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Allmänt om Designhögskolan 
Designhögskolan är en institution inom Teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet vid Umeå universitet, som på konstnärlig grund bedriver 
utbildning och forskning i ämnet industridesign. Designhögskolan 
rankas som en av världens bästa designutbildningar av bland andra 
amerikanska Business Week och IDEA, tyska iF och red dot. 
Programutbildningar som gavs 2012 var Industridesignprogrammet, 
180 hp, på grundnivå (på svenska), tre masterprogram om 120 hp 
vardera på avancerad nivå: Advanced Product Design, Interaction 
Design, Transportation Design. Därtill gavs två ettåriga kurspaket, 
Industrial Design Introduction 60 hp (grundnivå), samt Design 
Connections 60 hp (avancerad nivå, avslutades vt 11) – samtliga på 
engelska – och ett femtontal fristående kurser. Designhögskolan ger 
forskarutbildning i industridesign, till stor del finansierad med 
externa medel. Studenter och lärare kommer från hela världen, just 
nu 27 olika länder, och gör Designhögskolan till en internationell och 
inspirerande mötesplats för kreativa människor. Vi samverkar i 
utbildning och forskning med företag och organisationer regionalt, 
nationellt och internationellt.  

Viktigare händelser 
Ranking. Designhögskolan rankades som världens främsta 
designutbildning i Europa samt Nord- och Sydamerika av Red Dot 
Institute (Tyskland), bästa västerländska designskola (4:e bäst 
globalt) av iF (Tyskland) samt 3:e bästa av IDEA (International 
Design Excellence Award, USA). 

Priser och utmärkelser. Två av institutionens anställda lärare 
mottog priser: Thomas Degn erhöll Teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetens samverkanspris, och Tomas Lindehell erhöll Teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris. Fler studenter än 
någonsin tidigare har under året emottagit internationellt 
prestigefyllda priser för examensarbeten eller projektarbeten utförda 
under utbildningen, bland annat Red Dot Award, IDEA, Interior 
Motives Design Awards, och iF Awards. Totalt mottog 
Designhögskolans studenter 22 priser under året.  

Forskarutbildning och forskning. Under året skedde 
institutionens första disputation någonsin, och den nydisputerade 
designdoktorn Camille Moussette rekryterades direkt till Apple i 
Kalifornien. En ny doktorand rekryterades, och två professorer 
installerades under året.    

Samverkan. Under året har 18 terminsprojekt och 26 
examensprojekt genomförts i samarbete med företag, organisationer 
eller myndigheter lokalt, nationellt och internationellt. Vi har haft 
cirka 50 besök och studiebesök (oräknat besök våra från egna 
externa samarbetspartner). Ofta när Umeå universitet eller Umeå 
Kommun gästas av nationella eller internationella besökare, besöker 
man Designhögskolan. Exempel på besökare 2012 är Riksdagens 
kulturutskott, Boeings vice vd Carol Boeing, samt ett antal EU-
kommissionärer. Flera ambassadörer och företagsrepresentanter har 
också besökt oss, liksom rektorer och företrädare för andra 
lärosäten. Därtill tar vi ofta emot studiebesök från nationella och 
internationella universitet, pensionärsgrupper, företag, diverse 
organisationer och gymnasieskolor.  

Priser och utmärkelser 
2012 
 
iF (Germany), Niox Mine, Simon 
Frederiksson (Sweden), APD1. 
iF (Germany), Diver Distress Signal 
System, Dogan Sekercioglu (Turkey) + 
Gosha Galitsky (Israel) APD1 + Carol 
Tang (China) IxD1. 
Guldmyran (Sweden), Flying with 
Infants/Airborn, Malin Grummas 
(Sweden), APD2. 
IDEA - Gold (USA), Surface-mount 
Micro Dialysis, Cenk Aytekin (Turkey) 
+ John Ju Seok Lee (New 
Zealand/South Korea), APD2. 
IDEA - Gold (USA), C-Thru Smoke 
Diving Helmet, Ömer Haciomergolu 
(Turkey), APD2. 
 IDEA - Silver (USA), Underwater 
Mobility for Disabled Divers, Emil 
Orman (Sweden), APD2. 
IDEA - Bronze (USA), Harvesting 
Sugercane on Hillside Plantations, 
Franciso Lindoro (Mexico), APD2. 
IDEA - Bronze (USA), Postal Pod, 
Dogan Sekercioglu (Turkey), APD1. 
Best - Gold (New Zealand), Breathe 
Easy, Alastair Warren (New Zealand), 
APD1. 
James Dyson Award (New Zealand), 
Axolotl - A Selective Bio-Harvester, 
Nick Ross (New Zealand), APD2. 
Core77 Design Awards (USA), 
Ergonium, Maxime Dubreucq (France), 
APD1. 
Spark Award (USA), Ergonium, 
Maxime Dubreucq (France), APD1. 
Red Dot (Germany), Boomer RC-M, 
Carlos Arturo Torres (Colombia), 
APD1. 
Red Dot (Germany), Boltec 04, Dawid 
Dawod (Sweden), APD1. 
Red Dot (Germany), Hyperion, Kim 
Risager (Denmark), APD1. 
Red Dot (Germany), 100 BPM, Natalie 
Vanns (UK) + Maxime Dubreucq 
(France), APD1 + Shivanjali Tomer 
(India), Doris Feurstein (Austria), IxD1. 
Interior Motives Award - Best 
Production Interior, Eric Leong 
(Canada), TD2. 
Berman Autostyle - 1st Prize, Eric 
Leong (Canada) and Yong-Fei Han 
(France), TD2. 
Move2030 - 1st Prize, Armand 
Bentzen (Norway), TD2 
IxDA'12 awards - 1st Prize, Spotify 
Box,  Jordi Parra (Spain) IxD2. 
OzCHI 2012 Student Challenge - 
1st Prize, Desmond Wong, Henriette 
Stykow (Germany), Jesscia Williams 
(Great Britain), Karey Helms (USA)och 
Victor Woronowicz (Poland) , IxD1. 
Polarbröds Uppstickarpris, Simon 
Lindberg (Sverige), BA2  
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Utställningar, konferenser och events. Vi har själva arrangerat och även deltagit i utställningar 
och andra publika arrangemang. Bland de viktigaste var vår egen examensutställning och symposiet 
UID Design Talks som hölls i juni 2012 och besöktes av ett hundratal inbjudna gäster från näringslivet 
under symposiet och vernissagen, anordnandet av ett internationellt forskningssymposium inför DRS-
konferensen 2014, samt deltagandet i planeringen och genomförandet av invigningen av Konstnärligt 
Campus. Delar av vår examensutställning har ställts ut för branschfolk hos Semcon i Göteborg.  

 

Personal 
Vid institutionen arbetade i december 2012 totalt 38 personer (motsvarande 32,5 heltidsekvivalenter), 
varav 40% kvinnor och 60% är män. Könsfördelningen bland adjunkter är 70% män och 30% kvinnor. 
Bland TA-personal är huvuddelen av administratörerna kvinnor (88%) och bland teknikerna är 100% 
män. Av doktoranderna är 40% kvinnor. Medelålder för män är 46 år och kvinnor 47 år. 

Föräldraledighet under en längre period än 10 dagar (föräldraledighet på hel- och deltid) togs under 
2012 ut under sammanlagt 652 dagar av 10 personer, 25% av dagarna togs ut av kvinnor och 75% av 
män. 4 av de anställda har varit föräldralediga på deltid under året. När det gäller tillfällig vård av barn 
så har totalt 28 dagar tagits ut under 2012, kvinnorna står för 10% och männen för 90% av detta 
uttaget. 

Institutionen uppmuntrar aktivt anställda att ta ut föräldraledighet, och försöker underlätta för 
anställda med barn att kombinera förvärvsarbetet med föräldraskap. Arbetssituationen för 
småbarnsföräldrar underlättas bland annat genom att möten inte läggs tidigt på morgonen eller sent 
på eftermiddagen, och hänsyn tas även i planering av undervisning för att underlätta för studenter att 
kombinera sina studier med föräldraskap. När det gäller sjukfrånvaro har personalen varit 
frånvarande totalt 691 dagar, varav 631 (91%) av dessa dagar är sjukfrånvaro över 14 dagar (gällande 
tre anställda). 

Under 2012 har tre personer (industridesigner, språkkonsult och universitetsadjunkt) avslutat sina 
anställningar på Designhögskolan, i början av 2013 har två industridesigner till avslutat sina tjänster. 
På grund av rehabilitering har vikarier tagits in på tjänsten som personaladministratör under året, i 
januari 2013 blev en av dem tillsvidareanställd på Designhögskolan. 

Utbildning 
Antalet helårsstudenter låg på 157 HST, vilket var tio mindre än planerat. Anledningen till bortfallet av 
HST var dels att fler studenter än planerat begärde studieuppehåll eller förlängt studieuppehåll på 
grund av praktik, samt att en ettårig kurs ställdes in pga. för få sökande.  Av det totala antalet 
producerade HST ligger 2/3 på programutbildningar och 1/3 på fristående kurser.  
 
Antalet studerande på de fyra olika programmen, Industridesignprogrammet 180 hp, 
masterprogrammen Interaktion Design 120 hp, Advanced Product Design 120 hp och Transportation 
Design 120 hp, uppgick till 96 under vårterminen 2012 och till 107 under höstterminen 2012.  

Vi tog emot 6 utbytesstudenter från Norge, Mexico, Taiwan och USA. Under 2012 beviljades 
studieuppehåll för 26 programstudenter under vårterminen och 29 programstudenter under 
höstterminen för att göra praktik vilket vi starkt rekommenderar dem att göra. Studieuppehållet varar 
ett år. 

Vi ger ett antal fristående kurser för studenter inom andra programutbildningar och även kurser 
öppna för alla behöriga sökande (ett ettårigt kurspaket, sju programkurser och sex öppna kurser). De 
programkurser vi ger kurser för är Civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik & Design, 
Civilekonomprogrammet i Service Management, Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 
Samhällsplanerarprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Antalet 
studerande på fristående kurser uppgick till 128 under vårterminen och 180 under höstterminen 2012. 

Vi rekryterar studenter av hög kvalitet till våra programutbildningar. Till Industridesignprogrammet 
rekryteras studenter från de nordiska länderna (2012: 5 sökande per plats). Masterprogrammen 
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(2012: 7-12 sökande per plats) och den ettåriga kursens studenter 
rekryteras från hela världen. Kvalitetskraven vid antagning leder 
ibland till att alla studieplatser inte kan fyllas på Masterprogrammen.  

Ungefär 80% av studenter på våra engelskspråkiga utbildningar har 
annan nationalitet än svensk. Inslaget av utländska studenter ligger på 
nästan 50 % av alla programstudenter. Av MA-studenterna är mer än 
77 % (59 studenter) utländska och 21 (drygt 36%) av dem har sin 
härkomst utanför EU. Totalt var ungefär 40 nationaliteter 
representerade bland de sökande till program och ettåriga kurser 
läsåret 2012-2013, och bland de som antogs var 26 nationaliteter 
representerade. De allra flesta kurserna på de olika programmen, och 
även de fristående kurserna, ges på plats i våra egna lokaler.  

Könsfördelningen på de olika programmen varierar, men generellt är 
män i starkt övervikt. Under kalenderåret 2012 var könsfördelningen, 
totalt, på Industridesignprogrammet 47 män och 24 kvinnor. På 
Masterprogrammen bestod studentgrupperna av: Interaction design 
22 män och 24 kvinnor,  Advanced Product Design 27 män och 10 
kvinnor, och Transportation Design 24 män och 3 kvinnor. På den 
ettåriga kursen hade IDI 19 män och 9 kvinnor, medan fördelningen på 
övriga fristående kurser låg på 55% män och 45 % kvinnor. 

Under 2012 har rekryteringsinsatser genomförts både nationellt och 
internationellt genom deltagande i konferenser och mässor och 
benchmarkingbesök på möjliga samarbetsuniversitet samt genom att 
arrangera egna utställningar och andra aktiviteter. Designhögskolan 
och Konstnärligt campus har också representerats vid studentmässor i 
och utanför Umeå. Benchmarkingbesök har bland annat gått till 
designutbildningar, och företag, i Tyskland, Frankrike, Finland och 
USA. Representanter för Designhögskolan har deltagit i konferenser 
och möten inom Cumulus- och Cirrusnätverken (internationellt 
respektive nordiskt nätverk för designutbildningar).  

Vi har genomfört workshopveckan Prototyping the Future för all 
personal och anställda, med externa experter som workshopledare. 
Den årliga examensutställningen med symposiet UID Design Talks 
genomfördes vid läsårets slut, och attraherade en mängd 
branschkontakter nationellt och internationellt.  

Forskning och forskarutbildning 
Under 2012 har två professorer installerats vid institutionen, varav den 
ene rekryterats för att leda det forskningsstrategiska arbetet vid 
institutionen, samt ansvara för forskarutbildningen. Tre postdoc-
stipendiater har varit verksamma vid institutionen, och arbete har 
pågått för att knyta gästprofessorer till institutionen inom 
forskningsprojektet Prototyping Practice som finansieras av de medel 
som avsatts för att bygga upp forskning vid Konstnärligt campus. Vid 
medarbetar- och kompetensutvecklingssamtal har forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete inom olika områden tagits upp till 
diskussion med samtliga anställda, och ytterligare information om 
möjligheter att söka konstnärliga utvecklingsmedel har informerats om 
på personalmöten och planeringsdagar. Kriterier för 
fakultetsfinansierad forskningstid omfattar ännu inte kriterier för konstnärligt utvecklingsarbete, eller 
designspecifika forskningsrelaterade publicerings- och finansieringsvägar, varför institutionen 
jämförelsevis med andra av fakultetens institutionen inte heller i år kommit ifråga för vare sig 
fakultetsfinansierad forskningstid eller fakultetsfinansiering av professurer. Vid institutionen bedrivs 

Terminsprojekt 2012 

Industridesignprogrammet (BA) 

BA1, vårtermin, 2012, Emballage som en 
hållbar upplevelse, 7 veckor, Olofsfors AB 

BA2, vårtermin, 2012, Attraktiv ramp för 
nya målgrupper, 6 veckor, FEAL AB 

BA2 och BA3, höstterminen 2012, Hot 
team - Innovationsprojekt, Nästa 
generation styrdon för skördare, Komatsu 
Forest AB. 

MA Transportation Design 

TD1, Autumn term 2012, Volvo City 
Vision 2030, 10 weeks, Volvo Group, 
Sweden. 
TD1, Spring term 2012, The Car As An 
Event, 10 weeks, Volkswagen, Germany. 
TD2, Autumn term 2012, Control | 
Controlled, 10 weeks, Volvo Cars, 
Sweden. 

MA Advanced Product Design 

APD1, Spring term 2012, Sensing the 
Future, 10 weeks, Whirlpool, Italy. 
APD1, Autumn term 2012, Optimal 
Home Fire Safety, 10 weeks, 
Länsförsäkringar Västerbotten, Sweden 
(Umeå). 
APD2, Autumn term 2012, Plumbers 
Future Working Environment, 10 weeks, 
Ostnor AB, Sweden (Mora). 

MA Interaction Design 

IxD, spring term 2012: ”Language Learning 
through Participation”, (tjänstedesign), 
Microsoft, USA & Interactive Institute, 
Stockholm  

IxD1 Autumn term 2012”Operator 
environment for mining operations that 
increases usability and user experience” 
(professionella användare), Atlas Copco 
Industrial Design Competence Center, 
Örebro 

IxD2, autumn term 2012 ”Interaction 
Concept: Transformative Transactions: 
Designing for New Banking Experiences" 
oktober-december 2012 (designkoncept), 
Itaú Unibanco, Brasil 

Fristående kurser 

Industrial Design Introduction 60 hp, 
tjänstedesignprojekt (4 v), Umeå Folkets 
Hus AB, Umeå, samt ergonomiprojekt (5 
v), Husqvarna/Gardena, Stockholm.  

Cognitive design 7,5 hp, 
interaktionsdesignprojekt (5 v) Umeå 
Älvdal, Umeå. 

Design och miljö för Service management 15 
hp, projekt i tjänstedesign (10v), 
Busspendling Umeå-Sävar, Be 
Green/Umeå Kommun (Umeå).  

Beteende och estetik i planeringen 15 hp, 
Äventyrslekplats på Umedalen (10v), 
Urban Forum/Umeå 2014/Umeå Kommun 
(Umeå).  

Strategisk design och produktutveckling, 15 
hp, projekt (5v), U-form, Sävar. 
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forskningsprojekt och konstnärligt utvecklingsarbete inom 
det nationella nätverket PIEp, Product Innovation 
Engineering Program, ett nationellt program finansierat av 
VINNOVA som syftar till att stärka svensk förmåga till 
innovativ produkt- och affärsutveckling i Sverige.  

Totalt omsatte Designhögskolan ca 8,9 miljoner inom 
forskning och forskarutbildning under året. Pågående 
forskningsprojekt 2012 var: Trafiksäkerhetsinnovationer 
baserade på fältdata, finansierat av FFI (Fordonsstrategisk 
Forskning & Innovation), Vinnova. Volvo SET – Säkra & 
Effektiva Transporter, finansierat av FFI, Vinnova. 
Huvudsökande: Volvo. System för användardriven 
tjänsteinnovation (SATIN), finansierat av EU Mål 2, 
Huvudsökande: Centre for Distance-spanning 
Technologies, Luleå tekniska universitet i samarbete med 
bl.a. Ericsson research, Telia m.fl. Product Innovation 
Engineering Program – PieP. Programmet finansieras av 
Vinnova och genom samarbete med näringslivet. 
Projektpartners är LTU, KTH, CTMH, HJ, LTH samt 
UmU. Utveckling av den patientnära miljön vid 
strålbehandling (CMTF-affärutveckling) genom 
Radiofysik, finansierat av Tillväxtverket. Interaktiva 
miljörum genom FältCom, finansierat av Vinnova. 
Framtida mötesrum – designrenovering av Umeå Folkets 
Hus. Samarbetsprojekt inom Konstnärligt Campus. 
Finansierat av Umeå Kommun. 

Inom forskarutbildningen har rutiner och struktur 
ytterligare befästs sedan tillträdet av en professor med 
ansvar för forskarutbildningen. Ett handledarkollegium 
sammanträder en gång per termin för att diskutera och 
gemensamt hantera forskarutbildningsfrågor. En kurs i 
designteori har getts inom forskarutbildningen vid 
institutionen, och fler kurser har utarbetats för att ges 
under 2012. Doktorander har varit aktiva med 
publiceringar och konferensdeltagande, och även på tjugo 
procent inom sina tjänster deltagit i undervisning eller 
annan institutionstjänstgöring. Ett flertal av 
Designhögskolans forskare och doktorander presenterade 
papers och posters vid den internationella 
designforskningskonferensen DRS2102, Bangkok.  

Samverkan och innovation 
Ett omfattande samarbete har under 2012, liksom under 
tidigare år, skett med industri, offentlig verksamhet och 
näringsliv. Detta är en central del i Designhögskolans 
verksamhet, och en av de viktigaste för att våra studenter 
ska bli attraktiva på en nationell och internationell 
arbetsmarknad. Genom systemet att ständigt engagera 
professionella industridesigner som handledare och 
föreläsare har vi mycket goda relationer med den svenska 
industridesignkåren och bidrar dessutom till studenternas 
anställningsbarhet. Samarbete med representanter för 
yrkeskåren sker även vid antagning av studenter, 
diskussion om yrkets utveckling och i examensarbetena. 

Examensarbeten 2012 
Se projekten på http://designtalks.dh.umu.se/12  

Industridesignprogrammet (BA) 
Childcare-enabled Wheelchair Concept, Cindy Sjöblom, 
Västerbottens läns landsting 

A Walking Aid for Daily Life Activities, Carl Östlund, Swereco 

Surface lift adapted for today´s user, Hanna Olausson, Åre 
Skistar och Bubergsgården 

Climbing for Arm Amputees, Öyvind Norheim 

Increased awareness during hunting in the forest, Gustaf Mood, 
Jägarförbundet 

Making it easier to reap the health benefits of plants, Rasmus 
Tretow, Plantagon 

An intuitive and accessible escape hood for an underground 
mine, Fredrik Aaro, LKAB 

Power Tool fo Forest Clearing, Viktor Rosendahl, SLU och 
Sveaskog 

Enabling faster and more adequate emergency response for 
motorcyclists in traffic accidents, John Vikström, SMC, 
Trafikverket och Pawsec AB 

Making public information accessible for the visually impaired, 
Johan Grönskog, Umeå kommun och Synskadades Riksförbund 

MA Transportation Design 
Volkswagen Trimaran Concept, Kosin Voravattayagon 
(Thailand), VW, Germany. 

Audi Elite, Eric Leong (Canada), Audi, Germany and Semcon, 
Sweden. 

Volvo Trucks: A Trucker's Pride, Volvo Group, Sweden. 

MA Advanced Product Design 

Construction Demolition Waste Management in Mega 
Cities, Ömer Haciomergolu (Turkey), Atlas Copco, Sweden. 

Asthma Wellness Kit, Cenk Aytekin (Turkey), Philips, The 
Netherlands. 

Specimen Sample Transportation in Lesotho, John Ju Seok Lee 
(New Zealand/South Korea), Riders for Health, UK. 

Flying with Infants/Airborn, Malin Grummas (Sweden), (own 
project). 

Paving the Megcity, Gosha Galitsky (Israel), Dynapac, Germany. 

The Future of Forestry/ Axolotl - A Selective Bio-Harvester, 
Nick Ross (New Zealand), Skogstekniska klustret, Sweden 
(Västerbotten). 

 Sustainable Food, Mansour Ourasanah (USA), Kitchen Aid, 
USA. 

Volvo Hauling Modularity Concept, Ayca Kinik Altuner 
(Turkey), Volvo Trucks, Sweden. 

Autonomous Harvester, Juan Loredo (Mexico), Skogstekniska 
klustret, Sweden (Västerbotten). 

MA Interaction Design 
Camila Carneiro: "Accessibility for Illiterates" (i samarbete med 
Itaú Unibanco, Brasilien)  

Erik Rydell: "The Virtual Donation Challenge" (oberoende 
projekt)  

Ine Marie Vassøy: "Talkinsex" (oberoende projekt)  

Jennifer Sarich-Harvey: "Project Genetica" (oberoende projekt)  

Meng Meng: "Sustainable Shared Living" (i samarbete med 
Bostaden, Umeå)  

Ngatye-Brian Oko: "Amplify - Finding opportunities on 
obsolete electronics" (i samarbete med Electrolux och Fab Lab, 
Barcelona)  

Nirvana Soltani: "Multi-sensory Food Design" (i samarbete med 
Interactive Institute, Umeå)  

Soramist Chintanamanus: "The SYNC" (i samarbete med 
ChangeFusion, Bangkok)  

Yangchen Zhang: "I was Here" (i samarbete med Norsjö 
kommun)  
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Under året har 18 terminsprojekt och 26 examensprojekt genomförts i samarbete med företag eller 
myndigheter. Våra studenter har under studieuppehåll mellan år 1 och år 2 på masternivå, eller som 
en integrerad del av utbildningen på kandidatnivå, gjort praktik på ett stort antal designbyråer och 
designavdelningar.  
 
En av våra viktigaste events för samverkan och nätverkande är UID Design Talks som hålls i samband 
med vår examensutställning. 2012 deltog ett stort antal företagsrepresentanter vid UID’12, och flera 
höll även portfoliogranskningar som ledde till att flera studenter blev erbjudna anställning redan 
under eventet. Hösten 2012 hölls symposiet IxD Fall Summit under en dag, där flera externa talare 
deltog, och ungefär 150 deltagare närvarade. Under våren deltog Designhögskolan i planeringen och 
genomförandet av invigningen av Konstnärligt campus, inklusive en utställning av studentprojekt på 
Bildmuseet tillsammans med de två andra högskolorna på Konstnärligt campus. I november 
anordnade enheterna ett gemensamt öppet hus på Konstnärligt campus, A Glimpse of Umeå Arts 
Campus, som var välbesökt. Möten och planering för utveckling av idéer för strategiskt samarbete i 
utbildning och administration på KC har skett i olika konstellationer under året.  
 
Designhögskolan tar ofta emot besökare som vill ta del av vår verksamhet inom såväl utbildning som 
forskning. Under ett läsår handlar det om allt från studiebesök från föreningar, skolklasser och 
företagsbesök till mer officiella besök från ambassadörer eller ministrar. Många vill specifikt besöka 
Designhögskolan, och vi ser en ökande andel besökare som mer generellt vill komma till Konstnärligt 
campus. Dessa besök ser vi som mycket viktiga, både för att nå ut med vår verksamhet, och som 
möjligheter att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten såväl för Designhögskolans och 
Konstnärligt campus som för Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens och Umeå universitets räkning. 
Under året har besökare bland annat varit Riksdagens kulturutskott, Boeings vice vd Carol Boeing, 
samt ett antal EU-kommissionärer samt ett stort antal andra. Totalt har vi tagit emot mer än 50 
studiebesök under året.    
 
I många fall vill även aktörer från andra delar 
av universitetet samt externa aktörer anordna 
träffar och evenemang på Konstnärligt 
campus, och då ofta i Designhögskolans 
lokaler. Under året har Designhögskolan 
bland annat stått värd för bland annat 
invigningen av Arcum, Arktiskt Centrum vid 
Umeå universitet och Swedbanks styrelses 
årsmöte.   
 
Vi har också själva gjort ett flertal studieresor, 
både inom och utom landet, såväl till företag 
och konsultbyråer som i syfte att knyta 
kontakter och benchmarka gentemot andra 
designutbildningar. Designhögskolan ingår i 
det nordiska nätverket för designutbildningar 
Cirrus samt den internationella 
motsvarigheten Cumulus, samt i det 
internationella forskningsnätverket Design 
Research Society, den nationella 
forskarskolan Designfakulteten, och i 
forskningsnätverket kring PIEp, varav de 
båda senare haft internat på Designhögskolan 
under året. Vi har under 2012 deltagit med 
representanter i dess nätverks möten vid 
olika platser i världen.  
 
Under året har också samarbete skett med organisationer inom designområdet och akademin, där 
Designhögskolans personal deltar i styrelser eller arbetsgrupper: Design Västerbotten, PieP, SVID, 

Studenter på praktik 2012: TOYOTA BOSHOKU, Japan. 
DAIHATSU, Ikeda City, Japan. ICONA, Shanghai, China. MIA 
ELECTRIC, Cerizay, France. BMW CARS, Munich, Germany. 
BMW DESIGNWORKS, Munich, Germany. BMW MOTORCYCLES, 
Munich, Germany. AUDI CONCEPT STUdio, Munich, Germany. 
FORD MOTORS, Cologne, Germany. BENTLEY MOTORS, Crewe, 
UK. KISKA, Salzburg, Austria. VOLVO CARS, Gothenburg, 
Sweden. SCANIA TRUCKS, Gothenburg, Sweden. B&O, Munich, 
Germany. SEAT, Martorell, Spain. IDEO, San Francisco, USA. 
IDEO, Boston, USA (x 2 studenter). LUNAR DESIGN, San 
Francisco, USA. HUSQVARNA, Stockholm, Sweden. ZIBA DESIGN, 
Munich, Germany. ATLAS COPCO, Örebro, Sweden (x 2 
studenter). HARMAN INTERNATIONAL, China. DESIGNIT, 
Copenhagen, Denmark (x 2 studenter). DESIGNIT, Germany, 
Germany. DESIGNIT, Oslo, Norway. PHILIPS HEALTHCARE, 
Eindhoven, The Netherlands. TOYOTA BOSHOKU, Nagoya, 
Japan. VOLKSWAGEN, Wolfsburg, Germany. BOSCH/SIEMENS 

DESIGN, Munich, Germany. PILOTFISH, Munich, Germany. TEAMS 
DESIGN, Chicago, USA. MYRA INDUSTRIELL DESIGN (Sthlm), 
HOWL (Sthlm), IDESIGN (Sthlm), MAX DAVID ERIKSSON 
DESIGN (Sthlm), WHITE ARKITEKTER (Gtb), FRENDLY FUTURE 

(Umeå), XTREME/ÅRE SKIDFABRIK (Åre), LERVIK DESIGN (Sthlm), 
CLIFF DESIGN (Gtb), LIGHTHOUSE INDUSTRIAL DESIGN 

(Gtb),  ZENIT DESIGN GROUP (Malmö), TRANSFORMATOR DESIGN 
GROUP (Sthlm), FLODA31 (Umeå). DESIGN PEOPLE, Århus, 
Danmark. DESIGNIT, München. DESIGNIT, Oslo. VERYDAY, 
Stockholm. FROG, Seattle. GOOGLE, London. HARMAN, Kina. 
IDEO, Boston. IDEO, Chicago. IDEO, München. IDEO, New 
York. RESEARCH IN MOTION, Dublin. SMART DESIGN, San 
Francisco. TOOLHOUSE, Bellingham. VELVET, Tallinn 
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Aaltouniversitetets styrelse, Tekniska högskolans styrelse, Fakultetsnämnden för Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet, Infotech styrelse/styrgrupp; Vitecs styrelse, Designfakultetens styrelse, 
Århus designhögskolans styrelse, Design Akademin; Nordes; Kasthalls styrelse; TaiK 
Alumnitoiminnan neuvottelukunta. 
 
Då vi har ett nära samarbete med näringsliv och omgivande samhälle, är många av våra aktiviteter på 
ett eller annat sätt kopplade till extern samverkan. Under året har vi haft ett flertal besök av företag 
och designbyråer som fungerat som lärare och handledare i våra utbildningar, och som även haft 
möten i arbets- eller praktikrekryteringssyfte med studenter som fått visa sina projektportföljer.  Vår 
personal håller ofta föredrag i samband med studiebesök vid Designhögskolan, men också vid andra 
lärosäten och i många utomakademiska sammanhang.  Flera har undervisat vid andra utbildningar, 
som till exempel KTH i Stockholm och Royal College of Art i London.  En av våra lärare anlitas som 
pedagogiskt sakkunnig av Chalmers tekniska universitet i Göteborg.  

Verksamhetsstöd 
De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en kvalitativt högtstående, och specialiserad, 
forskning och utbildning i industridesign vid Designhögskolan är förhållandevis goda. En stor 
osäkerhetsfaktor är situationen kring finansieringen av stipendier för icke-EU-studenter, vilket är 
kännbart för Designhögskolans möjligheter att kunna anta de bäst lämpade studenterna till våra 
utbildningar. Vi har aktivt arbetat med strategier för att möjliggöra avgiftsbefrielse för antagna 
studenter från tredje land, och för att bibehålla den höga kvaliteten bland våra sökande, genom 
samarbeten för att finansiera avgifter, stärka utbytesmöjligheter genom avtal, och initiera riktade 
rekryteringsinitiativ inom EU, men det saknas fortfarande tillräckliga nationella och lokala strukturer 
för att hitta en långsiktig stabilitet. Det nya tilldelnings- och redovisningssystemet har också påverkat 
institutionens verksamhet på ett kännbart sätt, samt lett till oklarheter vad gäller reella kostnader, då 
uppföljning och redovisning varit svårt att överblicka jämfört med tidigare år. Vi har ett underskott 
från tidigare otillräckligt finansierade forskningsprojekt, och arbetar intensivt med att genom olika 
åtgärder åter få institutionens ekonomi i balans.  

Designhögskolan har ett delat ledarskap med en rektor och en prefekt, samt en biträdande prefekt. 
Arbete har pågått under 2012 för att genomföra en organisationsförändring, och i december 2012 
beslutades om en ny organisation med en förändrad styrelseform där externa ledamöter kommer att 
ingå i den strategiska styrelsen för institutionen. Beslut fattas löpande av rektor och prefekt vid 
beslutsmöten, och ärenden bereds i råden för utbildning, forskning och samverkan samt i gruppen för 
arbetsmiljö, hälsa och likabehandling. 

Varannan månad hölls personalmöten, varje månad skolmöten där samtliga studenter tillsammans 
med personalen medverkade, och varje vecka veckomöten med personalen där information gavs och 
hämtades in. Vid läsårets slut, i juni 2012, hölls en personaldag för att samla upp erfarenheter från 
läsåret. Inför start av läsåret 2012/2013 hölls ett tvådagars upptaktsmöte med all personal i Medlefors. 
Prefekten har erbjudit årliga medarbetarsamtal för all personal, där de flesta medarbetare haft samtal, 
och rektor och prefekt har gemensamt hållit kompetensutvecklingssamtal med alla. Vi har fortsatt 
arbeta med strategiska möten och Grand Plan-möten. En mötesplan som omfattar hela läsåret samt 
andra gemensamma dokument finns nu på vårt webbaserade intranät.  

Lärarstaben utgörs nu av 17 lärare i kärnämnen och ytterligare ca 60-100 externa lärare per läsår. 
Grundprincipen för bemanning är att en bas av fast anställda lärare erbjuder stabilitet och kontinuitet 
medan externa lärare/handledare ger hög grad av professions- och näringslivsanknytning. Samtidigt 
gör detta bemanningen svår att överblicka mer än en termin i förväg, då situationen för de externa 
lärarna kan variera kraftigt. Utöver dessa förändringar har Designhögskolan fått tre professorer varav 
en är kvinna och två är män, där samtliga tillträdde sina tjänster i januari 2012. Under hösten har 
rekryteringen av en kommunikatör tillsammans med Arkitekthögskolan pågått, och från februari 2013 
finns den personen på plats. Under året har även rekryteringsprocessen för en lektor i industridesign, 
två doktorander samt tre post-docs inletts. 


