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ARKITEKTHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET

Internationell miljö med 
hållbar profil & unikt läge
ARKITEKTHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET (UMA) startades 2009 och bedriver utbildning och forskning 
inom ämnesområdet arkitektur. Institutionen ger två utbildningsprogram, det femåriga Arkitektprogrammet som leder till en 
arkitektexamen och Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad som leder till en konstnärlig masterexamen. Institutio-
nen intar en unik geografisk och akademisk position i Sverige. Här läggs stort fokus på att reflektera kring social och ekologisk 
hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design. Skolan präglas också av dynamiken mellan det lokala och regionala 
läget i norra Sverige, och den internationella karaktären med lärare, gäster och studenter från hela världen. Den undervisande 
personalen är en mix av olika nationaliteter med erfarenhet av såväl att undervisa i olika internationella akademiska miljöer 
som att utöva yrkespraktik under olikartade förhållanden över hela världen. 

Undervisningen i arkitektur skiljer sig från traditionell universitetsundervisning på så sätt att den i huvudsak består av projekt-
arbete med handledning – i grupp och individuellt. I fokus står praktiskt arbete i verkstäder och studior där studenterna lär sig 
skapa ritningar och modeller. Under terminens gång kombineras projektarbetet med kurser i bland annat samhällsplanering, 
arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi. Studenter på Arkitekthögskolans program får egna arbetsplatser i skolans 
studio. De får arbeta med modeller i olika skalor, och experimentera med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt 
byggande och arkitektoniska iscensättningar i en fysisk miljö. På skolan finns tillgång till avancerad utrustning och verkstäder 
för trä, metall och gjutning samt 3D-skrivare och laserskärare.  
 
Under de senaste åren har arbetet vid arkitekthögskolan haft en stark inriktning mot uppbyggnad och utveckling av skolans 
utbildningar och under 2019 hade skolan 276 helårsstudenter. Detta har varit nödvändigt men har också inneburit att mindre 
resurser kunnat läggas på uppbyggnaden av en stabil och kreativ forskningsmiljö. En utmaning för de kommande åren är 
därför att bibehålla och säkerställa hög kvalité på Arkitekthögskolans program samtidigt som man succesivt bygger förutsätt-
ningar för en produktiv forskningsmiljö. Det är av stor vikt för skolan och inte minst för dess utbildningar att man kan bedriva 
utbildning och forskning parallellt. Ett långsiktigt mål blir därför att verka för en miljö där man också på sikt kan återetablera 
en fungerande forskarutbildning inom arkitekturområdet, en vision som påverkar många av de strategier vi lyfter fram i denna 
verksamhetsplan och i vår aktivitetsplan.  En utmaning här blir att bygga upp en miljö med tillräcklig kritisk massa för att 
kunna upprätthålla en forskarutbildning. Arkitekthögskolan är i detta sammanhang en relativt liten aktör och vi kommer 
därför att undersöka alla möjligheter till forskningssamarbeten med närliggande ämnen och institutioner, såväl lokalt som 
nationellt och internationellt. Arkitekturämnet är ett brett ämne som i mycket hög utsträckning överlappar mot många andra 
områden inom såväl samhällsvetenskap, humaniora och teknik. Detta lyfts även fram i Vetenskapsrådets skrift: 
”Forskningsöversikt 2019: Konstnärlig forskning” där ”Öka möjligheter till samarbeten med andra forskningsområden” anges 
som ett av flera viktiga framtida utvecklingsområden för den konstnärliga forskningen. Umeå universitet är ett bredduniversi-
tet och vi bedömer därför möjligheterna till gränsöverskridande samarbeten inom forskning och forskarutbildning som goda. 

Arkitekthögskolan har i oktober 2019 totalt 23 anställda (heltidsekvivalenter).  Av dessa är 16 läraranställningar med en 
tyngdpunkt på adjunkter (10) och 7 T/A-personal. Lärargruppen har hög professionskompetens men sett i relation till skolans 
undervisningsuppdrag är vi relativt lågt bemannade vilket lett till att vi under 2019 arvoderat externa lärare motsvarande sex 
heltidstjänster för att delta i undervisningen.  Detta har medfört relativt höga kostnader och även svårigheter att långsiktigt 
planera bemanningen i undervisningen. Vi avser därför de kommande åren genomföra en satsning på att rekrytera personal 
på fasta läraranställningar, en satsning som vi också hoppas kan medföra att vi även får en avsevärt ökad andel disputerade 
lärare totalt sett. Vi bedömer att denna satsning också kommer att bidra positivt till vår vision om en verksamhet med bättre 
balans mellan utbildning och forskning. Vi befinner oss hösten 2019 i ett läge där vi arbetar med att analysera behovet av 
anställningar och detta är ett arbete som kommer att fortsätta under första delen av 2020. Vi har därför valt att integrera vår 
kompetensutvecklingsplan i denna verksamhetsplan där vi på ett övergripande sätt försöker beskriva vårt kompetensförsörj-
ningsbehov för de kommande åren. Vi räknar med att presentera en mer konkret och detaljerad kompetensförsörjningsanalys 
när denna plan uppdateras inför 2021.

Samtliga av fakulteten fastställda indikatorer gäller även för Arkitekthögskolan men i de fall de huvudsakligen formulerats 
utifrån ett övergripande fakultetsperspektiv så omnämns de ej i Arkitekthögskolans verksamhetsplan.
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  1. DET GODA OCH EFFEKTIVA UNIVERSITETET

Vi har högt kvalificerade medarbetare och studenter och vår verksamhet 
genomsyras av lika villkor och hållbar utveckling

ETT VILLKOR FÖR ATT  vi även framledes ska attrahera kvalificerade medarbetare och studenter är 
att verksamheten i sin helhet präglas av transparens och medinflytande. En verksamhet som arbetar med 
dessa begrepp som grund för utveckling och beslutsfattande är bättre rustad att hantera förändring och 
tar även bättre tillvara den samlade kompetensen hos både personal och studenter. Arkitekthögskolan 
ska, precis som alla akademiska miljöer främja diskussion, debatt och fri åsiktsbildning och dessutom 
tillhandahålla en miljö där detta kan pågå under former som tryggar en bra arbetsmiljö. En bra bas för att 
säkerställa detta är att verksamheten strävar mot att arbeta utifrån de grundläggande värderingar som 
kommer till uttryck i statens värdegrund. En annan viktig faktor för en väl fungerande akademisk miljö 
är att man kan tillhandahålla ett professionellt stöd för kärnverksamheterna. En välfungerande stödverk-
samhet avlastar och underlättar för såväl ledning som för lärare och forskare. Vi måste därför kontinuer-
ligt säkerställa att vi rekryterar den kompetens som krävs för att upprätthålla detta stöd och vi måste vara 
beredda på att expandera stödfunktionen om förhållandena ändras. Ett exempel på detta är att vi kom-
mer att behöva utvidgat stöd allteftersom vi bygger ut forskning och forskarutbildning. 

ARKITEKTPROGRAMMET är en ansenlig del av Arkitekthögskolans verksamhet och en fungerande 
kommunikation och ett fungerande samarbete med studentgruppen är av stor betydelse för såväl kvalité 
på utbildningen som för studenternas arbetsmiljö. Arkitekthögskolan ska därför aktivt arbeta för att upp-
rätta och upprätthålla kanaler för samarbete och medinflytande för studenterna.   
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STRATEGIER: 

•  Arkitekthögskolan ska arbeta i enlighet med 
statens värdegrund. 

•  Alla Arkitekthögskolans anställda ska ha en  
arbetssituation som främjar både fysisk, psykisk 
och social hälsa. 

•  Arkitekthögskolan ska arbeta för att alla  
anställda ska ha goda möjligheter till kompe-
tensutveckling och att kunna göra karriär. 

• Arkitekthögskolan ska verka för att administra-
tiva system som finns och implementeras ska ha 
god funktionalitet och underlätta för  
verksamheten. 
 
• Arkitekthögskolan ska ha ett systematiskt och 
regelbundet samarbete med studentgruppen via 
såväl NTK centralt som den lokala designsektio-
nen. 
 
• Arkitekthögskolan ska kontinuerligt arbeta för 
att upprätthålla en stödfunktion som är anpassad 
till skolans verksamhet både med avseende på 
volym och kompetens. 
 
• Arkitekthögskolan ska rekrytera till stödfunk-
tionen utifrån principen att vi söker specialist-
kompens inom det aktuella området snarare än 
generalister.

 
 
 
 
 
 
 
 

INDIKATORER:  

•  Antal underrepresenterade grupper som är sö-
kande till Arkitekthögskolans utbildningar och 
utlysta anställningar. 

•  Indexområdet Arbetsklimat i Nöjdmedarbetare 
index 2022. 

•  Indexområdet Ledarskap i Nöjdmedarbetare 
index 2022 
 
• Studentfallsskrivelsen från studentkåren.

MÅL 1:  Arkitekthögskolan har ett systematiskt  
arbetsmiljöarbete för både studenter och anställda.
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STRATEGIER: 

•  Arkitekthögskolan ska verka för att öka 
 intresset och attraktionskraften för sina 
 utbildningar och sin forskning. 

•  Arkitekthögskolan ska verka för att underlätta 
rekrytering av de bästa studenterna och an-
ställda oavsett bakgrund.

 
 
 

INDIKATORER:  

•  Antal förstahandssökande till Arkitekthögsko-
lan utbildningar. 

•  Antal sökande till Arkitekthögskolans utlysta 
anställningar. 

•  Andel läraranställningar (forskare, biträdande 
lektor, lektor, professor) som efter utlysning 
och intervjuer i anställningskommittén resul-
terar i minst tre rangordnade sökande varav 
minst två är externt sökande och minst en är av 
underrepresenterat kön 

•  Andelen sökande från underrepresenterade 
grupper/kön.

MÅL 2:  Arkitekthögskolan har många högt kvalificerade  
sökande till sina utbildningar och anställningar.
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STRATEGIER: 

•  Arkitekthögskolan ska arbeta för att minska 
sina klimatavtryck. 

•  Arkitekthögskolan ska arbeta för att hållbar 
utveckling ingår i alla sina utbildningar.

 

INDIKATORER:  

•  Antal bokade resor. 

•  Andel kurser med innehåll riktat mot hållbar 
utveckling

MÅL 3:  Hållbar utveckling och klimattänkande avspeglas i  
Arkitekthögskolans samtliga verksamheter.



  2.  UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Arkitekthögskolan utbildar kritiskt tänkande studenter som med kunskaper och  
färdigheter av högsta kvalitet löser framtida samhällsutmaningar.

 
 
 
 
 
 
VERKSAMHETSPLANEN FÖR UTBILDNING på grundnivå och avancerad nivå för 2020–2022 
bygger vidare på den nu gällande planen för Arkitekthögskolan och tar i hög grad sin utgångspunkt i 
Umeå universitets nya kvalitetssystem för utbildning som lyfter vikten av lärarnas kompetens och de sex 
genomsyrande perspektiven: 
 
1. Forskningsanknytning 
2. Internationalisering 
3. Jämställdhet 
4. Samverkan och arbetslivsanknytning 
5. Hållbar utveckling 
6. Studentinflytande och studentcentrerat lärande 

VISIONEN FÖR ARKITEKTHÖGSKOLAN centreras kring några övergripande inriktningar: 
 hållbar utveckling, utveckling av nya kunskapsfält, pedagogik och etik, förankring lokalt och
internationellt, validering och externa bedömare av examinationer. Visionen bygger på att hela
skolans verksamhet är en plattform för ämnesutveckling och fördjupning av såväl konstnärlig-,
professionell – och forskningspraktik. Skolans inriktning innebär att arkitektstuderande ska möta
olika sammanhang och kulturer, förstå betydelsen av att skapa gemensamma platser – att
förbättra levnadsvillkoren för människor, att skapa arkitektur i dialog och i en process av
medskapande aktörer och att förvärva en global och fördjupad bild av fysisk gestaltning och
infrastruktur för en hållbar framtid. Sedan 1 oktober 2019 har Arkitekthögskolan en ny ledning som har 
som ambition att bygga vidare på skolans genom åren högt ställda målsättning att utbilda studenter till 
arkitektexamen och masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad som är väl förberedda att lösa 
 framtida samhällsutmaningar. Som avgörande målsättning ingår också att erbjuda lärare och 
 stödpersonal så goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar som krävs för att Arkitekthögskolan 
också i framtiden skall vara en internationellt attraktiv utbildningsmiljö för både lärare och studenter.
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ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE med att utveckla utbildningen med inriktning på hållbar 
samhällsutveckling har pågått sedan 2015. Det handlar om en förnyelse av hela utbildningen utifrån en 
tydlig agenda kring utbildningens innehåll och progression. Utvecklingen har utgått från en analys av 
viktiga samhällsutmaningar som påverkar yrkesutövningen inom arkitektur. Samhällsutmaningarna är så
omfattande att det kräver såväl bred som djup kunskap inom andra områden än de som ingår i
arkitektutbildningen idag, arkitektur, teknologi, teori och historia. Den statliga utredningen Gestaltad 
livsmiljö (SOU2015:88) lyfter fram arkitekturprofessionens behov av utvidgad kunskap som spänner över 
områden som antropologi, sociologi, beteendevetenskap, ekonomi samt discipliner inom humaniora 
för att göra klart att det finns en mångfald aspekter när man ska forma processer och göra gestaltningar 
utifrån förståelsen för människors olikheter.

STUDENTERNA BEHÖVER utveckla ett reflekterande förhållningssätt som inkluderar kritiskt 
tänkande och ställningstaganden i samhälleliga och etiska frågor. De behöver även förstå hur denna 
sammanvägning ska kunna gestaltas i byggnader, processer, rum och infrastruktur.
Centralt i förnyelsen av utbildningen både på grund- och avancerad nivå är införandet av ett
studio- eller unit-system. Det ger utrymme för en ökad flexibilitet, öppnar upp för valmöjligheter
till olika inriktningar samt ger ökade möjligheter för uppföljning och kvalitetssäkring av
undervisningen.  
 
UPPLÄGGET är etablerat i de internationellt mest framstående arkitekturskolorna
och innebär att grupper av 45–50 studenter följer samma huvudlärare/lärarlag i 2 år och arbetar
med ett specifikt ämnesområde och projektarbete under hela läsåret. I grundutbildningen arbetar
år 2 och 3 i gemensamma designstudios och år 4 och 5 på avancerad nivå. Syftet är att stärka och
tydliggöra progressionen i utbildningen, ge synergieffekter i kunskaps- och ämnesutveckling,
skapa flexibilitet i kursernas upplägg, möjlighet till variation i inriktning, tematik och innehåll.  
Det innebär att studenterna själva väljer i vilken studio de vill ingå i början av höstterminen och
strukturen bidrar också till studenternas psykosociala arbetsmiljö, ger en hemvist och bidrar till en
kultur där studenter från olika nivåer stödjer, inspirerar och utmanar varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENOM ATT EXPERIMENTERA prövas arbetsmetoder i ett laboratorium där prototyper, modeller,
projekt och idéer testas med målsättningen att utveckla alternativa strategier som kan skapa nya
former och metoder inom arkitektur och stadsbyggnad. Det innebär att vi måste ge studenterna
verktyg och vara nära i samtalet om hur verktygen kan kopplas till mänskliga värden och vilket
samhälle vi vill bygga. Innebörden i omsorg, etiskt förhållningssätt och engagemang innebär att på
ett djupare plan kunna byta perspektiv och se den andre i ett nytt samhällsljus.
Vi vill skapa förutsättningar för en kollaborativ arkitekturkultur och praktik där strategier och
förslag utvecklas genom samarbete. Syftet är att skapa en arbetsmiljö där individer kan utveckla
intressen, frågeställningar och projekt, både individuellt och i grupp, i en kollektiv strävan att skapa en 
gemensam syn på arkitektyrket. Undervisningen har sitt fokus på att ge studenterna kraft och möjlighet 
att utvecklas utifrån en helhetssyn på utbildningen. Vi arbetar med formativa bedömningar för att 
uppmärksamma studenters utvecklingspotential. Självutvärdering och feedback ses som en interaktiv 
och öppen samtalsprocess samt studenternas ”portfolio assessment” (en portfolio för studenter innebär 
en systematisk sammanställning av studentens arbete och tillhörande material som gör det möjligt att
följa processen och färdigställandet av arbetet). 
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UNDERVISNINGEN VID ARKITEKTHÖGSKOLAN utförs av en internationell lärargrupp som  
bidrar med bred erfarenhet och olika perspektiv. Dessutom bjuds internationella gästlärare in för att hålla 
föreläsningar, workshops och delta vid studenternas mittermins- och slutkritik. Arkitekthögskolan ut-
vecklar och upprätthåller ett flertal samarbeten med andra lärosäten, både nationellt och internationellt. 
Vi samarbetarmed andra arkitektutbildningar i gemensamma projekt, ofta tillsammans med 
externa projektpartner. Inom utbildningen finns en flexibilitet att bedriva projekt i samverkan med studi-
os vid andra internationella arkitekturskolor som identifierat liknande frågeställningar.  
Arkitekthögskolan har institutionsavtal för student-och personalutbyte med 17 lärosäten i olika länder 
och arbetarkontinuerligt för att utöka utbytet och att stärka den internationella profilen. Vi verkar för 
att nå ut med information och marknadsföring för att skapa möjligheterför flera utländska studenter att 
komma och studera hos oss. Umeå universitets kvalitetssystem utgör ett fundament i den pågående och 
framtida utvecklingen av undervisning och forskning. Arkitekthögskolan bedriver ett systematiskt  
kvalitetsarbete med fokus på utveckling av pedagogik, examinationsmål och kursinnehåll. Internt arbetar 
vi med seminarier inom ämnesområdet och med kollegialt lärande. Arkitekthögskolan tar samhällsut-
maningarna och dess innebörd för arkitekters yrkesutövning på allvar med målet att inriktningen på de 
utbildade studenterna kommer att vara attraktiva och efterfrågade för framtida uppdrag på  
arkitektkontor och inom olika samhällsinstitutioner.  
 
I VISIONEN  FÖR ARKITEKTUTBILDNINGEN lyfts framväxten av ett nytt civilsamhälle fram som 
sätter ljuset på hur man ska klara av att värna mänskliga rättigheter, hållbarhet ur olika aspekter samt att
hantera de värderingsförskjutningar som vi ser idag. Det innebär att Arkitekthögskolan arbetar
strategiskt med att locka såväl studenter från andra samhällsklasser, miljöer och kulturer som
lärare från andra kulturer och samhällsskikt med unika erfarenheter för att ge möjlighet till
fördjupade diskussioner och konfrontationer om innebörden av en hållbar samhällsutveckling och
hur detta kan kopplas till arkitektens roll i samhällsbygget. Inom Arkitektprogrammet är det vanligt att 
studenter gör ett avbrott efter den sjätte terminen för att göra praktik. Efter avslutad praktik söker sig 
många av våra studenter till mastersprogram vid andra lärosäten. Vi vill verka för att studenterna i  
högre utsträckning ska fortsätta inom programmet efter de första tre åren och slutföra sina studier mot 
en arkitektexamen hos oss. Vi värnar studentrepresentationen i beredande organ såsom programråd/
utbildningsutskott och arbetar aktivt med studentmedverkan för att ge studenterna inflytande över sin 
studiemiljö och skapa delaktighet i utvecklingen av kurser och program.
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STRATEGIER: 

• Verka för att attrahera många högt 
 kvalificerade förstahandssökande.
• Bredda rekryteringen genom informationskam-
panjer som når ut till grupper som i vanliga fall 
inte söker sig till arkitekturutbildningar.
• Verka för breddat deltagande genom att göra 
studenterna delaktiga och verka för medveten-
het om Arkitekthögskolans i Umeå unikt 
attraktiva profil.
• Alumner engageras som mentorer för våra  
studenter och för att reflektera över utbildning-
arnas kvalitet och utvecklingen av programmet

INDIKATORER:  

• Antal förstahandssökande till Arkitekthögsko-
lans program har ökat.
• Meritpoäng hos förstahandssökanden till  
Arkitekthögskolans program har ökat.
• Genomströmning på kurser, speciellt inledande 
kurser för nybörjarstudenter har ökat.
• Andelen avhopp under det första har minskat.
• Andelen programstudenter som påbörjar  
Arkitektprogrammets sjunde termin har ökat.
• Andel studenter som tar ut examina från vid 
Arkitekthögskolans program har ökat.

MÅL 5:  Arkitekthögskolans utbildningar har hög  
genomströmning och hög kvalitet.
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STRATEGIER: 

•  Implementera universitetets kvalitetssystem för 
utbildning 

• Arbeta systematiskt med pedagogisk  
meritering av lärare 

• Verka för att lärarna ges såväl goda möjligheter 
till kompetensutveckling knuten till kvalitetssys-
temets sex perspektiv som ämnesmässiga,  
generiska och pedagogiska kompetenser. 

• Verka för att kurser, program och undervis-
ningsformer utvecklas. 

• En översyn av innehåll och struktur i årskurs  
1–3 av Arkitektprogrammet med syfte att öppna 
upp för aktuella utmaningar och problemformu-
leringar samt att säkerställa den kvalitet som 
krävs utifrån dagens samhällsutveckling 

• Skapa en stark portfolio-kultur inom hela 
 utbildningen där studenter systematiskt och 
kontinuerligt dokumenterar sin process och 
tillhörande material under utbildningens gång. 
Materialet innehåller också studentens egna 
reflektioner och utvärdering samt kriterier för att 
bedöma kvaliteten i arbetena. Målsättningen är 
att portfolion illustrerar studentens talang,  
kreativitet, skrivförmåga och studieresultat. 
Portföljgenomgång är en examination och be-
dömning av studieprestationen, genom att det 
samlade arbetsmaterialet presenteras i två steg 
inför en intern och sedan en oberoende extern 
panel. 

• Fortsatt arbete med läraretik och värdegrunds-
frågor samt att upprätthålla ett arbetsklimat som 
främjar kollegialt samarbete. 

• Uppbyggnad av informationsmaterial och stöd i 
utbildningsplanering, utveckling av experimente-
rande pedagogik och studentdialoger. 

• Pedagogisk utveckling för lärare inom univer-
sitetsläraruppdraget, examinationer, allmän och 
experimentell pedagogik samt portfolio assess-
ment. 

• Ökad samverkan med andra discipliner och 
 ämnesområden, även med externa partners, för 
att uppnå en tvärvetenskaplig inriktning och ska-
pa en breddad syn på arkitekters roll i  
samhällsutvecklingen. 
 
 

•Genomföra inventering och benchmarking av 
möjliga utbytespartners och undertecknande av 
minst ett strategiskt utbytesavtal. 

• Fortsätta utveckla internationella sommarkur-
ser och workshops i samarbete med partners och 
institutioner i andra länder. 

• Vidareutveckla Global Practice Programme 
(GPP) och Global Free Unit (GFU), partnerskap 
mellan universitet i Sverige, Storbritannien, Irland 
och Sydafrika. 

• Fortsätta utveckla Internationella samarbeten 
inom utbildning och forskning genom utbyten, 
workshops och andra aktiviteter. 
 
INDIKATORER: 
 
• Antal utnämnda meriterade och excellenta 
lärare .
• Antal lärare som åkt på lärarutbyten, vistats i 
företag eller vid annat lärosäte. 
 
• Antal in- och utresande studenter 
 (avtalsstudenter och s.k. free-movers). 

• Andel studenter per program som är av  
underrepresenterat kön eller tillhör 
 underrepresenterade grupper har ökat. 

• Andel kurser som har samverkansinslag har 
ökat.
• Andel kurser som har inslag av hållbar 
 utveckling har ökat. 
• Andel kurser som har dokumenterade  
kursutvärderingar skall vara 100%.
• Antal lärare som deltagit i  
kompetensutvecklingskurser. 

• Antal kurser som har disputerade lärare skall 
öka
• Antal kurser som har professionskompetenta 
lärare skall motsvara målsättningarna
• Antalet studenter som upplever att de får  
internationella perspektiv i sin utbildning. 
• Antalet in- och utresande studenter inom 
 utbytesavtal har ökat.
• Antal internationella sökande till institutionens 
mastersprogram har ökat.
• Antal stipendier för internationella studenter 
som tilldelas studenter antagna till masterspro-
grammet i arkitektur och stadsbyggnad har ökat.

MÅL 4:  Arkitekthögskolans utbildningsprogram ska vara  
attraktiva och hålla hög kvalitet.



  3. FORSKNING

Arkitekthögskolans forskare har de bästa förutsättningarna för innovativ, nydanande och 
världsledande forskning som leder till genombrott 

SOM BESKRIVS I Teknisk-naturvetenskaplig fakultets verksamhetsplan för perioden 2020–2022 så 
varierar det stort i hur forskningsaktiva man är och hur välutvecklade forskningsmiljöer man har på 
fakultetens olika institutioner. Arkitekthögskolan är en av de enheter där man under de senaste åren 
arbetat intensivt med att utveckla ett femårigt yrkesprogram och där man nu måste satsa tid och resurser 
på att också avsevärt öka forskningsaktiviteten. En övergripande målsättning är att Arkitekthögskolan 
inom några år har balans mellan forskning och utbildning, har en lärarstab där majoriteten också aktivt 
bedriver forskning som publiceras i välrenommerade internationella tidskrifter samt har återupptagit sin 
forskarutbildning. Vår förmåga att nå dessa mål är i hög grad beroende av hur vi arbetar med vår 
kompetensförsörjning de kommande åren. Här måste arkitekthögskolan arbeta både lång- och kortsik-
tigt för att bygga en aktiv forskarmiljö. Vi måste relativt omgående rekrytera disputerade lärare som kan 
ersätta den stora grupp arvoderade lärare som vi tidigare anlitat. Dessutom måste vi också satsa på att 
långsiktigt kompetensutveckla adjunktgruppen så att dessa kan disputera och bidra till forskningsverk-
samheten.  Utöver dessa ambitioner blir det mycket viktigt att aktivt söka samarbete med närliggande 
ämnesområden för forskarutbildning. Arkitektur kommer under överskådlig framtid att vara ett relativt 
litet ämne när det gäller att upprätthålla en högkvalitativ forskarutbildning och därför finns det stora 
potentiella fördelar i att söka samarbete med andra ämnen i vår närhet. Detta gäller såväl forskarutbild-
ning som möjligheten att attrahera externa finansiärer. Vi måste också genom olika incitament stimulera 
att vår forskning publiceras i erkända och  internationellt välrenommerade publikationer utöver de egna 
lokala kanalerna. I oktober 2019 finns 81 engelskspråkiga tidskrifter klassade under ”Architecture and 
Design” i Norska listan. Av dem är 12 klassade som nivå två och 69 som nivå ett. Det innebär totalt sett ett 
gott underlag att sträva mot när det gäller kanaler för publikation av forskning.

 

STRATEGIER: 

• Arkitekthögskolan ska utveckla system för att 
ge sina forskare goda förutsättningar att kunna 
bedriva forskning av högsta kvalitet som 
adresserar forskningsfrågor av hög vetenskaplig 
och samhällelig relevans. 

• Arkitekthögskolan ska stimulera till att antalet 
publikationer i välrenommerade tidskrifter ska 
öka. 

• Arkitekthögskolan ska via olika incitament sti-
mulera ansökningar av externa forskningsmedel.

 

INDIKATORER:  

• Antal vetenskapliga artiklar publicerade i  
tidskrifter/kanaler med kollegial granskning.
• Antalet artiklar som publicerats i tidskrifter 
noterade på norska listan.
• Andelen artiklar som adresserar FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål.
• Citeringsfrekvensen hos de artiklar som  
Arkitekthögskolans forskare publicerar.
• Andelen ämnesöverskridande och nationella 
och internationella samarbeten (andelen arbeten 
som har medförfattare från annan institution, från 
annat nationellt eller internationellt lärosäte samt 
från icke-akademiska aktörer t.ex. 
 forskningsinstitut eller företag).
• Mängden inskickade ansökningar om externa 
anslag.
• Mängden externa anslag som  
Arkitekthögskolans forskare erhåller.

MÅL 6:  Arkitekthögskolan bedriver forskning av högsta kvalitet 
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STRATEGIER: 

• Arkitekthögskolan ska verka för att dess 
 forskare har adekvat tillgång till och använder 
den främsta infrastrukturen.

INDIKATORER:  

•  Antalet forskare som använder regionala,  
nationella eller internationella  
forskningsinfrastrukturanläggningar.

MÅL 7:  Arkitekthögskolans forskare har tillgång till  
infrastruktur av högsta klass.

STRATEGIER: 

• Arkitekthögskolan ska under perioden aktivt 
arbeta för att rekrytera fler disputerade lärare 
som även kan bli en viktig del av en fungerande 
forskningsmiljö parallellt med lärarrollen. 
• Arkitekthögskolan ska sträva mot att så många 
som möjligt av skolans adjunkter får möjlighet 
att påbörja forskarutbildning.
• Arkitekthögskolan ska utveckla och implemen-
tera en forskningsstrategi för att identifiera i 
framtiden attraktiva forskningsinriktningar.
• Arkitekthögskolan ska tillse att den har en väl-
fungerande rekryteringsprocess för att adressera 
Arkitekthögskolans kompetensförsörjning.
• Arkitekthögskolan ska undersöka möjligheten 
att bli en aktiv part i utvecklandet av området 
artificiell intelligens (AI) och den generella sats-
ning som görs inom detta område.

INDIKATORER:  

• Antal rekryteringar av disputerade lärare.
• Antal av skolans adjunkter som under perioden 
påbörjat forskarutbildning.
• En forskningsstrategi ska ha tagits fram.
• Arkitekthögskolan ska ha utvecklat en strategi 
rörande strategisk kompetensförsörjning som 
beaktar såväl vetenskaplig excellens som 
 jämställdhet.

MÅL 8:  Arkitekthögskolan har en strategisk  
kompetensförsörjning som ökar dess konkurrenskraft.
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  4. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Arkitekthögskolan bygger upp en forskarutbildning som utbildar de mest efterfrågade 
doktorerna som genom kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande driver vetenskapen och 
samhällsutvecklingen framåt. 

SOM FRAMGÅTT av tidigare delar av denna verksamhetsplan så är en övergripande målsättning för 
Arkitekthögskolan att bygga en verksamhet där relationen mellan undervisning och forskning är mer i 
balans än vad den är idag. För att uppnå detta mål är det av största vikt att Arkitekthögskolan på sikt kan 
återuppta sin forskarutbildning. En fungerande forskarutbildning är viktig av flera skäl. Den bidrar till en 
aktiv och utvecklande forskarmiljö totalt sett, den är oerhört viktig ur kompetensförsörjningsperspektiv 
och den kommer att stimulera förnyelse med avseende på den forskning som bedrivs vid Arkitekthög-
skolan. Arkitekthögskolans mål och visioner för forskarutbildningen överlappar därför i hög grad med de 
mål och visioner vi har för hela forskningsområdet, inte bara för forskarutbildningen. En förutsättning för 
en aktiv forskarutbildning är som tidigare nämnts, en aktiv forskningsmiljö med en tillräcklig kritisk mas-
sa av forskning och forskare. Våra övergripande mål för området Forskning utgör således viktiga förut-
sättningar även för det vi vill uppnå avseende en framtida forskarutbildning. Att säkerställa en lärargrupp 
där fler har både kompetens och tid för egen forskning är ett första steg. Men, utöver detta behöver vi 
också kompetensutveckla med avseende på forskarhandledning och forskningsledning generellt. 

DET FAKTUM ATT Arkitekthögskolan för närvarande inte bedriver forskarutbildning gör att vi valt att 
förhålla oss lite annorlunda till de övergripande mål för forskarutbildning som finns med i fakultetens 
verksamhetsplan. Vi presenterar samtliga mål (9-11) men sammanfattar Arkitekthögskolans strategier för 
hela området istället för under varje enskilt mål. Vi har också valt att utöver fakultetens indikatorer (som 
vi delvis utelämnar här) tillföra egna indikatorer som vi anser viktiga utifrån såväl Arkitekthögskolans 
egna mål som fakultetens.

MÅL 9:  Alla doktorander ingår i stimulerande och  
mångfacetterade miljöer med meriterade handledare 
som gynnar doktorandernas mognadsprocess, 
kreativitet och framtida karriär.

MÅL 10: Alla doktorer utbildade med koppling till  
        Arkitekthögskolan är attraktiva på arbetsmarknaden.

MÅL 11:  Arkitekthögskolan har en forskarutbildning av 
hög kvalitet.
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STRATEGIER MÅL 9-11: 

• Arkitekthögskolan ska verka för att bygga en 
väl fungerande generell forskningsmiljö där det 
finns både kompetens och resurser för att 
 bedriva en högkvalitativ forskarutbildning.  

• Arkitekthögskolan ska säkerställa att det i den 
seniora lärargruppen finns tillräcklig kompetens 
för att leda och ansvara för forskningsprojekt 
som kan knyta till sig doktorander. 

• Arkitekthögskolan ska säkerställa att det i den 
seniora lärargruppen finns hög kompetens för att 
handleda doktorander. 

• Arkitekthögskolan ska i ansökningar om
externa forskningsmedel i största möjliga 
utsträckning söka medel för doktorander i 
projekten. 

• Arkitekthögskolan ska aktivt sträva mot samar-
beten med närliggande ämnen och forskarskolor 
för att kunna knyta till sig doktorander även
innan vi har en egen, utbyggd forskarutbildning. 
 
 
 
 

INDIKATIONER MÅL 9-11: 
 
• Andelen lektorer och professorer som 
genomgått utbildningen Forskarhandledning i 
praktiken. 

• Antal ansökningar av externa medel där  
sökanden även äskar medel för doktorand.
• Antal seniora lärare/forskare som genomgått 
ett eller flera steg av Umeå universitets 
 forskningsledarskapsprogram REAL. 

• Antal upprättade samarbetsprojekt där 
 Arkitekthögskolan kunnat samarbeta kring ett 
doktorandprojekt med anknytning till  
arkitektämnet. 
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Verksamhetsplanen fastställdes vid Arkitekthögskolans beslutsmöte den 13 december 2019.
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