojekt och 
terminsprojekt försvåras av höga overheadkostnader. Samverkan inom Umeå universitet kring lärar- 
och supportresurser försvåras på grund av höga mellaninstitutionella påslag och brist på 
gemensamma planerings- och bemanningsrutiner.  
Konsnärligt campus. Om inget fungerande samarbete etableras mellan enheterna på Konstnärligt 
Campus, och om inte hänsyn tas till de olika utvecklingsfaser enheterna befinner sig i, äventyras 
möjligheterna till såväl intern som extern samverkan.  
 

Verksamhetsstöd 
I kursiv anges Universitetsstyrelsens prioriterade mål, med därpå följande kommentar och/eller 
åtgärd relevant för Designhögskolan.  
 
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö: Universitetet ska ta ett samlat grepp om rekrytering av 
lärare i syfte att bland annat genomföra konkurrenskraftiga rekryteringar samt minska den 
genomsnittliga tiden för rekrytering av lektor och professor. (UP, BP, VU). Rekrytering av lärare och 
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annan personal internationellt skulle underlättas markant om det centralt på UmU fanns väl 
fungerande supportsystem och –strategier inom HR-området. Åtgärdspaket och stöd för till exempel 
kontakter med Migrationsverket, Skattemyndigheten, anskaffning av personnummer, flytt, lägenhet, 
bostad, dagis, medflyttande skulle kunna stödjas centralt och inte lämnas till individen/institutionen 
för att stödja en snabb och professionell rekryteringsprocess.  
 
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö: Förutsättningarna för anställningar som lärare ska vara 
attraktiva i ett internationellt perspektiv (RU). För Designhögskolans del är det av särskild vikt vid att 
kunna erbjuda konkurrenskraftiga förutsättningar vid anställning, då vi rekryterar 
industridesignutbildade lärare som ofta också är väldigt attraktiva för näringslivet.  
 
Administration, omvärldsbevakning och kvalitet: Umeå universitets administration ska vara 
effektiv och ett samordnat arbetssätt ska genomsyra hela organisationen. Vi får bra stöd i 
administration av fakulteten, och strävar efter ytterligare samordning av tekniskt-administrativa 
resurser vid Konstnärligt campus.  
 
Administration, omvärldsbevakning och kvalitet: Umeå universitet har en väl fungerande 
omvärldsanalys som visar hur universitetet utvecklas jämfört med övriga lärosäten, bl.a. inom 
ranking, bibliometri och externa forskningsmedel. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt, då det är viktigt 
för oss att förhålla oss proaktivt och reagera på förändringar i designprofession och i designutbildning. 
Vad gäller ranking, skulle vi gärna se ytterligare kriterier för kvalitet i utbildning och forskning än 
bibliometri och forskningsmedelstilldelning – vilket också kunde synas i kvalitetsbaserad tilldelning 
vid UmU.  
 

Visioner	  och	  strategier	  
Organisation och ledarskap fungerar väl, med tydlig ansvarsfördelning och god samverkan inom 
ledningsgrupp och institutionsstyrelse, och god förankring och delaktighet hos samtliga medarbetare 
och studenter. Medarbetarna vid institutionen är, på alla positioner, de bäst meriterade och lämpade 
för sina uppdrag och arbetsuppgifter. Institutionen är en stimulerande och utvecklande arbetsplats för 
alla anställda och studenter, och erbjuder såväl stablilitet som utmaningar och möjlighet att utvecklas 
inom sitt område. Den fysiska arbetsmiljön är god, och stämningen på institutionen likaså. Verktyg, 
lokaler, adminstrativa system och arbetsmetoder är utformade för att nå bästa möjliga resultat, och 
verkstads- och datorutrustning ligger i framkant för de som används i professionen.  

Mål	  
Lednings- och organisationsstruktur. Ny modell för organisation utvecklas och implementeras 
vid institutionen.  

Personalrekrytering. Ökning av antalet lektorer/professorer inom kärnämnen genom rekrytering 
på både konstnärlig och akademisk grund. Strategiska rekryteringar för att möta behov inom tekniskt-
administrativt stöd, som forskningsingenjör, information, verkstadsutbildning.  

Kompetensutveckling. Alla anställda kompetensutvecklas kontinuerligt inom sitt område på både 
yrkesmässiga och akademiska vägar, genom konstnärligt  utvecklingsarbete och genom utbyte med 
industrin och andra utbildare.  

Information och kommunikation. Vår kommunikation internt och externt fungerar väl på alla 
nivåer och i olika medier, och stödjer rekrytering, samverkan, kommunikation och marknadsföring av 
Designhögskolan. 

Anpassade och ändamålsenliga lokaler. Strategiskt arbete för att bättre anpassa befintliga 
lokaler till våra varierande behov.  

Administrativa system. Vidareutveckling av administrativa och tekniska rutiner och supportsystem 
på institutionen och Konstnärligt campus. 

Arbetsmiljö och likabehandling. Studenter och anställda känner till och medverkar aktivt i 
arbetet med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor, och dessa lyfts på ett positivt och berikande sätt i 
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alla relevanta sammanhang. 

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

Aktiviteter	  
Lednings- och organisationsstruktur. Revidering och implementering av ny struktur för 
organisation och ledarskap vid institutionen.  

Ändamålsenliga lokaler. Söka lösningar för mer effektivt utnyttjande av undervisningslokaler och 
studentstudior, samt undersökning av möjligheter till att utöka lokalytorna.  

Personalrekrytering. Fortsatt rekrytering av lektorer/professorer med industridesignerfarenhet i 
kärnämnen. Rekrytering av resurser på forskningsingenjörssidan, samt strategier för att säkra 
kompetens i verkstadsutbildning. 

Information och kommunikation. Säkerställa egen informationskanal/informatör på 
institutionen, samt utarbeta rutiner för intern och extern kommunkation i olika medier och på olika 
nivåer.  

Kompetensutveckling. Uppmuntra all personal till konstnärligt utvecklingsarbete och annan typ av 
kompetensutveckling. Synliggöra tid för kompetensutveckling i bemanningsplanen.  

Administrativa system. Vidareutveckling och effektivisering av den befintliga applikationen för 
intern materialhantering – DOLF – samt gemensamma administrativa lösningar för Konstnärligt 
Campus. Bemanningsplanering av interna och externa lärarresurser sker med god överblick och 
framförhållning, med gott stöd av administrativa lösningar centralt, på Konstnärligt campus och på 
institutionen.  

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

Riskanalys	  
Information och kommunikation. Vi är synliga och framgångsrika globalt. Dock finns en risk om 
stöd i arbetet med kommunikation, externa kontakter och marknadsföring saknas, och 
Designhögskolan måste positionera sig på egen hand. Det stärker visserligen vårt varumärke, men 
bidrar inte då till att stärka Konstnärligt campus eller UmU.   
Rekrytering av personal: risk om system och strukturer centralt gör att vi inte lyckas anställa de 
bäst lämpade för att de inte passar in i anställningsmodellerna, eller för att incitament och 
”paketlösningar” saknas.  
Avancerad utrustning. Om finansiering saknas för att skaffa relevant avancerad utrustning i 
verkstäder och datorlabb, inverkar det negativt på undervisningskvaliteten.  
 


