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    Till rektor vid Umeå universitet 

 

Uppdrag att se över organisationsstruktur för konstnärlig utbildning och forskning 

Under 2015 inleddes på uppdrag av dåvarande rektor ett arbete för att analysera 

möjligheterna till förbättrad samordning av verksamheterna vid Konstnärligt campus. Fyra 

arbetsgrupper med representanter från de i campus ingående verksamheterna och 

berörda fakulteter, tillsattes med fokus på områdena verksamhet och ekonomiska 

förutsättningar, samordnad administration, forskning och forskarutbildning respektive 

marknadsföring. Arbetsgrupperna redovisade sina uppdrag i oktober-november 2015. 

Frågan har under 2016 och 2017 diskuterats inom ramen för möten mellan 

universitetsledning, berörda fakultetsledningar samt chefer och prefekter på KC. Det 

tidigare hyresrabattavtalet med Balticgruppen Design AB upphörde 2016-12-31, vilket 

förändrat de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna.  

I PM 2017-10-10 har rektor angivit att en extern utredare ska se över befintlig 

organisationsstruktur och föreslå förändringar i syfte att åstadkomma en koordinerad, 

effektiv och ändamålsenlig organisation för att bedriva konstnärlig utbildning och 

forskning av hög kvalitet, attraktiv publik verksamhet samt samverkan och innovation 

kopplad till det konstnärliga området, i linje med de visioner som formulerades för 

Konstnärligt campus år 2008 (dnr 192-11-06). Förslaget får föranleda förändringar i 

universitetets arbetsordning, men ska inte innebära bildande av en konstnärlig fakultet.  

Utredningen ska enligt PM göras i dialog med berörda verksamheter och 

fakultetsledningar, med arbetsgruppen för organisationsöversyn (dnr FS 1.2.1-1432-17) 

samt med universitetsledningen.  

Uppdrag har lämnats till undertecknad att senast den 30 april 2018, i enlighet med PM 

2017-10-10, lämna förslag på förändringar gällande organisationen för Konstnärligt 

Campus, i syfte att åstadkomma en koordinerad, effektiv och ändamålsenlig organisation 

för att bedriva konstnärlig utbildning och forskning av hög kvalitet, attraktiv publik 

verksamhet samt samverkan och innovation kopplat till det konstnärliga området. 

Jag har biträtts av biträdande enhetschef Daniel Andersson och utredare Anders 

Steinwall.  

Under utredningsarbetet har tillkommit att bedöma om också institutionen för estetiska 

ämnen ska omfattas av uppdraget. Vidare har tillkommit att Umevatoriet planeras att gå 

samman med Sliperiet. 
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Inom ramen för uppdraget har separata träffar vid ett eller flera tillfällen ägt rum med 

företrädare för samtliga verksamheter vid Konstnärligt campus, institutionen för estetiska 

ämnen och Umevatoriet. Dessutom har träffar ägt rum med ledningarna för Humanistisk 

respektive Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, med arbetsgruppen för 

organisationsöversyn samt med universitetets vice-rektorer. Rapportering har skett till 

rektor den 17 januari samt till universitetets ledningsgrupp den 27 mars. Preliminära 

förslag har redovisats för berörda verksamheter och fakulteter samt fackliga 

organisationer och studentkårer den 11 april. 

Härmed överlämnas utredningen 

Lund 2018-04-17 

 

Peter Honeth 
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1. Bakgrund 

Huvuddelen av universitetets konstnärligt inriktade utbildningar finns vid Konstnärligt 

campus vid Umeå universitet som invigdes 2012. Processen med tillkomst av Konstnärligt 

campus startade med att dåvarande rektorn för Designhögskolan år 2005 la fram ett 

förslag om ett konstnärligt campus vid Umeå universitet. En flytt av Bildmuseet till 

kvarteret Laxen, där Konsthögskolan och Designhögskolan redan låg, var en central del av 

förslaget. Dessa tre enheter skulle därmed kunna nå ökad samverkan bl.a. vad gäller 

utställningar, marknadsföring, utbildning, lokaler m.m. I underlaget föreslogs även en 

utredning av en arkitektutbildning med konstnärlig inriktning. Förutom dessa utbildningar 

diskuterades även möjligheten att lokalisera utbildningar inom Estetiska ämnen, 

konstvetenskap, media och kultur samt musik till ett nytt konstnärligt campus. En 

samlokalisering ansågs i underlaget kunna ge stora fördelar, men de förväntades inte 

uppnås genom att ”enbart föra de konstnärliga utbildningarna till samma geografiska 

område. … De verkliga fördelarna uppstår först när även de konstnärliga verksamheterna 

på olika sätt bringas att samverka.” Ett antal organisatoriska alternativ fördes fram, från 

en ren samlokalisering utan organisatorisk överbyggnad till en samlad konstnärlig fakultet 

eller högskola, med en slags ”paraplyenhet” som samlar de olika institutionerna som ett 

mellanalternativ. 

 

Universitetets dåvarande rektor tillsatte i januari 2006 en arbetsgrupp med uppgift att 

utreda behov och förväntningar för ett eventuellt framtida konstnärligt campus. Som ett 

resultat av gruppens arbete tillskrev rektor i december 2006 Umeå kommun och 

Balticgruppen med en önskan om att konkreta diskussioner och arbeten skulle starta för 

att klargöra funktionella, ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för ett 

konstnärligt campus med lokalisering till det område där Designhögskolan och 

Konsthögskolan är belägna. Till detta campus skulle då även Bildmuseet lokaliseras liksom 

en arkitektutbildning under förutsättning att universitetet skulle få rätt att utfärda 

arkitektexamen. Arbetet med ansökan om examenstillstånd för arkitektexamen hade 

också påbörjats i januari 2006. 

I februari 2008 skickade rektor en skrivelse till Umeå kommun där universitetet beskrev 

sin vision om Konstnärligt campus med betoning på publik verksamhet. I skrivelsen 

uttrycktes också önskan om kommunal medfinansiering. En dialog med kommunen om 

uppbyggnaden har sedan varit viktig. 

När det gäller lokalplaneringen för ett konstnärligt campus ledde utredningsarbetet till 

slutsatsen att en placering på den fastighet där Designhögskolan och Konsthögskolan 

redan fanns lokaliserad var det enda alternativ svarade upp mot de krav konstnärligt 

campus förutsatte. Med en sådan placering skulle dessutom behovet av förhyrning av 

nybyggda lokaler minska med ca 10 000 kvm.  
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En överenskommelse träffades med Baltic-gruppen som ägare till fastigheten som innebar 

att med ett 20-årigt hyresavtal skulle universitetet erhålla en hyresnedsättning med 90 

mnkr under en femårsperiod 2012–2016 att användas enligt universitetets beslut. 

Universitetsstyrelsen fattade i december 2008 beslut om finansiering avseende bl.a. den 

nya publika verksamheten på konstnärligt campus, hyresrabatter för Konsthögskolan och 

Arkitekthögskolan samt startbidrag för Arkitekthögskolan. I underlaget presenterades 

följande vision för konstnärligt campus: 

• Konstnärligt campus utgör en kreativ internationell miljö för utbildning och forskning. 

• Konstnärligt campus skapar möjligheter för inkubatorverksamhet och nyföretagande. 

• Konstnärligt campus etablerar Umeå som ett uppmärksammat centrum för design, 

arkitektur och konst. 

• Konstnärligt campus är en kreativ lärandemiljö för elever och studenter i Umeå med 

omnejd. 

• Konstnärligt campus är ett naturligt utflyktsmål för alla besökare och invånare i 

Umeåregionen. 

• Konstnärligt campus är en stark utvecklingskraft i regionens kulturverksamhet. 

 

 

2. Konstnärligt campus idag 

På Konstnärligt campus finns idag Designhögskola, Konsthögskola, Arkitekthögskola, 

Bildmuseet, Sliperiet, Humlab-X samt en filial till universitetsbiblioteket. I Sliperiets lokaler 

finns dessutom Uminova Expression. 

 

Designhögskolan 

 

Designhögskolan startade år 1989, som landets tredje utbildning i industridesign, i ett hus 

intill den då nystartade Konsthögskolan. Utbildningen byggdes upp av Bengt Palmgren, 

som var prefekt eller rektor för högskolan i tjugo år. Designhögskolan är sedan 1999 en 

institution inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet men tillhörde tidigare humanistisk 

fakultet. 

Designhögskolan ger ett treårigt program i industridesign som leder till konstnärlig 

kandidatexamen, med svenska som undervisningsspråk. På masternivå finns tre 

internationellt orienterade tvååriga utbildningsprogram som leder till konstnärlig 

masterexamen: Advanced Product Design, Interaction Design och Transportation Design. 

Designhögskolan ger därutöver en ettårig kurs, Industrial Design Intensive, samt en rad 

kortare fristående kurser i industridesign och närliggande ämnen, som ingår i andra 

studieprogram vid Umeå universitet och som är öppna för alla. Strukturen med ett 
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kandidatprogram påbyggt med ett masterprogram infördes redan 1996. Designhögskolan 

har återkommande rankats bland de främsta i världen av bl.a. Red Dot och IF. Den kom 

också mycket väl ut i UKÄ:s utvärdering av designutbildningar år 2014. 

Designhögskolan är en av få designskolor i Sverige som erbjuder forskarutbildning i 

industridesign, med för närvarande åtta doktorander. Forskarutbildningen ges på 

vetenskaplig grund. 

Designhögskolan 2017 

Intäkter, mnkr 

Utbildning/ 

forskning  

Helårsstudenter Studenter Antal 

forskarstuderande) 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) 

42/8 189 506 8  30 (21/9) 

 

Konsthögskolan 

 

Konsthögskolan startade år 1987 i en byggnad uppförd för Umeå träsliperi, på nuvarande 

konstnärligt campus i den byggnad som nu kallas Sliperiet. Våren 2012 flyttade 

Konsthögskolan in i nybyggda lokaler vid konstnärligt campus. Konsthögskolan är en 

institution inom Humanistisk fakultet. 

Konsthögskolan ger utbildning i fri konst i ett kandidatprogram och ett masterprogram 

som leder till konstnärlig kandidatexamen respektive konstnärlig masterexamen.  

Konsthögskolan deltog i den nationella konstnärliga forskarskolan som verkade mellan 

åren 2010 och 2015, med tre doktorander antagna vid Lunds universitet och anställda vid 

Umeå universitet. Två av dessa har disputerat och en avslutat utan disputation. Umeå 

universitet ansökte år 2010 om examenstillstånd för doktorsexamen i fri konst, men fick 

avslag av Högskoleverket. Egen examensrätt för forskarutbildning inom fri konst är 

fortsatt en ambition på sikt. 

Konsthögskolan 2017 

Intäkter, mnkr 

(utbildning / 

forskning) 

Helårsstudenter Antal 

forskarstuderande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) 

23/2 92 - 11 (7/4) 
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Arkitekthögskolan 

 

Ett arbete inledde år 2006 med att utveckla en arkitektutbildning med konstnärlig profil, 

som komplement till de tre sedan tidigare befintliga arkitektutbildningarna i landet. 

Högskoleverket beviljade examenstillstånd för arkitektexamen år 2008, och de första 

arkitektstudenterna påbörjade utbildningen år 2009. Arkitekthögskolan inrättades 

inledningsvis som en egen enhet utanför fakultetsorganisationen, men utgör sedan juli 

2010 en institution under teknisk-naturvetenskaplig fakultet.  

Vid Arkitekthögskolan ges Arkitektprogrammet, en femårig utbildning som leder till en 

Arkitektexamen, samt Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad som leder till 

konstnärlig masterexamen. Masterprogrammet motsvarar de sista två åren av 

Arkitektprogrammet, och studenter på Arkitektprogrammet kan efter tre år ta ut en 

konstnärlig kandidatexamen. Den tydligt konstnärliga profilen utmärker 

Arkitekthögskolan i Umeå bland svenska arkitektutbildningar. 

En allmän studieplan för utbildning på forskarnivå (på vetenskaplig grund) inrättades år 

2010, och fyra doktorander antogs åren 2011 och 2012. Dessa överfördes dock till andra 

lärosäten år 2016, och för närvarande har Arkitekthögskolan inga doktorander. 

Arkitekthögskolan medverkar dock fortsatt i samarbetet ResArc, en nationell forskarskola 

i arkitektur. Forskarutbildningen i arkitektur är för närvarande under utvärdering av UKÄ. 

 

Arkitekthögskolan 2017 

Intäkter, mnkr 

(utbildning / 

forskning) 

Helårsstudenter Studenter Antal 

forskarstuderande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) 

31/8 240 347 - 27 (21/6) 

 

Bildmuseet 

 

Bildmuseet startades 1981 av Umeå universitet tack vare ett gemensamt initiativ av bland 

andra politikern Gösta Skoglund, rektorn för Umeå Universitet Lars Beckman och den 

nytillträdde professorn i konstvetenskap Folke Nordström. Tanken var ursprungligen att 

statens konstsamlingar skulle göras tillgängliga utanför Stockholm och kunna visas i 

Norrland. År 1994 invigdes en omfattande tillbyggnad av museet av dåvarande 

kulturminister Birgit Friggebo, vilket sammanföll med att en professur i museologi 

inrättades vid Umeå universitet. Argumenten var även denna gång regionalpolitiska; man 

ville motverka centralisering av kunskap och kultur till huvudstaden genom att satsa på 

Bildmuseet i Umeå och Skissernas museum i Lund. Man betonade universitetens 
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utåtriktade uppgift att kommunicera ny forskning till allmänheten och universitetens roll i 

det offentliga samtalet och demokratiska samhällsbygget.  

Bildmuseet visar egenproducerade utställningar med samtida internationell konst, 

fotografi, arkitektur och design. Museet har ett internationellt fokus och samarbetar med 

museer och universitet runt om i världen. De egna utställningsproduktionerna går ofta på 

nationell eller internationell turné och kollegor i branschen från olika länder gör 

studiebesök för att lära och låta sig inspireras. Kopplat till utställningarna finns ett 

program av publika arrangemang med öppna forskarföreläsningar, konstnärssamtal, 

öppna seminarier, filmvisning, musik, dans, teater och performance. Innehållet spänner 

över aktuella frågor inom kultur- och samhällsdebatt, vetenskaplig forskning och globala 

utmaningar. Bildmuseet kan i dag räknas som en av Sveriges främsta konstinstitutioner. 

Museet låg de första trettio åren på friluftsområdet Gammlia. Som ett led i bildandet av 

ett Konstnärligt Campus flyttade Bildmuseet in i nya lokaler bredvid de tre konstnärliga 

högskolorna år 2012. Bildmuseet utgör sedan starten en arbetsenhet vid universitetet, 

numera inordnad under Humanistisk fakultet.  

Bildmuseet 2017 

Omsättning 

(intäkter) mnkr 

Helårsstudenter Studenter Antal 

forskarstuderande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) 

32 - - - 18 (5/13) 

 

Sliperiet 

 

Sliperiet inrättandets år 2014 i Konsthögskolans f.d. lokaler som en organisatorisk enhet 

placerad direkt under rektor. Verksamheten leds av en föreståndare samt en styrgrupp 

med uppgift att ansvara för den övergripande inriktningen och utvecklingen.  Sliperiet har 

enligt uppställda mål att utgöra ett tvärvetenskapligt innovationscentrum vid Umeå 

universitet och en kreativ mötesplats för forskare, lärare, studenter, näringsliv och 

offentlig sektor syftande till att främja samverkan och utveckling av hela universitetet. 

Sliperiet ska vidare tillgängliggöra en dynamisk och flexibel miljö för kunskapsutbyte och 

stödja samverkansaktiviteter i innovation, forskning och utbildning. Verksamheten 

bedrivs inom de tre inriktningarna: (1) en inkubator, (2) en miljö med digitala verkstäder, 

och (3) en interaktiv miljö med projektaktiviteter, föreläsningar/seminarier och 

workshops. Inkubatorverksamheten utgör en företagsinkubator med ett antal företag och 

organisationer inom konstnärliga och kreativa näringar som hyr lokaler i Sliperiet. Bland 

annat hyr universitets holdingbolag Uminova Expression lokaler. Verkstadsdelen består 

bland annat av SoftLab, en prototypverkstad med maskiner, mjukvara och material för 
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digital tillverkning. Där finns också ljudstudio samt 3DLab som avses användas för att 

skapa visualiseringar i undervisning, forskning och samverkan mellan företag och Umeå 

universitet.  Projekt vid Sliperiet är i huvudsak avsedda att vara forsknings- och 

innovationsprojekt som är externfinansierade med deltagare från universitet och 

näringsliv och offentlig sektor. Sliperiet till omsättningen största projekt är i dagsläget 

+Project med målsättningen att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och 

ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra 

Norrland i samarbete med företag inom bygg- och träindustrin. 

Från och med år 2019 kommer Sliperiet att gå samman med Umevatoriet såväl 

organisatoriskt som lokalmässigt. Umevatoriet är ett publikt observatorium och 

planetarium i Umeå, som drivs i samarbete enligt avtal mellan Umeå universitet och 

Umeå kommun med målsättningen att främja intresset för naturvetenskap, teknik och 

matematik för främst grund- och gymnasielever. Samlokaliseringen sker bland annat mot 

bakgrund av en betydande donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till en s k 

domteater och ett s.k. science center som är tänkt att fungera som en plats för inspiration 

och lärande, en testbädd och innovationshub för industrin och ett besöksmål för 

allmänheten. 

Sliperiet 2017 

Omsättning 

(intäkter) mnkr 

Helårsstudenter Studenter Antal 

forskarstuderande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) 

15 - - - 9 (1/8) 
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Humlab-X 

Humlab inrättades som en arbetsenhet underställd humanistiska fakulteten av rektor den 

15 februari 2000 och utvecklingen har därefter skett i flera faser. Verksamheten som leds 

av en styrgrupp samt föreståndare, bedrivs i dag dels vid Humlab lokaliserad vid 

universitetsbibliotekets lokaler, samt i Humlab-X som inrättades år 2012 vid Konstnärligt 

campus. I konceptet Humlab ingår bland annat den fysiska studiomiljön, 

seminarieverksamhet, arrangemang, utvecklingsverksamhet, samverkan med omgivande 

samhälle samt forsknings- och utbildningsverksamhet. Inriktningen Humlab-X är avsedd 

att vara en publik verksamhet som riktar sig till allmänhet, skolor och näringsliv och 

samtidigt har målsättningen att arbeta i nära samarbete med verksamheterna inom 

arkitektur, design och konst. Humlab-X tillhandahåller bland annat en studiomiljö med 

avancerad teknik och en interaktiv golvskärm som styrs av en kraftfull dator. Inom 

utbildning har Humlab-X bland annat givit kurser om sociala medier och medverkar inom 

kulturentreprenörprogrammet. Vid Konstnärligt Campus har enheten bland annat 

samarbetat med Konsthögskolan om digital konst och medverkat vid utställningar 

tillsammans med Konsthögskolan, Bildmuseet och Designhögskolan. 

 

Genom en överenskommelse mellan universitetet och Umeå kommun år 2011 bidrar 

kommunen med finansiering av verksamheten vid Humlab-X med ett driftsbidrag om två 

mnkr perioden 2011 - 2015.  Verksamheten har även från dess tillblivelse finansierats 

genom en hyresrabatt från Baltics donationsstiftelse som löper ut vid slutet av 2018. 

Fakulteten har därför, på grund av förändrande förutsättningar, initierat en genomlysning 

av verksamheten. 

 

Humlab-X 2017* 

Omsättning 

(intäkter) mnkr 

Helårsstudenter Studenter Antal 

forskarstuderande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) * 

4 - - - 13 (5/8) 

* Gäller hela Humlab inkl. Humlab-X 

 

Umeå universitetsbibliotek – Konstnärligt Campus 

 

I och med etableringen av Konstnärligt Campus invigde Umeå universitetsbibliotek en 

filial på Konstnärligt campus våren 2012. Biblioteket som är 100 kvm är norra Sveriges 

enda specialbibliotek för design, konst och arkitektur. Samlingarna är sökbara både i 

bibliotekets söktjänst och i den nationella katalogen LIBRIS Biblioteket vänder sig främst 

till studenter, doktorander och forskare men är även öppet för allmänheten. Sedan år 

2012 bjuder biblioteket in studenter från de olika högskolorna för att föreläsa om sina 
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specialområden, arkitektur, konst och design vilket också gör att filialen fungerar som en 

mötesplats för studenterna vid Konstnärligt Campus. Andra samarbeten med de övriga 

verksamheter vid Campus är att bibliotekets personal deltagit i planering och 

genomförandet av Forskardagarna på Konstnärligt campus samt initierat och genomfört 

samarbetsprojekt med Designhögskolan och Humlab-X. 

Omsättning 

(intäkter) mnkr 

Helårsstudenter Studenter Antal forskar-

studerande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA)* 

1,4 - - - Ej uppgift 

 

Institutionen för estetiska ämnen  

Institutionen för estetiska ämnen tillhör inte Konstnärligt campus. Den är en av de 

lärarutbildningsinstitutioner som tidigare låg under fakulteten för lärarutbildning. 

Sedan den 1 januari 2009 hör institutionen till humanistisk fakultet. De estetiska 

ämnena ingår dock också i de konstnärliga verksamheterna vid universitetet varför 

som det utvecklas närmare i ett senare avsnitt finns anledning att låta 

utredningsarbetet innefatta också institutionen för de estetiska ämnena.  

Institutionen utbildar i undervisningsämnena bild, slöjd och musik i grund- och 

ämneslärarprogrammen samt förskollärarprogrammet. Därtill erbjuds ett antal 

fristående kurser i de estetiska ämnena samt behörighetsskapande distansutbildning 

på halvfart i slöjd, bild och musik. Institutionen ger även kurser inom Lärarlyftet II på 

uppdrag av Skolverket. Institutionen har också utvecklat kurser för verksamma lärare 

som behöver komplettera sin utbildning.  

Institutionen bedriver forskarutbildning inom det för lärarutbildningsområdet 

gemensamma forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete, och har för närvarande sex 

doktorander med anknytning till alla tre ämnesområdena musik, bild och slöjd.  

Institutionen bedriver sin verksamhet på huvudcampus (Lärarutbildningshuset), men 

har också samarbeten på konstnärligt campus. Bildämnet har sedan flera år en 

etablerad samverkan där studenter vid lärarprogrammets inriktning mot bild får göra 

konstpraktik vid Bildmuseet. Bild har också samverkat med Bildmuseet gällande 

anordnande av lärarträffar och vidareutbildning om samtidskonst. Ytterligare 

samverkan med Bildmuseet planeras där också forskning ingår. Inom slöjd söks 

samverkan med Sliperiet och deras SoftLab för studenter vid textilkurserna och FabLab 

för studenter inom trä- och metallslöjd. Prefekten vid estetiska ämnen har också 

diskussioner med prefekten vid arkitekthögskolan för att utveckla samverkan.  
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Intäkter, mnkr 

(utbildning / 

forskning) 

Helårsstudenter Studenter Antal 

forskarstuderande 

Årsarbetare 

(Lärare/TA) 

31 / 8 299 852 6 32 (29/2) 

 

3. Övergripande bedömning av konstnärlig verksamhet idag 

För framförallt Konstnärligt campus är en övergripande bedömning av situationen att 

flera av de ambitioner som låg i visionen från år 2008 åtminstone delvis har blivit 

uppfyllda. Framförallt Designhögskolan och Bildmuseet har blivit mycket 

uppmärksammade såväl nationellt som internationellt. Bildmuseet har också en 

omfattande publik verksamhet. Genom Uminova Expression finns en inkubator med ett 

antal start-up företag. 

Vid Konstnärligt campus finns en viss informell samordning i olika funktionsgrupper, som 

träffas regelbundet eller vid behov för att diskutera och hantera gemensamma frågor. Det 

finns således en chefs- och prefektgrupp sedan 2011 som diskuterar samordning och 

utveckling inom forskning, utbildning och samverkan. Det finns också ett husråd för 

praktiska gemensamma frågor rörande lokaler och allmänna miljöer vid KC. Det har vidare 

anordnats några gemensamma seminarier och forsknings- och 

forskarutbildningsaktiviteter vid KC.  

Studieadministratörer samt ekonomi- och personaladministratörer träffas regelbundet. 

Verkstadssupport och hustekniker träffas vid behov, fungerar informellt som back-up och 

kompetensresurser mellan verksamheterna.  

Men det finns också brister och behov av utveckling av Konstnärligt campus.  

Konstnärligt  campus är i huvudsak en plats för gemensam lokalisering av ett antal 

verksamheter. Det finns inte en gemensam samlad profil som ger en tydlighet för vad 

campus står för. Konstnärligt campus kan därmed inte heller som sådant sägas ha blivit en 

tydlig samlad tillgång för universitetet. 

Konstnärligt campus är fortfarande också relativt okänt utanför universitetet åtminstone 

på nationell nivå. Det har bidragit till att universitetet inte kommit att få del av särskilda 

satsningar på konstnärlig forskning.  

Det finns också en begränsad synlighet för Konstnärligt campus inom universitetet i 

övrigt. Möjligheter till samverkan med Konstnärligt campus har härigenom inte 

uppmärksammats tillräckligt. Uppmärksamheten på framförallt fakultets-och 

universitetsledningsnivå har istället till stor del kommit att fokuseras på problem som 

funnits och finns med flera av verksamheterna. 
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Sliperiet och Humlab-X har haft svårt att få en tydlig profil och omfattning på 

verksamheten. Konsthögskolan och tidigare också Arkitekthögskolan har haft betydande 

interna problem, som också tagit mycket tid för resp. ansvarig fakultet. 

Verksamheterna tillhör olika nivåer inom universitetet. Designhögskolan och 

Arkitekthögskolan tillhör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Konsthögskolan, Bildmuseet 

och Humlab-X tillhör Humanistisk fakultet. Sliperiet ligger centralt under rektor och UB KC 

under Universitetsbiblioteket. Det har varit ett av skälen till att samverkan och samarbete 

inom KC visserligen finns, men har kommit att bli relativt begränsad. 

Forskning och än tydligare forskarutbildning är generellt svag vid enheterna inom KC. Idag 

är det endast Designhögskolan som har forskarutbildning. Det gör att verksamheterna 

långsiktigt riskerar att vara alltför akademiskt svaga. 

Institutionerna vid KC är tre av universitetets fyra minsta institutioner sett till antalet 

anställda. Det gör att de är sårbara inte bara akademiskt utan också administrativt. Det 

har sannolikt bidragit till en del av de interna svårigheterna vid flera av verksamheterna. 

Till verksamheter med konstnärlig inriktning vid universitetet hör också institutionen för 

estetiska ämnen. Även om dess generella huvudinriktning är lärarutbildning har de 

ingående ämnena slöjd, bild och musik behov av kopplingar till de konstnärliga 

verksamheterna som finns vid Konstnärligt campus. Institutionen har också en besvärlig 

lokalmässig situation. 

Hanteringen av de samlade lokalytorna är inte rationell. Flera av lokalerna, framförallt vid 

Sliperiet, men också vid institutionen för estetiska ämnen, är kraftigt underutnyttjade. Det 

gör också att lokalkostnaderna tenderar att vara alltför höga. 

Något som varit påtagligt vid träffarna med verksamheterna är att de upplever att deras 

särart och särskilda behov inte fullt ut får förståelse från ovanliggande nivåer. Det gäller 

modeller för resursfördelning men än tydligare vid rekryteringar där konstnärlig 

kompetens och kvalificerad yrkeserfarenhet behöver vägas in på sätt som inte alltid 

stämmer med synsätt från traditionell akademisk verksamhet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att delar av universitetets konstnärligt inriktade 

verksamheter vid Konstnärligt campus står i överensstämmelse med 2008 års beslut om 

inrättande, men att helheten inte har levt upp till de ambitioner som låg bakom beslutet, 

och heller inte till den potential som finns i den samlade verksamheten. De estetiska 

ämnena har heller inte kommit att bli en naturlig del av de övriga konstnärliga 

verksamheterna – något som fanns med som en ambition redan i den första idéskissen till 

ett Konstnärligt campus. 

4. Nationellt perspektiv 
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Universitetets konstnärliga verksamheter kan jämföras med (och har att konkurrera med) 

motsvarande verksamheter vid andra lärosäten i Sverige. Det gäller självfallet de enskilda 

verksamheterna, men det gäller också framförallt Konstnärligt campus i sin helhet. 

Närmast till hands ligger att jämföra med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Lund 

(Malmö) 

Vid Göteborgs universitet finns en konstnärlig fakultet med 3 institutioner. Den är 

betydligt större än Konstnärligt campus med 1 400 helårsstudenter, 40 doktorander, 390 

anställda och 370 mnkr i omslutning. I organisationen ingår också utbildning i estetiska 

ämnen 

Vid Lunds universitet med förläggning till Malmö finns likaså en konstnärlig fakultet med 3 

institutioner, 625 hås, 18 doktorander, 136 anställda och 172 mnkr i omslutning. 

Det kan jämföras med Konstnärligt campus där de 3 institutionerna tillhör 2 fakulteter och 

har 510 hås, 8 doktorander, 68 anställda och 115 mnkr i omslutning. 

Vid både Göteborgs och Lunds universitet pågår f.n. planering för att samla de 

konstnärliga verksamheterna i nybyggnation för att bl.a. kunna öka samarbete mellan 

verksamheterna och effektivisera administration och lokalanvändning. 

I Stockholm finns 4 självständiga högskolor. De flesta är relativt stora, med forskning av 

betydligt större omfattning än vid Konstnärligt campus. Även i Stockholm finns t.ex. 

bildlärarutbildning som en del av verksamheten. Stockholmshögskolorna har också en 

stark ställning inte minst för att de ligger i Stockholm och för att de i de flesta fall har 

funnits länge. Även verksamheterna vid Göteborgs och Lunds universitet har en tydligare 

samlad profil och en större synlighet på nationell nivå än vad som gäller för Konstnärligt 

campus.  

Detta har tydligt kommit till uttryck i de nationella satsningar som gjorts på konstnärlig 

forskning och forskarutbildning. Genom 2012 och 2016 års forskningspropositioner har 

tillförts totalt 65 mnkr på årsbasis till lärosäten för konstnärlig forskning. Av dessa medel 

har merparten tillförts de fyra Stockholmshögskolorna. 6 mnkr vardera har tillförts 

Göteborgs och Lunds universitet samt 2 mnkr högskolan i Borås. Umeå universitet har 

inte fått del av resursförstärkningarna för konstnärlig forskning. 

5. Utgångspunkter för förslag 

När det gäller att bedöma behov av förändringar avseende konstnärlig utbildning och 

forskning är det viktigt att utgå från perspektivet för såväl universitetet i sin helhet som 

för de berörda verksamheternas. Utifrån de ambitioner som uttrycks i direktiv till 

utredningen och från analysen av situationen idag har följande utgångspunkter legat till 

grund för bedömningar och förslag: 
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− Skapa en tydligare samlad profil nationellt och internationellt 

Det borde vara naturligt för Umeå universitet ha en tydligare profil för konstnärlig 

verksamhet på samma sätt som Göteborgs och Lunds universitet har. 

Förutsättningarna för detta är på flera sätt godo. Inte minst genom den gemensamma 

lokaliseringen. Det behövs dock dels en tydligare sammanhållen organisation, dels 

insatser för utveckla forskning och forskarutbildning. Genom en tydligare profil för 

konstnärlig utbildning och forskning ökar förutsättningarna för universitetet att delta i 

utvecklingen nationellt och internationellt inom dessa verksamheter och att kunna få 

del av ökade nationella resurser. 

− Skapa ökad tydlighet och samverkan inom universitetet 

Medvetenheten inom universitetet om Konstnärligt centrum som en möjlig 

samverkanspartner är idag för låg. Det leder till att samverkan ligger på en alltför låg 

nivå. Delvis beror detta på att det lokalmässiga avståndet, men också på att de 

konstnärligt inriktade verksamheterna inte har någon tydlig gemensam röst inom 

universitetet. Den kompetens som finns inom de konstnärligt inriktade 

verksamheterna när det t.ex. gäller gestaltning och visuell framställning skulle kunna 

vara av intresse för många verksamheter inom universitetet. Verksamheterna inom 

campus skulle också med fördel kunna öka samverkan med kompetenser inom t ex 

samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet. 

− Öka samverkan mellan utbildningarna med konstnärlig inriktning 

Samverkan inom Konstnärligt campus ligger idag på lägre nivå än vad som vore 

naturligt. Det beror delvis på att några av verksamheterna haft besvärliga interna 

diskussioner som tagit mycket kraft. Även om det är fråga om verksamheter som har 

och som har behov av att ha tydliga egna profiler, finns det likväl frågor där en 

närmare samverkan när det gäller utbildning och än tydligare forskning skulle kunna 

vara av värde för den framtida utvecklingen. I samverkan bör också de estetiska 

ämnena ingå på ett tydligare sätt är idag. 

− Utveckla forskning och forskarutbildning, särskilt med konstnärlig inriktning 

Den största svagheten för verksamheterna på Konstnärligt campus är den låga nivån på 

forskning och forskarutbildning. För verksamheternas långsiktiga utveckling och för att 

kunna stärka universitetets profil avseende konstnärligt inriktad verksamhet är det 

viktigt med insatser för att utveckla forskning och forskarutbildning. Det är också 

viktigt för att universitetet ska kunna konkurrera om statliga medel för konstnärlig 

forskning och forskarutbildning. 

− Minska administrativ sårbarhet 

Institutionerna med konstnärlig verksamhet är så små att de på egen hand är mycket 

sårbara när det gäller att kunna hålla tillräcklig administrativ kompetens. Det har 

sannolikt varit bidragande till att flera av verksamheterna har brottats med interna 
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arbetsmiljöproblem av olika slag. En ökad samverkan administrativt har diskuterats vid 

flera tillfällen utan att det har resulterat i beslut. Dern samverkan som finns är ad hoc 

och inte tillräckligt tydlig. 

− Effektivare lokalanvändning – särskilt vad avser verkstäder 

Totalt inom Konstnärligt campus tillsammans med institutionen för estetiska ämnen 

finns en betydande överlappning av vissa typer av lokaler och utrustning. Det är allra 

tydligast när det gäller det verkstäder. Framförallt för lokaler inom Sliperiet finns också 

ett mycket lågt utnyttjande av stora delar av lokalerna. En gemensam planering av 

lokaler behövs för att öka effektivitet och minska kostnader. 

− Bättre beakta verksamheternas särart och särskilda behov 

Konstnärligt inriktade yrkesutbildningar skiljer sig på många sätt från den normala 

akademiska verksamheten inom universitetet. De har inte minst behov att kunna 

hantera anställningar av lärare annorlunda när det gäller t ex meritbedömning. Det 

finns en tydlig känsla hos de berörda verksamheterna att de ibland haft svårt att få 

förståelse för sina särskilda behov och förutsättningar. Det är viktigt att hitta en bra 

balans i regler och beslut så att särarten får ett rimligt genomslag. 

 

6. Förslag till organisationsstruktur för konstnärlig utbildning och forskning  

För att uppfylla utgångspunkterna är det nödvändigt att förstärka den sammanhållande 

kraften för verksamheterna. Att fortsätta med den nuvarande organisationen och med 

nuvarande uppdelade huvudmannaskap är inte tillräckligt. Det uppfyller heller inte 

utgångspunkten i uppdraget att föreslå förändringar i syfte att åstadkomma en 

koordinerad, effektiv och ändamålsenlig organisation för att bedriva konstnärlig forskning 

och utbildning. 

I utredningsarbetet har några andra alternativ diskuterats hur de ovan angivna 

utgångspunkterna kan tillgodoses. 

En teoretisk möjlighet skulle vara att bilda en konstnärlig fakultet. En sådan skulle 

motsvara vad som finns vid Göteborgs och Lunds universitet. Det skulle kunna uppfylla 

flertalet av de angivna utgångspunkterna. Nackdelen är att det skulle bli en liten fakultet 

som skulle kunna få svårt att bära de uppgifter som normalt åvilar en fakultet. Det finns 

heller inte någon förankring inom universitetet generellt eller från övriga fakulteter för att 

bilda en ny fakultet. Ett sådant alternativ är dessutom uteslutet enligt direktiven till 

utredningen. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att skapa en gemensam institution av de tre 

befintliga institutionerna. Det skulle kunna tillgodose flera av de angivna 

utgångspunkterna. Ökad samverkan mellan utbildningarna skulle kunna underlättas. 
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Samlad hantering av konstnärlig forskning och forskarutbildning skulle eventuellt kunna 

underlättas. Effektivisering av administration och lokalanvändning skulle underlättas.  

Den allvarligaste invändningen mot ett sådant alternativ är att det skulle riskera de 

enskilda verksamheterna profil och synlighet. Även om det finns behov av att öka 

samverkan mellan verksamheterna, inte minst när det gäller forskning är det likväl fråga 

om tre i grunden olika utbildningar var och en med sin särart och med betydande 

skillnader i inriktning och genomförande.  Det är också utbildningar med behov av tydliga 

profiler och tydlig konkurrenskraft nationellt och internationellt. Det finns heller ingen 

förankring i verksamheterna för att slå samman institutionerna, utan tvärtom skulle en 

sådan förändring med stor sannolikhet mötas av betydande protester. 

Det tredje alternativet och det som föreslås, är att skapa en samlad organisation för 

konstnärlig utbildning och forskning inom en befintlig fakultet. Det skulle på ett rimligt 

sätt helt eller delvis kunna tillgodose de angivna utgångspunkterna. Det kan sägas vara ett 

mellanting mellan en särskild fakultet och en samlad institution. 

Det finns därvid övervägande skäl som talar för att samla de angivna verksamheterna 

inom den humanistiska fakulteten. Där finns redan Konsthögskolan och Bildmuseet. 

Dessutom ligger institutionen för estetiska ämnen inom fakulteten, och som utvecklas 

närmare i det följande finns skäl att se dess verksamhet kopplad till verksamheterna vid 

Konstnärligt campus. Från de berörda verksamheterna, även Designhögskolan och 

Arkitekthögskolan, finns en tydlig uppfattning att de föredrar att tillhöra humanistisk 

fakultet. Även om det finns vissa verksamhetsmässiga kopplingar för de två senare 

högskolorna till den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är det enligt verksamheterna 

bedömning inte något som ger anledning till en annan bedömning. Förslaget är således 

att Designhögskola, Konsthögskolan, Arkitekthögskolan och Bildmuseet ska tillhöra 

Humanistisk fakultet. 

Tillsammans med dessa verksamheter bör också ses institutionen för estetiska ämnen 

som redan idag tillhör Humanistisk fakultet. Som utvecklas närmare i avsnitt 9 finns 

anledning att uppmärksamma de estetiska ämnenas utveckling avseende konstnärliga 

aspekter. Det finns också starka skäl att koppla institutionens lokalplanering kopplat till 

verksamheterna på Konstnärligt campus. 

För att uppfylla de utgångspunkter som angivits ovan fordras en tydlig samordnad 

organisation för de berörda verksamheterna. Det bör ske genom att det inom Hum fak 

inrättas en särskild styrgrupp. Den bör ha det löpande fakultetsansvaret för 

verksamheterna genom att få beslut delegerade från fakultetsnämnden. I styrgruppen 

bör ingå företrädare för de berörda verksamheterna. Det kan också vara lämpligt med en 

extern ledamot i likhet med vad som gäller för fakultetsnämnder. Studenter bör vara 

representerade. 

Ordförande i styrgruppen bör vara en vice-dekan med uppdrag att leda och företräda 

verksamheterna med konstnärlig inriktning. Ett särskilt uppdrag blir att samordna 
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utveckling av konstnärlig forskning och forskarutbildning. I uppdraget ligger också att öka 

samverkan såväl mellan verksamheterna som med universitetet i övrigt. 

För att styrgrupp och vice-dekanen ska kunna ha en reell och tydlig roll är det nödvändigt 

att löpande beslutsfunktioner delegeras från fakultetsnämnden. Det gäller främst frågor 

rörande budget och ekonomisk uppföljning samt hantering av personal och lönefrågor, 

främst rörande lärartjänster utom professor och universitetslektor. I vissa frågor kan det 

innebära att vissa beslut som universitetets rektor delegerat till dekan istället kan behöva 

delegeras till vice-dekanen. Vissa frågor som normalt hanteras på institution kan istället 

behöva ligga på styrgrupp och vice-dekan i de fall de ingående institutionerna är för små 

för att ha rimliga förutsättningar. En särskild anställningskommitté bör finnas för 

verksamheterna med konstnärlig inriktning. 

Även med delegerat beslutsansvar ligger det övergripande ansvaret för verksamheterna 

inom fakulteten på fakultetsnämnd och dekan. En svårighet med en funktion som formellt 

ligger inom fakulteten med delegerad beslutanderätt är då att det kan innebära att 

fakultetsnämnds och dekans ansvar blir otydligt. För att lösa det kan en ordning finnas där 

beslut från styrgruppen återrapporteras med en möjlighet att ta tillbaka delegationer om 

det finns särskilt skäl för det. 

Det har inte varit möjligt att inom ramen för uppdraget göra en detaljerad genomgång av 

förslag till ändringar av delegationsordning, utan detta bör ske i särskild ordning med de 

utgångspunkter som angivits ovan. 

En av utgångspunkterna är att minska den administrativa sårbarheten och öka 

administrativ effektivitet. För att leda administrativ samordning bör en tjänst som 

biträdande kanslichef finnas med ansvar för gemensam ekonomiadministration, 

personalhandläggning och lokalhantering. Se särskilt avsnitt i det följande. 

De förändringar som föreslås blir så pass omfattande att det finns anledning att markera 

dem namnmässigt. Beteckningen Konstnärligt campus är då inte helt lyckad. 

Beteckningen med campus markerar platsen mer än verksamheternas innehåll. Det är 

också en bidragande orsak till den otydlighet som finns idag där just platsen kommit att 

bli det väsentliga. Istället föreslås att det samlade namnet för verksamheterna med 

konstnärlig profil inom den Humanistiska fakulteten ska ha beteckningen Centrum för 

Design, Konst och Arkitektur. Beteckningen Centrum är vedertagen för samverkande 

akademiska verksamheter. Även om beteckningen Centrum inom Umeå universitet 

kommer att användas med en viss betydelse bör det vara möjligt att använda det också i 

detta sammanhang. 

När det gäller Sliperiet föreslås ingen organisatorisk förändring, utan det bör tills vidare 

ligga kvar under rektor. Bedömningar rörande Sliperiet redovisas närmare i avsnitt 9. UB-

KC ligger naturligt kvar inom UB. För Humlab-X föreslås att verksamheten läggs ned. Även 

det utvecklas närmare i avsnitt 9. 
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Med förslaget skapas en samlad verksamhet för konstnärlig utbildning och forskning som 

ekonomiskt omsluter ca 185 mnkr/år, har ca 800 helårsstudenter, ca 85 anställda, ca 26 

mnkr i forskningsbudget och med 14 doktorander. 

Sammanfattningsvis föreslås: 

− Designhögskolan, Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, institutionen för estetiska    

ämnen och Bildmuseet samlas inom Humanistisk fakultet som egna institutioner. 

− Sliperiet ligger kvar under rektor tillsammans med Umevatoriet 

− Humlab-X läggs ned som egen verksamhet 

− UB-KC ligger kvar hos Universitetsbiblioteket 

− Inom Humanistisk fakultet inrättas en särskild styrgrupp för de angivna 

institutionerna och enheterna med en vice-dekan för konstnärlig utbildning och 

forskning som ordförande och med representation för de berörda enheterna 

− Beslutanderätt delegeras till styrgruppen av seende bl. a ekonomi och personalfrågor 

− Vice-dekanen får ett särskilt ansvar att utveckla forskning och forskarutbildning med 

betoning av konstnärlig inriktning 

− Vid Hum faks kansli inrättas en tjänst som biträdande kanslichef med särskilt ansvar 

för att samordna administration för de angivna institutionerna. 

Ekonomiadministration, personalhandläggning och lokalhantering sköts gemensamt. 

− Ett gemensamt namn för verksamheterna bör vara Centrum för Design, Konst och 

Arkitektur 

 

7. Förslag rörande forskning och forskarutbildning 

Forskningen vid institutionerna vid Konstnärligt campus är liten med en ekonomisk 

omslutning om totalt ca 18 mnkr/år, varav bara en liten del är extern finansiering. 

Forskarutbildningen är likaså av liten omfattning och finns i dagsläget bara vid 

Designhögskolan med 8 forskarstuderande. Det speglar att det är fråga om institutioner 

med inriktning mot utbildning och med svag forskningstradition. Lägger man till 

institutionen för estetiska ämnen tillkommer en verksamhet med en något starkare 

forskningstradition kopplat till lärarutbildningar och med 6 forskarstuderande. 

Långsiktigt är det viktigt med insatser för att utveckla forskning och forskarutbildning vid 

de konstnärliga verksamheterna. Så sker i ökad takt vid motsvarande verksamheter både 

nationellt och internationellt. Som har visats i det föregående har Umeå universitet inte 

varit tydlig del i de insatser som skett nationellt, och heller inte tagit del av de betydande 

resurstillskott som gjorts kopplat till konstnärlig forskning. 

Utvecklingen för verksamheterna bör särskilt inriktas på att utveckla forskning och 

forskarutbildning med konstnärlig inriktning. Det är naturligt mot bakgrund av att 
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utbildningen vid verksamheterna ger den långsiktiga basen för forskning och att flertalet 

av utbildningarna leder till konstnärliga examina på grund och avancerad nivå eller att de 

har en konstnärlig profil. Det är dock viktigt att betona att det inte bör vara en fråga om 

antingen konstnärlig eller traditionell vetenskaplig forskning och forskarutbildning. Båda 

inriktningarna är så breda att de medger en betydande överlappning i genomförande och 

examination. Särskilt den konstnärliga forskningen och forskarutbildningen är under 

utveckling när det gäller former och inriktning. Det är viktigt att universitetet kan delta i 

och påverka den utvecklingen så att den passar de konstnärliga verksamheterna vid 

universitetet. 

Ska det vara möjligt med en utveckling av forskning och forskarutbildning behöver det 

således göras gemensamt. En förutsättning för att universitetet ska kunna få examensrätt 

för forskarutbildningsnivå på konstnärlig grund är med stor sannolikhet nödvändigt att 

det finns en samlad forskningsmiljö där alla institutioner/enheter ingår och gemensamt 

driver den konstnärliga forskningen/forskarutbildningen framåt. Det är också viktigt att 

forskning och forskarutbildning oavsett inriktning sker så att de tillsammans kan bilda en 

miljö där olika inriktningar förstärker varandra. Det blir en viktig uppgift för den styrgrupp 

som föreslagits och än tydligare för den föreslagna vice-dekanen att medverka till att så 

sker. 

En viktig förutsättning är också att särskilda medel avsätts. Dessa bör utgå av medel till 

rektors disposition för att det tydligt ska upplevas som ett tillskott, och inte ses som en 

belastning på befintliga medel inom fakultet och institutioner. Nivån bör uppgå till minst 5 

mnkr/år under 4–5 år. Att särskilda medel avsätts torde också öka förutsättningarna för 

universitetet att kunna få del av nationella medel. 

Kompetensen inom universitetet när det gäller att utveckla konstnärlig forskning och 

forskarutbildning är inte tillräckligt stark i dagsläget. Det gäller inte minst 

handledningsresurser i forskarutbildning. Det vore därför naturligt att söka samarbete 

med något befintligt lärosäte som hunnit längre i en sådan utveckling.  I första hand bör 

Göteborgs universitet tillfrågas om samarbete givet dels den betydligt större volymen på 

motsvarande verksamhet, dels den ämnesmässiga överensstämmelsen inom design, fri 

konst och bildlärarutbildning. 

Sammanfattningsvis föreslås: 

− Umeå universitet ska utveckla forskning och forskarutbildning med konstnärlig 

inriktning med sikte på att erhålla examensrätt med sådan inriktning 

− Vice-dekan ska ha särskilt ansvar att leda utvecklingen 

− Under minst fyra år avsätts 5 mnkr/år av medel till rektors disposition för 

utvecklingen  

− Universitetet bör söka samarbete med annat lärosäte om att utveckling forskning och 

forskarutbildning med konstnärlig forskarutbildning 
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8. Förslag rörande administration 

Som framgått är de olika verksamheterna vid Konstnärligt campus små och administrativt 

sårbara. Detsamma gäller institutionen för estetiska ämnen. Det har med all sannolikhet 

varit en bidragande orsak till besvärliga interna konflikter vid flera av verksamheterna där 

de ansvariga fakulteterna fått omfattande tid på att reda ut problem. Sårbarheten 

innebär både svårighet att hålla kompetens i vissa typer av frågor och problem när någon 

administratör blir sjuk eller slutar. Ofta tvingas man då tillgripa olika provisoriska 

lösningar. 

Den sammantagna resursen är likväl relativt stor. Totalt finns det idag ca 22 anställda som 

har beteckningen administrativ och teknisk personal vid institutionerna vid Konstnärligt 

campus (exkl. Sliperiet och Bildmuseet). Vid institutionen för estetiska ämnen finns 

ytterligare ett par personer inom dessa kategorier. 

En gemensam administration för vissa funktioner bör inrättas. Den bör ledas av en 

biträdande kanslichef vid Humanistisk fakultet och bör omfatta kompetens för 

kvalificerad budget och ekonomisk uppföljning, personalhandläggning och stöd till en 

särskild anställningskommitté för de konstnärliga verksamheterna. Vidare bör finnas 

kompetens för arbetsmiljöfrågor och IT. Utgångspunkt är att detta ekonomiskt kan 

rymmas inom ramen för de idag befintliga administrativa resurserna. Den gemensamma 

funktionen blir relativt begränsad och omfattar inte alla administrativa resurser utan 

flertalet av TA-personal finns kvar vid institutionerna.  

Det som är mycket slående är bristen på gemensam planering av lokaler. Framförallt 

gäller det verkstäder där det totalt finns ca 5 200 kvm vid Konstnärligt campus och 

estetiska ämnen. Delar av dessa är idag kraftigt underutnyttjade. Det gäller framförallt 

Sliperiet och estetiska ämnen. När det gäller Sliperiet finns också avancerad och dyr 

utrustning som inte alls eller till mycket liten del utnyttjas. Det gäller tex CNC-fräsar, 

pressar och 3D-skrivare. Det finns också avancerad studio-utrustning med mycket 

begränsat utnyttjande.  

Ett särskilt problem för att få ett bättre gemensamt utnyttjande av lokaler är också att de 

olika administrativa gränserna och olika finansieringsprinciper innebär att det i praktiken 

upplevs som svårt och dyrt att utnyttja lokaler och verkstäder i någon av de andra 

verksamheterna. 

Särskilda problem kommer att uppstå vartefter nyinvesteringar i utrustning kommer att 

behöva göras. I flertalet av verksamheterna finns inte ekonomiskt utrymme för större 

investeringar. 

Mot denna bakgrund är det mycket angeläget att få till stånd en gemensam planering av 

lokaler generellt och verkstäder och tyngre utrustning speciellt. Det underlättas av att 

flertalet verksamheter föreslås ingå i Humanistisk fakultet med en gemensam 
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administrativ ansvarig. Det bör därmed också finnas resurser för en lokal- och 

utrustningsplanering vid den gemensamma administrativa funktionen. Däremot blir det 

inte lika enkelt att fullt ut få med Sliperiets lokaler i en sådan gemensam planering då de 

kommer att ha annat huvudmannaskap. Samtidigt är det i de lokalerna som de största 

problemen för mycket lågt utnyttjande finns. Därför bör den gemensamma 

lokalplaneringen också omfatta de delar av Sliperiets lokaler som utgörs av verkstäder. 

För att garantera närhet mellan verksamheterna och den gemensamma administrativa 

funktionen och den biträdande kanslichefen är det viktigt att de lokalmässigt finns nära 

verksamheterna. 

 

Sammanfattningsvis föreslås: 

− En gemensam funktion för ekonomi, personalhandläggning, lokaler, arbetsmiljö och 

IT inrättas inom Hum fak för verksamheter med konstnärlig inriktning. 

− Funktionen leds av en biträdande kanslichef 

− Den är fysiskt förlagd till Konstnärligt campus 

− Verkstäder och avancerad utrustning samt dyra investeringar samordnas för att 

effektivisera utnyttjandet. Även Sliperiets verkstäder ingår. 

  

9. Bedömningar rörande de olika verksamheterna 

 

Designhögskolan 

Ekonomiskt har Designhögskolan en stabil situation med årliga överskott sedan 2015. 

Både 2016 och 2016 var överskotten i storleksordningen 4 mnkr  

Som framgår är Designhögskolan en mycket framgångsrik verksamhet i ett nationellt och 

inte minst internationellt perspektiv.  Den är härigenom en stor tillgång för universitetet.   

Det innebär att Designhögskolan på goda grunder både kan ställa krav på och förvänta sig 

positiv förståelse för sina behov och särskilda förutsättningar. De ansvariga vid skolan 

menar att man inte alltid mött tillräcklig sådan förståelse. Även om det möjligen kan 

finnas olika uppfattningar om det är så, är det en viktig utgångspunkt att så långt möjligt 

garantera i en framtida organisation. Liksom för de andra utbildningarna vid Konstnärligt 

campus gäller det inte minst i samband med rekryteringar och befordringar där delvis 

andra bedömningsgrunder behöver kunna göras än de traditionellt vetenskapliga. 

Det avseende där det finns särskilt behov av utveckling av verksamheten gäller forskning 

och forskarutbildning. Designhögskolan är visserligen den enda av de befintliga 

institutionerna vid Konstnärligt campus som idag har forskarutbildning. Likväl är det 



 22 

viktigt för verksamhetens långsiktiga utveckling att öka volymen på forskning och 

forskarutbildning. En begränsande faktor idag är bristen på kvalificerade forskare som 

handledare i forskarutbildning. Det gäller inte minst för att kunna delta i utveckling av 

forskarutbildning med konstnärlig inriktning, baserat på grundutbildningens konstnärliga 

examina. Den forskarutbildning som idag finns vid Designhögskolan siktar till en 

doktorsexamen på traditionell vetenskaplig grund. Den behöver kunna kompletteras med 

möjlighet också till forskarutbildning på konstnärlig grund. Det är således inte en fråga om 

antingen vetenskaplig eller konstnärlig forskarutbildning, utan möjlighet till bådadera. 

 

Konsthögskolan 

Konsthögskolans ekonomiska omslutning är ca 25 mnkr/år, varav ca 40 % utgör 

lokalkostnader. Externa intäkter utgör mindre än 1 mnkr förr 2017. Sedan 2015 har 

verksamheten gått med underskott. Resultatet för 2017 är dock i balans och det negativa 

myndighetskapitalet återställt. 

UKÄ:s utvärdering av konstnärliga examina i fri konst från 2013 visade på vissa brister i 

flera av bedömningsgrunderna för Konsthögskolan avseende såväl kandidatnivå som 

avancerad nivå, även om det sammanfattande slutomdömet blev att utbildningarna 

uppfyllde kravet om hög nivå.  

Konsthögskolan har under flera år haft att hantera en problematisk situation. Antalet 

helårsstudenter på avancerad nivå har minskat och söktrycket på denna nivå har varit 

lågt. Forskningsintäkterna har också successivt gått ner liksom antalet i forskarutbildning. 

Båda från en tidigare mycket låg nivå. 

Konsthögskolan är en mycket liten miljö. Som framgår av universitetets pågående 

organisationsöversyn är Konsthögskolan universitetets minsta institution med ca 11 

anställda. Konsthögskolan har dessutom arbetat med att lärare inte har funnits vid 

institutionen på heltid utan kommit inresande. Det har bidragit till att Konsthögskolan 

kunnat bygga upp internationella kontakter, men har samtidigt inneburit att viktiga delar 

av lärarresursen inte har funnits kontinuerligt tillgängliga på institutionen. Det var också 

ett av påpekandena i UKÄ:s utvärdering. 

Det har också funnits interna problem, om inriktning och om arbetsmiljöfrågor samt om 

relationerna mellan lärare och studenter. Tidvis har det inneburit att den Humanistiska 

fakultetens ledning fått ägna stor del av sin tid åt frågor rörande Konsthögskolan.  

Konsthögskolan är således en verksamhet som har brottats med betydande interna 

problem. Fortfarande finns besvärliga diskussioner om bl. a. inriktning på verksamheten. 

Tidigare har Konsthögskolan deltagit i den nationella forskarskolan och också haft anslag 

från Vetenskapsrådet. Forskningsverksamheten har dock de senaste åren påtagligt dragits 

ned. Resultatet har blivit att Konsthögskolan blivit alltför svag också på så sätt att det nu 

finns mycket liten volym forskning och ingen forskarutbildning. 
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Skolans inriktning de senaste åren att bygga upp en internationellt inriktad utbildning 

med undervisning på engelska också på grundnivån är i och för sig intressant. Samtidigt 

måste man dock ställa frågan om den är fullt ut realistiskt, då den bl. a .bygger just på det 

som varit en grund också för problemen skolan haft under flera år – att lärare kommer 

inresande. Det försvårar sannolikt också den långsiktiga utbyggnaden av forskning och 

forskarutbildning. Det reser också frågor för universitetet centralt om vad inriktningen på 

en utbildning i fri konst i Umeå ska ha för roll i ett regionalt perspektiv kopplat till 

universitetets generella profil när det gäller den vidare arktiska regionen och den roll 

universitetet har och vill ha i fråga om samiskt språk och kultur. Under alla 

omständigheter behöver det dock självfallet finnas internationella inslag i utbildningarna. 

En sådan vidare diskussion om inriktning är nödvändig för en bedömning av 

Konsthögskolans framtida möjligheter till en positiv utveckling. Går det inte att nå enighet 

om inriktning och att snabbt klara ut interna motsättningar kan frågan behöva ställas om 

Konsthögskolan bör fortsätta. 

 

Arkitekthögskolan 

Arkitekthögskolan är den enda arkitektutbildningen i landet som har en konstnärlig profil. 

Den är på det sättet viktig i ett nationellt perspektiv där de etablerade 

arkitektutbildningarna ligger vid tekniska högskolor. Arkitekthögskolan arbetar också med 

en mer europeisk, och inte minst brittisk influens. Tillsammans ger detta en egen profil åt 

Arkitekthögskolan. 

Liksom de övriga utbildningarna vid Konstnärligt campus behöver Arkitekthögskolan 

utveckla forskning och forskarutbildning. Givet den profil skolan har är det naturliga då att 

utveckla forskarutbildning med konstnärlig inriktning. Det behöver då ske med en svag 

bas. Det finns dock en viss forskarutbildningstradition genom den tidigare samverkan med 

KTH.   

Arkitekthögskolan har under flera år haft en besvärlig ekonomisk situation. Efter reglering 

av balanserat underskott genom ett rektorsbeslut år 2016 är verksamheten nu nära att nå 

ett ekonomiskt noll-resultat. 

Vid Arkitekthögskolan har sedan en längre tid funnits omfattande interna konflikter som 

också fått hanteras på fakultetsnivå.  

 

Institutionen för estetiska ämnen 

Institutionen tillhör Humanistiska fakulteten och ger i huvudsak lärarutbildning i de 

estetiska ämnena slöjd, bild och musik. Den ingår också i den sammanhållande 

organisationen Lärarhögskolan för lärarutbildning vid universitetet. 
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Den har en god forskningsmässig kompetens inte minst jämfört med andra 

lärarutbildningar i estetiska ämnen. Forskningsinriktningen har till stor del varit 

ämnesdidaktisk för de estetiska ämnena. Det finns också handledarkompetens vid 

institutionen. 

Institutionen har fått särskilda resurser för att delta i den nationella satsningen på lärare 

för kulturskolor. Samarbete finns med Göteborgs universitet. 

När det gäller utbildning och forskning finns för närvarande en utveckling att tydligare 

markera de enskilda ämnena utveckling i lärarutbildning. Det understryks av den särskilda 

satsningen på de estetiska ämnena i kulturskolor. Det innebär att det blir naturligt med en 

närmare koppling mellan utvecklingen i de estetiska ämnena och de konstnärliga 

verksamheterna vid universitetet. En viktig del i den utvecklingen blir då att samverka om 

forskning och forskarutbildning. Institutionen för estetiska ämnen har en generell 

forskningstradition som kommer att kunna vara av värde för den gemensamma 

utvecklingen, samtidigt som de konstnärliga institutionerna kommer att kunna tillföra 

konstnärlig kompetens och miljöer. Det ka särskilt noteras initiativ till samverkan med 

Bildmuseet. 

Institutionen har en speciell och till del besvärlig situation, genom att utbildningen av 

lärare i bild och slöjd till mycket stor del är studenter som läser på halvfart på distans. De 

utgörs väsentligen av personer som är yrkesverksamma  i skolan som obehöriga lärare. 

Givet den besvärliga situationen i skolan med obehöriga lärare i estetiska ämnen är detta 

en mycket nationell viktig uppgift för universitetet. 

Problemet som uppstår för institutionen är dock att lärarstudenterna fysiskt  finns vid 

institutionen bara under några veckor per termin. Under den tiden är det nödvändigt att 

ha tillgång till olika typer av speciallokaler som under resten av tiden står tomma. 

Institutionen har därmed fått stora problem att med kostnaderna för dessa lokaler. Det 

kan illustreras av att institutionen har ett stort antal studenter , ca 850 individer, som 

dock bara genererar ca 300 helårsstudenter. Det är därför nödvändigt för institutionen att 

se över sin lokalsituation i syfte att minska kostnaderna.  

Institutionens lokalbehov utgörs till del av klassrum för de estetiska ämnena som 

motsvarar lokaler som finns i skolor för åtminstone halvklass, dels av viss speciallokaler i 

form av verkstäder. Delar av lokalbehovet motsvarar lokaler som finns vid Konstnärligt 

campus. Det gäller t.ex. verkstäder med speciell utrustning för trä och metallbearbetning. 

Det finns också lokaler och utrustning vid campus för textilarbetet som i princip borde 

kunna utnyttjas. Andra lokaler vid campus kan behöva byggas om eller anpassas för att de 

ska kunna utnyttjas. Inte minst lokaler vid Sliperiet skulle eventuellt kunna utnyttjas och 

därmed minska på underutnyttjandet där. En förutsättning är då att ombyggnader kan 

göras på sådana villkor att det blir ekonomiskt möjligt för institutionen för estetiska 

ämnen. 
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Sammantaget finns det således skäl såväl avseende den innehållslig ämnesutveckling som 

ekonomiska förutsättningar för verksamheten som talar för att institutionen för estetiska 

ämnen ska kopplas närmare till de konstnärligt inriktade verksamheterna och att 

åtminstone delar av verksamheten skulle kunna flyttas till konstnärligt campus.  

Bildmuseet 

Bildmuseet är en mycket framgångsrik verksamhet med många mycket 

uppmärksammade utställningar och med stor synlighet nationellt och internationellt. 

Bildmuseet har också en omfattande publik verksamhet. 

Det finns en samverkan med andra verksamheter vid Konstnärligt campus och inom 

universitetet, bl.a. Konsthögskolan. Samverkan med de andra verksamheterna vid 

campus, liksom också med universitetet i övrigt borde dock kunna utvecklas ytterligare. 

Det finns t.ex. planer på att utöka samarbetet med institutionen för estetiska ämnen till 

att omfatta också forskarutbildning. 

Bildmuseet har en betydande oklarhet om den långsiktiga finansieringen. Av 

verksamhetens intäkter kommer ca 5 mnkr vardera från Umeå kommun respektive 

Balticdonationen. Med nuvarande villkor upphör båda dessa intäkter 2019 och 2020, 

vilket riskerar att innebära att verksamheten inte kan fortsätta att bedrivas med 

nuvarande höga ambitionsnivå. 

Sliperiet 

Sliperiets har en ekonomisk omslutning på ca 15 mnkr. Av dessa utgör ca 3,6 mnkr anslag 

från universitetet. I praktiken tillkommer dessutom att verksamheten är subventionerad 

med ytterligare ca 4 mnkr genom att universitetet inte tar ut lokalhyra på samma sätt 

som normalt sker för olika verksamheter. 

 

Verksamhetsinriktningen för Sliperiet är i praktiken oklar. De olika verksamheterna har 

bara till begränsad del levt upp till förväntningarna. Generellt har framkommit vid 

diskussioner under utredningsarbetet att Sliperiet en svag förankring inom universitetet i 

stort. Det är ett viktigt skäl till att det bara i begränsad utsträckning funnits ett intresse 

från verksamheter vid universitetet att förlägga projekt till Sliperiet. Istället har resultatet 

blivit att Sliperiet har lagt tid och resurser på att leta projekt. Det innebär att en av de 

planerade huvudinriktningarna för Sliperiet att vara en grund för gemensamma projekt 

mellan universitetet och externa verksamheter inte fungerar på en tillfredsställande nivå 

 

När det gäller uthyrning av lokaler till företag finns det i dagsläget bara en större 

hyresgäst i form av universitetets egen verksamhet i form av Uminova Expression som 

svarar för inkubatorverksamhet med inriktning mot kreativa näringar. I övrigt har en 

större hyresgäst och några mindre lämnat lokalerna, vilket innebär att det för närvarande 
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utöver Uminova Expression bara finns ett fåtal hyresgäster som totalt hyr ca 150 kvm. 

Inte heller den delen av Sliperiets verksamhet har således fått en tillräcklig omfattning. 

 

Inom sliperiet finns relativt stora resurser i form av lokaler, verkstäder och utrustning. 

Generellt gäller att de utnyttjas i mycket begränsad utsträckning. Nyttjandegraden år 

2017 var i genomsnitt så låg som 7 % under vardagar på dagtid. Även om utnyttjandet kan 

vara högre under vissa begränsade tider är detta självfallet ett orimligt lågt utnyttjande av 

kvalificerad utrustning i dyra lokaler. Istället fungerar delar av lokalerna snarast som ett 

konferenscentrum med uthyrning av lokaler för seminarier och möten. Till viss del 

kommer de inifrån universitetet, men utgörs till stor del också av externa användare med 

mindre anknytning till universitetets verksamhet. 

 

Den del av verksamheten i Sliperiets lokaler som lyckats bäst är inkubatorverksamheten i 

som Uminova Expression bedriver med inriktning mot kreativa näringar. Även om det inte 

är Sliperiets egen verksamhet var inkubatorverksamhet ett av skälen till att Sliperiet kom 

till. 

 

Umevatoriet som kommer att flytta in i lokaler som finns vid Sliperiet tillsammans med en 

nybyggnation kommer att minska problemen med att lokalerna idag är så kraftigt 

underutnyttjade även om det är tveksamt om det i sig kommer att lösa de grundläggande 

problem som finns med Sliperiets verksamhet.  

 

Processen med att föra in Umevatoriet i Sliperiet med förhoppningar om att detta ska 

medföra en positiv utveckling har lett till att det för närvarande inte är motiverat att 

föreslå förändringar för Sliperiet organisatoriskt eller i övrigt. En ny ansvarig för Sliperiet 

ska dessutom precis utses. Som framgår av det föregående avsnittet om administration 

bör dock användning av verkstadslokaler vid Sliperiet omfattas av den gemensamma 

lokalplanering som föreslås.  

 

Om det på litet sikt inte sker större förändring vad gäller omfattning på verksamheten är 

en rimlig bedömning att det blir svårt att motivera en fortsättning av verksamheten med 

nuvarande inriktning. En prövning av verksamheten bör ske på viss sikt. 

 

Humlab-X 

 

Humlab-X är en liten verksamhet med en finansiering som till stor del varit tillfällig. Inom 

verksamheten finns avancerad IT-utrustning och kompetens som dock har använts i 

mycket begränsad utsträckning. Det finns också en svag förankring av verksamheten inom 

universitetet, inklusive Hum fak som är huvudman. Lokalerna har till del  kommit att 

användas som möteslokaler, även om också det har skett i begränsad omfattning.  

 

Mot den bakgrunden ska förslaget att lägga ned verksamheten ses. 
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Det finns ett intresse från UB-KC:s sida att ta över lokaler och viss IT-verksamhet. Det vore 

positiv givet UB-KC:s trångboddhet och ambitioner för att utveckla verksamheten. En 

förutsättning är då självfallet att ett sådant övertagande kan finansieras vilket inte ingått i 

denna utrednings bedömningar. 

 

10. Genomförande och kostnader 

 

Beslut om att samla institutioner och verksamhet till Humanistisk fakultet behöver fattas 

så snart som möjligt med genomförande vid en viss tidpunkt.  Innan dess behöver 

självfallet interna hörandeprocesser ske. När väl beslutet om institutionstillhörighet är 

fattat bör det genomföras så fort som möjligt. Vid samma tidpunkt är det önskvärt att 

styrgrupp, vice-dekan och biträdande kanslichef kan utses, då de personerna kommer att 

vara viktiga för att genomföra förändringarna i övrigt.  

När det gäller att skapa den gemensamma administrativa strukturen kommer det att 

behövas en viss tid för processen. Det gäller bl.a. att bedöma kompetensbehov och den 

befintliga personalens önskemål och förutsättningar. 

 

Insatser när det gäller forskning och forskarutbildning kommer självfallet att behöva ta tid 

att utveckla.  

 

Förslaget innebär att 5 mnkr per år under 4–5 år behöver avsättas för utveckling vad 

gäller forskning/forskarutbildning. I övrigt bör ambitionen vara att förändringar kan 

rymmas inom befintliga ramar. Att flytta Designhögskolan och Arkitekthögskolan från Tek-

nat fak till Hum fak kommer att innebära att fakulteterna får minskat respektive ökat 

underlag för fakultetsgemensamma kostnader. För Tek-nat fak innebär det behov av att 

minska vissa gemensamma kostnader, medan Hum fak  får ökat utrymme för att kunna 

täcka kostnader för bl.a. vice-dekan och biträdande kanslichef. I övrigt bör ambitionen 

vara att förslagen ska rymmas inom befintliga ramar. En osäkerhet finns vad gäller 

kostnader för anpassning av lokaler för institutionen för estetiska ämnen så att 

anpassningsåtgärderna inte ska täckas av institutionen utan kan hanteras som den 

effektiviseringsåtgärds det de facto är när det gäller att få ett effektivare utnyttjande av 

befintliga lokaler. 
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