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Konstfacks yttrande över remissen ”RUFS 2010”, dnr LS 1304-0578 

Sammanfattning  

Konstfack stöder RUFS 2010 i allmänhet och delarna som tar upp den högre utbild-

ningen och forskningen i synnerhet men vill komplettera några formuleringar för att 

få den mer kraftfull, relevant, aktuell och gällande till 2016 så som efterfrågas i 

remissen. Även om Konstfack är en högskola genererar vår utbildning och forskning 

ett icke obetydligt inslag till regionens kultursektor. 

2:3 Utveckla idéer och förnyelseförmåga  

Konstfack anser att det under kapitel 2:3 Utveckla idéer och förnyelseförmåga, 

Nuläge och trender, avsnittet om Närhet och täthet viktig för kunskapsintensiva 

företag, tredje stycket där det nämns att det behövs kunskap baserad på vetenskaplig 

forskning även skall stå konstnärlig forskning
1
. 

 

Vidare anser Konstfack, att vikten av att skapa och stöda inkubatorverksamheter i 

anslutning till de högskolor som står för innovationer, ska nämnas. Exempel på det är 

den länsgemensamma inkubatorverksamheten Transit Kulturinkubator som fysiskt är 

placerad på Telefonplan i direkt anslutning till Konstfack. 

 

Se bilaga 1 ”Utdrag ur Konstfacks forskningsstrategi”. 

 

Ärendet har beslutats av förvaltningschef Elisabet Nordwall efter föredragning av 

fastighetschef Peter Landén. 

 

 

Elisabet Nordwall    Peter Landén 

Förvaltningschef   Fastighetschef 

    

 

 

  

                                                 
1 Vetenskapsrådet definierar konstnärlig forskning på följande sätt: Konstnärlig forskning tar sin 

utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. Forskningen, som kan beröra alla 

konstarter, är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny kunskap. 

Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i både gestaltande och skriftlig form. 
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Bilaga 1 

Utdrag ur Konstfacks forskningsstrategi 

Den övergripande målsättningen för Konstfacks forskning är att förena görandets och 

skapandets praktiker med det radikala ”omtänkande” av relationen individ–samhälle–

miljö som omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver. Forskningen på 

Konstfack bedrivs utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innefattar en syn på 

kunskap och lärande där metoder och teoretiska perspektiv grundade i såväl 

konstnärliga/praktiska som vetenskapliga diskurser samverkar.  

 

Hög kvalitet, humanism, hållbar utveckling och höga krav på kreativ förmåga ska 

prägla Konstfacks utbildning och forskning. 

 

Den konstnärliga forskningens relevans ligger således i ett ”reflekterat görande” som 

kan utforska och skapa förslag till mer toleranta, hållbara (socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt) och demokratiska samhällen. Konstfacks forskning ska påvisa att 

förståelsen av oss själva och andra, vår omvärld eller tingen runt omkring oss inte 

behöver vara den enda sanna. Konstnärlig forskning har en unik möjlighet att erbjuda 

konkret gestaltade berättelser och bilder av en annan värld, parallellt med att uppvisa 

kritiska scenarier av låt-gå-mentalitet, extremism eller av totalitära ideologier. 

Tolerans, medmänsklighet och demokrati behöver kreativa aktörer på hög nivå i 

samhällsbygget för att stå emot andra, mer cyniska krafter i världen. 

 

Driven av ett starkt socialt engagemang, verksam mellan och bortom de traditionella 

disciplinära gränsdragningarna, har denna forskning en stor innovationskraft genom 

att uttalat främja kreativitet och verka nyfiket utforskande utifrån ett icke-dogmatiskt 

förhållningssätt. Därmed finns implicit även en konceptuell frihet att i samverkan 

med andra formulera nya problemställningar och söka lösningar med andra metoder 

än de som idag står till buds. 

Centrumbildning med KTH 

Utbildning och forskning vid Konstfack och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

har i flera delar jämförbara inriktningar. Dessa har historiskt utvecklats parallellt, men 

med skilda metoder och angreppssätt. Historiskt har båda högskolorna bidragit till 

svenskt samhälls- och näringsliv genom teknisk innovation, design och konstnärlig 

gestaltning. Denna kompetens vill högskolorna nu utveckla för att spetsa kompeten-

sen framgent i en globaliserad värld och i en tid då problem behöver komplexa 

lösningar. Samarbeten sker inom såväl grundutbildning som forskning. För två år 

sedan initierade därför rektorerna vid Konstfack och KTH arbetet med att skapa en 

gemensam centrumbildning med namnet: Centrum för Konst, Teknik och Design.  

Idag pågår redan flera formaliserade samarbeten såsom Green Leap; en Think Tank 

för hållbar utveckling som Konstfack finansierar tillsammans med KTH och Energi-

myndigheten. Stockholm School of Entrepreneurship är ett annat samarbete. I oktober 

2013 beslutade fakultetsrådet vid KTH att inrätta ett nytt doktorandprogram med 

namnet Konst, Teknik och Design i samarbete med Konstfack. Konstfack och KTH 

ser centrumbildningen som en naturlig fortsättning av det samarbetet och kommer 

därför under de kommande åren att intensifiera samarbetet med KTH för att på så vis 

utveckla ovan nämnda centrumbildning.  

 

Samarbetet syftar till att utveckla ett kreativt och dynamiskt utbyte i mötet mellan 

vetenskaplig och konstnärlig forskning. Samarbetet kommer på sikt att generera en 
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stark internationell interdisciplinär forskningsmiljö. Doktorandprogrammet planeras, 

fullt utbyggt, omfatta 30 - 40 doktorander med tillhörande infrastruktur, inklusive 

program- och kursansvariga, handledare och postdoktorala tjänster, vilka är placerade 

i centrumbildningen till viss del.  

 

Urval av forskningsprojekt där både konstnärlig och vetenskaplig forskning ingår: 

 
Projekt Finansiär Medverkande 

Listen: Auralisering av urbana 

ljudlandskap (2010) 

KK-stiftelsen 

Vinnova 

Stiftelsen för Strategisk Forskning 

Vårdala-stiftelsen 

Invest in Sweden  

Mats Nilsson, docent psykologiska 

institutionen 

Stockholms universitet 

Björn Hellström, professor, 

Konstfack 

Chalmers, KTH (Marcus 

Wallenberg Lab. for Sound and 

Vibration) 

the Interactive Institute 

ÅF-Ingemansson 

Ramböll 

WSP 

Vägverket 

Banverket 

Stockholms stad 

In i bruset: gestaltande 

musikaliska, arkitektoniska och 

akustiska undersökningar av det 

nutida ljudrummet (2010) 

 

Vetenskapsrådet 

 

Björn Hellström, professor, 

Konstfack 

Chalmers, Institutionen för 

arkitektur samt avdelningen för 

tillämpad akustik vid 

Göteborgs universitet 

OPTIMA (2011) 

 

Energimyndigheten 

 

Karin Fridell Anter, docent 

Ulf Klarén, lektor 

Johanna Enger, belysningsdesigner 

Ljuddesign av höghastighetståg 

(2012) 

 

KK-stiftelsen Björn Hellström, professor, 

Konstfack 

Niklas Billström 

Bombardier 

ÅF Ingemansson Akustik 

SU, Psykologiska institutionen 

KTH 

Gröna tåget: En attraktiv 

passagerarmiljö (2012) 

 

KTH 

Bombardier 

VINNOVA 

Olle Lundberg  

Martin Ranvinge 

Daniel Eriksson 

Trafikverket, tågtillverkare (Schunk 

och Liebherr), 

branschföreningen tågoperatörerna, 

SJ AB och Tågkompaniet, 

tågleasingföretaget Transitio VTI, 

Interfleet Technology, Transrail, 

Ferroplan, MTO, Chalmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


