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Anmälan om programmet grafisk design, konstnärlig
kandidat, vid Luleå tekniska universitet
Anmälan
AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH och II (fortsättningsvis anmälarna) har anmält Luleå tekniska
universitet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avseende programmet Grafisk design,
konstnärlig kandidat. De anför bland annat brister gällande bland annat arbetsmiljö, andelen
lärarledd tid, brist på struktur, information och administration, bristande kvalitet i utbildningen och i
den konstnärliga höjden, lärarnas kompetens. För den fullständiga anmälan se bilaga 1.

Lärosätets yttrande
UKÄ har bett Luleå tekniska universitet att yttra sig över anmälan, särskilt om bristerna gällande
utbildningens kvalitet som påtalades i anmälan.
Luleå tekniska universitet anser att det inte finns kvalitetsbrister i utbildningen Grafisk design.
Universitetet menar bland annat att de har följt utbildningsplan, kursplaner samt egna riktlinjer och
uppnått både enskilda kursmoment och kursmål samt att det funnits tillräckliga lärarresurser och
lärare med rätt kompetens för utbildningen. För universitetets fullständiga svar se bilaga 2.

Anmälarnas svar på lärosätets yttrande
Anmälarna har getts möjlighet att kommentera universitets yttrande. I anmälarnas svar har de
framfört ytterligare synpunkter gällande de kvalitetsbrister som påtalades i anmälan, se bilaga 3.

Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ ansvarar enligt sin instruktion 1 för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas
verksamhet bland annat genom utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå. Sådana utbildningsutvärderingar genomförs med hjälp av experter på den utbildning
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som ska utvärderas. Urvalet till vilka utbildningar som ska utvärderas kan ske på olika grunder. En
sådan grund kan vara att det framkommer information om enstaka utbildningar som gör att det finns
en risk för att kvalitetskraven för utbildningen inte uppfylls.
UKÄ ska enligt sin instruktion 2 även utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde.
Ämbetet utreder dock inte frågor som en annan myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över.
Anmälarna har framfört synpunkter på arbetsmiljön vid Luleå tekniska universitet. Av
arbetsmiljölagen framgår att det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet för dessa frågor.
Ämbetet uttalar sig därför inte i den delen av anmälan.
UKÄ konstaterar att anmälarna har framfört omfattande kritik mot kvaliteten i programmet Grafisk
design, konstnärlig kandidat. Luleå tekniska universitet har samtidigt inte medgett några
kvalitetsbrister när det gäller utbildningen. UKÄ ser allvarligt på den kritik som anmälarna framfört
och bedömer att det kan finnas en risk att kvalitetskraven för utbildningen inte uppfylls. Med
beaktande av vad som framkommit i detta ärende finner UKÄ det motiverat att inleda en
utbildningsutvärdering på förekommen anledning av konstnärlig kandidatexamen i grafisk design
vid Luleå tekniska universitet under hösten 2020. Utvärderingen kommer att genomföras utifrån
UKÄ:s Vägledning för utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
utredaren Ellinor Alvesson i närvaro av biträdande avdelningschefen Lisa Jämtsved Lundmark,
gruppchefen för kommunikationsfunktionen Martin Wincent och strategi- och
planeringsansvarige Per Westman.
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