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Remissvar: Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten har ombetts komma med ett delyttrande 
avseende remissen Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88). 
 
Då betänkandet är tämligen omfattande och berör frågor som inte direkt är av 
betydelse för forskning och utbildning avstår vi att kommentera flertalet förslag i 
betänkandet och håller oss främst till förslagen i kapitlen 7 och 10. 
 
Vi ställer oss tveksamma till förslaget om en ny myndighet, Myndigheten för 
gestaltad livsmiljö. Vi bedömer att en sådan myndighet riskerar att skapa ”stuprör” 
som inte befrämjar den annars goda ambitionen att skapa en ”bred tvärsektoriell 
kunskapsutveckling [...] för utövare och aktörer inom området gestaltad livsmiljö”. 
 
Breddad rekrytering är ett viktigt uppdrag för högskolan men vi menar att de 
ambitioner som uttrycks i betänkandet om att utvärdera utbildningar inom 
arkitektur, form och design utifrån perspektivet breddad rekrytering inte bör 
särskiljas från utvärdering av andra utbildningsområden och att uppdraget att 
utforma sådana tematiska utvärderingar ska genomföras av 
Universitetskanslerämbetet i samråd med sektorn, studenterna och yrkeslivet, 
såsom riksdagen har beslutat. 
 
Vi tillstyrker att forskningsnätverket inom design och arkitektur bör ges en fortsatt 
långsiktig finansiering men menar att verksamheten bör utvärderas periodiskt. 
 
Vi ställer oss positiva till en forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande men är 
skeptiska till att lägga det uppdraget på Vetenskapsrådet som inte har som 
huvuduppdrag att finansiera riktade satsningar. Formas och/eller Vinnova bedöms 
vara bättre lämpade som huvudmän för en sådan utlysning. 
 
Vi ser inget behov av att särskilt utvärdera effekterna av studieavgifter för 
utbildningar inom form och design. Även om kravet på full kostnadstäckning varit 
extra kännbara inom dessa områden är effekterna märkbara inom samtliga 
utbildningsområden. Vi bedömer dock att ett mer utvecklat stipendiesystem skulle 
vara mer angeläget än exempelvis avgiftsbefrielse. 
 
Vi tillstyrker att utbildning inom områdena arkitektur, form och design ges ett 
holistiskt tvärvetenskapligt perspektiv inom ramen för gestaltad livsmiljö. Sådana 
influenser kan uppnås både genom inhämtande av direkta kunskaper och 
färdigheter inom utbildningarna men att insatser blir särskilt intressanta om de 
består i gemensamma projekt med studenter från andra utbildningsområden. 
 
 
På fakultetsstyrelsens uppdrag 
 
 
 
 
Ulf Nilsson 

 


