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Sammanfattning 

Under de år som gått sedan 1970-talets krisår har textilbranschens utseende förändrats. För att 
hitta nya nischer att utmärka sig i, har företagen velat se ett mer affärsmässigt tänkande i sin 
organisation, något som snappades upp av Textilhögskolan. På skolan såg man att det fanns 
ett kunskapshål som varken ekonomer, ingenjörer eller designers fyllde upp. Resultatet blev 
den tvååriga utbildningen Affärs- och produktutveckling med inriktning mot textila produkter, 
som sedan döptes om till Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning1. 
Sedan starten 2006 har ett påbyggnadsår lagts till, och ett namnbyte skett, för att förtydliga 
utbildningens innehåll.  
 
Under en föreläsning uppkom dock frågan om huruvida studenterna känner att de egentligen 
lär sig det som utbildningen strävar efter att lära ut, och om de verkligen blir förberedda för 
arbetslivet. En förvirrad gästföreläsare frågade ett helt klassrum fullt med studenter från TPU 
vad de egentligen blir när det är färdigutbildade, och ingen kunde svara. 

Denna förvirring har gett upphov till den här rapporten som har som syfte att ge förslag för att 
förbättra och förtydliga utbildningen så att alla parter förstår vad den innehåller, samt ge en 
tydlig bild av vad som är tanken med de examinerade studenternas framtid. För att göra en 
fullständig belysning av programmet valde vi att titta på det ur tre synvinklar; studenternas, 
utbildningsledningens och branschens, samt även undersöka hur TPU står sig i konkurrens 
med andra utbildningar på Textilhögskolan. Denna information fick vi fram genom att göra 
intervjuer med studenter, ansvariga på skolan samt företag i branschen som arbetar med 
produktutveckling. Vi gjorde även en jämförelse mellan programinnehållet i TPU och två 
andra utbildningar på Textilhögskolan. 

Resultatet blev ett förändringsförslag som delades upp i kategorierna undervisning och 
marknadsföring. Vi fann att utbildningen inte gav ett tillräckligt underlag för att arbeta med 
det som teorin och empirin visade att en produktutvecklare gör, och det var tydligt att 
studenterna inte heller kände sig som produktutvecklare. Detta ledde i sin tur till ett förslag på 
namnbyte, vilka kurser som bör ändras för att passa in under det nya namnet samt ett förslag 
på hur skolan kan marknadsföra programmet. Vidare kom vi även till slutsatsen att om skolan 
vill behålla det nuvarande namnet får man göra en total omstrukturering av innehållet, men att 
man då riskerar att förlora det som var grundtanken med utbildningen. 

 
 
 
 
 
 
  
                                                 
1 Benämns i fortsättningen TPU 



  

Abstract 

During the years since the textile crisis of the 1970’s, much has altered within the textile 
industry. In order to find new markets in which to succeed, a more businesslike approach has 
been sought after by the industry. This was picked up by the Swedish School of Textiles in 
Borås, who saw that there was a gap of knowledge that neither the economists nor 
engineering nor design students filled. The schools solution to this gap was the educational 
program Business and Product Development focusing on Textile products, later known as 
Textile Product Development focusing on Entrepreneurship and Business, TPU. Since the 
start in 2006, an additional year has been added, and the change in name was made in order to 
further emphasize the fundamental nature of the program.  
 
However, during a lecture the question arose to whether or not the students felt that they were 
actually learning the things that the education is striving to teach. A confused guest professor 
asked a room full of students from TPU what they were supposed to be working with after 
their education was finished. Equally confused, none of the students could answer this 
question. 
 
This confusion was the starting point of this essay, which has the purpose to improve and 
clarify the education in a way so it becomes clear to all involved parties what the aims and 
goals of the education are. Furthermore, the report also aims to give a clear picture of the 
intended roll of the students of TPU in the working life. In order to do this, we chose to look 
at the educational program from three different perspectives; the students’, the industry’s and 
the school management’s, and also investigate how competitive TPU are compared to other 
educational programs. To get these different perspectives, we interviewed the students, the 
school management and companies within the textile industry, who are working with product 
development. We also did a comparison between TPU and two other educational programs 
given at the Swedish School of Textiles.  
 
The result of the evaluation was that a change was needed. Thus, a proposition containing 
suggestions of change and improvement, divided in to the categories education and marketing 
was created. We found that the program TPU did not build the foundation that is needed in 
order to work with the things that the theory and empirics said that a product developer do. It 
also became clear that the students of TPU did not feel like product developers, nor were they 
becoming one. Consequently, we propose a change in title of the educational program, 
courses which should be included in order to fit the new title, and also a suggestion to how the 
school management can market the program. Furthermore, we also reached the conclusion 
that if the school decides to keep the original title, a complete restructuring of the study 
courses needs to be done, but doing this imposes a risk of losing the original aim and idea of 
the program.  
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1 Inledning 

Under hösten 2004 började tankarna hos ledningen på Textilhögskolan i Borås om att 
utveckla programutbudet på skolan. De var nöjda med Textilekonom- och 
Textilingenjörsprogrammet och ville istället utöka med en helt ny utbildning. Man hade fått 
flera önskemål från branschen om en entreprenör med affärsmässigt tänkande, som samtidigt 
hade den textila bakgrunden. En renodlad designer var för inkörd i sitt eget skapande, medan 
de ekonomer och ingenjör som fanns att tillgå inte hade någon som helst känsla för textil, 
form och färg. De ville ha någon som hade övergripande kunskap och förståelse för hela 
värdekedjan. 
 
Resultatet blev programmet Affärs- och produktutveckling med inriktning mot textila 
produkter, vilket senare döptes om till Textil produktutveckling med entreprenörs- och 
affärsinriktning. I teorin, det vill säga kursplaner och utbildningsplan, ser utbildningen ut att 
möta de ursprungliga kunskapsönskemålen på ett bra sätt, men hur ser det ut i praktiken? 
 
Den frågan blev aktualiserad på en föreläsning för studenter på programmet när en förvirrad 
gästföreläsare ställer frågorna: Vad blir ni när ni är klara? Vad kommer det stå på era 
visitkort? Som svar på detta får han ännu mer förvirrade blickar tillbaka och finner sig 
framför en hel klass med nästintill färdigutbildade studenter som själva inte har någon aning 
om svaret på de frågorna. 
 
Här känns det som att något slagit fel. Om studenterna själva inte känner sig klara över vad de 
kan och vad de kan använda den kunskapen till så tror vi att det är högst troligt att företagen 
känner samma oklarhet när det är dags för rekrytering. Möter utbildningen överhuvudtaget 
branschens krav på en produktutvecklare inom textil? 
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1.1 Bakgrund 

Den svenska tekoindustrin har förändrats enormt sedan 1970-talets krisår. För att överleva har 
textilföretagen gjort en massiv omstrukturering och hittat nya nischer att utmärka sig inom. 2 
Sedan mitten av 90-talet har antalet anställda på textilföretagen legat på ungefär samma nivå, 
men jobben har förändrats och blivit mer avancerade.3 Nya tekniker och innovationer har 
gjort svensk tekoindustri till en internationell tillväxtbransch som exporterar mer än de 
traditionella exportvarorna vodka, musik och järnmalm tillsammans.4 Framförallt teknisk 
textil och industritextil har vuxit kraftigt under de senaste åren och enligt Ola Toftegaard, vd 
på branschorganisationen TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag, beror detta bland annat på 
användningen av nya fibrer, ny teknik och innovativ produktutveckling.5 

Det är här utbildningen TPU kommer in i bilden. Gamla etablerade tekoföretag måste förnya 
sina produkter och affärsidéer för att kunna överleva. Samtidigt håller branschgränserna på att 
suddas ut och fler och fler företag efterfrågar medarbetare som har ett brett kunnande samt ett 
helhetsperspektiv. Enligt TEKO ligger framtidens textiljobb inom logistik, design, 
marknadsföring och just produktutveckling.6 

Textilhögskolans initiativ till att starta utbildningen TPU var därför helt klart ett steg i rätt 
riktning för att möta branschens efterfrågan. Nu har dock fyra årskullar med studenter börjat 
sin utbildning på programmet, men inga undersökningar har gjorts för att avgöra om 
programmet uppnår förväntningarna och målen. Den allmänna uppfattningen bland 
studenterna som framkommit efter diskussioner under de tre år vi läst programmet, har varit 
att de känner sig förvirrade över sin utbildning och sin framtid, vilket självklart hämmar dem i 
deras framtida arbetssökande. En ordentlig analys behöver genomföras för att få reda på om 
målen är rätt ställda samt om de uppnås. Tar studenterna till sig den kunskapen som skolan 
förmedlar och får de rätt verktyg för att kunna använda den i arbetslivet? 

1.1.1 Programinformation – TPU 

För att få en inblick i vad som ingår i den utbildning som ska analyseras, samt vilka mål som 
skolan har för studenterna, har vi här sammanställt en kort beskrivning av programmet Textil 
produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning. Programinnehållet beskrivs så som 
det presenteras på skolans hemsida. 
 
Utbildningen bedrivs på Textilhögskolan i Borås och är en tvåårig grundutbildning med ett 
valfritt påbyggnadsår vilket ger studenterna totalt 180 högskolepoäng. TPU har som mål att  
 
                                                 
2 Elmia Subcontractor, Kris-Teko har blivit succébransch <http://www.nordifa.se/admin/files/20080923140408.pdf> Tillgänglig: 2010-04-01 
3 TEKO – Sveriges textil- & modebransch, Textil & Mode < http://www.teko.se/Textil--Mode/> Tillgänglig: 2010-04-01 
4 Elmia Subcontractor, Kris-Teko har blivit succébransch <http://www.nordifa.se/admin/files/20080923140408.pdf> Tillgänglig: 2010-04-01 
5 ibid 
6 TEKO – Sveriges textil- & modebransch, Textil & Mode < http://www.teko.se/Textil--Mode/> Tillgänglig: 2010-04-01 
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ge eleverna en grund för att självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det 
textila området.7 
 

Den tvååriga utbildningen ger en högskoleexamen i textil produktutveckling med 
entreprenörs- och affärsinriktning. Om man även läser det tredje året, som innehåller kurser 
inom bland annat data, marknadsföring och affärsekonomi, får man en kandidatexamen i 
textilteknologi. Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna tolka och analysera olika 
behov inom den textila sektorn, ha en förståelse för den textila värdekedjan samt ha en 
grundläggande kunskap om textila tillverknings- och förädlingsprocesser. De ska även ha 
färdigheter inom de olika processerna som ingår i ett textilföretag, och ska ligga till grund för 
eget entreprenörskap och deltagande i utvecklingsprojekt inom det textila området.8 
 

Utbildningen är uppdelad i tre delar; textila baskurser, produkt- och affärsidé utveckling samt 
genomförande, för att ge eleverna en så bred kunskapsbas som möjligt. I del ett, textila 
baskurser, studerar eleverna textila material och grundläggande tillverkningstekniker, samt 
även konfektions- och beredningstekniker. Del två, produkt- och affärsidé utveckling, är 
inriktat på att förstå de olika processerna i produktutvecklingsarbete samt komponenterna 
inom affärsutveckling. Här läser eleverna även grundläggande ekonomi för att kunna göra 
rent affärsmässiga bedömningar av olika projekt. Utbildningen avslutas i del tre – 
genomförande, där eleverna får tillämpa sina kunskaper från del ett och två genom ett 
innovationsarbete och ett examensarbete.9 

1.1.2 Bakgrund till programmets uppstart 

Här följer en redogörelse över hur TPU kom till, samt vad som var grundtanken med 
programmet. Texten är baserad på intervjuer med de utbildningsansvariga Stig Nilsson och 
Magnus Bratt, samt prefekt Erik Bresky. Intervjufrågorna och en komplett sammanställning 
av svaren återfinns i bilaga 4. 
 

Grunden till TPU började byggas under 2004 av Erik Bresky, adjunkt Jan Carlsson och 
dåvarande studierektor Larsh Eriksson. Från Textilhögskolans håll ansåg man att det fanns ett 
kunskapsglapp som varken ekonom-, design- eller ingenjörsutbildningarna fyllde; ett hål som 
även branschen uppmärksammat. De befintliga utbildningarna skapade studenter som var 
väldigt duktiga på sin sak, men som hade svårt att titta upp och se utanför sitt eget område. 
Branschen efterfrågade någon med bredare kunskap som kunde se helheten. Textilhögskolans 
svar på detta blev Affärs- och produktutveckling med inriktning mot textila produkter, 
sedermera TPU. 
 
 
                                                 
7 Textilhögskolan i Borås <http://www.hb.se/ths> Utbildning – Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning – Läs mer 
om utbildningen. Tillgänglig: 2010-03-30 
8 Textilhögskolan i Borås <http://www.hb.se/ths> Utbildning – Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning – Läs mer 
om utbildningen. Tillgänglig: 2010-03-30 
9 ibid 
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Det både branschen och skolan ansåg saknades var även fokuset på entreprenörskap. Några av 
utbildningarna som redan fanns på skolan gav studenterna praktiska kunskaper för att jobba 
med produktutveckling, men de fick inte verktygen för att kunna sälja in sin produkt. För att 
lyckas på dagens marknad behöver man mer än en bra produkt eller idé; man behöver 
förståelse för hur hela paketet ska presenteras på bästa sätt. Det är just affärsmässigt tänkande, 
entreprenörskap och intraprenörskap (idéutveckling inom ett företag) som TPU utbildar 
studenter inom, och det är här programmet skiljer sig från Textilekonom och Textilingenjör. 
Här finns också anledningen till den breda spridningen av kurser i utbildningen, då affärs- och 
produktutveckling är breda termer i sig och täcker in många olika kunskapsområden. 
 

Trots att de utbildningsansvariga anser att man inte direkt kan utbilda någon till att bli 
entreprenör, utan att det mer är ett personlighetsdrag, valde man ändå att ha den fokuseringen 
på utbildningen. Att göra en tvåårig utbildning var ett medvetet val för att locka just den typen 
av personer, som kanske är mer praktiskt inriktade och anser sig vara ”icke-akademiker”. 
Tanken var också att studenter som läst ett år på ett annat program, exv. Civilekonom, ska 
kunna hoppa på programmet för att specialisera sig mot textil. Efter utbildningen anser de 
utbildningsansvariga att studenterna ska kunna arbeta med exempelvis produktutveckling 
eller projektledning, alternativt starta egna företag.  
 

Under de år som har gått har inga större förändringar skett vad gäller programmets innehåll, 
utan det som istället ändrats har varit namnet. Ursprungsnamnet, Affärs- och 
produktutveckling, kändes passande för branschen men skapade missuppfattningar hos 
studenter och de som ansökte till programmet. Ordet affär i namnet gav flera uppfattningen 
att det handlade om butiker, istället för affärer inom företagsvärlden. Detta gjorde att namnet 
ändrades till TPU, trots att inte alla var överens om ändringen. Prefekt Erik Bresky anser 
fortfarande att det gamla namnet var mer passande eftersom de ger en bättre avspegling av 
innehållet samt att de företag han varit i kontakt med har verkat föredra det namnet. Han får 
också medhåll från Anders Hedén, som har lång erfarenhet från konfektionsbranschen och 
som även är kursansvarig i Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan. 
 

Ytterligare en stor ändring är tillägget av ett tredje år. Även om ambitionerna om ett 
påbyggnadsår fanns redan från starten, så blev det inte klart förrän den första årskullen börjat 
år två. Det tredje året är till för att ge eleverna en chans att fördjupa sig inom huvudområdet 
samt att ge dem en kandidatexamen. Samtliga poängterar dock att det är viktigt att den 
tvååriga grundutbildningen är bra i sig, att den står på egna ben och att det tredje året även i 
fortsättningen ska vara en frivillig påbyggnad.  
 

I framtiden önskar de ansvariga att utbildningen ska innehålla mer ekonomi med inriktning 
mot entreprenörskap och affärsmässigt tänkande, eftersom det blir allt viktigare i dagens 
företagsklimat. Diskussionen om praktiktillägg kommer upp ofta, men detta kommer inte att 
läggas till. Om en praktikperiod ska få plats i utbildningsplanen så måste något annat tas bort, 
vilket medför en risk för att högskoleverket vill omvandla TPU till en KY-utbildning. Detta är 
skolan måna om att förhindra. 
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2 Problembeskrivning och frågeställning 

Problemet som uppstått och som ligger till grund för den här studien är att en stor del av 
studenterna, både nuvarande och utexaminerade, känner att de inte har någon överblick över 
utbildningen och vad som förväntas av dem ute i arbetslivet. De frågar sig om de faktiskt blir 
produktutvecklare, och om det är en produktutvecklarutbildning Textilhögskolan startat. Från 
skolans håll är man klara över vilken typ av utbildning man velat skapa; en 
entreprenörsutbildning med inriktning mot textil och affärsmässigt tänkande. Frågan är om de 
lyckats med detta och om de lyckats förmedla detta till studenterna.   
 
Vidare undrar studenterna om de är tillräckligt konkurrenskraftiga för att kunna konkurrera 
om jobb med studenter från andra textila utbildningar. De undrar om utbildningen möter de 
krav som branschen har, och om den fyller kunskapsglappet som både skola och företag 
pratar om. Det är även oklart om studenterna själva känner att de kan ta den plats i företagen 
som förväntas av dem och på så vis leda textilbranschen vidare in i framtiden. Det är alltså 
detta som ligger till grund för den här studien, och har gett följande huvudfråga: 
 

• Skapar programmet Textil produktutveckling med entreprenörs- och 
affärsinriktning rätt förutsättningar för arbete in om textilbranschen, och hur 
står en utexaminerad student sig i konkurrensen med andra textilutbildningar? 

För att få svar på huvudfrågan tillkommer följande delfrågor: 

• Hur ser branschen på en produktutvecklares roll och vad vill den ha ut av en 
utbildad produktutvecklare? 
 

• Hur ser utbildningsledningen på utbildningen och hur en produktutvecklare ska 
vara?  
 

• Känner studenterna att de får den kunskap de behöver och att de möter 
branschens krav? 
 

• Blir studenterna tillräckligt unika efter utbildnin gen för att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden, eller är utbildningen för lik redan existerande utbildningar ex. 
Textilekonom10 och Textilingenjör11? 
 

Huvudfrågan är ställd för att kunna analyseras ur tre olika perspektiv: branschens, 
utbildningsledningens och studenternas. Det är viktigt att ta samtliga perspektiv i beaktning 
då grupperna kan uppleva situationen annorlunda. En frågeställning som endast tar hänsyn till 
en grupp ger inte det underlag som behövs för att kunna göra en grundlig utvärdering av 
programmet.  
                                                 
10 Benämns i fortsättningen som TE 
11 Benämns i fortsättningen som TI 
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2.1 Syfte 

Rapportens syfte är att ge förslag för att förbättra och förtydliga utbildningen så att alla parter 
förstår vad den innehåller och innebär, samt ge en tydlig bild av vad som är tanken med de 
examinerade studenternas framtid. 

2.2 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att intervjua företag inom olika delar av textilbranschen. 
Eftersom utbildningen är textilinriktad, och det är meningen att studenterna ska arbeta inom 
den branschen efter avslutad utbildning, är det mest relevant att intervjua företag med 
koppling till just textilbranschen. Då utbildningens huvudtitel är Textil produktutveckling, har 
vi valt att koncentrera oss på produktutveckling i teori och empiri. Vidare har vi gjort ett 
bekvämlighetsurval och intervjuat företag som ligger i Västra Götalandsregionen eller strax 
utanför. Detta på grund av att det är enklare att besöka företag i närheten, och vi har begränsat 
med tid för att utföra studien. Vi har även i möjligaste mån valt företag som tidigare haft 
samarbete med Textilhögskolan då vi tror att det är enklare att få kontakt med företag som 
redan är bekanta med skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
  
                                                 
12 Domesticrafts, Sock Progress <http://www.domesticrafts.com/Clog/CategoryView,category,Socks.aspx> Tillgänglig: 2010-05-12 
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vår arbetsmetod baserades på en kombination av de två modeller som beskrivs i avsnittet 3.3 
- Utvärderingsmetoder. I dessa beskrivs fasen informationsinsamling, som i vårt fall till stor 
del bestod av intervjuer och fokusgrupper, samt sammanställningar av dessa. Vi valde ut ett 
antal företag som arbetar med produktutveckling inom olika delar av textilbranschen. Med 
dessa utfördes intervjuer, i vilka syftet var att försöka ta reda på vad de söker efter i en 
nyutexaminerad student inom detta område.  
 
Vidare valde vi att intervjua de utbildningsansvariga samt anordna fokusgrupper med 
studenter från alla årskullar, inklusive de utexaminerade. Målet med detta var att få svar på 
vad studenterna respektive de ansvariga har för syn på utbildningen, för att på så sätt kunna få 
svar på våra delfrågor. En delfråga rör även hur TPU särskiljer sig från TE och TI, och för att 
ta reda på detta tittade vi på de olika utbildningarnas programpresentationer och 
utbildningsplaner. 
 
För att skapa en grund att stå på studerade vi litteratur med inriktning mot affärsutveckling, 
där vi valde ut två etablerade modeller för affärsutveckling. Dessa modeller slogs samman 
och justerades för att passa vårt projekt, och användes sedan i vårt förändringsförslag. Vi 
bestämde oss även för att titta på vad litteraturen säger om produktutvecklarens roll och 
dennes arbetsuppgifter, samt intervjua en produktutvecklare ute i arbetslivet. Detta gjorde vi 
för att kunna jämföra teori med verklighet, samt se om utbildningen förbereder studenterna 
för den här typen av arbete. 

3.2 Val av metod och tillvägagångssätt 

Då vi ville ha branschens perspektiv kontaktade vi femton olika företag som arbetar med 
produktutveckling inom textil, vilket till slut resulterade i fem intervjuer. Av dessa har två 
företag teknisk inriktning, det vill säga F.O.V. Fabrics och Engtex. Prêt à Porter fick vara 
representant för konfektionsbranschen då Yvette Gilbert, som vi pratade med, har en lång 
erfarenhet från olika konfektionsföretag. Stilpolisen valdes ut på grund av att vi ville få med 
ett mindre företag samt att de arbetar i projektform och med tjänsteutveckling. Det sista 
företaget, Ludvig Svensson, arbetar med både hemtextil och teknisk textil. De har en stark 
position på marknaden och en välarbetad struktur, vilket sågs som positivt i beslutet att 
intervjua dem. Att vi valde företag av olika karaktär i olika delar av branschen beror på att vi 
ville få ett så omfångsrikt underlag som möjligt. För att lättare få kontakt med företag, valde 
vi även sådana som tidigare haft samarbete med Textilhögskolan.  
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Intervjuer utfördes med de utbildningsansvariga, det vill säga Magnus Bratt och  
Stig Nilsson, samt prefekt Erik Bresky. Syftet med detta var att få reda på hur idén till  
programmet föddes, samt vad de förväntar sig att en examinerad student ska ha för  
kompetens. Vi valde att göra enskilda intervjuer med respektive person för att de inte skulle 
påverkas av varandra, samt för att se om de har olika syn på utbildningen.  
 
Eftersom utbildningen har utvecklats under de fyra år som den funnits så är det viktigt att få  
prata med elever från alla årskullar, även de som inte läst mer än knappt ett år. Här använde vi 
oss av metoden med fokusgrupper, i vilka vi samlade fyra elever från varje klass över en 
avslappnad fika där de fick chans att prata fritt. Vi valde fokusgrupper då de är 
kund/brukarstyrda, vilket passar vårt syfte bäst. Kund/brukarstyrd innebär att det är de 
intervjuade som själva styr åt vilket håll diskussionen går, medan intervjuaren låter 
diskussionen löpa. Detta gör att deltagarnas åsikter kommer fram bättre, eftersom de inte 
behöver känna sig begränsade av ett frågeformulär.13 Frågorna valde vi att utforma som öppna 
utan svarsalternativ, och intervjuerna var ostrukturerade, vilket innebär att man inte har ett 
förutbestämt frågeformulär som ska följas, utan man låter frågorna komma naturligt.14 Vi 
utformade dock ett frågeformulär för vår egen skull så att inget skulle missas, men det är inte 
något som respondenterna fick ta del av. Vi valde detta tillvägagångssätt för att inte 
deltagarna i fokusgruppen skulle känna sig hämmade, utan fria att dela med sig av sina tankar. 
Kombinationen fokusgrupp – intervju var bra, då det gav oss en möjlighet att titta på samma 
verksamhet ur olika perspektiv.15 
 
Målet med fokusgrupperna var att få studenternas perspektiv på utbildningen, och 
diskussionen berörde bland annat varför de valde att söka utbildningen, vad de anser om 
upplägget samt hur de upplever den kunskapsnivå som de får. Vi ville även se om den 
kompetens som då framförallt 3:or och de som gick ut vårterminen 2008 känner att de faktiskt 
har stämmer överens med det som förväntas av dem enligt utbildningsplanen och de 
utbildningsansvariga.  
 
För att kunna få en bild av hur en examen från utbildningen står sig på arbetsmarknaden i  
förhållande till andra textilutbildningar valde vi att jämföra med Textilekonom- och 
Textilingenjörprogrammet. Vi valde dessa utbildningar då de är väl inarbetade i branschen, 
samt på grund av att eleverna konkurrerar om i princip samma jobb. Utbildningsplanerna 
jämfördes och vi lät även de intervjuade företagen besvara vilken betydelse en titel/examina 
har för studenternas chanser att få jobb. 

 
 
 
 
 
                                                 
13 Forsell & Obert, 2000, s. 22 
14 Ejvegård, 2003, s. 51 
15 Forsell & Obert, 2000, s. 55 
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3.3 Utvärderingsmetoder 

För att göra utvärderingen av programmet har vi valt att studera två olika metoder för att få 
en teoretisk grund att stå på. Här följer därför en redogörelse av dessa två metoder, och följs 
sedan av en beskrivning över hur vi har lagt upp vår utvärdering baserat på dessa metoder. 

3.3.1 Utvärderingsmetod baserad på Nordberg och Lindén-Boström 

Ordet utvärdering har blivit ett populärt begrepp som fått flera olika definitioner. I dagligt tal 
händer det ofta att orden utvärdering, evaluering, utredning och uppföljning används 
synonymt, vilket inte är helt korrekt. Utvärdering, evaluering och utredning kan beskriva i 
princip samma sak, medan uppföljning är ett mindre förpliktigande projekt som inte ställer 
samma krav på analyser och kvalitetsbedömningar.16 Definitionerna kan dock skilja sig 
beroende på i vilket sammanhang de används.17  
 
I den här rapporten kommer vi att fokusera på begreppet utvärdering, vilket kan beskrivas 
som någon form av granskning av hur väl en verksamhet, aktivitet eller handling har lyckats 
nå uppsatta mål. Det är ett verktyg som hjälper till att ta reda på vad som varit lyckat, mindre 
lyckat och vad som varit misslyckat. För att man ska få ut ett relevant resultat av 
utvärderingen så ska informationen samlas in metodiskt och bygga på välformulerade syften 
och frågeställningar.18 Informationen ska sedan tolkas och analyseras på ett konstruktivt och 
kritiskt sätt, vilket medför att en utvärdering aldrig kan ses som helt objektiv. Oavsett vem 
som utför utvärderingen är det dennes personliga bedömning som slutligen hamnar i 
rapporten.19 För att ändå få en trovärdig rapport är det därför viktigt att noga beskriva det 
metodiska tillvägagångssättet.20  
 
En komplett utvärdering bör alltså bestå av dessa fyra grundläggande delar: 
 

• Insamling av information eller data  

• Systematisering, analys och tolkning av insamlat material. 

• Värdering av resultat och formulering av förbättringsförslag. 

• Rapportskrivning21 

Det är även viktigt att komma ihåg att arbetet inte slutar vid en utvärdering, utan måste gå 
vidare till någon typ av utvecklingsprojekt för att resurserna som satts in ska ge ett faktiskt 
resultat.22  
 
                                                 
16 Lindén-Boström, Introduktion till utvärdering <http://www.fhi.se/PageFiles/3182/intro.pdf> Tillgänglig: 2010-04-27 
17 Nordberg, 2002, s. 93 
18 Nordberg, 2002, s. 94 
19 Nordberg, 2002, s. 96 
20 Nordberg, 2002, s. 94 
21 Nordberg, 2002, s. 95 
22 Lindén-Boström, Introduktion till utvärdering <http://www.fhi.se/PageFiles/3182/intro.pdf> Tillgänglig: 2010-04-27 
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En utvärdering delas ofta upp i olika faser; processutvärdering, resultatutvärdering samt före- 
och eftermätning; vilka kan göras separat eller i följd. En processutvärdering innebär en 
uppföljning och dokumentation av själva genomförandet, där man bland annat fördjupar sig i 
förutsättningarna för att uppnå målen. Man kan säga att det är en löpande utvärdering som ger 
en helhetsbild av hur projektet går; att det fortgår som det var planerat och att kunskaper och 
erfarenheter tas tillvara och används.23 
 
I en resultatutvärdering, eller effektutvärdering som det också kallas, tar man istället upp 
graden av måluppfyllelse, det vill säga effekterna av de åtgärder som gjorts. En 
resultatutvärdering ska precis som processutvärderingen innehålla en väldokumenterad 
beskrivning av de olika delmomenten, men fokuserar, precis som namnet avslöjar, mer på 
resultatet eller effekten av det genomförda utvecklingsprojektet. Resursmässigt är detta ett 
mycket större projekt, eftersom denna rapport även bör innehålla så kallade före- och 
eftermätningar. Med dessa mätningar vill man undersöka förändringar i exempelvis 
kunskaper, attityder eller beteenden hos berörda personer, och genomförs ofta som intervjuer 
eller enkätundersökningar.24 
 
För att få ett tydligt mål och en riktning på projektet samt för att minska risken för 
missförstånd, är det viktigt att man innan utvärderingsarbetet startar reflekterar över följande 
fem frågor: 
 
Varför ska utvärderingen göras? 

Om man inte har klart för sig varför utvärderingen ska göras så är det svårt att veta hur man 
ska gå tillväga och hur resultatet ska redovisas. I de allra flesta fall vill man få fram underlag 
för ett utvecklingsprojekt, medan målet i vissa fall kan vara att helt enkelt få fördjupad 
kunskap och förståelse för en verksamhet. Det viktigaste skälet för att ägna tid och pengar åt 
utvärderingsprojekt bör ändå vara att ta reda på utfallet av utvärderingsarbetet, så att man kan 
dra nytta av dessa insikter i kommande verksamhetsutveckling.25 Utan en ordentlig 
utvärdering, eller åtminstone en uppföljning, finns det ingen som dokumenterar vad som 
gjorts och vad effekten blivit, vilket gör att jobbet blir omotiverat.26 
 

Vad ska vi försöka ta reda på? 

Det är viktigt att noggrant definiera var det egentligen är som ska utvärderas. Frågeställningar 
och problem uttrycks ofta för luddigt och brett vilket gör det svårt att hitta rätt metoder för 
informationsinsamling. Detta leder längre fram till svårigheter med att utforma resultatet 
eftersom underlaget blir bristfälligt.27 
 
 
 
 
  
                                                 
23 Lindén-Boström, Introduktion till utvärdering <http://www.fhi.se/PageFiles/3182/intro.pdf> Tillgänglig: 2010-04-27 
24 ibid. 
25 Nordberg, 2002, s. 97 
26 Lindén-Boström, Introduktion till utvärdering <http://www.fhi.se/PageFiles/3182/intro.pdf> Tillgänglig: 2010-04-27 
27 Nordberg, 2002, s. 98 
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Vilken tid har vi på oss? 

Alla projekt, oavsett typ, behöver ha en tidsplan. För att ta fram denna behövs i sin tur en 
arbetsplan, som tar upp alla faser i utvärderingsarbetet, såsom instudering i ämnet, 
målgruppsanalys, metodval, informationsinsamling, analys och tolkning av informationen, 
samt dokumentation och rapportskrivning. Tidsplanen bör innehålla utrymme för att vissa 
moment drar ut på tiden, samt avstämningspunkter med bestämda mål för vad som ska vara 
genomfört.28 
 

Vem ska göra jobbet? 

Som nämnts tidigare påverkas utvärderingen och dess resultat av den eller dem som utför 
arbetet.29 Därför utförs de ofta av utomstående personer och experter, eftersom det anses ge 
en mer objektiv och kritisk analys. Här får man dock väga input och output mot varandra och 
bedöma hur mycket resurser man är villig att lägga på utvärderingsarbetet. Om det är ett litet 
projekt så kanske det inte är berättigat att anlita dyra experter, utan mer lämpat att låta någon 
inom organisationen göra arbetet. Det viktigaste är att utvärderaren har den metodologiska 
kompetens som krävs för att kunna utföra projektet på ett systematiskt och korrekt sätt.30 
 

Hur och för vem ska resultatet redovisas? 

För att andra ska kunna ta del av utvärderingsarbetet behöver resultatet redovisas i en rapport. 
Innan den skrivs bör man göra klart för sig vem det är som ska ta del av rapporten, och 
utforma den därefter. Den bör även klargöra i vilka sammanhang som utvärderingen ska 
användas samt avslutas med ett eller flera utvecklingsförslag.31 

 

 

 

 

 

 
 32 
 
                                                 
28 Nordberg, 2002, s. 98 
29 Nordberg, 2002, s. 99 
30 Lindén-Boström, Introduktion till utvärdering <http://www.fhi.se/PageFiles/3182/intro.pdf> Tillgänglig: 2010-04-27 
31 Nordberg, 2002, s. 99 
32 CCHobby, Nål, tråd och sytillbehör < http://www.cchobby.se/product/11972-4556-402108/Fingerborgar-metall-3-st.html> Tillgänglig: 
2010-05-24 
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3.3.2 Burell och Kyléns 7-stegsmodell 

En annan modell att använda sig av vid utredningar och utvärderingsprojekt är Burell och 
Kyléns 7-stegsmodell. Båda författarna har lång erfarenhet som konsulter inom utbildning, 
utvärdering, utredning och projektarbete.33 Denna modell innehåller sju steg som i sin tur är 
uppdelade i tre huvudperioder:34  
 
Del 1 - Uppdrag 
 
 Steg 1. Bakgrund och förutsättningar 
 Steg 2. Syfte med utredningsarbetet 
 
Del 2 – Råjobb 
 
 Steg 3. Detaljplanering av arbetet 
 Steg 4. Insamling av uppgifter 
 Steg 5. Sammanställning av insamlat material 
 
Del 3 – Resultat 
 
 Steg 6. Analys och tolkning av underlaget 
 Steg 7. Slutsatser och ställningstagande 
 
I den första delen anges ramarna för utredningen; varför den ska göras, hur begränsningarna 
ser ut samt vem som är ämnad att ta del av den. Detta är viktigt för grunden i utredningen, och 
det är efter dessa ramar som rapportens syfte och mål sätts upp.35 Syftet styr sedan 
inriktningen på rapporten. Man kan använda sig av både ett huvudsyfte och olika delsyften, så 
länge delsyftena är väsentliga och bekräftar huvudsyftet.36 
 
I del två görs grovjobbet av utredningen, vilket innebär insamling av material 
sammanställning av detta. Informationen som samlas in här är blir sedan underlaget för hela 
utredningen, så för att få en trovärdig rapport är det viktigt att använda rätt källor.37 Det gäller 
att ifrågasätta källans trovärdighet, samt att ta hänsyn till andra aspekter som kan påverka 
tillförlitligheten. Typ av utredning styr även valet av källa, och likaså styrs tillvägagångssättet 
av information av vilken utredning man gör. Huvudsaken är dock att man tittar på 
utredningsmetoden på ett kritiskt sätt för att få ett så bra resultat som möjligt.38 
 
I avslutningsdelen analyseras materialet och man drar sina slutsatser. Även här är det viktigt 
att granska det insamlade materialet kritiskt för att kunna avgöra om de uppgifter man fått 
                                                 
33 Adlibris, Metoder för undersökande arbete - Sju-stegsmodellen < http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9162259520> 
Tillgänglig: 2010-05-24 
34 Burell, Kylén, 1995, s. 9 
35 Burell, Kylén, 1995, s. 22 
36 Burell, Kylén, 1995, s. 40 
37 Burell, Kylén, 1995, s. 63 
38 Burell, Kylén, 1995, s. 64 
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fram är tillförlitliga. Själva analysen bör sedan göras från olika synvinklar, eftersom 
utredningen tappar i trovärdighet om man endast håller sig till en synvinkel.39 Utredningen 
avslutas med att slutsatser dras och förändringsförslag tas fram. Det är även väsentligt att titta 
på hur ens slutsatser påverkar intressenterna och vad de får för bieffekter.40 

3.3.3 Tillämpning av utvärderingsmetoder 

Eftersom vårt projekt endast har för avsikt att presentera ett åtgärdsprogram, med förslag till 
förändringar, gjorde vi inte den resursutvärdering som Nordberg pratar om. Vi utförde 
däremot en föremätning som kan användas i framtida utvecklingsprojekt.  
 
Initialt valde vi att besvara de fem frågor som Nordberg tar upp i sin metod. De första två 
frågorna stämmer även överens med det Burell och Kylén kallar för Del 1 – Uppdrag. Del 2 – 
Råjobb, faller delvis under fråga tre och fyra, och beskrivs även närmare i punkt 3.2 – Val av 
metod och källor. Den sista frågan faller under Del 3 – Resultat. 
 
Varför ska utvärderingen göras? 

Utvärderingen gjordes för att utbildningen är relativt ny, men nu har börjat producera 
examinerade studenter. Vi, och flera med oss, kände att det var dags att mäta av graden av 
måluppfyllelse samt se hur utbildningen möter de olika intressenternas förväntningar. Denna 
fråga återfinns även i rapportens syfte, problembeskrivning och frågeställning. 

Vad ska vi försöka ta reda på? 

Det vi ämnade ta reda på var hur väl programmet möter branschens, utbildningsledarnas och 
elevernas krav och förväntningar. Även denna fråga återfinns i såväl syfte som 
problembeskrivning och frågeställning. 

Vilken tid har vi på oss? 

Arbetstiden var begränsad till den tidsram som anges i examensarbetets kursplan, det vill säga 
15 högskolepoäng motsvarande 10 veckor. För att använda tiden på bästa sätt valde vi att göra 
en tidsplan i form av ett Gantt-schema som återfinns i bilaga 2. Vi valde att använda oss av de 
deltidsseminarier, som skolan planerat in, som milstolpar. Deadlines sattes även upp för när vi 
skulle vara klara med intervjuer, teorisammanställning samt att vi gav oss själva god tid till 
analys, diskussion och korrigering av rapporten. 

Vem ska göra jobbet? 

Här säger litteraturen att utvärderingar oftast görs av utomstående personer då de kan komma 
med en mer objektiv och kritisk analys. Eftersom vi gjorde denna utvärdering på eget initiativ 
har det dock aldrig varit aktuellt att anlita utomstående experter. Vi var medvetna om att vi 
inte kunde vara helt objektiva då vi själva är studenter på utbildningen, vilket gjorde att vi 
                                                 
39 Burell, Kylén, 1995, s. 97 
40 Burell, Kylén, 1995, s. 122 
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fick anstränga oss extra mycket för att bortse från våra personliga åsikter. Det var dock inte 
endast negativt att vi är så pass involverade, eftersom det gav oss goda kunskaper om det som 
skulle utvärderas. Vi kände även att vi hade den kompetens som krävdes för att utföra 
projektet på ett systematiskt och korrekt sätt, vilket litteraturen benämner som det allra 
viktigaste.  
 
Utöver Nordbergs fem frågor faller det sig här naturligt att gå in på det som Burell och Kylén 
kallar för Del 2- Råjobb. Steg 3, det vill säga detaljplanering av arbetet, utfördes som nämnts 
tidigare med hjälp av ett Gantt-schema. Under steg 4 – insamling av uppgifter, föll både 
empirin, i form av intervjuer och fokusgrupper, samt teorin, där vi sökte efter litteratur inom 
affärsutveckling, verksamhetsutveckling och produktutveckling som yrke. 
Sammanställningen av respondenternas svar samt utformningen av teoridelen motsvarar steg 
5 i Burell och Kyléns metod. Mer information om hur vi har gått till väga och en motivering 
till våra val finns i avsnitt 3.2 - Val av metod och tillvägagångssätt.  

Hur och för vem ska resultatet redovisas? 

Förutom Nordbergs sista fråga gick vi här in på Burell och Kyléns Del 3 – Resultat, som 
innehåller analys och tolkning av underlaget samt slutsatser och ställningstaganden. Analysen 
presenteras i vår rapport som en utvecklingsprocess där vi har ställt teori och empiri mot 
varandra och använt vår modell för utbildningsutveckling, som i sin tur baserats på två 
vedertagna modeller. 
 
Slutsatserna redovisas som ett förändringsförslag där vi tar upp problem och möjliga åtgärder, 
uppdelat i kategorierna utbildning och marknadsföring. Våra egna åsikter och 
ställningstaganden tas upp under punkten diskussion. 
 
Eftersom rapporten är en kandidatuppsats kommer den att bedömas av en examinator; både 
skriftligt och muntligt. Detta är ett faktum som vi var tvungna att ta hänsyn till, då rapporten 
på grund av detta måste följa vissa givna kriterier. Hela rapportinnehållet kommer att 
redovisas för de tre intressenter vi nämner i vår frågeställning, det vill säga studenter, 
utbildningsansvariga och företag i branschen. De utbildningsansvariga och studenterna i TPU 
3 kommer att få rapporten redovisad muntligen vid examenspresentationen, till vilken även 
prefekt Erik Bresky kommer att bjudas in. Den skrivna rapporten kommer även lämnas till de 
utbildningsansvariga, skickas till de intervjuade företagen samt publiceras i Borås 
Akademiska Digitala Arkiv, BADA, så att resterande studenter och andra intresserade kan ta 
del av den. 
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3.4 Val av källor 

När vi sökte efter litteratur använde vi oss av högskolebiblioteks egen sökmotor samt Libris, 
en gemensam katalog för samtliga universitets och högskolors bibliotek. Vi valde att använda 
oss av litteratur som riktar in sig på affärsutveckling, verksamhetsutveckling, utvärdering och 
produktutveckling. För att få en genomtänkt metod att arbeta efter valde vi att titta på 
litteratur inom utvärderingsarbete, medan böckerna som berör affärs- och 
verksamhetsutveckling valdes för att ge en grundförståelse för projektets karaktär. 
Litteraturen om produktutveckling är, tillsammans med intervjun med en produktutvecklare i 
arbetslivet, till för att ge en bild av produktutvecklarens roll och dennes arbetsuppgifter. För 
att få en bredare kunskap och en stadigare grund, valde vi att titta på flera olika källor inom 
samma område och sedan jämföra dessa. Vi försökte använda oss av så aktuell litteratur som 
möjligt för att kunna ta del av de senaste rönen, och vi valde även välrenommerade författare 
inom områdena, för att göra litteraturstudien mer tillförlitlig. Flera rapporter och böcker 
refererar till dessa författare, men vi försökte i möjligaste mån använda oss av 
förstahandskällan, då det ger en större trovärdighet. 
 
Valet av muntliga källor från branschen, det vill säga respondenterna i företagsintervjuerna, 
baserades på den information som vi ville få ut av dem. För det första valde vi 
produktutvecklande företag inom olika delar av textilbranschen, och kontaktade där de 
personer som arbetar med just produktutveckling. Intervjuerna med programmets två 
utbildningsansvariga samt skolans prefekt gjordes för att få utbildningsledningens perspektiv 
och en bredare syn på programmet. Källan till studenternas syn på programmet är de 
fokusgrupper som vi anordnade med ett utplock av studenter från TPU 1-3, samt intervjuer 
med i princip samtliga av de examinerade studenterna. 

3.5 Kritisk granskning av metod och källor 

 Som nämnts tidigare hade vi ett möjligt problem att ta hänsyn till gällande våra roller som 
både utredare och studenter på programmet, vilket skulle kunna medföra en objektiv rapport. 
Vi hade dock detta i bakhuvudet under hela processen och ansträngde oss för att bortse från 
våra egna åsikter, och på så vis ge en så rättvis bild som möjligt. Ytterligare ett problem 
kunde uppstå när vi intervjuade de utbildningsansvariga, eftersom även de i slutändan blir 
bedömda. För att avhjälpa detta undvek vi ledande och värderande frågor och diskuterade 
deras arbete kring programmet men alltså inte dem som personer.41 

Att vi valde företag som redan är bekanta med Textilhögskolan skulle kunna vara ett problem 
då respondenterna kan ha förutfattade meningar om skolans utbildningar och/eller ha studerat 
på skolan själva. Den större möjligheten att få kontakt med företagen som det här gav, gjorde 
dock att vi bortsåg från detta problem. Vi försökte i möjligaste mån ordna möten med 
respondenterna så att intervjuerna kunde utföras ansikte mot ansikte. På grund av tidsbrist hos  

                                                 
41 Elvegård, 2003, s. 52 
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företagen fick dock en företagsrepresentant skicka sina svar via mejl, vilket gjorde att vi 
förlorade möjligheten att ställa följdfrågor och chansen till att diskutera kring frågorna. 
Samtliga respondenter, utbildningsledarna och skolans prefekt fick möjlighet att läsa sina 
respektive intervjusammanställningar innan de skrevs in i rapporten, vilket bidrog till en 
minskad risk för missförstånd. 

Även de studenter som utexaminerades 2008 deltog i informationsinsamlingen via mejl eller 
telefon, då de är utspridda på så olika platser i landet att det var svårt att få till ett möte. När 
det gäller fokusgrupperna gjorde vi ett slumpmässigt urval av studenter, men trots detta skulle 
det kunna vara så att vi samlat studenter vars åsikter inte är representativa för hela årskullen. 
Enkäter hade gett hela klasserna en chans att tycka till, men detta hade varit mer tidskrävande 
och vi ansåg inte att den metoden hade gett lika uttömmande svar. Det hade även funnits stor 
risk för enkätbortfall, då många studenter är upptagna med skolarbete vid den här tiden på 
läsåret. Vidare är enkäter mer styrda från frågeställarens håll, och man förlorar den öppna 
diskussionen, vilket hade medfört att vi hade gått miste om värdefulla åsikter och nya 
infallsvinklar.42 

De två utvärderingsmodeller som vi använde oss av för att lägga upp projektet, är i grunden 
avsedda för mycket större projekt. Då vi hade en uppsatt tidsram kunde vi dock inte göra ett 
projekt i den storleksordning som litteraturen avser. Samtliga arbetsmoment fick komprimeras 
för att passa vårt projekt, vilket skulle kunna medföra att väsentliga processteg går förlorade. 
Vi ansåg dock att fördelen med att ha inarbetade modeller att gå efter övervägde nackdelarna i 
detta fall.  

Litteraturen som vi använde oss av är skriven av personer som är högt ansedda inom sina 
respektive områden, vilket vi anser ger tyngd åt teorin. Vi valde att endast använda oss av 
några få modeller för affärs- och verksamhetsutveckling, vilket skulle kunna begränsa vårt 
underlag. Om vi hade gjort en större litteraturstudie hade det gett oss ett bredare perspektiv, 
samt att vår modell för utbildningsutveckling kunde ha blivit bättre om vi jämfört flera olika 
teorier. Eftersom vi hade begränsat med tid ansåg vi dock att det var mer fördelaktigt för vår 
rapport att fokusera på några få teorier och modeller, så att vi kunde fördjupa oss i dem.  
 
Ytterligare en begränsning med den litteratur inom affärs- och verksamhetsutveckling som vi 
valde, var att den till stor del fokuserade på att öka omsättningen och vinsten hos företag. Vi 
hade svårt att hitta litteratur som behandlar utvärdering och utveckling för icke vinstdrivande 
verksamheter i allmänhet och utbildningar i synnerhet. Därför fick vi anpassa informationen 
efter vårt projekt och göra en sammanslagning av två olika modeller, vilka egentligen är till 
för vinstdrivande företag. De stämde alltså inte exakt in på den typ av utvärdering och 
utveckling som vi ämnade göra, men vi ansåg ändå att det var bra att ha väl inarbetade 
modeller som grund till förändringsförslaget. 
 
 
 
                                                 
42 Elvegård, 2003, s. 54 
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4 Teori 

Teoridelen inleds med en förklaring till vad affärs- och verksamhetsutveckling innebär, för att 
på så vis ge en bakgrund till vårt projekt. Avsnittet fortsätter sedan med att ge en teoretisk 
beskrivning av produktutvecklarens roll och arbetsuppgifter, vilket sedan kommer att kopplas 
till vad studenterna på TPU faktiskt lär sig. Avslutningsvis följer en redogörelse av två olika 
utvecklingsmodeller, som vi kommer att använda som grund för att skapa vår egen modell att 
applicera på TPU, och utefter det utforma ett förändringsförslag. 

4.1 Affärs- och verksamhetsutveckling 

Bengt Karlöf är en framträdande personlighet inom managementområdet i såväl Sverige som i 
resten av Europa.43 Enligt Karlöf har begreppet affärsutveckling kommit att representera en 
helhetssyn på ett företags verksamhet, och innebär arbete med både resursstrukturen och det 
kundupplevda värdet. Arbetet syftar till att öka verksamhetsvolymen, rikta energin mot 
kunder och marknader, skapa affärer samt att skapa en kreativ och dynamisk organisation, 
utifrån kundernas behov. Att öka verksamhetsvolymen innebär att företaget producerar mer 
och på det viset generar mer pengar. Karlöf poängterar dock att företaget på kort sikt kan 
förlora lönsamhet men att detta vägs upp av resultatet på lång sikt. Vidare ska företaget 
fokusera på marknadens och kundernas behov, och undvika att fastna i den interna 
kommunikationen. Affärsutvecklingen ska även skapa affärer, det vill säga skapa en plattform 
som ger företaget möjlighet att tjäna pengar. Till sist ingår det även i affärsutvecklingen att se 
till att organisationen fungerar optimalt.44 

Eftersom begreppet affärsutveckling ursprungligen endast avser själva affärstransaktionerna, 
bör man även inkludera strategiutveckling för att få en bild av hela verksamheten. Strategi går 
ut på att skildra ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt, och kallas även policy eller 
business policy. Detta innebär att göra val av marknader, produkter, investeringsstrukturer och 
allt i företaget som leder till långsiktig lönsamhet. Begreppet strategiutveckling är från början 
uppdelat i två undergrupper; portföljstrategi och affärsstrategi, där portföljstrategin rör de 
produkter som erbjuds och affärsstrategi rör själva verksamheten. Det är dock den senare 
termen som är mest aktuell för att förstå vårt projekt.45 

Affärsstrategins syfte är ”att åstadkomma en varaktig konkurrensfördel som ger god 
lönsamhet”.46 Målet är att få samtliga resurser inom företaget att arbeta åt samma håll, och 
denna process brukar inledas med att man fastställer visioner och preciserar en affärsidé.47 
Utifrån dessa punkter utformas sedan lämpliga affärsstrategier och i arbetet med att nå fram  
 
                                                 
43 Bengt Karlöf Management, Mer om Bengt Karlöf <http://www.karlof.org/om.htm> Tillgänglig: 2010-05-19 
44 Karlöf, 1994, s. 83 
45 Karlöf, 1994, s. 196 
46 Karlöf, 1994, s. 197 
47 Karlöf, 1994, s. 197 
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till samt genomföra dessa, anser Karlöf att man bör använda sig av nio checkpunkter som styr 
resursanvändningen.48  
 

1. Affärsidé 
 

Affärsidén är ett företags grundpelare, så den ska vara enkelt utformad och 
lättkommunicerad. Det är viktigt att affärsidén genomsyrar hela verksamheten och att 
alla inom företaget förstår den. Misslyckas man med att kommunicera till all i det 
egna företaget blir det omöjligt att nå ut till kunden. Hur tydlig ett företag är med sin 
strategi och sitt utvecklingsarbete speglas i hur välarbetad affärsidén är. 
 

2. Konkurrensfördel 
 

Syftet med detta arbete är att särskilja sig gentemot konkurrenterna samt att få 
kunderna att välja den egna verksamheten istället för konkurrentens. För att lyckas 
med detta ska företaget fastställa sin önskade position på marknaden samt välja hur de 
ska differentiera sig med hjälp av ledorden tid, pris och/eller kvalitet. Konkurrenssättet 
är ett av de viktigaste strategielementen, och blir därför väsentligt i utvecklingsarbetet. 
 

3. Affärsorganisation 
 

Med affärsorganisation syftar Karlöf till hur företag har delat upp och organiserat sina 
affärer. Exempel på sådana uppdelningar är genom produkter, produktgrupper, 
kundgrupper eller marknader. Hur ett företag organiserat sig rent affärsmässigt speglar 
strategin. 
 

4. Utbud 
 

Utbudet innebär allt det som företaget erbjuder sina kunder; produkter och/eller 
tjänster, och är basen i verksamheten. Svårigheten är att få utbudet att matcha det som 
kunden vill ha, och strategiskt kan man titta på utbudet för att se om företaget stämt av 
det mot kundbehovet. Vidare är det givande rent utvecklingsmässigt att undersöka hur 
stor del av omsättningen som kommer från nya produkter, samt att titta på hur ett 
producerande företag har byggt upp produkternas kringtjänster. 
 

5. Marknad 
 

Marknaden är hela den plattform som ett företag opererar på; inte bara den 
geografiska. Idealiskt vill man sälja allt till alla, men eftersom detta i praktiken är 
omöjligt, bör ett företag rikta sin strategi åt en viss grupp som man vill göra affärer 
med, det vill säga sin marknad.  
 

 
 
  
                                                 
48 Karlöf, 1994, s. 315 
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6. Resurser 
 

Med resurser avses investeringar och kostnader. Investeringarna ska användas för att 
stödja strategierna, och hur dessa fördelas avslöjar mycket om ett företags värderingar. 
Satsningar på investeringar ger till slut upphov till kostnader, och inriktningen på hela 
denna kostnadsmassa är ett avgörande strategiskt element. 
 

 
7. Strukturförändringar 

 

Strukturförändringar rör dels de egna affärsenheterna inom företaget samt avyttringar 
och förvärv av utomstående företag. Hur ledningen ser på affärsenheterna och hur 
vågade man är när det gäller nyförvärv säger en hel del om företaget framtidssyn, och 
blir därför en viktig aspekt i både strategiupplägg och affärsutvecklingsprojekt. 
 

8. Utvecklingssatsningar 
 

Utvecklingssatsningarna är en del av de totala investeringssatsningarna och innefattar 
bland annat produkter, marknader och affärsområden. Utveckling ska helst vara en 
genomtänkt del av en strategi, vilket tyvärr inte alltid är fallet. I många företag delar 
man upp teknologisk utveckling och affärsutveckling, trots att det är en viktig del av 
strategiutvecklingen att få dessa att verka åt samma håll. 
 

9. Ledningskompetens och kultur 
 

Ledningskompetensen och kulturen sätter ambitionsnivån i företaget och avspeglas 
således också i strategin. Företagets framtidsutsikter kan ofta utläsas i hur villig 
ledningen är att skapa en företagskultur som uppmuntrar och underlättar arbetet för 
alla inblandade. Likaså är det vikigt att ledningen tar en aktiv roll i att ta fram och 
arbeta efter affärsidén, visionen och målen.49 

För att kunna förstå de olika modellerna för planering, styrning och utveckling av en 
verksamhet, som följer härnäst i kapitlet, behöver man en grundläggande förståelse för vad 
begreppet affärs- och verksamhetsutveckling innebär. Den här kapiteldelen syftar alltså till 
att ge just den informationen. 

 

 
 
 
   
 
  
                                                 
49 Karlöf, 1994, s. 315 
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4.2 Produktutvecklarens roll och arbetsuppgifter 

Nedan beskrivs de arbetssätt och moment som är vanliga att en produktutvecklare använder 
sig av i sin yrkesroll. 
 
Konceptutveckling och organisation är de två dominerande aktiviteterna i alla företag och om 
man släpper föreställningen om att en produkt måste vara ett fysiskt ting, så ser man även att 
alla företag även erbjuder en produkt. Detta kan vara tjänster, dataprogram, fysiska föremål 
och mycket annat. Oavsett vad företaget erbjuder så behöver produkten utvecklas för att 
hänga med i marknadens förändringar.50 
 
Att beskriva en produktutvecklares arbetsuppgifter och ansvar är svårt eftersom de varierar 
väldigt beroende på företagets storlek och karaktär. På större företag är det ofta ett helt team 
som arbetar med utveckling, vilket leder till att fler specialister delar på de uppgifter som 
ingår i en produktutvecklingsprocess. Mindre företag kanske bara har resurser för att anställa 
en eller två personer för detta ändamål, vilket istället kräver bredare kunskaper och ger mer 
varierade arbetsuppgifter.51 Oavsett företag kan man kortfattat säga att produktutvecklarens 
uppgift är att förbättra existerande produkter eller utveckla nya. Ett projekt kan alltså vara allt 
från att exempelvis ta fram en ny beläggning för ett existerande material, till att skapa en helt 
ny produktidé.52 

 

Beroende av vilken typ av produkt som ska tas fram krävs olika kompetenser hos utvecklaren, 
och man arbetar även på olika sätt med differentierade strategier. Det finns dock vissa steg 
som en produktutvecklingsprocess oftast innehåller, och eftersom de flesta teorier är lika har 
vi här framförallt valt att använda oss av böckerna Product Design and Development (2008) 
samt Mechanical Design Process (2010). Vi har även utgått ifrån en process där det är en 
fysisk produkt som ska utvecklas. 
 
Det första steget är att på ett eller annat sätt få fram slutanvändarens behov och krav på 
produkten, vilket sedan blir en del av den information som utgör kravspecifikationen.53 I de 
flesta fall finns det redan liknande produkter på marknaden, så nästa steg är att undersöka de 
existerande produkternas uppbyggnad; vilka delar de innehåller och vilka funktioner de utgör. 
Detta brukar kallas för produktnedbrytning54 och kan liknas vid begreppet benchmarking, 
vilket är en typ av konkurrentanalys där man jämför sig med och lär av de bästa företagen.55 
Precis som det låter så plockar man helt enkelt isär produkten för att kunna förstå och 
beskriva dess uppbyggnad, delar och funktioner.56  
 
 
                                                 
50 Torgny, Olle Torgny <http://www.olletorgny.se/produtv.html> Tillgänglig: 2010-04-26 
51 Intervju med Henrik Carlén, 2010-04-22 
52 Arbetsförmedlingen, Yrkesinformation <http://www.arbetsformedlingen.se/4.78280711d502730c1800067.html?url=-
491989159/Yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=396&sv.url=12.78280711d502730c1800072> Tillgänglig: 2010-04-26 
53 Ulrich, Eppinger, 2008, s. 55 
54 Ullman, 2010, s. 41 
55 Holmström, 2007, s. 65 
56 Ullman, 2010, s. 41 
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Produktnedbrytningen leder sedan vidare till en funktionsanalys där man tar fram produktens 
huvudfunktion samt del- och stödfunktioner.57 Huvudfunktionen är själva syftet till varför 
produkten finns, och de olika delfunktionerna verkar tillsammans för att huvudfunktionen ska 
kunna uppnås. Stödfunktionerna är inte nödvändiga för att produkten ska fungera, utan kan 
handla om exempelvis produktens estetik och annat som skapar ett mervärde för användaren. 
Beroende på vilka funktioner som är exempelvis krav eller enbart önskemål, bildas en hierarki 
som brukar organiseras i ett så kallat funktionsträd.58 
 
CFD, det vill säga Quality Function Deployment, är ett verktyg som många produktutvecklare 
använder sig av. Metoden går ut på att identifiera kundens behov, krav, önskemål och/eller 
problem och sedan sätta dessa i relation till produktegenskaper för att få fram en så optimal 
produkt som möjligt. Marknadskrav och produktegenskaper värderas och sätts in i en speciell 
mall där man kan se sambanden mellan dessa krav och egenskaper. Olika företag har olika 
namn på sina metoder och många använder sig av väldokumenterade verktyg som detta, men 
väljer att göra en modifierad variant och kalla det något eget.59 
 
Kravspecifikationen, som nämndes i början av kapitlet, uppförs ofta relativt tidigt i processen 
men följs upp och uppdateras under projektets gång. Det som ligger till grund för 
kravspecifikationen är framförallt kundbehov, funktionsanalys och QFD, så under arbetet med 
dessa verktyg kan nya krav komma upp. Kraven och egenskaperna formuleras utan bestämd 
lösning och värderas utifrån relevans. Specifikationen ger utvecklaren en möjlighet att 
strukturera upp slutanvändarens produktkrav samt ett dokument att återgå till för att stämma 
av att projektet löper i rätt riktning.60 
 

 

Efter att man har satt upp krav, önskemål och behov inleds konceptgenereringsfasen. Denna 
är uppdelad i två delar, där man först gör en brainstorming för att få fram spontana idéer. Här 
är det viktigt att man är flera personer som kan bidra med både divergent och konvergent 
tänkande. Divergent, spretigt tänkande, går ut på att tänka annorlunda och att bryta mönster, 
medan konvergent tänkande går ut på att samla dessa tankar. Dessa kreativa möten är viktiga i 
idé- och konceptutvecklingsfasen för att förhindra att utvecklaren låser sig vid lösningar och 
krav. De idéer som har någon substans går sedan vidare för att bearbetas till faktiska 
koncept.61 
 
För att sedan kunna göra den andra delen av konceptgenereringsfasen, att jämföra och 
bedöma de koncept som tagits fram på ett strategiskt och logiskt sätt, är det vanligt att man 
använder en Pughanalys. Denna kan beskrivas som en lista som tar upp för- och nackdelar 
med de olika koncepten. De önskvärda produktegenskaperna värderas och ställs upp vertikalt 
till vänster i en matris, och de möjliga konceptlösningarna visas horisontellt längs matrisens 
överkant. Ett referenskoncept, som oftast är en befintlig produkt, sätts sedan in i matrisen  
 
                                                 
57 Ullman, 2010, s. 41 
58 Ullvitorget, Funktionsanalys <http://ullvitorget.koping.se/~obm/produktdesign/funktionsanalys.htm> Tillgänglig: 2010-04-26 
59 Ullman, 2010, s. 145-150 
60 Ulrich, Eppinger, 2008, s. 72 
61 Ulrich, Eppinger, 2008, s. 101 
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varpå varje konceptalternativ jämförs med referensen och får poäng grundat på om de bättre, 
sämre eller likvärdigt möter de önskvärda produktegenskaperna.62 
 
Ett produktutvecklingsprojekt går sällan spikrakt i rätt riktning. Vissa missar blir tydliga 
direkt medan andra kan vara svåra att upptäcka i tid. För att utvecklaren ska få hjälp att hitta 
och identifiera de fel som kan uppstå, antingen med produkten eller i andra delar av 
processen, används även här olika verktyg. Ett vanligt sådant är FMEA – Failure Mode and 
Effects Analysis. Utan att gå in för djupt på tillvägagångssättet så är det en metod som går ut 
på att ta fram sannolikheten för att olika fel kan uppstå, varför de uppkommer samt vilka 
konsekvenser de skulle kunna medföra. Resultatet av en FMEA blir en väldokumenterad 
beskrivning av brister hos produkten. Man kan utläsa felfrekvens och allvarlighetsgrad och 
utifrån det avgöra vad som behöver åtgärdas.63 
 

De här typerna av analyser tar mycket tid, men sparar ändå resurser i form av både tid och 
pengar i det långa loppet jämfört med om man skulle fortsätta utvecklingen i fel riktning.64 
 
Att ta reda på produktutvecklarens roll och arbetsuppgifter ska hjälpa oss att avgöra 
huruvida TPU faktiskt är en utbildning för textila produktutvecklare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 65 
 
 
  
                                                 
62 Ulrich, Eppinger. 2008, s. 130-134 
63 Ullman. 2010, s. 350 
64 The Quality Portal, Pugh Analysis – Overview <http://www.thequalityportal.com/q_pugh.htm> Tillgänglig: 2010-04-26 
65 Scherenprofi, tailor scissors / textile shears 
<http://www.scherenprofi.com/WebRoot/Store9/Shops/61241218/47A7/207A/484E/1DFF/F96F/C0A8/28B9/7FB6/95007-7,0-
Schneiderschere_I.jpg > Tillgänglig: 2010-05-24 
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4.3 Modeller 

I detta kapitel följer en kortfattad beskrivning av två olika modeller för verksamhetsstyrning, 
 – planering och - utveckling. Dessa modeller ämnar resultera i en egenkomponerad variant, 
som plockar de delar ur varje modell som är relevanta för vårt projekt. 

4.3.1 LOTS 

LOTS står för LOgiskt TillvägagångsSätt och är en modell för ledarskaps- och 
verksamhetsutveckling som skapades av Hans Åkerblom och Åke Strömberg vid Pharmacia 
under slutet av 70-talet. Modellen bygger på ett antal steg som tillsammans bildar en process, 
och man kan inte hoppa över något steg innan man går vidare till nästa. I första steget 
definierar man hela syftet med verksamheten – Varför finns vi till och för vilka? Man går 
sedan vidare med att klargöra målen och vilka strategier man bör använda för att nå dem. 
Sista delen behandlar hur allt ska följas upp och kontrolleras så att man kan konstruera en 
fungerande utvecklingsplan.66 

I boken Rationell Affärsutveckling (2000) har Pierre Behrin och Per Erik Kihlstedt utformat 
en förenklad modell som baseras på LOTS-strukturen, och som består av sju steg.67 

1. Vem är verksamhetens kund? 

2. Hur ser kundens behov ut och vilken del av hans behov avser verksamheten att 
tillfredställa? 

3. Vilken strategi ska verksamheten ha eller hur ska kundens behov tillfredställas? 

4. Vilka resurser krävs för att förverkliga strategin? 

5. Varför blir verksamheten framgångsrik? 

6. Hur ska framgången mätas? 

7. Vilket blir det finansiella resultatet?68 

 
De tre första frågorna kan sägas vara det som är grunden till affärsidén. Utan en genomtänkt 
och välformulerad affärsidé kan det inte finnas någon framgångsrik verksamhet69, och som 
den berömda författaren inom organisations- och administrationsteori Philip Selznick sa: ”En 
klok ledare utgår från företagets karaktär, även om det kanske bara är för att utforma en 
strategi för att förändra den.”70  

 

 

                                                 
66 Styrelsekollegiet, Strategisk planering <http://www.styrelsekollegiet.se/web/page.aspx?pageid=36700#5> Tillgänglig; 2010-05-03 
67 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 18 
68 ibid 
69 ibid 
70 Selznick, 1984, s. 70 
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Efterföljande fyra steg ingår oftast inte i den yttre affärsidén som presenteras utåt, men är 
nödvändiga att ta upp i den så kallade inre affärsidén, som ledningen själva använder för att 
knyta an innehållet till verkligheten, och se möjligheterna till verksamhetens framgång.71 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de sju olika frågorna. 
 
Vem är verksamhetens kund? 

När man formulerar affärsidén måste man utgå ifrån marknaden och den kund som 
verksamheten vänder sig till. Begreppet kund kan i sin tur definieras på olika sätt; till exempel 
konsument, slutförbrukare eller köpare, det vill säga den man gör avslut med. Alla dessa 
grupper är dock viktiga att beakta när affärsidén ska formuleras. Genom att beskriva kunden, 
oavsett typ, definierar man en målgrupp och därigenom ett marknadssegment. Ett 
marknadssegment innebär i sin tur en samling individer eller företag med liknande 
egenskaper, behov, köpbeteenden osv. Marknadssegmentet måste begränsas för att kunna 
fokusera sina resurser rätt vid exempelvis marknadsföring, men behöver samtidigt vara stort 
nog för att verksamheten ska kunna överleva och utvecklas inom sitt segment.72 
 
Hur ser kundens behov ut och vilken del av hans behov avser verksamheten att 
tillfredsställa? 

När man gjort en grundlig beskrivning av målgruppsindividen och fått fram dennes olika 
behov så gäller det att komma fram till vilka av dessa behov som verksamheten rimligen kan 
ha som mål att tillfredsställa.73 
 
Vilken strategi ska verksamheten ha eller hur ska kundens behov tillfredställas? 

I affärsidén behöver det finnas strategier som redogör för på vilket sätt man har för avsikt att 
uppfylla kundbehovet. Dessa kan i sin tur delas upp i en huvudstrategi och en eller ett antal 
marknadsstrategier. Huvudstrategin innefattar begreppen differentiering, att särskilja sig med 
en unik produkt; kostnadsöverlägsenhet, att särskilja sig med hjälp av ett lågt pris samt 
fokusering, att man skapar ett ännu mer begränsat delsegment där man är överlägsen 
konkurrenterna. Marknadsstrategierna kan jämföras med den välbekanta indelningen av 
marknadsföringsfokus på produkt, pris, plats (distribution) och påverkan, det vill säga 
marknadskommunikation.74 
 
Vilka resurser krävs för att förverkliga strategin? 

Verksamhetens resurser kan indelas i de tre kategorierna humankapital, strukturkapital och 
realkapital. Humankapitalet består av personalen med alla de kompetenser, färdigheter och 
erfarenheter som de tillsammans innehar. Strukturkapitalet är även detta den samlade 
kompetens som finns inom företaget, med skillnaden att den här har strukturerats upp i olika 
mallar, checklistor och manualer etc. Detta kunnande finns alltså kvar inom verksamheten  
 
                                                 
71 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 19 
72 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 20-21 
73 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 26 
74 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 26 
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även om en specifik person lämnar företaget. Realkapitalet innefattar de likvida medlen samt 
materiella tillgångar i form av exempelvis maskiner och byggnader. Indelningen görs för att 
få en överblick över verksamhetens totala resurser och därifrån kunna avgöra vilka delar som 
behöver utvecklas för att kunna följa den uppsatta strategin.75 
 
Varför blir verksamheten framgångsrik? 

Denna fråga kan även formuleras på ett enklare sätt genom att fråga sig vad det är som 
verksamheten erbjuder kunderna som andra inte kan erbjuda, det vill säga hur den är unik. För 
att besvara detta behöver man göra en konkurrentanalys där man tittar på vad konkurrenterna 
erbjuder, vad som är deras styrkor och svagheter samt hur man kan förvänta sig att de 
kommer att utvecklas. Det sistnämnda är viktigt för att kunna avgöra hur den egna 
affärsstrategin står sig i framtiden. 
 
De verksamheter som anses som konkurrenter brukar delas upp i två grupper: 
direktkonkurrenter och substitutkonkurrenter. Direktkonkurrenter är de som erbjuder en 
likartad produkt eller tjänst medan substitutkonkurrenter är de som avser lösa samma 
kundbehov och problem, men på ett annat sätt. Det finns även en tredje typ av konkurrens 
som brukar kallas konkurrens om kundernas fria köpval, vilket uppstår när köparen helt kan 
avstå från att tillfredsställa sitt behov.76 
 
Hur ska framgången mätas? 

Här behöver man inledningsvis definiera vad man inom verksamheten menar med framgång, 
så att alla strävar åt samma håll och mot samma mål. Efter att detta är beslutat gäller det att 
kunna mäta framgången så att man tydligt kan se om de resurser man satt in har gett något 
resultat. Större företag mäter ofta framgången med hjälp av marknadsandelar, det vill säga 
företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad 
eller det marknadssegment som de verkar inom. 

Det kan även behövas andra tillväxtmått för att se utveckling på kortare sikt, eftersom en 
förändring i marknadsandelar oftast dröjer. Exempel på detta kan vara att registrera 
förändringen av kundbasen och sedan uppskatta vilken omsättningsutveckling som den kan 
generera. 

Vilket blir det finansiella resultatet? 

Ett vinstdrivande företag måste i slutändan likställa en framgång på marknaden med en 
förmögenhetsökning inom företaget. Alla verksamheter bör ha en vision om den position som 
de strävar efter på lång sikt, och här ska det även finnas tydliga lönsamhetsmål inom uppsatta 
tidsramar. 
 
 
 
                                                 
75 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 28 
76 Behrin, Kihlstedt, 2000, s. 30 
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4.3.2 Normanns lyftkran 

Richard Normann är ledarskapskonsult för strategi- och företagsutveckling och har skrivit 
flera omtalade böcker inom affärsutveckling. Han är känd för sitt innovativa tänkande som 
han förmedlat på många av de större universiteten, bland annat Harvard Business School.77 
 
För att utveckla och omtolka sin verksamhet föreslår Normann att man ska använda sig av en 
”lyftkran” för att lyfta sig upp ovanför sin verksamhet och på så vis se den på nya sätt.78 
Normann menar att det krävs att man tar ett steg uppåt och lösgör sig från det synsätt man 
redan har på verksamheten, för att kunna utvecklas. Han poängterar dock att det är viktigt att 
vila denna omtolkning på det som finns i företaget i form av exempelvis resurser, kompetens 
och produkter. Det är detta som skapar den stabila grund som lyftkranen vilar på. När grunden 
är lagd har man två konstruktionskrav som leder utvecklingsarbetet framåt: processer – 
åtgärderna kranen hjälper oss att genomföra, och substans/innehåll – vad resultatet bör bli av 
kranens arbete.79 För att kunna lyfta upp sig och se på verksamheten från olika 
observationspunkter måste man ha gjort en grundlig undersökning av den egna verksamheten, 
för att på så sätt ha ett stort beslutsutrymme när man ska välja strategier. Har man ett för litet 
beslutsutrymme blir strategivalen slumpmässiga, och företaget får svårt att tillvarata sina 
resurser.80  
 
Normann framhåller tre frågor man ska ställa sig för att tillgodogöra sig lyftkranen:81 
 

1. Vilken är vår verksamhet? 

2. Vilken verksamhet (eller verksamheter) kan vi ha? 

3. Vilken verksamhet bör vi ha? 

Frågorna kan även förenklas och visas här i en överskådlig modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 82 
 
                                                 
77 Normann, 2001, Omslag 
78Normann, 2001, s. 211 
79 Normann, 2001, s. 213 
80 Normann, 2001, s. 221 
81 Normann, 2001, s. 222 
82 Egen illustration utifrån Normanns modell 
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Initialt frågar man sig inom vilket område och på vilket sätt som man varit framgångsrik, samt 
vilka beslut som ledde verksamheten dit. En bra utgångspunkt för detta är begreppen 
miljöanpassning och organisationskaraktär. Miljöanpassningen syftar till hur väl företaget 
rättar sig efter den föränderliga omvärlden, vilket kan handla om positionering på marknaden 
och kännedom om kundbehov. Organisationskaraktären syftar å sin sida till hur det ser ut inne 
i företaget och hur man strukturerat upp sin verksamhet. När man klargjort detta kan man 
arbeta vidare med sin lyftkran.83  
 
Omtolkningen sker sedan i sex steg som kan överlappa varandra. Normann påpekar att de sex 
stegen kan se olika ut beroende på företag, men att grunden ändå är densamma. 
 

1. Utvärdering: Vad är vi? 
 
Oavsett vad ett företag vill  vara kan det inte bortse ifrån vad det faktiskt är. För att 
kunna omtolka och utveckla sin ställning måste man först förstå sin nuvarande 
situation. Det är viktigt att titta på både det som gick bra och det som gick dåligt för 
att på sätt lära sig av sina framgångar och misstag.84 
 

2. Utzoomade affärssystem 
 
Med utzoomning menas att man omdefinierar gränserna för den marknad man 
befinner sig i just nu. Detta illustreras enklast med ett exempel från järnvägen, där ett 
företag såg sig själva i ”upplevelseindustrin” (tänk Orientexpressen) medans det andra 
ansåg sig vara i transportbranschen. Bägge dessa företag hade dock samma grundidé, 
det vill säga att framföra tåg på en järnvägsräls. Här ser man hur viktigt det är att tänka 
utanför ramarna för att på så vis hitta nya sätt att öka sin omsättning och utveckla 
verksamheten.85 
 

3. Tankeresor i tiden 
 
Efter att man gjort en utzoomning av sin verksamhet är det fördelaktigt att föreställa 
sig en tänkt framtid och vad som kan komma att ske där. De man framförallt bör 
fokusera på är de ”givna” faktorerna i företagets framtid samt de största 
osäkerhetsfaktorerna som kan påverka verksamheten. Det viktiga är sedan att ställa sig 
frågan om hur man ska agera idag, för att på bästa sätt kunna hantera det som händer i 
framtiden.86 
 

4. Strategiscenarier 
 
I detta steg fokuserar man på hur verksamheten och dess värdeskapande aktiviteter har 
ändrats efter utzoomningen och tidsresan. Man ställer sig frågan om vad som blir 

                                                 
83 Normann, 2001, s. 223 
84 Normann, 2001, s. 254 
85 Normann, 2001, s. 254 
86 Normann, 2001 s. 258 
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företagets nya position på marknaden och vad det krävs för omdefinieringar för att 
behålla den rollen. Återigen är det gynnsamt att använda sig av möjliga scenarier för 
hur framtiden kan te sig, och vad man ska ha för strategier för att hantera den 
kommande situationen på bästa sätt. Till skillnad från i processteget tankeresor i tiden, 
är det här viktigare att ha en större verklighetsanknytning så att man även tittar på vad 
de finns för hinder för förverkligandet av de nya strategierna. Genom att upprepa 
denna procedur ska man kunna komma fram till vilken verksamhet som man bör ha.87  
 

5. Tillbaka här och nu: visionen översätts till affärsidé 
 
Om man gjort grundliga förberedelser under utzoomningen och tidsresan kan man här 
se välgrundade idéer och genomförbara åtgärdsprogram växa fram. Ofta är det på det 
här stadiet som en tydlig vision för företaget börjar framträda. Innan man går vidare 
mot att göra en handlingsplan måste den nya visionen hållfasthetsprövas gentemot 
andra tänkbara scenarier. Efter detta kan en ny affärsidé börja tas fram, vilken också 
måste kontrolleras noggrant innan den kan lämna prototypstadiet.88 
 

6. Planeringsstadiet 
 
När man kommit så här långt är det dags att översätta det upplägg som man kommit 
fram till genom arbetet med lyftkranen till en handlingsplan, och sedan följa denna.89 

4.4 Vår modell för utbildningsutveckling 

 LOTS-modellen och Normanns lyftkran har här slagits samman till en egenkomponerad 
modell med sju olika processteg. Dessa kommer sedan att användas i utvecklingsprocessen i 
kapitel 10, vilket leder fram till förändringsförslaget i kapitel 11. 

• Varför finns utbildningen och överensstämmer idén med det verkliga utfallet? 

Denna punkt är till stor del baserad på Normanns inledande frågeställning om vilken 
verksamhet som faktiskt bedrivs, eller med andra ord: Vad är vi? Under den här punkten ingår 
även Normanns så kallade ”utzoomningsteknik”, som enkelt uttryckt innebär att man försöker 
se på sin verksamhet från en annan utgångspunkt. Detta kan hjälpa en att se om man faktiskt 
bedriver den verksamhet som man tror att man gör, och följaktligen marknadsför den på rätt 
sätt . 

• Vem är den representativa studenten och hur ser dennes behov ut? 

Här har vi tittat på den inledande frågan i LOTS-modellen som ämnar ta reda på vem som är 
verksamhetens kund. 

                                                 
87 Normann, 2001, s. 259 
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• Vilka av dessa behov ska utbildningen tillfredställa och på vilket sätt? 

Även här har vi utgått från processtegen i LOTS som handlar om att fundera över vilka av 
målgruppsindividens behov som verksamheten rimligen kan tänkas tillfredsställa och på 
vilket sätt det ska göras. 

• Vad gör TPU unikt? 

Den femte frågan i Åkerbloms LOTS-modell berör varför verksamheten blir framgångsrik, 
och kan även formuleras som vad det är som gör verksamheten unik. 

• Vilka faktorer skulle kunna påverka utbildningen i framtiden och hur ska dessa 
bemötas? 

Vårt femte processteg är uppbyggt utifrån Normanns tankeresor i tiden samt 
strategiscenarier. 

• Hur ska framgången mätas? 

Den här punkten är direkt tagen från det näst sista steget i LOTS-modellen. 

• Hur bör utbildningen utformas och marknadsföras? 

Sista steget i vår modell för utbildningsutveckling baseras på den näst sista punkten i 
Normanns lyftkran, vilken behandlar utformningen av ett åtgärdsprogram. 

De frågor i LOTS-modellen och Normanns lyftkran som inte har använts är de som berör 
resursåtgång och resursplanering samt de som handlar om ekonomisk tillväxt. Eftersom dessa 
delar ligger utanför rapportens avgränsningar så är de inte relevanta att ta upp här, men kan 
mycket väl vara användbara för kommande utvecklingsprojekt.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 90 
                                                                                                                                                         
88 Normann, 2001, s. 260 
89 Normann, 2001, s. 261 
90 Panduro, Sy & Sticka < http://www.pandurohobby.se/pan/IboxServlet?p=IXS790&OPT=GET&AID=515265> Tillgänglig: 2010-05-24 
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5 Programinformation – Textilekonom och Textilingenjör 

För att av se skillnaden på programmen som Textilhögskolan erbjuder, samt kunna göra en 
bedömning av hur utbildningen TPU står sig i konkurrens med de andra, följer här en 
redogörelse för de olika programmen TE och TI. Beskrivningen av TPU återfinns i kapitel 
1.1.1. Slutligen kommer en rent teoretisk programjämförelse. Kurslistor för de olika 
utbildningarna redovisas i Bilaga 3. 

5.1 Textilekonom, 180 hp 

Textilekonom är en treårig utbildning på Textilhögskolan som syftar till att ge studenterna 
breda kunskaper om den textila tillverkningsprocessen och fördjupade kunskaper i 
företagsekonomi och marknadsföring. Utbildningen inleds med ett tvåårigt basblock, där 
studenterna läser kurser inom områdena företagsekonomi och textil. Det textila blocket 
omfattar 60 högskolepoäng och här ingår bland annat väveri- och trikåteknik samt allmän 
textil materiallära. Huvudområdet företagsekonomi omfattar drygt 110 högskolepoäng och 
består av kurser i bland annat organisation, redovisning och inköp. Även marknadsföring tas 
upp till viss del i basblocket men behandlas mer ingående under det tredje fördjupningsåret.91 
 
Textilekonomutbildningen syftar till att utveckla studenternas förmåga att identifiera, 
formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom det textilekonomiska området. 
Utbildningen leder fram till ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi 
med inriktning mot textilekonomi. Med denna examen kan man arbeta inom det 
textilrelaterade näringslivet, med exempelvis inköp, produktutveckling eller handel. Tanken 
är att en textilekonom ska vara den förenande länken under hela produktionsprocessen – från 
utformning av produkt till försäljning i butik.92 

5.2 Textilingenjör, 180 hp 

Även detta är en treårig utbildning som erbjuds på Textilhögskolan. Precis som i 
textilekonomprogrammet får ingenjörsstudenterna grundläggande textila kunskaper i kurserna 
väveriteknik, trikåteknik och textil materiallära. Här ligger dock fokus på huvudområdet 
textilteknologi, vilket återkommer i olika kurser under samtliga tre år. Av de totala 180 
högskolepoängen ligger 105 inom huvudområdet medan de resterande 75 är kurser som ger 
studenterna kunskaper inom bland annat projektstyrning, produktutveckling samt statistiska 
begrepp och beräkningar.93 
 
Utbildningen leder fram till en teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi 
och en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot textilteknologi. Med denna examen ska 
                                                 
91 Textilhögskolan i Borås <http://www.hb.se/ths> Utbildningar – Textilekonom – Läs mer om utbildningen. Tillgänglig: 2010-03-30 
92 ibid 
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man ha tillgodogjort sig goda kunskaper i matematik, fysik och kemi för att kunna förstå 
viktiga textiltekniska samband samt material- och produktegenskaper.94 
 
Som utexaminerad textilingenjör finns det en mängd områden att arbeta inom, exempelvis 
produktutveckling, produktion, kvalitetsutveckling, miljöfrågor och forskning. Trots att 
studenterna bara läser grundläggande ekonomi så finns det exempel på textilingenjörer som 
arbetar med inköp och försäljning av textila produkter; då oftast teknisk textil såsom solskydd 
och medicinska implantat.95 

5.3 Jämförelse 

Här följer en teoretisk jämförelse av programmen TPU, TE och TI. 
 
Om man tittar på utbildningsmålen för de tre programmen som erbjuds på Textilhögskolan så 
ser de i teorin ganska lika ut. De har olika fördjupningsområden men de yrken som ses som 
möjliga för en examinerad student är i princip de samma. En textilingenjör får exempelvis 
tillräckliga ekonomikunskaper för att kunna jobba med inköp och en textilekonom får de 
kunskaper om material och beredningsprocesser som krävs för att jobba med 
produktutveckling. Alla tre programmen har samma textila basblock men när ekonomer och 
ingenjörer sedan går vidare till fördjupning inom sitt specialområde, fortsätter studenterna på 
TPU med en blandning av ämnen, många på grundnivå.  
 
Trots att yrkesområdena är gemensamma i programbeskrivningarna för de tre utbildningarna 
är det ändå tre väldigt olika utbildningar. Framförallt när man studerar kursinnehållet blir det 
tydligt att utbildningarna går åt tre olika håll. TI riktar sig tydligt mot det tekniska området, 
och läser matematik, fysik och andra tekniska kurser. TE å sin sida specialiserar sig tydligt 
mot ekonomi med kurser i ekonomistyrning, redovisning och andra ekonomiska system. För 
dessa utbildningar är det tydligt vilka områden studenterna ska arbeta inom; både ekonom och 
ingenjör är tydliga titlar inom tydliga områden som är enkla att förstå även om man inte är 
bekant med Textilhögskolans utbildningar. Tittar man enbart på kursutbudet är det däremot 
svårt att klart säga vad en TPU:are ska arbeta inom för område då man läser lite av allt och 
har fokus på genomförande.  
 
Tittar man på den examen de olika programmen ger, är TPUs och TIs förvillande lika till 
namnet. TPU-studenter får en kandidatexamen inom textilteknologie, medan TI får en 
teknologie kandidatexamen inom textilteknologi. Att TI har teknologie i sin examen innebär 
att de är ingenjörer, något TPU-studenter inte är, men det kan vara svårt att förstå om man 
inte är i den akademiska världen. Även detta understryker att de är tre väldigt olika 
utbildningar, men som tack vare de lika utbildningsmålen och yrkesbeskrivningarna framstår 
som förvillande lika. 
                                                                                                                                                         
93 Textilhögskolan i Borås <http://www.hb.se/ths> Utbildningar – Textilingenjör – Läs mer om utbildningen. Tillgänglig: 2010-03-30 
94 ibid. 
95 ibid. 
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6 Intervjuer med företag 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som gjorts med företag i textilbranschen. 
För att ge en förståelse för vad företagen arbetar med, inleder varje stycke med en kort 
företagspresentation. De frågor som legat till grund för intervjuerna återfinns i Bilaga 6. 

6.1 Stilpolisen 

6.1.1 Företagsfakta 

Göteborgsbaserade Stilpolisen grundades år 2000 och 
tillhandahåller tjänster inom design och produkt- och 
konceptutveckling. Företaget utvecklar och formger 
produkter på uppdrag av kunder, och de områden man 
främst arbetar med är industridesign, produktdesign och grafiskt/illustration. Industridesign 
handlar om att ta fram hjälpmedel till industrin, exempelvis en laserscanner för dentaltekniska 
laboratorier. Vid produktdesign tar Stilpolisen fram och formger rena produkter; allt från 
glasögon till tekannor. Vid grafiskt/illustration tar man fram ikoner och symboler, och även 
illustrationer till bruksanvisningar. Några av företagets kunder är IKEA, Scandinavian 
Eyewear och Höganäs Keramik. För att hålla utvecklingen uppdaterad stödjer man även olika 
former av utbildningar, och delar även ut ett stipendium till en elev på HDK.96 

6.1.2 Intervjusammanställning 

På stilpolisen arbetar Lina Odhe och Cecilia Stööp, som båda utbildat sig till industridesigners 
på HDK. Cecilia har även en utbildning i kemiteknik från Chalmers i grunden men ingen av 
dem hade någon arbetserfarenhet inom branschen när de startade sitt företag. För tillfället har 
de inga planer på att anställa någon extra eftersom de klarar av uppdragen på egen hand, men 
om de skulle ta in någon ny i teamet så ser de gärna att personen i fråga redan har 
arbetserfarenhet från branschen. Helst ska personen även ha en utbildning inom området, men 
erfarenhet väger ändå tyngst. De ser det inte som ett krav att utbildningen ska ha innehållit en 
praktikperiod men tycker att det är väldigt viktigt att man gjort olika projekt tillsammans med 
företag under studietiden. Detta för att man ska vänja sig vid arbetssättet och kunna arbeta 
mot deadlines. 

En produktutvecklare, som behöver jobba tätt ihop med både design-, marknads- och 
ekonomiavdelningen, tycker de bör ha en relativt bred kunskap inom flera områden. Däremot 
anser de att det är viktigt att man är mer fördjupad inom ett specifikt område för att kunna ta  

                                                 
96 Stilpolisen, Välkommen till Stilpolisen <http://www.stilpolisen.se/index.html> Tillgänglig: 2010-03-31 
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sig fram på arbetsmarknaden. Om man inte har sin specialkunskap är det svårt för en 
arbetsgivare att förstå vad det är man är bra på och var man kan platsa inom företaget. 

Eftersom Stilpolisen inte arbetar med textila produkter på det sättet så hade de svårt att svara 
på vilka kunskaper som en produktutvecklare inom just det området behöver ha. Därför 
svarade de mer på hur man ska vara som person samt några allmänna egenskaper som delvis 
kan fås via utbildning. Först och främst ser de det som en självklarhet att man är kreativ. Man 
måste även kunna se problemen som dyker upp och hitta smarta lösningar. Det är viktigt att 
man är strukturerad och kan arbeta efter en uppsatt metod, samt att man snabbt kan ta beslut – 
stora som små. 

Varken Lina eller Cecilia visste något om Textilhögskolans utbildningar så det var svårt för 
dem att jämföra TPU med TE och TI innehållsmässigt. Om man bara ser till namnen och den 
examen som de olika studenterna får så tyckte de dock att TE och TI var mycket tydligare. De 
anser att det är väldigt viktigt att både utbildningens namn och den titel man får är kort, 
koncis och lätt att förstå. Innan intervjun startade och innan de fick information om innehållet 
i utbildningen så fick de svara på vad enbart namnet sa dem – vad de skulle gissa att den 
innehöll och vad en examinerad student hade för kunskaper. Båda två ansåg att det var ett 
luddigt och långt namn men kunde nämna ett flertal arbeten som de kunde tänka sig för de 
examinerade studenterna, vilka stämmer överens med målen i utbildningsplanen. 

För att klara sig i ett kreativt arbete såsom designer eller produktutvecklare ser de det som ett 
krav att man har goda kunskaper i ett antal dataprogram. Här nämner de bland annat CAD-
programmet Rhinoceros samt Illustrator och Photoshop från Adobes programserie Creative 
Suite. 

När vi bad dem att rangordna de fem kunskapsområdena ekonomi, marknadsföring, 
projektledning, material och produktion så satte de dem som ganska likvärdiga. De tyckte att 
det var viktigt att trycka på att TPU är en tvärvetenskaplig utbildning och detta är alla 
områden som gör en bra produktutvecklare. Även om man inte handgripligen kommer att 
arbeta med produktion så är det enligt Lina och Cecilia otroligt viktigt att ha den praktiska 
kunskapen i ryggen så att man har en bild av hur det fungerar samt att det blir lättare att 
kommunicera med andra led i värdekedjan. 

På frågan om de kräver en designutbildning eller om det kan räcka med en 
produktutvecklarutbildning så svarar de att det beror helt på vad personen skall komma att 
arbeta med. Om det gäller formgivning så anställer de helst en designer men om det istället 
rör sig om exempelvis projektledning så skulle de hellre välja en produktutvecklare. 
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6.2 FOV Fabrics 

6.2.1 Företagsfakta 

F.O.V. Fabrics grundades 1962 i Borås, och företaget har 
fortfarande kvar samma lokaler.  F.O.V. tillverkade från början 
acetat- och viskosfoder, men framställer idag teknisk textil för 
både klädbranschen och industrin. Allt material vävs i Borås, och man tillverkar 15 miljoner 
m² teknisk textil varje år. Förutom vävning arbetar man också med färgning, beläggning och 
andra typer av beredning av material. Affärsidén är:”To develop, manufacture and market 
technical woven textile and functional garment fabrics. Our products shall bring return to 
ourselves and to our customers.”97 
 
F.O.V. har som slogan att vara ”the innovator of hightech fabrics™”, och lägger därför stort 
fokus på produktutveckling. Företaget har en egen utvecklingsavdelning i Borås, men man har 
även samarbete med kundernas egna produktutvecklingsavdelningar. F.O.V. arbetar med flera 
EU-projekt, bland annat Safe@Sea, nästa generations arbetskläder för fiskeindustrin, och 
Tecocrete, användning av textilt material i betong. De är även en samarbetspartner till 
organisationen Smart Textiles, för vilka de arbetar med utvecklingen av textila sensorer och 
värmeledande material.98  

6.2.2 Intervjusammanställning 

Intervjun på F.O.V. Fabrics utfördes med Fredrik Johansson som arbetar som affärsutvecklare 
på företaget, men även har stor inblick i övriga delar av verksamheten. Företagets 
produktutvecklarteam består i dagsläget enbart av personer som har tidigare erfarenhet från 
branschen. Ingen har alltså kommit direkt från högskola eller universitet, med Fredrik ansåg 
ändå att en bra utbildning i vissa fall kan räcka för ett jobb på F.O.V. Om man behöver 
branscherfarenhet eller inte beror mycket vad det är man ska arbeta med och hur situationen 
på företaget ser ut just då.  
 
På frågan om vad Fredrik kände inför utbildningsnamnet TPU, svarade han att det lät som om 
det till stor del var skapat för att vara bra reklam utåt. Framförallt var det tillägget med 
entreprenörsinriktning som han syftade på, då han inte ansåg att man kan utbilda någon till att 
bli entreprenör. Däremot tyckte han att affärsutvecklingsbiten var bra, och att det är viktigt att 
inkludera affärsmannaskap, eftersom man förr eller senare finner sig i en säljsituation oavsett 
vilken roll man har på företaget. Han sa även att en student med utbildning från TPU skulle ha  
 
 
                                                 
97 F.O.V, About F.O.V. - From linings to high-tech fabrics <http://www.fov.se/start.htm> Tillgänglig: 2010-03-30 
98 F.O.V, Research and development - From innovation to first grade products <http://www.fov.se/start.htm> Tillgänglig: 2010-03-30 
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större chans att få arbeta med affärsutveckling på F.O.V. än med produktutveckling. För att 
anställas som produktutvecklare ser de helst att man är textildesigner eller textilingenjör. 
 
När det kommer till hur TPU står sig gentemot TE och TI blev svaret återigen att det beror på 
vad företaget söker just för tillfället. Ekonomer och ingenjörer är ganska begränsade och 
saknar ofta kunskaper utanför sitt specifika område, men ibland kan det vara just 
specialiserade personer som företaget är ute efter. Det är dock inte nödvändigtvis titeln som är 
det viktigaste, utan personliga egenskaper och ambitioner väger tungt.  
 
Just de personliga egenskaperna är enligt Fredrik mycket viktiga om man ska lyckas som 
produktutvecklare. Framförallt ska man vara en problemlösare, teambildare, kunna driva 
saker framåt samt vara uthållig och kreativ. Man bör vara van vid 
projektledning/projektstyrning, samtidigt som det är viktigt att förstå att man även som ledare 
måste göra saker själv. Utöver detta är det bra med kunskaper inom olika material och ett 
intresse för teknik. Affärslogik är även det en väsentlig del att ha kännedom om, eftersom det 
är viktigt att man förstår sambandet mellan pris och kostnad, och att man kan göra en 
affärsplan. Man behöver inte nödvändigtvis veta exakt hur tillverkningen går till, utan det är 
intresset för tekniken som är det viktiga. Det är dock bra att känna till den metod som används 
vid det företaget man vill jobba på. 
 
Huruvida studenten bör ha en bred men ytligare kompetens eller vara specialiserad inom ett 
område hade Fredrik svårt att svara på. Återigen poängterar han vikten av rätt personlighet, 
men om han tvingades välja så skulle han föredra en bred kunskapsbas. Fördjupade kunskaper 
och erfarenhet kan man alltid tillgodose sig på företaget, och det finns ofta möjlighet till 
distansstudier om man vill utbilda sig mer. Om man vill skaffa sig mer erfarenhet är Fredrik 
en förespråkare för praktik. Dock är det viktigt att studenten har läst ett par år, och det är 
egentligen endast studenter med treåriga utbildningar som har möjlighet till en praktikplats på 
F.O.V. 
 
Övriga kunskaper som skulle göra en student attraktiv på F.O.V. är skissteknik. Att kunna 
uttrycka idéer visuellt har man funnit vara väldigt gångbart. Det räcker dock att kunna skissa 
för hand, och de har inga krav på kunskaper inom rit- och designprogram på dator. En allmän 
datavana och kunskaper i Officepaketet är ett grundläggande krav, även om Fredrik ansåg att 
kunskaper i andra program skulle vara ett plus i anställningssammanhang. 
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6.3 Prêt à Porter 

6.3.1 Företagsfakta 

Prêt à Porter Group AB är den femte största 
leverantören av kläder för kvinnor i Sverige.99 
Basen ligger i Borås, där 22 anställda arbetar på 
huvudkontoret. Tillverkningen sker i Vitryssland och Ryssland där man har egna 
produktionsenheter samt i andra fabriker i övriga Europa, Fjärran Östern och Turkiet. Prêt à 
Porter Group är en sammanslagning av de tre varumärkena Prêt, Wico och Almia. I 
koncernen ingår också den egna butikskedjan Pagelle. Den beräknade omsättningen för 2009 
var 140 miljoner. Ägare är det norska investmentföretaget Jotunfjell Partners.100  
Prêt à Porters målgruppsbeskrivning är ”den vuxna kvinnan med ett öga för kvalitet och 
originalitet.” De vill erbjuda ett brett sortiment där alla kan hitta sina favoriter för alla 
tillfällen. De tre varumärkena i koncernen har även egna affärsidéer för att nå sin specifika 
målgrupp. Prêt är flaggskeppsmärket och riktar sig till tjejer som vill klä sig med stil och 
personlighet och har taglinen ”Care about both sides”. Det visar sig i att man tar hänsyn till 
alla detaljer, från knappar till perfekt passform och funktionalitet. 101 Wico har stickat som 
passion och har fokus på den nordiska kvinnan och hennes behov av mode, kvalitet och 
passform.102 Almia gör kläder som fungerar bra och sitter snyggt i alla storlekar.103 

6.3.2 Intervjusammanställning 

På Prêt à Porters huvudkontor träffar vi Yvette Gilbert som arbetat inom företaget sedan 
januari 2010. Hennes titel är Brand Manager vilket innebär en fokusering på att stärka Prêts 
position på både den svenska och utländska marknaden samt undersöka varumärkets 
utvecklingsmöjligheter. Själv beskriver hon sina arbetsuppgifter som att samordna 
avdelningarna inköp, marknad och försäljning. Yvette har en bakgrund på Textilinstitutet i 
Borås och har efter det breddat sina kunskaper på bland annat IHM Business School. Hon har 
även arbetat på flera stora företag såsom MQ, Intersport och Salming Underwear. Eftersom 
Yvette är relativt ny inom organisationen så baseras hennes svar även på hur andra företag 
ställer sig till de här frågorna och hur branschen fungerar rent generellt. 

Prêt à Porter har funnits i över trettio år och många av de nuvarande anställda har arbetat 
inom företaget väldigt länge. De flesta har någon form av textilutbildning i grunden men 
ingen i produktutvecklarteamet har kommit direkt från högskola eller universitet utan har  

                                                 
99 Prêt à Porter Group AB, About, < http://www.pretaportergroup.se/about.html> Tillgänglig: 2010-05-02 
100 Bring, Borås Tidning, Prêt è Porter är redo att lyfta igen < http://www.bt.se/nyheter/naringsliv/pret-a-porter-ar-redo-for-att-lyfta-
igen(1543524).gm> Tillgänglig: 2010-05-02 
101 Prêt, Om Prêt < http://www.pret.se/> Tillgänglig: 2010-05-02 
102 Wico, Om företaget < http://www.wico.se/> Tillgänglig: 2010-05-02 
103 Bring, Borås Tidning, Prêt è Porter är redo att lyfta igen < http://www.bt.se/nyheter/naringsliv/pret-a-porter-ar-redo-for-att-lyfta-
igen(1543524).gm> Tillgänglig: 2010-05-02 
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arbetat i branschen tidigare. Praktisk erfarenhet från arbetslivet ser Yvette som väldigt viktigt, 
men det kan räcka med ett sommarjobb eller en praktikperiod för att få en inblick i hur det 
fungerar. Exakt hur viktig arbetslivserfarenheten är beror på i vilken del av branschen man 
kommer att jobba och vilken tjänst man kommer att ha. Om man ska arbeta med konstruktion 
är det grundläggande med en bra utbildning medan en inköpare, eller inköpsassistent som 
man börjar som, istället har mer nytta av praktisk erfarenhet. 

När vi tar upp frågan som rör kunskapsbredden och om det är viktigare att vara specialiserad 
än att ha grundläggande kunskaper inom ett flertal områden, svarar Yvette att även detta 
skiljer sig väldigt beroende på företag och typ av tjänst. På Prêt à Porter är det mer uppskattat 
om man har djupa kunskaper inom ett specifikt område. Dels beror detta på att företaget 
istället har fler anställda som tillsammans skapar den breda kompetens som krävs. Det har 
även att göra med typen av produkter som företaget erbjuder och hos Prêt à Porter är hög 
kvalitet och god passform A och O. På företag av annan karaktär, kanske speciellt mindre 
företag, tror hon däremot att en bredare och ”ytligare” kunskapsbas kan vara mer eftertraktat. 

I rollen som produktutvecklare är det enligt Yvette otroligt viktigt att man kan kombinera ett 
kreativt och ett strukturerat arbetssätt. Man behöver kunna tänka i nya banor och vara 
nyskapande, men samtidigt ha ett affärssinne och en känsla för vad som fungerar rent 
kommersiellt. En produktutvecklare måste även ta mycket ansvar, vara tydlig och kunna sätta 
ner foten när det behövs. Precis som i flera av de andra företagsintervjuerna trycker Yvette på 
vikten av hur man är som person och hur man förmedlar detta i en arbetsintervju. Man måste 
kunna visa vem man är, vad man kan och vad man vill uträtta. En hög ambitionsnivå väger 
tungt. 

Rent kunskapsmässigt så nämner Yvette produktion och material som viktiga delar att ha koll 
på. För att slippa lägga onödiga resurser på utvecklingsprojekt som i slutändan inte fungerar i 
praktiken är det nödvändigt att veta vad som faktiskt är möjligt att producera. Kunskaper i 
projekt och projektstyrning är också användbara eftersom det hjälper en att dela upp arbetet 
på ett strukturerat sätt samt att arbeta efter en tidsplan. När vi tar upp områdena ekonomi och 
marknadsföring så anser hon att det beror helt på företag vilka kunskaper som väger tyngst. 
Hon tror dock att ett vetande inom marknadsföring oftast betyder mer än ekonomi. Beroende 
på vilken tjänst man har kan det även vara bra att kunna använda olika ritprogram. På Prêt à 
Porter arbetar man mycket i Corel, men även Illustrator är ett vanligt krav i branschen. Yvette 
tycker att de praktiska kunskaperna som studenterna får i de textila baskurserna är väldigt bra 
att ha med sig i sitt framtida yrkesliv. De bygger upp en bra grund och blir något som man 
kommer kunna relatera tillbaka till i många år framöver. Det ger även en förståelse för 
branschen och dess produkter. 

På ett företag som Prêt à Porter är de som arbetar med produktutveckling utbildade designers 
men Yvette tror absolut att större företag, som således har större team för utveckling, säkert 
har roller där en examinerad student från TPU skulle passa in. Hon skulle även kunna se dem 
på små företag med få anställda där alla behöver kunna se helheten och kunna ”lite av allt”. I 
det fallet tror hon att studenter från till exempel TE kan ha det svårare eftersom de på grund 
av sin smala specialisering har målat in sig lite i ett hörn. Hon tror inte att alumner från TE 



 

och TI skulle ha lättare att få arbete på grund av sin titel, i alla fall inte på den typen av 
företag som hon har erfarenhet ifrån. Tvärtom tycker hon att TPU både till namn och innehåll 
känns modernare än de andra två programmen. Utan att vara allt för in
så uppskattar hon entreprenörsbiten, den textila grunden och att det verkar vara en akademisk 
utbildning som kombineras med företagskontakter.

Avslutningsvis delar Yvette med sig av några bitar som hon själv skulle välja att ta me
hon skulle utforma en utbildning för produktutvecklare inom textilbranschen. Här nämns 
återigen de textila materialkunskaperna som en väsentlig grund. Utöver det tycker hon att 
affärsmannaskap, konfektionsteknik och marknadsföring borde ingå, efterso
kunskaper ger en helhetsbild av processerna från idé till konsument.

6.4 Engtex 

6.4.1 Företagsfakta 

Engtex är ett företag beläget i Mullsjö som arbetar med 
utveckling av produkter i varptrikå. Företaget grundades i 
slutet av 30-talet och till skillnad från
valde de att nischa sig mot tekniska textilier redan i mitten av 70
valet har lett till att de idag har mycket längre erfarenhet än de flesta i branschen, och att de 
kan erbjuda högkvalitativa produkter ef
kunder från hela världen och målet är att vara ledande inom utveckling, tillverkning och 
försäljning av tekniska textilier.
 
Engtex är väldigt noga med att hålla sig uppdaterade inom maskinteknologi så a
tiden har moderna maskinparker som klarar de senaste teknikerna. Materialen de jobbar med 
är typiska tekniska fibrer såsom polyester, glasfiber och olika typer av aramider. De arbetar 
inom ett flertal olika områden och utvecklar produkter som ti
skyddskläder och storbildsreklam.
mycket på funktioner i existerande material som kan användas inom helt nya områden.

6.4.2 Intervjusammanställning

Engtex bidrog med sina svar och ö
möjlighet att ta emot oss för en intervju. Respondenten var här Ellinor Vegborn, som är 
utbildad textilingenjör från Textilhögskolan, och som nu arbetar med produktutveckling och 
försäljning på företaget. Hos Engtex kommer 
                                                 
104 Engtex, History <http://www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8> Tillgänglig: 2010
105 Engtex, Presentation <http://www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7> Tillgänglig: 2010
106 Engtex, Research, Design & Development
Tillgänglig: 2010-04-06 

ch TI skulle ha lättare att få arbete på grund av sin titel, i alla fall inte på den typen av 
företag som hon har erfarenhet ifrån. Tvärtom tycker hon att TPU både till namn och innehåll 
känns modernare än de andra två programmen. Utan att vara allt för insatt i utbildningsplanen 
så uppskattar hon entreprenörsbiten, den textila grunden och att det verkar vara en akademisk 
utbildning som kombineras med företagskontakter. 

Avslutningsvis delar Yvette med sig av några bitar som hon själv skulle välja att ta me
hon skulle utforma en utbildning för produktutvecklare inom textilbranschen. Här nämns 
återigen de textila materialkunskaperna som en väsentlig grund. Utöver det tycker hon att 
affärsmannaskap, konfektionsteknik och marknadsföring borde ingå, efterso
kunskaper ger en helhetsbild av processerna från idé till konsument. 

Engtex är ett företag beläget i Mullsjö som arbetar med 
utveckling av produkter i varptrikå. Företaget grundades i 

talet och till skillnad från många andra företag så 
valde de att nischa sig mot tekniska textilier redan i mitten av 70-talet. Det här strategiska 
valet har lett till att de idag har mycket längre erfarenhet än de flesta i branschen, och att de 
kan erbjuda högkvalitativa produkter efter kundens önskemål. De har ett brett spektrum av 
kunder från hela världen och målet är att vara ledande inom utveckling, tillverkning och 
försäljning av tekniska textilier.104 

Engtex är väldigt noga med att hålla sig uppdaterade inom maskinteknologi så a
tiden har moderna maskinparker som klarar de senaste teknikerna. Materialen de jobbar med 
är typiska tekniska fibrer såsom polyester, glasfiber och olika typer av aramider. De arbetar 
inom ett flertal olika områden och utvecklar produkter som till exempel geotextil, 
skyddskläder och storbildsreklam.105 Förutom detta håller de även på med forskning och tittar 
mycket på funktioner i existerande material som kan användas inom helt nya områden.

Intervjusammanställning 

Engtex bidrog med sina svar och övriga åsikter via mejl, eftersom de inte hade någon 
möjlighet att ta emot oss för en intervju. Respondenten var här Ellinor Vegborn, som är 
utbildad textilingenjör från Textilhögskolan, och som nu arbetar med produktutveckling och 

Hos Engtex kommer ungefär en fjärdedel av de som arbetar med 
 

//www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8> Tillgänglig: 2010
<http://www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7> Tillgänglig: 2010

lopment <http://www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9> 
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ch TI skulle ha lättare att få arbete på grund av sin titel, i alla fall inte på den typen av 
företag som hon har erfarenhet ifrån. Tvärtom tycker hon att TPU både till namn och innehåll 

satt i utbildningsplanen 
så uppskattar hon entreprenörsbiten, den textila grunden och att det verkar vara en akademisk 

Avslutningsvis delar Yvette med sig av några bitar som hon själv skulle välja att ta med, om 
hon skulle utforma en utbildning för produktutvecklare inom textilbranschen. Här nämns 
återigen de textila materialkunskaperna som en väsentlig grund. Utöver det tycker hon att 
affärsmannaskap, konfektionsteknik och marknadsföring borde ingå, eftersom dessa 

talet. Det här strategiska 
valet har lett till att de idag har mycket längre erfarenhet än de flesta i branschen, och att de 

ter kundens önskemål. De har ett brett spektrum av 
kunder från hela världen och målet är att vara ledande inom utveckling, tillverkning och 

Engtex är väldigt noga med att hålla sig uppdaterade inom maskinteknologi så att de hela 
tiden har moderna maskinparker som klarar de senaste teknikerna. Materialen de jobbar med 
är typiska tekniska fibrer såsom polyester, glasfiber och olika typer av aramider. De arbetar 

ll exempel geotextil, 
Förutom detta håller de även på med forskning och tittar 

mycket på funktioner i existerande material som kan användas inom helt nya områden.106 

vriga åsikter via mejl, eftersom de inte hade någon 
möjlighet att ta emot oss för en intervju. Respondenten var här Ellinor Vegborn, som är 
utbildad textilingenjör från Textilhögskolan, och som nu arbetar med produktutveckling och 

av de som arbetar med 

//www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8> Tillgänglig: 2010-04-06 
<http://www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7> Tillgänglig: 2010-04-06 

<http://www.engtex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9> 
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utveckling direkt från högskolan, utan någon tidigare arbetslivserfarenhet. De har heller inget 
krav på att man ska ha haft någon form av praktik under sin studietid. Ellinor menade dock att 
erfarenhet från branschen alltid är positivt, och hon kunde inte välja vad som var viktigast av 
utbildning inom området eller branscherfarenhet. Precis som flera av de övriga 
respondenterna så ansåg hon att de går hand i hand.  
 
På frågan om vad som väger tyngst; en bred men ytlig kunskap eller djupa kunskaper inom ett 
område, svarade hon att man ofta behöver ett mellanting av dem båda. Hon förespråkade en 
relativt bred kunskap med en specifik fördjupning. Hos just Engtex är det viktigt med 
ingående praktiska kunskaper om man ska arbeta med produktutveckling, och då speciellt 
inom varptrikå, eftersom det är det företaget arbetar med. Förutom detta är det väsentligt att 
man har kännedom om produktion, textila material och olika beredningsprocesser. När vi 
frågade om vikten av att behärska marknadsföring, ekonomi och projektstyrning så svarade 
hon att det inte är särskilt relevant just på Engtex. När det gäller datakunskaper nämner 
Ellinor främst Officepaketet som betydande kunnande, men all data- och programkunskap är 
bra att ha.  
 
Egenskapsmässigt ansåg Ellinor att det är viktigt att man är initiativrik, envis och bra på alla 
former av problemlösning. Det är även viktigt med ett stort intresse för det man arbetar med, 
vilket hos Engtex alltså är tekniska textilier.  
 
Ellinor såg inte någon betydelse i vilken titel någon har i en ansökningssituation, utan menade 
att det är viktigare vad man faktiskt kan. När hon enbart tittade på utbildningsnamn och de 
titlar som studenterna får från TE, TI och TPU, hade hon svårt att göra en jämförelse mellan 
dessa. Efter att ha läst programbeskrivningarna tyckte hon dock att de kändes relativt 
likvärdiga för just Engtex, eftersom de lägger störst vikt vid de textila baskurserna. Hon 
påpekade att det kan skilja sig mellan olika branscher och företag, men hos dem skulle en 
student från TPU fungera lika bra som en textilingenjör i arbetet som produktutvecklare. 

6.5 AB Ludvig Svensson 

6.5.1 Företagsfakta 

Ludvig Svensson är ett familjeföretag som grundades i slutet av 
1800-talet i Kinna. Företaget har länge haft en stark ställning 
inom textilindustrin i Sverige och har idag ett av Europas 
modernaste väverier. Affärsidén, som hängt med ända sedan starten, är helt enkelt att utveckla 
och producera högklassiga textilier.107 De omsätter drygt 470 miljoner och har 400 anställda i 
över 25 länder.108 
                                                 
107 Svensson Markspelle, Företagets Historia <http://www.ludvigsvensson.com/Default.asp?LocationID=2&LanguageID=1> Tillgänglig: 
2010-04-06 
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Idag är företaget uppdelat i två delar; Svensson Markspelle, som riktar in sig på 
inredningstextil för offentlig miljö och Ludvig Svensson, som arbetar med tekniska textilier. 
Det som utmärker företaget idag är deras framgångar inom just teknisk textil, då framförallt 
så kallade Climate Screens. Detta är vävar som är speciellt anpassade för växthus och andra 
byggnader med stora glasade ytor där man behöver reglera insläpp av ljus och värme.109 
 
I inredningssortimentet finns det gardintyger, möbeltyger, ljudabsorberande tyger samt Ups & 
Downs, vilket egentligen är en teknisk textil men i en estetisk tilltalande form. Dessa 
produkter upptar en tredjedel av försäljningen och innefattar paneler, skärmar och rullgardiner 
för kontorsmiljö.110 

6.5.2 Intervjusammanställning 

Intervjun utfördes med Maja Jakobsson som är utbildad till produktdesigner på HDK och 
ingår i Ludvig Svenssons produktutvecklarteam. I teamet samarbetar ungefär tio personer från 
design, marknad och produktion för att komplettera varandra. Alla har arbetserfarenhet från 
branschen sedan tidigare och detta är också ett krav när man nyanställer. Alternativt kan man 
ha gjort något projekt tillsammans med ett företag eller haft praktik utanför skolan. Maja 
säger även att man behöver ha en akademisk utbildning i grunden. 

Eftersom Ludvig Svensson är ett stort företag som har råd att ha ett helt team som ägnar sig åt 
produktutveckling, anställer de helst personer som har djupa kunskaper inom ett specifikt 
område. Då kan man komplettera varandra om några är kunniga inom textil och andra är mer 
inriktade mot koncept- och affärsutveckling. Maja tror dock att mindre företag kan ha stor 
nytta av en produktutvecklare med breda kunskaper som inte går lika mycket på djupet. De 
kunskaper man kan behöva på det mindre eller egna företaget anser hon främst vara 
marknadsföring och kommunikation. Efter det kommer kunskaper om material och 
produktion, vilket hon anser går hand i hand. Grundläggande ekonomikunskaper kan vara en 
fördel men är inte lika viktigt eftersom det är lätt att hyra in konsulter som sköter den 
ekonomiska biten. Ett kunnande inom projektstyrning anser hon växer fram under tiden man 
arbetar med det. Några specifika dataprogram anser inte Maja att man behöver kunna, utan 
det viktigaste är att man har en allmän datavana så att man relativt snabbt kan lära sig 
program på plats om det skulle behövas. 
 
Utöver de teoretiska kunskaperna anser Maja att det är otroligt viktigt att en 
produktutvecklare är en person som är öppen för utveckling. Man kan inte bli ”hemmablind” 
och låsa sig vid hur allt ser ut just nu, utan se framåt, ha visioner och kunna hitta lösningar. 
Det är även viktigt att man kan växla mellan att utveckla på detaljnivå till att se helheten, och 
tillbaka igen. Praktiska kunskaper inom produktion kan vara en fördel om man är egen 
                                                                                                                                                         
108 Svensson Markspelle, Facts & Figures <http://www.ludvigsvensson.com/Default.asp?LocationID=2&LanguageID=1> Tillgänglig: 2010-
04-06 
109 Ludvig Svensson, Solutions <http://www.ludvigsvensson.com/Default.asp?LocationID=1&LanguageID=3> Tillgänglig: 2010-04-06 
110 Svensson Markspelle, Sortiment <http://www.ludvigsvensson.com/Default.asp?LocationID=2&LanguageID=1> Tillgänglig: 2010-04-06 
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företagare eller anställd på ett mindre företag. I Ludvig Svenssons fall så har vissa i teamet 
den kunskapen och Maja säger att de inte skulle kunna utveckla en enda produkt om de inte 
fanns på plats. 
 
Maja har väldigt lite kunskaper om Textilhögskolans olika program och kan därför inte 
jämföra TPU med TE och TI. När vi frågar om vikten av att få en väl ansedd titel så svarar 
hon att det för Ludvig Svensson inte har någon större betydelse. Det som de är mest 
intresserade av när någon söker ett arbete hos dem, är att de kan visa att de har visioner och är 
drivna. Namnet på utbildningen och på kurserna den innehåller är inte så viktigt som en bra 
presentation av vad man kan och hur man ska kunna använda den kunskapen för att driva 
företaget framåt. 

När Maja först fick höra hela namnet på utbildningen TPU tyckte hon att det lät som en 
”kvalificerad inköpare”, och när vi sedan nämnde det föregående namnet APU så kände hon 
att den beskrivningen stämde ännu bättre. Efter en presentation av programinnehållet så 
tyckte hon att det lät som något som många företag, framförallt mindre, kan ha nytta av. Hon 
ansåg dock att skolan måste fortsätta hålla fokus på och utveckla utbildningen. Flera 
designutbildningar har nu förändrats till att innehålla mer produktutveckling och 
projektledning, så det blir hela tiden mer konkurrens. Textilhögskolan behöver trycka på 
framåtanda och driv, vilket är det allra viktigaste hos en riktig entreprenör. 
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111 MG Tyger & Sybehör, Blixtlås < http://www.mg-tyger.se/shop/> Tillgänglig: 2010-05-24 
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7 Fokusgrupper och intervjuer med studenter 

De studenter som fortfarande är under pågående utbildning har deltagit i fokusgrupper, 
medan de som tog examen 2008 har tagit del av våra frågor via mejl alternativt telefon. Varje 
fokusgrupp bestod av fyra slumpmässigt utvalda studenter. Frågorna som låg till grund för 
diskussionerna återfinns i bilaga 5. 

7.1 Årskurs 1 

Alla i gruppen hade TPU som förstahandsval i sin ansökan, eftersom de tyckte att det verkade 
vara en bra spridning av kurser. Samtliga hade som utgångspunkt att de ville arbeta inom 
textilbranschen, men varken som ekonomer eller designers. En av deltagarna vill bli 
egenföretagare, och lockades av entreprenörsbiten samt den koppling till näringslivet som han 
uppfattat det som att utbildningen hade. Hela gruppen var överens om att det var svårt att veta 
om de fått eller kommer att få de kunskaper som krävs för ett framtida arbete i branschen. 
Detta på grund av att de inte vet vad som krävs av dem och vad företagen är ute efter. De 
tyckte att det var synd att studenterna inte får mer kontakt med företag tidigt i utbildningen, 
eftersom det skulle göra det lättare att avgöra hur man vill specialisera sig. 
 
Grundat på vad de läst hittills samt hur den kommande kursplanen ser ut, ansåg deltagarna att 
de kanske inte får nog på fötterna för att arbeta med produktutveckling. Däremot kände de att 
affärsutveckling var mer intressant och lämpligare att gå vidare med efter den här 
utbildningen. Bland annat på grund av detta anser de att utbildningens namn ger upphov till 
förvirring. Det finns en delad oro över att de inte få en klar titel och att företagen ska vara 
osäkra på deras kompetens. 
 
Diskussionen fortsatte sedan kring det bästa och det sämsta med utbildningen. Det bästa som 
deltagarna upplevt hittills var tillgången till maskinparker och laborationssalar, vilket 
egentligen handlar mer om skolan och dess lokaler än utbildningen i sig. De ansåg att dessa 
lokaler och de tekniker som arbetar där håller en hög standard, men att deras kompetens 
kanske inte utnyttjas till fullo. De kurser som innehåller just laborationer var allmänt 
uppskattade av gruppen, då speciellt Färg och Beredning. Andra kurser som de ansåg var 
intressanta och viktiga var Företagsekonomi och framförallt Affärsmannaskap, då de känt att 
de haft nytta av kunskaperna från den sistnämnda i nästan alla kurser som följt. 
 
Det som deltagarna hittills har varit mest missnöjda med har rört organisationen kring 
utbildningen. De tyckte att det var svårt att få kontakt med administrationen och 
programledningen, och framförallt att få tag på rätt person. Gruppen upplevde att ingen verkar 
veta vart man ska vända sig, och att de blir runtskickade utan klara svar. Vidare anser de att 
TPU är utfryst när det gäller utlandsstudier, och att allt fokus ligger på Textilekonomer och 
Textilingenjörer. Att TPU kommer i skymundan överlag är en gemensam åsikt, och de tycker 
att skolan borde marknadsföra utbildningen bättre. 
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Kursmässigt är deltagarna relativt nöjda. De känner dock en förvirring kring kursen Design 
Management som de ansåg var otydlig och dåligt planerad. Klassen har även haft problem 
med uteblivna gästföreläsare, framförallt i den nyss nämnda kursen. Det största problemet har 
dock inte varit kurserna i sig utan den ordning de har placerats i. Under den period som vi 
träffade dem läste de Materiallära och Färg och Beredning samtidigt, där den förstnämnda 
egentligen är tänkt att ge förkunskaperna till den sistnämnda, och således borde placeras först. 
Gruppen anser även att det var för lite föreläsningar i inledningen av utbildningen, där de 
kände att de hade behövt ”sparkas igång” lite mer.  
 
Överlag har utbildningen levt upp till deltagarnas förväntningar, och de ser fram emot 
fortsättningen. De känner sig dock osäkra på vad det andra och tredje året innehåller och 
uttrycker en önskan om information gällande detta. En av deltagarna visste redan nu att han 
ville läsa det tredje året, främst på grund av att det ger en kandidatexamen. Övriga tre var 
tveksamma vilket berodde på att det är för lång tid kvar för att kunna avgöra hur situationen 
ser ut just då. 

7.2 Årskurs 2 

Till skillnad från föregående fokusgrupp hade de flesta av dessa deltagare sökt TPU som 
andrahandsval och andra program på Textilhögskolan som förstahandsval, vilket framförallt 
berodde på en förvirring kring vad programmet innebar. Det viktigaste i valet var alltså inte 
utbildningen i sig utan en önskan att studera på skolan. Anledningen till detta var ett stort 
textilintresse och en vilja att arbeta inom textilbranschen, framförallt med konfektion. 
 
Hittills kände ingen av deltagarna att de fått de kunskaper som krävs för att kunna arbeta på 
avsedd nivå inom textilbranschen. Problemet var dock att de inte ansåg sig ha tillräckligt med 
information om vad branschen kräver, både i stort och inom specifika yrken. För att klargöra 
detta önskade de mer kontakt med näringslivet, både med hjälp av gästföreläsare från företag 
och genom olika företagsdagar, där studenterna får ta del av företagspresentationer och ges en 
möjlighet till att skapa yrkeskontakter. Deltagarna föreslog även en kortare praktikperiod eller 
ett företagssamarbete en dag i veckan, vilket studenterna på Butikschefsutbildningen har. 
Vidare uttryckte även denna grupp att det kändes som att all fokus på skolan ligger på 
Textilekonom- och Textilingenjörutbildningen och att TPU glöms bort. Överlag ansåg man 
också att skolan kunde pusha mer för möjligheterna till fältstudier. 
 
Det som gruppen upplevt som mest positivt under utbildningen har varit det första året med 
de textila baskurserna. Precis som i föregående grupp så nämndes Färg och Beredning som en 
intressant och välutformad kurs. De visade stor uppskattning för laborationstillfällena i denna 
kurs och i andra. Deltagarna tyckte även att utbildningen erbjöd en bra blandning av kurser 
som gav en bred kunskapsbas. 
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Det sämsta med utbildningen ansåg deltagarna var upplägget av kursernas följdordning. 
Precis som för TPU 1 har de varit placerade i en ordning som gjort att studenterna inte haft 
tillräckliga förkunskaper för att klara av dem. De får fortsättningskurser innan grundkurser. 
Ett exempel var arbetet med att ta fram affärsplaner, där själva genomgången av hur man 
lägger upp en affärsplan kom efter att studenterna redan gjort två stycken. Vidare ansågs det 
att upplägget blev för enformigt då flera kurser som innehöll liknande uppgifter hamnade 
efter varandra. För att råda bot på detta önskade eleverna bättre kommunikation mellan 
lärarna. 
 
När det kom till själva kursutbudet ville flera av deltagarna ha mer ekonomikurser, och även 
kurser inom logistik och inköp. Vidare vill man få mer datakunskaper såsom CAD/CAM och 
andra dataprogram som används i branschen. Även en teoretisk kurs i produktutveckling 
önskades. För att få plats med dessa kurser föreslog eleverna att man tar bort exempelvis 
Design Management som ansågs vara onödig och inte bidrog med något. 
 
Överlag ansågs det att föreläsarna hade bra kunskaper; både de reguljära och gästföreläsarna. 
Dock fann vissa av deltagarna det svårt att hänga med på en del lektioner eftersom lärarna 
ibland lade nivån lite för högt. Detta hänger i vissa fall ihop med det bristfälliga upplägget av 
kursernas följdordning, medan det i andra fall handlar om föreläsare som inte är medvetna om 
studenternas kunskapsnivå. Deltagarna ansåg även att lärarna borde uppdatera visst 
undervisningsmaterial för att göra det mer aktuellt. Gruppen uttryckte en önskan om ett större 
engagemang från både lärarna och från hela skolan i stort. Några deltagare gick så långt som 
att säga att Textilhögskolan gav ett oseriöst intryck och de önskade en mer strukturerad 
administration och programstyrning. Detta ansåg man var nödvändigt för att underlätta för 
nuvarande studenter och även för att attrahera nya. 
 
När diskussionen kom till det tredje året var det blandade reaktioner bland deltagarna. En var 
helt säker på att läsa det tredje året, medan en var lika säker på att inte göra det. Övriga två 
var tveksamma och kände att det hängde mycket på vilka möjligheter som skulle dyka upp i 
övrigt. Om de fick ett erbjudande om jobb så skulle de hellre ta det. Den deltagare som var 
intresserad av det tredje året var mest lockad av en kandidatexamen, och hoppades på mer 
struktur på programmet samt mer arbete vid datorn. Den deltagare som sa bestämt nej till det 
tredje året var inte lockad av kursplanen. 
 
Övriga åsikter som kom fram i fokusgruppen var att de kände sig osäkra över vad de faktiskt 
skulle kunna arbeta med efter utbildningen. De tyckte även att utbildningens namn var luddigt 
och dessa två problem gjorde det svårt att förklara för utomstående vad de studerar och vilken 
kompetens de har/får. En av deltagarna brukade förklara det som att ”vi studerar hela den 
textila värdekedjan”, men detta låter väldigt brett och det finns ändå risk för förvirring hos 
framtida arbetsgivare. Gruppen underströk återigen vikten av att arbetet på skolan behöver bli 
mer strukturerat, och att organisationen av programmet måste bli bättre även om de hade 
förståelse för att det är ett relativt nytt program.  
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7.3 Årskurs 3 

Av deltagarna i den tredje gruppen hade två personer sökt TPU som förstahandsval och två 
som andrahandsval, med Textilekonom som förstahandsval. Det som lockade med 
utbildningen var att den verkade ge en bred kunskapsbas, att den var tvåårig samt att det inte 
krävdes Matematik C för att vara behörig. Samtliga deltagare hade precis som studenterna 
från TPU2 en önskan om att arbeta med textil, utan att ha något specifikt yrke i tanken. Vissa 
var intresserade av inköp; framförallt på grund av att det var det yrket de kände till, medan en 
i gruppen ursprungligen ville arbeta med design. Hela gruppen var överens om att de nu fått 
de kunskaper som krävs för att börja arbeta i textilbranschen. Deltagarna som hade tänkt sig 
inköpsrollen känner definitivt att de skulle klara av det, och tror även att de 
Textilekonomelever som oftast får dessa jobb egentligen är överkvalificerade.  
 

Även i denna grupp framhålls de textila grundkurserna som det allra bästa med utbildningen, 
eftersom de känner att dessa ger en god textil grund att stå på. Andra positiva upplevelser har 
varit de praktiska inslagen samt kurserna Affärsmannaskap och Design Management. När 
diskussionen gick över till det sämsta med utbildningen var gruppen överens om att det har 
varit det långsamma tempot. Detta gällde överlag men speciellt första perioderna under det 
andra och tredje året, då det hade behövts fler lärarledda lektioner för att kunna ta till sig 
kunskaperna. 
 

Anledningen till att deltagarna i fokusgruppen valde att läsa det tredje året var främst att de 
efter två år fortfarande kände sig för dåligt rustade för arbetslivet. Möjligheten till en 
kandidatexamen var också en viktig del, eftersom gruppen var överens om att det skulle ge en 
fördel i arbetsansökningssammanhang. Deltagarna var dock lite besvikna på utformningen av 
det tredje året då det inte överensstämde med det förslag de fått presenterat från 
programledningen. De hade gärna läst kursen Fashion Logistics istället för Produktutveckling 
- Varukonstruktion, som lades in i planen med kort varsel. Ekonomidelen tyckte gruppen 
kunde ha varit intensivare och mer inriktad mot egenföretagande och entreprenörskap. 
Studenterna hade även velat få grundläggande kunskaper inom inköp, eftersom de tror att det 
kan vara bra att ha med sig oavsett om man kommer ha den tjänsten eller inte.  
 

Vid tidpunkten för fokusgruppen, när utbildningen började gå mot sitt slut, var deltagarna 
öppna för olika sätt att gå vidare och de flesta kommer att söka både jobb, fältstudier och 
praktik. Någon hade även funderingar på att läsa vidare och skaffa sig en magisterexamen. 
Halva gruppen tvivlade fortfarande på sin kompetens medans andra halvan kände sig säkra på 
sin grund och trodde att de specialkunskaper som de ännu inte har kan anskaffas på det 
företag man hamnar på.   
 

Överlag var deltagarna nöjda med sin studietid men nämnde precis som TPU 2 en förvirring 
kring utbildningens namn och de yrkesförslag som tas upp i utbildningsmålen. De kände sig 
mer som affärsutvecklare än produktutvecklare, och tyckte inte att trepoängskursen 
Projektstyrning räckte för att kunna arbeta som projektledare, trots att det är ett av förslagen i 
utbildningsinformationen på hemsidan. 
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7.4 Utexaminerade studenter 

Av de tolv som gick ut som första årskullen från TPU har de flesta numera någon slags 
anknytning till textilbranschen. Två stycken har läst det tredje året, och är nöjda med det 
beslutet. Anledningen att de fortsatte var att de inte kände sig färdigutbildade samt att de var 
intresserade av en magisterutbildning. Två andra valde att läsa vidare inom andra utbildningar 
som är mer ekonomiinriktade. De flesta av de övriga jobbar inom olika delar av 
textilbranschen, med yrken som exempelvis sömmerska, inköpsassistent och butiksförsäljare.  
 
De allra flesta av de som numera är ute i arbetslivet kände att de har stor nytta av sin 
utbildning. Främst var det materialkunskaperna som nämndes som användbara för både de 
som arbetar i butik och inom inköp. Vissa menade dock att de antingen hade kunnat klara sig 
på de kunskaper som de hade innan eller att de fått möjlighet att lära sig det mesta på det 
företag där de hamnat. Vidare sa andra examinerade studenter att företagsekonomikursen varit 
användbar, men att de känt att de behövt läsa till mer ekonomi för att få de jobben de har.  
 
Eftersom denna grupp var de första som gick utbildningen TPU uttrycker samtliga en känsla 
av att ha varit försökskaniner. Första året var mycket bra enligt majoriteten, men under andra 
året var det för dålig struktur och de kände att det inte fanns någon riktig plan över var 
utbildningen var på väg. De kände även att kurserna borde ha kommit i en annan ordning och 
framförallt att det andra året kunde ha varit lite mer varierat. Med detta menade de att flera 
projekt var alldeles för lika, och att det borde ha införts olika teman så att de hade tvingats 
tänka i olika banor. Flera tyckte att utbildningen skulle ha varit treårig från början eftersom 
det skulle ha hjälpt till att strukturera upp den. 
 
Det som saknades i utbildningen ansåg flera av de examinerade studenterna var en 
praktikperiod. De kände att det är väsentligt att få komma ut i verkligheten och känna på hur 
allt fungerar i ”skarpt läge”; speciellt i den här typen av utbildning. Att komma ut och få 
kontakt med företag nämnde flera som avgörande för om man ska få jobb eller inte, vilket 
dels kan vara praktik, men även studiebesök och gästföreläsningar. Kursmässigt var det 
marknadsföring och mer ekonomi som önskades. Inom ekonomin ville flera ha mer konkreta 
kunskaper om hur man lägger upp en budget och gör realistiska kalkyleringar och antaganden.  
 
När studenterna tog examen och började sitt arbetssökande upplevde de att de faktiskt var 
attraktiva på arbetsmarknaden inom branschen. Det som vägde tyngt verkade dock vara att de 
läst en textilrelaterad utbildning och inte just TPU som program. Alla hade upplevt att 
företagen var osäkra på vad utbildningen innebär, eftersom den är såpass ny. När de beskrivit 
den har de dock fått positiv respons i de allra flesta fall. Precis som deltagarna i 
fokusgrupperna ansåg de examinerade studenterna att det borde läggas mer resurser på att 
marknadsföra utbildningen. Eftersom företagen verkar uppskatta utbildningen när de väl 
förstår den, så skulle detta göra det lättare för efterföljande studenter att ta sig fram i 
arbetslivet. 
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8 Intervju med Henrik Carlen, Product Development Engineer 

Henrik Carlén arbetar som Product Development Engineer, det vill säga produktutvecklare, 
på SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget. SCA utvecklar, producerar, marknadsför och säljer 
personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror. 112 
Företagets produkter finns idag i över 90 länder och missionen är "att erbjuda oumbärliga 
produkter som förenklar vardagen."113 Henrik arbetar med utveckling av babyprodukter, 
såsom olika typer av blöjor, och har varit på företaget i ungefär sju år. Han är ursprungligen 
utbildad inom maskinteknik och biomedicinsk teknik, det vill säga sambandet mellan 
människa och mekanik, på Chalmers i Göteborg. Han är civilingenjör till titeln och hade 
under studietiden inga planer på att arbeta med produktutveckling, framförallt inte utveckling 
av blöjor. Efter hans examen var det dock svårt att få arbete som civilingenjör, så Henrik hade 
några kortare anställningar samt läste ett par lösa kurser inom produkt- och projektutveckling.  
 
Produktutveckling är alltså inget som Henrik hade jobbat med innan han fick jobbet som 
Product Development Engineer på SCA. Han tycker inte heller att det ska behöva vara ett 
krav för att få den här typen av arbete, men kan se en fördel med att man tidigare jobbat i 
projektform. I en intervjusituation är det även viktigt att visa att man kan arbeta i grupp och 
att man har ett ”driv”. Han tror att de flesta företag rekryterar mer på personliga egenskaper 
än på en fin examina och de kunskaper som den gett. En bra examen kan dock vara 
inträdesbiljetten när det är ont om jobb, även om man inte alltid behöver de kunskaperna för 
att klara av jobbet. 
 
På frågan om vilka som är de viktigaste kunskaperna och egenskaperna som en 
produktutvecklare bör ha, betonar Henrik återigen vikten av rätt personlighet framför rätt 
kunskaper. Det är viktigt att man har ett nytänkande och är benägen att ta risker. Man bör 
även vara kundfokuserad och framförallt tycka att det man sysslar med är roligt. Vilka 
faktakunskaper man behöver beror helt på vilket företag man hamnar på, så dessa kommer 
med tiden ute i arbetslivet. 
 
Det kan vara en bra grund att ha läst en del produktutveckling tidigare, men han jämför dessa 
kunskaper med språk – det är svårt att lära sig i skolbänken, men kunskapen växer fram när 
man praktiserar det. Man bör som sagt vara insatt i hur det fungerar att jobba i projekt samt ha 
kunskaper i kommunikation. Oavsett om man är ledare eller deltagare i ett projekt så gäller 
det att kunna fördela rätt information till rätt person på rätt sätt.  
 
Henrik tror att det är i princip omöjligt att utveckla produkter helt ensam, så även om man 
arbetar på ett mycket litet företag krävs det ett team. Hur många man behöver vara beror helt 
på hur komplicerad produkten är. Skillnaden mellan att vara produktutvecklare på ett mindre 
respektive större företag tror Henrik är att man behöver bredare kunskap på ett mindre 
företag, eftersom man måste ta på sig fler arbetsmoment.  
                                                 
112 SCA, SCA i korthet <http://www.sca.com/sv/Om_SCA/Kortfakta_om_SCA/> Tillgänglig: 2010-04-21 
113 SCA, Mission, Vision och Kärnvärden <http://www.sca.com/sv/Om_SCA/Mission-vision-och-karnvarden/> Tillgänglig: 2010-04-21 
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På SCA är det ett större produktutvecklarteam som innehåller personer med väldigt skilda 
bakgrunder. Teamet är uppdelat i grupperna process, marknad, market research, design och 
patent. Processgruppen arbetar med frågor som rör maskiner och produktion. Market research 
undersöker kundbehovet, och deltar enbart kortare perioder i början av projektet. 
Patentingenjörerna är en viktig del av gruppen eftersom försäljningsmöjligheterna ofta hänger 
på om företaget kan få ensamrätt på produkterna.  
 
I Henriks jobb kan en ”vanlig dag” se väldigt olika ut. Vissa dagar sitter han vid datorn och 
lägger upp projekt- och tidsplaner, medan andra dagar spenderas ute i fabriker för att se hur 
tillverkningen fungerar. Det är även mycket möten med underleverantörer och andra 
affärskontakter från hela världen. De varierade arbetsuppgifterna beror på att en 
produktutvecklare har en väldigt bred roll som sträcker sig ända från idé till butikshylla. Han 
uppskattar att ungefär 85 procent av arbetstiden utgörs av projektarbete – antingen som 
projektledare eller deltagare. 
 
I utvecklingsfasen skissar de allra flesta i SCA:s produktutvecklarteam på papper, så 
kunskaper i skiss-/designprogram på datorn är inte nödvändiga. Henrik menar att 
produktutvecklare framförallt använder datorer för att organisera sin tid, i exempelvis 
Outlook. Vissa använder även Mindmanager – ett program som förenklar konstruktionen av 
mindmaps. Man bör alltså ha allmän datavana så att man lättare kan lära sig nya program på 
plats vid behov. Han är dock medveten om att vissa företag kräver kunskaper i specifika 
program som exempelvis olika CAD-program. 
 
En produktutvecklare på ett större företag är vanligtvis inte speciellt involverad i den 
ekonomiska biten och gör därför inga produktkalkyler. Man jobbar dock tätt ihop med 
marknad och försäljning, det vill säga de som avgör vad som kan sälja och inte. Henrik ingår i 
innovationsgruppen och dessa behöver kunna göra enklare produktkalkyler så att de kan 
presentera sina idéer och få fortsatta medel. En utvecklingsfas inleds inte utan att man fått 
beviljade resurser så ungefär 90-95 procent av produktidéerna försvinner redan där.  
 
SCA har en modell för produktutveckling men följer den inte alltid till 100 %. Ofta har man 
först en tidig utvecklingsfas, en utförandefas och en lanseringsfas. I snabba prio 1-projekt så 
trycks allt ihop och görs parallellt. Detta är dock dyrt och görs bara i särskilda fall när det till 
exempel gäller viktiga företagskunder. Det är även vanligt att man utvecklar produkter 
tillsammans med konsumenten. Utvecklingsgruppen tar då fram ett koncept som kunden får 
testa och den fortsatta utvecklingen styrs sedan av den respons som produkten fått. Denna 
metod har blivit mer populär de senaste åren. 
 
Om det är små produkter är man oftast med hela vägen från idé till färdig produkt. Är det 
större produkter så jobbar flera team med olika delar av produkten. Tiden från idé till färdig 
produkt varierar. Det tar exempelvis mycket längre tid om maskinerna måste byggas om. 
Produktidéer kommer oftast från företagets egen utvecklingsavdelning, men styrs samtidigt 
mycket av vad konkurrenterna gör.  
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9 Resultat av intervjuer och fokusgrupper 

För att få en överblick över den information vi fått fram från intervjuerna med företag i 
branschen samt fokusgrupper med elever på programmet, har vi här sammanställt resultaten 
av dessa. 

9.1 Företag 

De flesta företag som vi pratat med har samlat ett produktutvecklarteam som har erfarenhet 
från tidigare arbete, antingen på textilrelaterade företag eller andra. Det de ser som viktigt 
med att man varit ute i arbetslivet är inte just kunskaperna som det fört med sig utan mer en 
vana vid sättet att arbeta på ett strukturerat sätt mot uppsatta mål. Vissa hävdar dock att det 
kan räcka gott med en praktikperiod, ett sommarjobb eller lite längre projekt under studietiden 
som utförs i samarbete med ett företag. Erfarenheten kan dock enligt de flesta inte ses som ett 
komplement för en utbildning inom området, då man behöver båda delar. 
 

De specifika kunskaper man behöver i sitt arbete anser de flesta att man lär sig på det företag 
man hamnar på, och trycker istället på vikten av rätt personegenskaper. Man måste självfallet 
vara kreativ och initiativrik men även strukturerad och välplanerad. En bra produktutvecklare 
ska kunna se problemen och lägga upp en plan för hur de ska lösas inom en viss tidsram. Det 
är viktigt att man tar ett ansvar och att man inte är rädd för att ta beslut. De hävdar även att 
man inte kan utbilda sig till att bli entreprenör, utan att det ligger i ens personlighet. 
 

Merparten av de intervjuade företagen hävdar att man inte generellt kan säga om det är bättre 
med djupa kunskaper inom ett specifikt område istället för breda och grundläggande 
kunskaper. Många menar att det beror på företagets storlek och karaktär. Om produkten är 
avancerad, eller om produkten är medlet för konkurrens av andra orsaker, så behövs det 
personal som har en smalare specialisering. Större företag som således också har större team 
anställer hellre fler specialinriktade personer som tillsammans bildar den breda 
kunskapsbasen som krävs. Mindre företag med färre anställda behöver istället samla 
kompetensen i små team, vilket kräver att varje person har en bred kunskap.  
 

Av de kunskapsområden som respondenterna ombads att rangordna ansåg nästan alla att 
kunskaper inom produktion och material var viktigast. Att praktiskt ha provat på olika 
tekniker för varukonstruktion och beredning ger en förståelse som man inte kan få genom att 
läsa böcker i ämnet. Projektstyrning och marknadsföring hamnade någonstans i mitten och 
alla ansåg att ekonomi var minst viktigt. Grundläggande ekonomikunskaper kan vara en 
fördel men denna kompetens är lättare än de andra att hyra in från konsulter. I de allra flesta 
företag så är det heller inte produktutvecklarens roll att göra produktkalkyler och andra 
beräkningar. Angående datakunskaper och då speciellt kunskaper i speciella rit- och 
designprogram så skilde sig svaren åt en hel del. Vissa ansåg att det räckte med 
grundläggande datavana och ett kunnande i Officepaketet, medan andra aldrig skulle anställa 
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någon som inte kunde arbeta i exempelvis Illustrator. Även de som inte hade krav på 
kunskaper i dessa program trodde dock att det kunde vara en fördel att ha det med sig. 
 

Ingen av de intervjuade visste något om innehållet i varken Textilekonom- eller 
Textilingenjörsutbildningen så på frågan om hur TPU står sig gentemot dessa, så svarade de 
rent namn- och titelmässigt. Flera tyckte att TE och TI hade både tydligare namn och att de 
examinerade studenterna fick en mer lättförståelig titel, men alla utom ett företag ansåg att 
titeln inte var speciellt relevant. Det viktiga är att man i en intervjusituation kan beskriva vem 
man är, vad man kan och vad man vill utföra. Att man har ett driv, ett intresse och en 
ambition. Här har vi dock ett motsägelsefullt resultat eftersom majoriteten samtidigt säger att 
de enbart anställer ingenjörer eller designers för att arbeta med produktutveckling. Om det 
däremot gäller en projektledartjänst så skulle de hellre välja en person som läst TPU. Flera 
kunde se ett behov av en examinerad TPU-student på mindre företag där man får nytta av sin 
breda kompetens och sina kunskaper inom entreprenörskap. 

9.2 Studenter 

Gemensamt för samtliga av de intervjuade studenterna var att de sökte sig till TPU för att de 
hade ett textilt intresse som de ville kunna tillämpa i ett framtida arbete. För många var det 
Textilhögskolan som lockade mer än programmet, och majoriteten hade inte TPU som 
förstahandsval. Anledningen till att TPU inte placerades högst i deras ansökningar var 
varierande, men majoriteten nämnde en förvirring kring namnet och vad utbildningen innebar 
som viktiga orsaker. Flera tyckte även att programbeskrivningen på högskolans hemsida var 
oklar och att den inte gav några direkta svar på vad utbildningen ledde till för yrken.  
 

Just förvirringen kring framtida yrken var gemensam för de tre årskurser som läser på 
programmet nu. De utexaminerade studenterna kände sig betydligt säkrare, något som kan 
förklaras med att de varit ute i arbetslivet. Många av de osäkra studenterna nämnde en brist på 
information från skolan om vad branschen vill ha, vilket har lett till att de inte vet vad som 
förväntas av dem ute i arbetslivet. För att råda bot på detta önskade samtliga studenter mer 
kontakt med näringslivet i form av exempelvis gästföreläsningar, studiebesök och 
företagsdagar. Även praktik var något som önskades av samtliga årskullar och de 
examinerade studenterna. 
 

På frågan om huruvida studenterna känner att de fått tillräckligt med kunskaper för att arbeta i 
textilbranschen var det blandade svar från de olika årskullarna. De studenter som går sista året 
kände att de har tillräckligt med kunskap, medan de i år två fortfarande kände sig väldigt 
osäkra. Årskurs ett hade svårt att ge ett svar på denna fråga eftersom de inte kommit så långt i 
sin utbildning. De tyckte sig dock redan kunna avgöra att de inte fått, eller kommer att få, 
tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med produktutveckling. Istället anser de att 
affärsutveckling är mycket mer intressant och mer passande att gå vidare med efter 
utbildningen. Även eleverna i år tre känner sig mer som affärsutvecklare än 
produktutvecklare. De examinerade studenterna sa att de har haft nytta av de på utbildningen 
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förvärvade kunskaperna i sina yrken, men att de tvingats läsa till andra kurser, främst inom 
ekonomi, för att få de jobb de har idag. 
 

De kunskaper som de examinerade studenterna framhöll som mest relevanta är de som de 
skaffade sig i de textila baskurserna, och det är dessa kunskaper som de har mest användning 
för i sina yrken. Samtliga årskullar var överens om att det är just de textila baskurserna som är 
det bästa med utbildningen, och då främst de praktiska momenten. Många att skolan och dess 
personal håller hög standard i dessa kurser, men att de är lite sämre på de ämnen som finns 
utanför det textila området. Det som saknas ansågs vara mer kurser i ekonomi, vilket de 
examinerade studenterna påpekade att de behövt läsa till efter utbildningens slut. Mer 
specifikt nämndes affärsekonomi inriktat mot småföretagande samt mer konkreta verktyg för 
hur man använder sig av kunskaperna i praktiken. Även kurser inom logistik och inköp 
efterfrågades, speciellt från årskurs tre, som menade att detta är viktiga kunskaper att ha med 
sig, oavsett vilken yrkesroll man kommer att ha. 
 

De problem som kom upp under diskussionerna med studenterna rörde till stor del skolan, och 
inte utbildningen i sig. Det man hade åsikter kring var hur TPU behandlades i jämförelse med 
de etablerade programmen TI och TE, där flera menade att TPU hamnar i skymundan. Vidare 
önskade eleverna bättre organisation och information från skolans håll. Genom att förbättra 
dessa delar ansåg studenterna att både utbildningen och skolan skulle bli bättre, och på det 
viset mer attraktiv för framtida sökande. Framförallt de examinerade studenterna betonade hur 
rörigt de upplevde att utbildningens andra år var, och sa även att de kände sig som 
försökskaniner.  
 

Problemen som nämndes i själva utbildningen, rör till största delen kursernas följdordning. 
Felplacerade kurser har speciellt drabbat årskurs ett, som på slutet av vårterminen fick läsa två 
kurser parallellt, där den ena egentligen är tänkt att ligga till grund för den andra. Även TPU 2 
tog upp detta problem och sa att de fått läsa kurser som de egentligen inte hade tillräckligt 
med förkunskaper för att klara av. Likaså har enstaka kurser orsakat problem. Alla utom 
deltagarna från år tre ansåg att kursen Design Management inte fyllde någon direkt funktion, 
och att de finns andra kurser som vore bättre lämpade. TPU 3 har även synpunkter på kursen 
Projektstyrning, som var väldigt intensiv. De menade också att en längre kurs inom detta 
område är nödvändigt om de, som det står i programbeskrivningen, ska kunna arbeta som 
projektledare. 
 

När det gällde det tredje påbyggnadsåret var det varierande intresse hos TPU 1 och 2. De som 
hade ett intresse av att läsa vidare delade åsikt med de som nu läser det, vilka menade att det 
till stor del beror på möjligheten till en kandidatexamen. Vidare kände de studenter som 
deltog i fokusgruppen med TPU 3 att de inte var färdigutbildade efter två år och ville ha mer 
kött på benen. Det sämsta med påbyggnadsåret ansåg de vara det faktum att utbildningsplanen 
inte stämde överens med det förslag som presenterades för dem när de sökte det tredje året. 
Framförallt var det kursen Produktutveckling - Varukonstruktion som väckte missnöje, då de 
hellre hade läst Fashion Logistics, vilket var planen från början. Även tempot ansågs vara ett 
problem under år tre, då det varit för långsamt.  
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10 Utvecklingsprocess 

I det här kapitlet kommer vi att använda oss av modellen som skapades i kapitel 4.4 för att 
sedan kunna skapa ett förbättringsförslag. Förslaget kommer att presenteras i kapitel 11. 

10.1 Implementering av vår modell för utbildningsutveckling 

• Varför finns utbildningen och överensstämmer idén med det verkliga utfallet? 

Här har vi undersökt vad som var grundidén med utbildningen och om namn och innehåll 
stämmer överens samt motsvarar det ursprungliga syftet.  

Som nämnts tidigare i rapporten så startades TPU på grund av att Textilhögskolan hade 
uppfattat att de studenter som examinerades saknade några viktiga kunskapsområden, det vill 
säga entreprenörskap och konceptveckling. Utbildningen är därför tänkt att stärka 
studenternas förmåga att självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det 
textila området. De ska få en överblick över hela den textila värdekedjan och förstå 
sambandet mellan de olika processer som ingår i den. Studenterna ska också kunna driva 
mindre entreprenörsprojekt med textil inriktning. De grundläggande ekonomikunskaperna 
som utbildningen ger ska alltså enligt skolan räcka för den här typen av arbeten, men flera av 
alumnerna, som tog sin examen för ganska precis två år sedan, har känt att de behöver läsa till 
mer ekonomi för att kunna komma in i arbetslivet i den tänkta branschen. 

När det gäller att analysera om det är den tänkta verksamheten som faktiskt bedrivs, så 
handlar detta i vårt fall mycket om utbildningens något vilseledande namn. Som namnet 
antyder så är tanken i första hand att studenterna ska kunna arbeta med textil 
produktutveckling, vilket också nämns i både programinformationen på hemsidan och i 
intervjuerna med de utbildningsansvariga. Den teoretiska beskrivningen av en 
produktutvecklares roll och arbetsuppgifter avslöjar dock att det är många arbetssätt och 
moment som inte studeras av eleverna på TPU. När företagen söker efter någon till sitt 
produktutvecklarteam så kräver de flesta att personen är antingen ingenjör eller designer, 
beroende på företagets karaktär. Utbildningen verkar alltså inte vara tillräcklig för det här 
arbetsområdet. 

I fokusgrupperna med skolans studenter kommer det fram att ingen känner sig nog rustad för 
att arbeta med produktutveckling. De känner sig mycket mer som affärsutvecklare och detta 
bekräftas också i företagsintervjuerna, efter att de fått utbildningsplanen beskriven för sig. 
Även det inledande kapitlet i teorin, Affärs- och verksamhetsutveckling, visar en bild av ett 
arbetsområde som stämmer mycket mer överens med det studenterna på TPU får lära sig. 

Att TPU-studenterna verkar vara mer affärsutvecklare än produktutvecklare blir även tydligt i 
intervjun med Henrik Carlén som jobbar som produktutvecklare. En TPU-student verkar ha 
mer gemensamt med personer som inom utvecklingsteamet arbetar med marknad och 
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försäljning. Vidare blir det tydligt i företagsintervjuerna att en produktutvecklare inte har så 
mycket med ekonomin att göra, utan att man har andra personer i teamen som besitter den 
kunskapen. Det säger emot det faktum att utbildningsledningen vill ha mer ekonomi i 
utbildningen, och frågan är om det verkligen är en produktutvecklarutbildning eller en 
affärsutvecklarutbildning.  

• Vem är den representativa studenten och hur ser dennes behov ut? 

Här har vi försökt beskriva den tänkta kunden, det vill säga studenten, samt kartlagt dennes 
behov. 
 
Trots att det inte är ett vinstdrivande företag som utvärderas så kan man ändå säga att det 
finns en kund, i form av studenten. Denne tar ofta studielån för att kunna ta del av 
utbildningen och har således krav på vad som ska ingå och vad han/hon ska få med sig efter 
examen. Om man ser studenterna som kunder/konsumenter, kan man se företagen som 
slutanvändare av ”produkten”. Detta då det är de som i slutändan är de som använder 
produkten när de anställer de utexaminerade studenterna. Även skattebetalarna kan ses som 
kunder då det är de som betalar för utbildningen genom sina skattemedel. Vi har dock valt att 
fokusera på studenten som kund, eftersom en fullständig kundanalys skulle vara för 
omfattande för att rymmas inom projektets tidsram.  

 
Det grundläggande hos målgruppsstudenten är ett stort intresse för textil. Om inte det finns så 
söker man sig helt enkelt inte till Textilhögskolan. Enligt intervjuerna med 
utbildningsledningen är tanken även att utbildningen ska locka de som kanske inte känner sig 
som ”rätt virke” för högskolestudier. I flera av fokusgrupperna kom det också fram att det var 
en viktig del i ansökningsfasen att programmet var kortare än brukligt och att 
intagningskraven var lägre. 

 
En mening som kom upp flera gånger i fokusgrupperna var att man ville arbeta inom 
textilbranschen, men varken som designer eller ekonom, utan något annat. I definitionen av 
den typiska studenten på TPU tror vi därför att det är viktigt att skilja på den som i dagsläget 
söker utbildningen och den som bör göra det. Studenternas vaga beskrivning av vad de vill 
arbeta med i framtiden och vad de då vill få ut av en utbildning skulle kunna tillgodoses av 
TPU. Det skulle dock lika gärna kunna vara så att programmet inte gör det, eftersom de flesta 
av de som nu studerar, inte förstod programmets innebörd när de sökte.  

 
Den som borde söka utbildningen och som skulle uppskatta den, är den som dels har ett starkt 
textilintresse, men även en läggning för entreprenörstänkande. Den produktutvecklare vi 
intervjuat har delat åsikt med samtliga företagsrepresentanter om att man inte kan utbilda sig 
till entreprenör – antingen är man det, eller så är man det inte. Den sökande ska även vara 
kreativ, initiativrik samt ha ett intresse och en vilja att åstadkomma något. Behoven som 
denna person har är då att få verktygen för att kunna använda dessa personlighetsdrag och 
förmågor till något konstruktivt. De behöver verktygen för att kunna lägga upp ett strukturerat 
arbetssätt och på så sätt kunna genomföra sina idéer. Det finns även ett behov av att fördjupa 
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sina textilkunskaper och många som söker utbildningen har intressen inom mode, inredning, 
resor och sport.114 

• Vilka av dessa behov ska utbildningen tillfredställa och på vilket sätt? 

Utav de behov som beskrevs i föregående punkt, har vi här ämnat avgöra vilka av dessa 
behov som utbildningen rimligtvis kan utge sig för att tillfredsställa, och hur det ska gå till. 
 
Det finns ingen som har enbart textil som intresse och även inom textilsektorn så finns det så 
otroligt många delar som studenten kan tänkas vilja fördjupa sig inom. En utbildning kan inte 
ta på sig att täcka upp allt detta och TPU har ingen ambition att skapa exempelvis designers, 
även om flera sökande som sagt har intressen inom mode och sömnad.  

 
De behov som utbildningen ämnar tillfredställa är först och främst den textila fördjupningen. 
Alla deltagare i fokusgrupperna var mycket nöjda med dessa kurser då de ansåg att skolan 
hade en bra rutin i genomförandet. De uppskattade lokalerna, lärarna och 
undervisningsformen med laborationer och annat praktiskt arbete. Det är även dessa kurser 
som skolan är mest känd för inom branschen, vilket nämndes på flera av företagsintervjuerna. 
Dessa behov verkar alltså tillfredställas på ett bra sätt. 

 
TPU har, som nämnts tidigare, som mål att ge studenterna nog på fötterna för att kunna arbeta 
med textil produktutveckling, som entreprenör inom ett företag eller med eget företag inom 
textilområdet. Om behovet fanns hos studenten att utveckla sina kunskaper inom 
produktutveckling, så verkar det dock i dagsläget som att de inte tillfredställs. De studenter 
som närmar sig sin examen, känner inte att de har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta 
med produktutveckling. Litteraturen om produktutvecklarens roll och arbetsuppgifter 
stämmer inte överens med utbildningens kursutbud och de intervjuade företagen har svårt att 
se studenterna i den rollen. Både studenter och utbildningsledare har uppfattat problem med 
de kurser som är programspecifika för TPU. Det har varit svårt att hitta lämpliga föreläsare, 
kursplanerna har varit otydliga och poängen har på något sätt gått förlorad. 

 
Gemensamt i alla fokusgrupper har varit en känsla av att utbildningen periodvis har haft för 
lågt tempo och att målen har varit svåra att förstå. Om nu målgruppsstudenten inte är den 
”klassiska akademikern” så är det möjligt att just TPU inte gagnas av att ha exempelvis 
distanskurser och den typ av fria studier som andra program kan använda med framgång. 
Flera studenter har efterfrågat mer styrning och mer lärarledda föreläsningar, vilket skulle 
underlätta för dem och hjälpa dem att uppfylla sina behov. 
 

• Vad gör TPU unikt? 

Här har vi tittat på varför programmet blir framgångsrikt och vad det är som gör det unikt. 
För att kunna avgöra vad utbildningen erbjuder som ingen annan gör, har vi jämfört med 
bland annat Textilekonom- och Textilingenjörsprogrammet. 
                                                 
114 Mejlkontakt med studenter på TPU. 2010-05-11 
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Den primära uniciteten i TPU är kombinationen textil och entreprenörskap. Prefekt Erik 
Bresky menar att den är den enda utbildningen i sitt slag, och att varken Textilhögskolan eller 
andra högskolor i Sverige erbjuder något liknande. Detta skulle då innebära att det inte finns 
det som LOTS-modellen kallar för direktkonkurrenter, men däremot finns det gott om 
substitutkonkurrenter, som avser lösa samma behov på ett annat sätt. TPU är som sagt än så 
länge ensamma om att erbjuda kombinationen textil och entreprenörskap, men både den 
textila kompetensen och det affärs- och entreprenörsmässiga tänkandet kan erhållas genom att 
läsa enskilda kurser från olika institutioner. Begreppen direktkonkurrens och 
substitutkonkurrens flyter ihop lite i detta fall, och det är svårt att placera utbildningarna TE 
och TI. I dagsläget kan de nästan anses vara direktkonkurrenter eftersom i princip samma 
yrken presenteras som möjliga karriärvägar i respektive programinformation. Om TPU 
däremot kunde struktureras upp informations- och utbildningsmässigt, så skulle TE och TI på 
sin höjd anses vara substitutkonkurrenter, eller inte konkurrenter överhuvudtaget. 

 
Konkurrensen om kundernas fria köpval, vilket innebär risken för att folk helt avstår från att 
tillfredställa sina behov och söka utbildningen, är något som man inte kan bortse ifrån. Flera 
av de intervjuade företagen tar upp vikten av rätt personegenskaper och arbetslivserfarenhet, 
och menar att kunskaper ofta kan förvärvas inom företaget. Detta skulle kunna innebära att 
utbildningen anses överflödig, då man med driv och rätt kontakter kan ta sig in på 
arbetsmarknaden ändå. Det här är speciellt en viktig aspekt för en utbildning såsom TPU, som 
är mer praktiskt inriktad än de traditionella högskoleprogrammen. Eftersom TPU är tänkt att 
attrahera personer som redan har drivet i sig, så kan det finnas en risk att de klarar sig på 
arbetsmarknaden utan utbildningen. 

 
Om man jämför med konkurrenterna TE och TI, som vi framförallt har fokuserat på, så har 
TPU ytterligare en unik egenskap i form av inriktningen mot det affärsmässiga tänkandet. 
Redan tidigt i utbildningen får studenterna läsa kurserna Affärsmannaskap och 
Företagsekonomi och dessa följs av ett flertal kurser med projekt inom konceptutveckling. 
Utbildningsledaren Magnus Bratt, som varit föreläsare även på Textilhögskolans andra 
utbildningar, nämner i sin intervju att det är ett annat driv i studenterna på TPU. Detta kan 
kopplas till det faktum att nästan samtliga företag nämner vikten av ambitioner, drivkraft samt 
ett kommersiellt och affärsmässigt tänkande. 

 
Förutom detta får studenterna på TPU en helt annan bredd i sin utbildning. TE och TI har 
båda definierade och smala fördjupningsområden, medan TPUs fördjupning ligger inom 
produkt- och affärsutveckling, vilka båda är väldigt breda termer i sig. Detta gör att 
studenterna får ett större omfång i sin kompetensbas, och kan arbeta på flera olika positioner 
inom ett företag. Det innebär även att de har en större valmöjlighet för specialisering efter 
intresse, vilket flera av de intervjuade företagen ser som positivt att ha med sig. 
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• Vilka faktorer skulle kunna påverka utbildningen i framtiden och hur ska dessa 
bemötas? 

Här har vi försökt föreställa oss en möjlig framtid för att komma fram till vilka hot mot TPU 
som skulle kunna uppkomma. Utefter det har vi begrundat hur skolan redan idag bör agera 
för att förhindra att dessa äventyrar programmets existens och framgång. 
 
De faktorer som får anses som ”givna”, i alla fall i den närmsta framtiden, är att 
utbildningssystemet, tillsammans med de allra flesta högskolor och universitet, kommer att 
finnas kvar i liknande form. Däremot är det osäkert hur deras kurser och program kommer se 
ut. Att liknande utbildningar startas eller att befintliga utbildningar ändras till att bli mer lika 
TPU är den väsentligaste faktorn som kan påverka TPU i framtiden. Då de konkurrerande 
utbildningarna TE och TI har funnits en längre tid utan att ändras något nämnvärt, så kan det 
mycket väl bli så att de anpassas för att bättre möta framtidens marknadskrav. Branschen och 
yrkesrollerna förändras i snabb takt vilket således betyder att utbildningarna också tvingas 
göra det. Enligt Cecilia och Lina på Stilpolisen samt Maja på Ludvig Svensson, som alla har 
erfarenheter från HDK, är flera designutbildningar redan på gång att utvecklas. Som nämnts 
tidigare är det just det kreativa i kombination med det affärsmässiga som är TPU’s signum, 
men om rena designutbildningar börjar utöka sitt kursutbud med entreprenörskap, 
projektledning samt affärs- och produktutveckling, så tappar TPU sin unicitet. 
 
För att bemöta denna faktor är det viktigt att försöka bygga upp TPU till ett välkänt 
varumärke. Genom att jobba för att ge utbildningen ett inarbetat namn och en stark position 
på marknaden, kommer man att försvåra för såväl nya som omdefinierade utbildningar att 
konkurrera. Detta arbete skulle kunna utföras på ett flertal olika sätt, bland annat genom mer 
samarbeten med näringslivet, vilket skulle förankra utbildningen hos företag i branschen. Det 
är tydligt att detta inte har fungerat hittills, då ytterst få av respondenterna på företagen kände 
till programmet. Marknadsföring riktad mot blivande studenter och branschen i stort är även 
det en viktig del. Man kan exempelvis försöka få publicitet i fackpress och annan media för 
att på så sätt skapa uppmärksamhet kring utbildningen. Vad gäller de verksamma studenterna 
så skulle de kunna bli bra ambassadörer för utbildningen, om de bara kände att de hade en 
tydlig och mer lättförmedlad roll. Detta borde utnyttjas, vilket enligt fokusgrupperna inte är 
fallet i dagsläget. Som nämnts tidigare skulle ett tydligare namn på utbildningen, som 
studenterna kan identifiera sig med, öka möjligheterna för TPU att marknadsföra sig på detta 
sätt. Vidare är det angeläget att tydligt särskilja Textilhögskolans olika utbildningar, samt att 
hålla fokus på och utveckla TPU efter branschens förändringar. 
 
Ytterligare en osäkerhetsfaktor som kan påverka TPU, vilken är svår att förebygga, är att man 
ändrar på utbildningsutformningar från statligt håll. Redan nu är det förändringar på gång då 
man vill göra samtliga tvååriga utbildningar till KY-utbildningar. Magnus Bratt säger även att 
det är en ständig kamp, då Högskoleverket vill ha mer akademisk inriktning, medan man från 
skolans håll vill ha mer kontakt med arbetslivet. Just regler och förordningar är svåra att 
påverka, men det viktiga från skolans håll är att hålla sig uppdaterade och reagera på 
förändringarna i tid. 
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• Hur ska framgången mätas? 

Här har vi inledningsvis definierat vad vi anser att skolan bör se som ett framgångsrikt 
resultat. Vidare har vi tagit upp hur man skulle kunna gå tillväga för att mäta denna 
framgång, vilket kan vara användbart i vidare utvärderings- och utvecklingsarbete. 

I fallet med en utbildning handlar inte framgång om ökad vinst, vilket det i slutändan gör i 
alla företag. Ett exempel på hur man mäter en framgångsrik utbildning, som används i 
Högskoleverkets årsrapport115, är att titta på hur många som lyckats etablera sig på 
arbetsmarknaden. Med andra ord den utbildning som lyckas utexaminera flest studenter, 
procentuellt sett, som får jobb på rätt nivå inom den tänkta branschen. Med rätt nivå menar vi 
att man har en position som motsvarar den erhållna examen, och inte exempelvis en 
kassatjänst i en klädbutik. Här skulle man kunna göra en statistisk undersökning bland 
examinerade studenter från TPU, TE, TI och andra konkurrerande utbildningar, för att se hur 
TPU står sig i detta avseende. Det vore även nyttigt för skolan och utbildningsledarna att sätta 
upp mål, där man exempelvis fastställer att en viss procentuell andel av studenterna ska ha 
jobb på rätt nivå inom utbildningsområdet efter x antal år.  
 
Framgången kan även mätas i hur attraktivt programmet är för sökande, det vill säga 
söktrycket på utbildningen. Här bör man då fokusera på de som placerat programmet som sitt 
förstahandsval, då det ger mest relevant information. Den geografiska spridningen på de som 
söker kan också vara en intressant aspekt att titta närmare på. Då kan man få svar på om man 
når ut över hela landet, eller om utbildningen är mer en lokal företeelse. Många sökande som 
bor långt från Borås, innebär en mer attraktiv utbildning, eftersom det innebär större praktiska 
problem för dem jämfört med övriga, att studera på skolan. Även här kan man jämföra med 
konkurrerande utbildningar, både på skolan och i övriga Sverige. 
 
Ytterligare ett framgångsmått kan vara mediautrymme. Det är dock svårt för Textilhögskolan 
att gå in och stötta ett enskilt program, så här blir det utbildningsledarna som får föra 
programmets talan. Likaså ligger det på studenterna att göra uppmärksammade saker och ta 
egna initiativ till kontakt med media. Hur mycket utbildningen syns i olika media kan dock 
vara svårt att mäta och jämföra på ett exakt sätt. Om man uppför vissa kriterier, exempelvis 
antal sidor i dagspress respektive fackpress, lokaltidningar respektive nationella tidningar, så 
skulle det ändå vara möjligt att göra en föremätning samt en eftermätning då lämpliga 
aktiviteter har genomförts.  
 
Vidare är det angeläget att kontinuerligt arbeta med utvärdering och här utforma både en 
ordentlig processutvärdering och en resultatutvärdering. Alla de metoder för 
framgångsmätning som presenteras ovan, bör redovisas med sina respektive resultat, för att få 
en överblick över förändringen.  
 
 
                                                 
115 Högskoleverket, Universitet & Högskolor – Högskoleverkets årsrapport 2009 
<http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe2356/0912R.pdf> Tillgänglig: 2010-05-25 



58 

 

11 Resultat 

Det stora problemet som vi kommit fram till i vårt resultat, är den allmänna förvirringen kring 
utbildningen och de examinerade studenternas framtida roll i arbetslivet. Mycket av 
förvirringen och missnöjet med utbildningen grundar sig i dålig kommunikation. Det är helt 
förståeligt att saker och ting förändras i en ny utbildning, men när det händer så är det viktigt 
att studenterna får förklarat för sig varför det blir som det blir. I tre års tid har vi själva gått 
och varit irriterade över att vi inte får någon praktikperiod, trots att det var tal om det i 
ansökningsfasen. När vi nu under arbetets gång fått en förklaring till varför det inte skulle 
fungera, så kan man släppa det och börja titta på andra möjligheter. Samma sak gäller 
grundidén med programmet och syftet i sin helhet. Utbildningsledningen har uppenbarligen 
en mycket tydlig bild över vad man vill med utbildningen; att ge entreprenörspersonligheter 
de verktyg som behövs för att driva en affärsverksamhet framåt. Huvudmålet är att 
studenterna ska få en insikt om vad som krävs för att en produkt ska kunna sälja och hur man 
lägger upp en verksamhet utefter en idé. Den insikt vi nu slutligen fått, efter tre års studier, 
borde ges till alla studenter redan från början, eftersom det är en så pass bred och ovanlig 
utbildning.  
 
Förutom de interna kommunikationsproblemen så har vi upptäckt brister i den externa 
kommunikationen, det vill säga hur skolan väljer att presentera utbildningen för nya studenter. 
Både syfte och mål är otroligt svävande beskrivet och de karriärvägar som föreslås är i princip 
samma som i presentationen av TE och TI. Av de studenter som deltagit i fokusgrupperna är 
det ungefär hälften som egentligen ville läsa till textilekonom, men valde TPU i andrahand, då 
de trodde att det innebar ungefär samma sak. Då är det inte konstigt att studenterna blir 
förvirrade och i slutändan missnöjda. Samtidigt kan man inte anpassa utbildningen efter att en 
stor del egentligen ville läsa TE, eftersom man då tappar hela poängen med TPU. Alla 
programpresentationer behöver genomgå en grundlig revidering så de tydligare särskiljs från 
varandra, vilket skulle göra att rätt personer söker rätt utbildning. 
 
Förvirringen och missnöjet beror även till stor del på att studenterna inte får rätt 
förutsättningar för att kunna ta till sig informationen och föreläsarnas kunskaper i de olika 
kurserna. Framförallt studenterna som läser första och andra året har haft problem med att 
fortsättningskurser kommer före grundkurser, eller att de läses parallellt. Detta medför att de 
inte har tillräckliga förkunskaper för att klara av fortsättningskurserna, samt att 
grundkurserna, som alltså kommer senare, blir en upprepning. Detta faktum innebär också att 
varken studenter eller kursansvariga får en chans att förbereda sig på rätt sätt. Flera studenter 
anser att ett antal kurser inte har levt upp till förväntningarna, vilket dels kan bero på det 
allmänna upplägget, men även problemet med kursernas följdordning. 
 
Något av det vi kommit fram till är att utbildningens namn inte representerar den kompetens 
som studenterna får. Majoriteten av studenterna anser att de är mer lämpade för att arbeta med 
affärsutveckling och känner sig inte kvalificerade för att arbeta med produktutveckling. 
Företagen som vi pratat med verkar hålla med, då de i de flesta fall anställer designers eller 
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ingenjörer för den uppgiften. De är positiva till utbildningens utformning överlag, men de 
anser alltså inte att den faktiskt är det den utger sig för att vara. Ett problem är dock att de, 
innan våra intervjuer, inte visste att programmet existerade och vad det innebar. Detta gör det 
svårt för examinerade studenter från TPU att ta sig in på arbetsmarknaden.  
 
Vi anser att man antingen får byta namn på utbildningen så att det passar det nuvarande 
innehållet, eller istället ändra innehållet så det passar namnet Textil produktutveckling. Det 
var dock behovet av studenter med ett affärsmässigt tänkande som var själva grunden till att 
utbildningen startade, och om man gör om programmet till att verkligen fokusera på 
produktutveckling, så försvinner ursprungsidén.  
 
I jämförelsen med de konkurrerande utbildningarna TE och TI, så tycker vi att TPU står sig 
starkare om man gör en fokusering mot det affärsmässiga tänkandet. I arbetet med 
utvecklingsmodellen så fastslog vi att det är just det affärsmässiga tänkandet och 
entreprenörskapet som är utbildningens signum, vilket man borde rikta sig tydligare mot, för 
att behålla programmets unicitet. Ytterligare ett problem är att de allra flesta förstår vad det 
innebär att vara ekonom eller ingenjör, men att TPU får en oklar titel. Om studenterna på TPU 
kunde få en tydligare titel och utbildning överlag, så skulle det minska konkurrensen. Med ett 
namnbyte och tydlig inriktning, åt det håll vi beskrivit, så belyses programmens olikheter, och 
de får möjlighet att verka inom sina respektive segment. 
 
Slutligen har det entydiga omdömet från studenterna varit att Textilhögskolan överlag 
behöver ”ta sig i kragen”. Eftersom det är den enda högskolan i Sverige med textil inriktning 
så anser flera att de har lutat sig tillbaka och trott att allt ska fortsätta rulla på som det alltid 
gjort. Vissa studenter säger till och med att skolan ger ett oseriöst intryck, på grund av dålig 
administration och information, vilket bör tas mycket allvarligt. Vidare förändrar flera andra 
universitet och högskolor sitt programutbud och utvecklar befintliga program till att närma sig 
Textilhögskolans nisch. Därför anser vi att skolan borde lägga mer fokus på utveckling och 
ständigt vara uppmärksamma på marknadens förändringar. 

11.1 Förändringsförslag 

I vårt förändringsförslag har vi baserat arbetssättet på den näst sista punkten i Normanns 
lyftkran, vilken behandlar utformningen av ett åtgärdsprogram. Vi har valt att dela upp de 
olika förändringarna som vi anser bör göras i olika kategorier. Kursutbud, sekvensschema 
och utformning av kurserna faller under kategorin undervisning och det som rör information 
till nya studenter och programmets namn kommer att tas upp under marknadsföring. För att 
göra förslagen tydliga, har problemen och möjliga åtgärder listats i en tabell. 
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11.1.1 Undervisning 

 

PROBLEM  
 

ÅTGÄRD 
 

Kurserna är inte placerade i rätt ordning. 

Detta innebär att studenterna inte har de 

förkunskaper som krävs i vidare kurser.  

 

 I empirin har vi fått reda på att detta beror 

mycket på lokal- och lärarbrist. Att lösa detta 

ligger egentligen utanför våra avgränsningar, 

men detta är ett problem som måste lösas. Ett 

alternativ skulle kunna vara samläsning i 

större klasser, vilket blir enklare att 

genomföra när den planerade flytten av 

Textilhögskolan gjorts. Fram tills att detta 

skett, är ett alternativ att ta in färre studenter 

så att de som faktiskt läser får en fullgod 

utbildning. 

 

Vissa av kurserna har inte levt upp till 

förväntningarna. Under fokusgrupperna 

med studenterna framkom det att det var 

flera kurser som inte levde upp till 

förväntningarna, och att studenterna hade 

svårt att se nyttan med somliga kurser. 

 

Problemen kretsar mest kring upplägget på 

kurserna, då vissa hade alldeles för lite arbete 

medan andra var för intensiva. Studenterna 

hade även svårt att se på vilket sätt de skulle 

kunna ha användning för kurserna i sitt 

framtida yrke.  

 

 

För att lösa detta problem krävs en 

genomgång av kursplaner och kursupplägg. 

Det är viktigt att kontrollera att mängden 

arbete motsvarar antalet poäng, och att detta 

efterföljs i samtliga kurser. Vidare bör 

utbildningsledningen se över vilka kurser 

som finns med i programmet, så att de är 

relevanta för utbildningen. Ett förslag till en 

ny kurslista finns i kapitel 11.1.3.  

 

De kurser som uppskattades av studenterna 

var de som var fokuserade mot programmets 

huvudinriktning, det vill säga 

konceptutveckling och entreprenörskap. 

Detta tycker vi att utbildningsledningen bör 

ta med sig, och försöka styra kurserna så att 

de blir programinriktade. På det viset får 

studenterna en röd tråd i sin utbildning. 
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Vissa kunskapsområden är otillräckliga 

eller saknas helt. Alumnerna hävdar att de 

har behövt komplettera sina kunskaper inom 

ekonomi för att kunna få de jobb som de vill 

ha och som faller inom det tänkta spannet. 

Även en av de utbildningsansvariga menar 

att programmet innehåller för lite 

affärsekonomi. Flera studenter tror även att 

de behöver kurser inom inköp och logistik, 

vilket bekräftas i företagsintervjuerna.  

 

Vi föreslår att man utvecklar 

Företagsekonomikursen till att vara anpassad 

till programmet, samt att man utökar kursen 

Projekt- och affärsutveckling till att innehålla 

mer affärsekonomi. Det borde även vara 

någon typ av kommunikation och 

avstämning mellan de ansvariga i dessa två 

kurser, så att det blir en jämn övergång. På 

det sättet riskerar man inte upprepningar eller 

att fördjupningskursen börjar på en för hög 

nivå. 

 

När de som nu läser det tredje året fick 

innehållet i påbyggnadsåret presenterat för 

sig, så innehöll utbildningsplanen kursen 

Fashion Logistics. Varför den föll bort är 

oklart. Vi tycker att denna kurs fyller en 

funktion då den knyter ihop säcken kring hur 

den textila värdekedjan ser ut och fungerar 

och bör därför inkluderas.  

 

Oavsett inom vilket område man har tänkt 

arbeta, så är grundläggande kunskaper inom 

inköp värdefulla. En lösning skulle kunna 

vara att lägga in kursen Inköp och Logistik, 

som nu läses av studenterna på 

Butikschefsprogrammet, vilket skulle täcka 

upp båda de önskade kompetenserna. 
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Utbildningen ger inte rätt verktyg för att 

studenterna ska kunna arbeta som 

produktutvecklare. Studenterna själva säger 

att de inte känner sig som produktutvecklare, 

och de flesta företag har även de svårt att se 

en TPU-student i rollen som en renodlad 

produktutvecklare. På den posten vill man 

istället ha designers eller ingenjörer. 

 

Jämför man vad teorin säger om en 

produktutvecklares roll och arbetsuppgifter 

med vilka kurser som läses på TPU är det 

tydligt att studenterna på TPU inte får med 

sig de verktyg som en produktutvecklare 

använder sig av. I realiteten är det är inte 

detta som TPU är inriktat mot, utan istället 

det affärsmässiga tänkandet och 

entreprenörskapet. I intervjun med Henrik 

Carlén blir det ännu mer tydligt att TPU har 

mer gemensamt med de personerna i 

produktutvecklarteamen som har kunskap om 

försäljning och marknad.  

 

För att åtgärda detta problem ser vi två 

alternativ; antingen gör man om hela 

utbildningen och tar med kurser i de ämnen 

teorin nämner, eller så byter man namn på 

utbildningen till något som passar det 

nuvarande innehållet. Det första alternativet 

medför en väldig omstrukturering av 

programmet, och risken är stor att man 

förlorar grundtanken. Ytterligare en risk är 

att programmet blir alltför likt TI, vilket 

innebär att skolan konkurrerar med sig själv. 

Vi anser därför att det andra alternativet är 

det bästa, och beskrivs utförligare i 11.1.2. 
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11.1.2 Marknadsföring 

  
 

PROBLEM  
 

ÅTGÄRD 
 

Fel typ av personer söker utbildningen. 

TPU är i de flesta fall ett andrahandsval för 

de som egentligen ville läsa TE. De tror att 

utbildningarna är så pass lika att de kommer 

att kunna arbeta med samma yrken, exv. 

inköp.  

 

Ett delproblem är även att 

programinformationen på hemsidan är 

otydlig. Den beskriver inte vad utbildningen 

innebär och vad man rustas för att arbeta med 

i framtiden. 

 

 

Programinformationen behöver tydliggöra 

vilken typ av yrken som är specifika för varje 

program. I dagsläget föreslås samma yrken 

för såväl TPU som TE och TI. 

Utbildningarna har många likheter, så det 

finns möjlighet att arbeta inom varandras 

områden, men hemsidan borde presentera de 

primära yrkesområdena för respektive 

program.  

 

Karriärvägarna presenteras som 

”arbetsuppgifter i den textila värdekedjan”, 

vilket kan innebära i princip vad som helst. 

Det behövs en tydligare presentation av vad 

man får lära sig och hur man ska använda 

det. Senare i kapitlet följer ett förslag till en 

ny programpresentation och i bilaga 7 finns 

den nuvarande. 

 

Namnet beskriver inte vad utbildningen 

faktiskt innebär. 

 

Studenterna på TPU känner sig mer som 

affärsutvecklare än produktutvecklare, vilket 

borde genomlysas i namnet. För att göra det 

tydligare för studenter såväl som för företag, 

bör man även undvika långa tillägg i titeln. 

Enligt utbildningsledningen bör ordet textil 

stå först i namnet, så våra möjliga förslag är: 

Textil affärs- och idéutveckling 

Textilt entreprenörskap 
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Företagen i branschen känner inte till 

utbildningen. 

 

Även de företag som har dålig vetskap om 

THS överlag förstår vad TE och TI innebär. 

Detta beror dels på att de funnits längre, samt 

att de har mer inarbetade titlar. Eftersom 

branschen har visat ett intresse för TPU, när 

de väl fått programmet presenterat för sig, så 

borde det ligga i skolans intresse att 

marknadsföra det bättre. Detta skulle kunna 

åstadkommas genom exempelvis mer kontakt 

med näringslivet i olika projekt, publicering 

av projektresultat i lokaltidningar samt bättre 

utnyttjande av företagsdagarna. Skolan och 

utbildningsledningen borde även trycka mer 

på möjligheten till fältstudier.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
116 Catch the Light, Custom Embroidery Tips < http://www.catchthelight.co.uk/content/view/17/37/ > Tillgänglig: 2010-05-17 
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11.1.3 Förslag till ny programpresentation  
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11.2 Resultatdiskussion 

Anledningen till att vi ville göra den här undersökningen var dels för att vi ansåg att det rent 
tidsmässigt var dags för en utvärdering av programmet; att det fanns ett behov. Den andra 
anledningen var rent egoistisk, eftersom vi själva kände att vi föll in i gruppen som var 
förvirrade, och vi har flera gånger uttalat titelfrågan ”Vad ska vi göra sen?”  
 
Utbildningsledaren Stig Nilsson menar själv att produktutveckling och affärsutveckling är två 
breda begrepp. Kanske är det så att de är för breda för att rymmas i en och samma utbildning. 
Om man ska läsa allt som innefattas i de olika begreppen och även få plats med de textila 
kurserna, vilket är skolans signum, så blir det en väldigt lång utbildning. Den breda 
kunskapsbasen är en av grundtankarna med utbildningen, men då vi besökt företag i 
branschen har det visat sig att även de mindre företagen arbetar i team, där flera personer 
innehar olika kompetensområden. Dessa bildar sedan tillsammans den totala kompetens som 
behöver finnas inom företaget för en lyckad produktutvecklingsprocess. Det är möjligt att 
bredden är användbar i ett enmansföretag, men utöver det verkar TPU erbjuda en onödigt 
omfångsrik kunskapsbas. 
 
Både de två utbildningsledarna och skolans prefekt nämner det affärsmässiga tänkandet som 
den viktigaste beståndsdelen i utbildningen. Vidare var det även just det som branschen 
efterfrågade, och som ledde till att utbildningen startades. I intervjuerna framkom det även att 
det saknades någon som kunde sälja ingenjörernas innovativa idéer, och att det var detta som 
skulle vara TPU:arens roll, så varför utbildningen heter Textil produktutveckling är för oss en 
gåta. Affärsutvecklingen är i realiteten TPUs specialitet, vilket borde återspeglas i namnet. 
Marknadsföringen måste även den justeras så att den attraherar rätt typ av studenter, med ett 
intresse för entreprenörskap och affärsutveckling. Man kan dock fråga sig om just begreppet 
entreprenörskap borde finnas med i programnamnet. Samtliga som vi varit i kontakt med 
under arbetets gång har hävdat att man inte kan utbilda sig till entreprenör, utan att det är 
något som ligger i ens personlighet. Många tyckte även att det var ett luddigt begrepp överlag. 
Innebörden av att vara en entreprenör, det vill säga att man är driven och arbetar hårt för att 
uppnå framgång, är viktiga aspekter för att trivas på utbildningen. Detta borde dock 
presenteras i programbeskrivningen istället för i namnet, vilket också skulle leda till ett 
kortare och mer slagkraftigt namn. 
 
I intervjuerna med utbildningsledarna poängterades vikten av att behålla utbildningen som en 
tvåårig grundutbildning med ett valfritt påbyggnadsår, för att locka rätt typ av student. Till 
detta hör då att grundutbildningen måste vara stark i sig och stå på egna ben, vilket inte verkar 
vara fallet i dagsläget. I fokusgruppen med treorna uppvisades en helt annan förståelse och 
säkerhet inför sitt framtida yrkesliv än vad det gjorde med tvåorna. TPU 2 var helt klart mest 
negativt inställda och förvirrade över hur de skulle gå vidare med sina kunskaper. Om skolan 
vill fortsätta att driva programmet med det nuvarande upplägget, så måste framförallt det 
andra året styras upp och få en tydligare riktning. 
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11.3 Kritisk granskning av resultat 

Eftersom vårt resultat bygger på ett utvärderingsarbete, så är det viktigt att börja granskningen 
redan där. Som nämnts i rapporten påverkas utvärderingen och dess resultat av de som utför 
arbetet. Informationsinsamlingen kan utan större problem utföras av personer som är 
involverade i verksamheten, vilket vi är i detta fall, men det är när det kommer till att tolka 
och analysera informationen som det kan uppstå problem. Redan innan arbetets början hade vi 
en uppfattning om utbildningen, och även om vi har försökt bortse från den, så är det möjligt 
att vi omedvetet har tolkat den insamlade informationen i riktning mot våra ursprungliga 
åsikter. Om oberoende aktörer hade utfört utvärderingen, kunde resultatet ha sett annorlunda 
ut. Likaså kunde förändringsförslaget ha sett ut på ett annat sätt om vi hade tagit hänsyn till de 
ekonomiska och övriga resursmässiga aspekterna. Detta valde vi att bortse från, för att få ett 
hanterbart omfång, vilket kan ha lett till att det förslag vi presenterat inte är genomförbart i 
praktiken.  
 

Något som kan ifrågasättas i informationsinsamlingen är storleken på fokusgrupperna. För att 
alla skulle kunna komma till tals och för att hålla det intimt så valde vi att inkludera fyra 
elever från varje klass. Detta är en väldigt liten procent av det totala antalet elever vilket 
självklart innebär en risk för missvisande resultat, trots att eleverna valdes ut slumpmässigt. 
Det finns även en möjlighet att vi fick studenter vars åsikter inte är representativa för deras 
årskull. 
 

Andra betydelsefulla aktiviteter, som till stor del legat till grund för resultatet, är de intervjuer 
vi gjort med företag i branschen. Den största kritiken mot den här informationsinsamlingen 
kan riktas mot antalet intervjuer, då vi enbart intervjuade fem företag. Ett större antal 
intervjuer hade gett ett bredare underlag och en tydligare bild av branschens ståndpunkt. Det 
underlag vi fick kan anses vara för litet, och således inte representativt för hela branschen. En 
relevant kritik rör även det faktum att vi endast pratat med en person på varje företag, vilket 
kan ha inneburit att informationen vinklades utifrån den personens synvinkel. Vidare hade vi 
kunnat dela upp sammanställningen efter områden, för att på så sätt kunna särskilja vad de 
olika delarna av branschen vill ha ut av en produktutvecklare. 
 

Ett problem som vi kan se såhär i efterhand är att vi inte använde någon bandspelare vid 
intervjuer och fokusgrupper. Trots att vi sammanfattat det som sagts i direkt anslutning till 
mötena, så kan information ha missats, då det blir stressigt att fråga, lyssna, diskutera och 
anteckna samtidigt. Olika sätt att säga saker, exempelvis betoningar på ord, kan även göra att 
en sak egentligen betyder någonting annat. Om intervjuerna och fokusgrupperna spelats in, 
hade vi kunnat gå tillbaka och lyssna på dem igen i ett senare skede, vilket kan vara ett sätt att 
förebygga eventuella missförstånd. Vi hade även kunnat plocka ut citat, vilket hade gett 
läsaren en möjlighet att ta del av respondenternas åsikter utan omskrivningar.  
 

Andra möjliga brister i resultatet skulle kunna bero på att vi skapade egna utvärderings- och 
utvecklingsmodeller. Trots att vi baserade dem på ansedda metoder så kan det ha fallit bort 
vitala delar i omvandlingen till modeller som var applicerbara på vårt projekt. 
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12 Förslag till vidare utvärderings- och utvecklingsarbete 

I rapporten har vi kunnat konstatera att TPU som utbildning har tydliga brister och de största 
problemen som uppmärksammats har mynnat ut i möjliga åtgärder. Utvecklingsprojektet har 
alltså stannat vid ett åtgärdsprogram. Någon konkret handlingsplan har inte formulerats, 
eftersom detta kräver vidare undersökning av resurskapacitet i form av tid och pengar. En 
naturlig fortsättning skulle alltså vara att involvera schemaläggare och andra i högskolans 
ledningsgrupp, så att man kan lägga upp en plan för hur och i vilken mån 
förändringsförslagen skulle kunna genomföras i praktiken.  
 

På en högskola, som bör vara en dynamisk organisation, är det viktigt att utvärderings- och 
utvecklingsarbeten utförs kontinuerligt. När handlingsplanen har utformats och den ”nya” 
utbildningen har drivits i en period, bör man komplettera vår processutvärdering med en 
resultatutvärdering, där man mäter effekterna av de förändringar som gjorts. Denna rapport 
innehåller en föremätning av bland annat kunskaper och attityder hos berörda parter, så i 
arbetet med resultatutvärderingen skulle man behöva göra en eftermätning, så att dessa kan 
jämföras med varandra. Generellt skulle man kunna använda det tillvägagångssätt och den 
modell för utbildningsutveckling, som vi skapat, på andra utbildningar. Eftersom 
textilbranschen är under ständig förändring så borde även Textilhögskolans övriga 
utbildningar genomgå utvärderingar, vilka skulle kunna underlättas med hjälp av vår rapport 
som bas. 
 

I vidare utvärderingsprojekt skulle det även vara intressant att fördjupa sig i frågan om hur 
många som väljer att avsluta sin utbildning utan att ta en examen. Om den procentuella siffran 
är högre än på andra program så skulle det kunna stärka vår teori om att fel personer söker 
utbildningen, och därmed väljer att hoppa av. Annan statistik som skulle vara relevant att ta 
fram är hur många examinerade studenter från TPU som kommer ut i arbetslivet, inom rätt 
bransch och på rätt nivå, för att sedan jämföra detta med examinerade studenter från andra 
utbildningar. 
 

För att fortsätta arbetet, och ge större belägg för vårt resultat, skulle det även vara intressant 
att göra liknande företagsintervjuer där man fokuserar på affärsutvecklarens perspektiv. Precis 
som vi nu har fördjupat oss inom produktutvecklarens roll och arbetsuppgifter, så skulle man 
kunna göra samma undersökning inom affärsutveckling, för att kunna jämföra med 
utbildningens innehåll. 
 

En lämplig vidare forskning skulle i detta fall kunna beröra utformning av utvärderings- och 
utvecklingsmodeller för kortare projekt, såsom detta. Även mindre företag behöver 
kvalitetssäkra sin verksamhet, och dessa har ofta inte resurserna för utvärdering och 
utveckling i den här omfattningen. Modeller som är anpassade för icke-vinstdrivande 
organisationer behöver även det undersökas och utformas. Det är ofta framstående personer 
inom företagsvärlden som skapat de existerande modellerna, vilket lett till att de allra flesta 
fokuserar på vinstmaximering. Precis som mindre företag behöver även icke-vinstdrivande 
organisationer se över sin verksamhet, vilket skulle underlättas med anpassade modeller. 
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Bilaga 1 – Tack! 
 
 

Lina Odhe Stilpolisen 
 
Cecilia Stööp Stilpolisen 
 
Fredrik Johansson F.O.V. Fabrics 
 
Ellinor Vegborn  Engtex 
 
Maja Jakobsson AB Ludvig Svensson 
 
Yvette Gilbert  Prêt à Porter 
 
Henrik Carlén  SCA 
 
Erik Bresky  Textilhögskolan 
 
Magnus Bratt Textilhögskolan 
  
Stig Nilsson Textilhögskolan 
 
 
 

Vi tackar även de studenter som bidragit med åsikter 

och nya infallsvinklar till våra fokusgrupper. 

 

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack tillvår 

handledare Lars Hedegård, som bidragit med tips, råd, 

struktur, inspiration och mycket värdefull tid. 

Vi hoppas att vi har förgyllt dina tågresor!



 

 

Bilaga 2 – Gantt-schema



 

 

Bilaga 3 – Kurslistor 

Kurslista, Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning 

Produkt- och affärsidéutveckling, 142,5 högskolepoäng.  

• Design Management, 7,5 hp  

• Entreprenörskap och affärsutveckling, 7,5 hp 

• Industridesign, 7,5 hp 

• Företagsekonomi med inriktning mot affärs- och produktutveckling, 7,5 hp 

• Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7,5 hp 

• Funktionell textil, 7,5 hp 

• Textil fördjupning - Innovation, 15 hp 

• Produktutveckling – Varukonstruktion, 7,5 hp 

• Textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp 

• Projektstyrning, 3 hp 

• Färglära för produktutveckling, 4,5 hp 

• Digital produktvisualisering, 7,5 hp (distanskurs) 

• Management och estetik, 7,5 hp 

• Examensarbete, år 2, 15 hp 

• Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp 

Textila baskurser, 37,5 högskolepoäng.  

• Textil materiallära med provningsteknik, 7,5 högskolepoäng  

• Väveriteknik, 7,5 högskolepoäng  

• Trikåteknik, 7,5 högskolepoäng  

• Färg och beredning, 7,5 högskolepoäng  

• Konfektionsteknik, 7,5 högskolpoäng117 

 

                                                 
117 Tillgänglig < http://www.hb.se/ths> Utbildning – Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning – Läs mer om 
utbildningen. 2010-04-01 



 

 

Kurslista, Textilekonom 

 
Företagsekonomi, 112,5 högskolepoäng  

• Organisation I, 7,5 hp  
• Organisation II, 7,5 hp  

• Redovisning och budgetering, 7,5 hp  
• Externredovisning II, 7,5 hp  

• Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp  
• Ekonomistyrning, 7,5 hp  

• Marknadsföring, 7,5 hp  
• Strategisk marknadsföring II, 7,5 hp  
• Logistik, 7,5 hp  

• Internationellt företagande, 7,5 hp  
• Management och estetik med inriktning mot modekommunikation, 7,5 hp  

• Inköp, 7,5 hp  
• Forskningsmetodologi i företagsekonomi, 7,5 hp  
• Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, 15 hp  

Textil produktutveckling, 60 högskolepoäng  

• Trikåteknik, 7,5 hp  
• Väveriteknik, 7,5 hp  
• Textil materiallära med provningsteknik, 7,5 hp  

• Färg och beredning, 7,5 hp  
• Konfektionsindustriell fördjupning, 15 hp  

• Hållbar affärs- och produktutveckling, 7,5 hp  
• Kreativt affärsmannaskap, 7,5 hp  

Övriga kurser, 7,5 högskolepoäng  

• Statistisk analys, 7,5 hp118 

 

 

 

 

 

  
                                                 
118Tillgänglig <http://www.hb.se/ths> Utbildning – Textilekonom – Läs mer om utbildningen 2010-03-30 



 

 

Kurslista, Textilingenjör 

 
Textilteknologi, 105 högskolepoäng 

 
• Väveriteknik 7,5 hp 

• Trikåteknik 7,5 hp 
• Textil materiallära 7,5 hp 

• Konfektionsteknik 7,5 hp 
• Färg och beredning 7,5 hp 
• Textil mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp 

• Textilkemi med miljökemi 7,5 hp 
• Väveriteknik, påbyggnad 4,5 hp 

• Trikåteknik, påbyggnad 4,5 hp 
• Textil materialteknik 13,5 hp 
• Textilteknisk fördjupning 15,0 hp 

• Självständigt arbete för kandidatexamen som textilingenjör 15 hp  

 
Övriga kurser, 75 högskolepoäng 

 
• Linjär algebra 7,5 hp 

• Envariabelanalys 7,5 hp 
• Matematisk statistik 7,5 hp 

• Industridesign 7,5 hp 
• Hållbar affärs- och produktutveckling 7,5 hp 
• Kvalitets- och miljöstyrning 7,5 hp 

• Statistisk försöksplanering 4,5 hp 
• Projektstyrning 3 hp 

• Industriell ekonomi 7,5 hp 
• Produktionsteknik och logistik 7,5 hp 

• Vetenskaplig metod och kommunikation 7,5 hp119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
119 Tillgänglig <http://www.hb.se/ths> Utbildning – Textilingenjör – Läs mer om programmet – Utbildningsplan. 2010-03-30 



 

 

Bilaga 4 – Intervju med utbildningsansvariga och prefekt 

 
1. Vad var det som gjorde att utbildningen startades? 

Tankarna om att starta utbildningen började under 2004, framförallt hos Erik Bresky, 
som inledde diskussioner med bland annat adjunkt Jan Carlsson och dåvarande 
studierektor Larsh Eriksson. Ofta föds nya programidéer ur just diskussioner mellan 
personer som är involverade i högskolans arbete, är kunniga inom TEKO-branschen 
och som således vågar lita på sin intuitiva förmåga och magkänsla. De upptäckte 
även att det fanns ett kunskapsglapp som varken ekonom-, designer- eller 
ingenjörsutbildningen på skolan fyllde, och fokuset på entreprenörskap saknades 
helt. Entreprenörsutbildningar fanns det gott om på andra håll men de fanns inte i 
kombination med form- och textiltänk.  

Det var ett medvetet val att göra utbildningen tvåårig eftersom den skulle locka en ny 
typ av studenter. Intagningskraven är lägre och studietiden är kortare än på de andra 
programmen för att de som kanske ser sig som ”icke-akademiker” ska kunna och 
våga söka utbildningen. Man behöver inte ha toppbetyg utan det kan räcka med ett 
intresse för textil och affärsutveckling. En kortare, mer praktiskt inriktad utbildning, 
kan även vara bra för den som exempelvis läst ett år på Civilekonomprogrammet 
men kommer på att han/hon vill rikta in sig mer mot textil. 

2. Vad fattades i de befintliga utbildningarna, Textilekonom och Textilingenjör? 

Både Erik, Magnus och Stig anser att de examinerade studenterna från TE och TI 
inte alls är lika driftiga som studenterna på TPU. Magnus berättar att det var många 
företag som hellre anställde elever från KY eftersom de hade ett annat driv, så 
Textilhögskolan ville skapa en utbildning med studenter som tittar upp ur sina papper 
och blickar mot horisonten. I de andra programmen är de väldigt insnöade på sitt 
område och det fattas någon som har just överblicken och kunskapen om hur 
exempelvis ingenjörernas innovationer ska kunna säljas.  
 
Alla tre är överens om att man inte direkt kan utbildas till entreprenör, utan att det är 
mer ett personlighetsdrag, men att en utbildning krävs för att praktiskt kunna 
genomföra sina egna eller andras idéer. 
 

3. Hur särskiljer sig studenter på TPU från studenter på TE och TI? 

Det som särskiljer TPU från TE och TI är just fokuset på affärsmässigt tänkande, 
entreprenörskap och intraprenörskap (idéutveckling inom ett företag). Studenter på 
TPU får enligt utbildningsledningen en bredare vy och kan arbeta inom fler områden 
än de andra studenterna. TI jobbar på molekylnivå och får helt klart nog med 



 

 

materialkunskap för att kunna arbeta med produktutveckling, men för att lyckas på 
dagens marknad räcker det inte med en bra produkt. Det krävs även en förståelse för 
produktion, marknad och hur hela paketet ska presenteras på bästa sätt. 

4. Kan ni ge några exempel på yrken som ni kan se eleverna ha när de är 
utexaminerade?  

Framförallt Magnus tycker att det är svårt att säga exakt vad de examinerade 
studenterna kan jobba med eftersom utbildningen är så bred, men några exempel på 
yrken kan vara produktutvecklare eller projektledare, vilket är stort just nu. 

Erik trycker på möjligheten att starta eget företag, vilket även befintliga företag är 
positiva till, eftersom det skapar kunnigt folk som de möjligtvis kan anställa i ett 
senare skede. 

5. Hur har ni gått tillväga för att välja ut vilka kur ser som ska ingå i 
programmet? 

Vissa kurser plockas rätt av från andra program medan andra anpassas lite för att 
matcha utbildningsplanen, till exempel i företagsekonomikursen som, i alla fall i 
titeln, är inriktad mot affärs- och produktutveckling. 

6. Har det varit svårt att hitta lämpliga föreläsare? 

Alla tre håller med varandra om att det har varit svårt att hitta lämpliga föreläsare, 
framförallt till de helt nya kurserna och de med mindre förändringar. De akademiskt 
kunniga finns ofta inom andra branscher, exv. bilindustrin, så det är hela tiden en 
balansgång mellan att få in den textila vinkeln gentemot att få in kompetenta 
föreläsare. De tycker dock att det kan vara bra att ha föreläsare som kommer från 
andra branscher än textil så att studenterna får ett breddat synsätt. Det råder även en 
viss oenighet mellan högskoleverket, som vill att alla föreläsare ska ha akademisk 
bakgrund, och Textilhögskolan som även vill ha inblandning från näringslivet. 

7. Är det något i den aktuella kursplanen som ni inte är nöjda med, t.ex. någon 
kurs som inte levt upp till förväntningarna? 

Stig vill gärna se mer affärsekonomi i utbildningen eftersom det är en så pass viktig 
del i alla utvecklingsprojekt. 

Det finns även ett missnöje med kursen Projektstyrning, där kursplanen var lång och 
ogreppbar, vilket gör det rörigt för såväl föreläsare som studenter. Den senaste 
omgången var det även mycket strul med den kursansvarige. 



 

 

Ett stort problem, som egentligen inte rör kurserna i sig, är att det har varit 
svårigheter att få ihop sekvensschemat. Kurserna har hamnat i ”fel” ordning vilket 
gjort att studenterna inte haft rätt förkunskaper när vissa kurser startat och att de då 
inte kunnat ta till sig den nya informationen på ett rättvist sätt. 

8. Hade ni någon gång tanken på att lägga in en praktikperiod? Om ja, varför 
blev det inte så? Om nej, varför inte? 

Tankarna på en praktikperiod har definitivt funnits, men i slutändan är det en 
prioriteringsfråga. Lägger man till praktik måste man ta bort något annat, d v s. en 
kurs eller ett moment. Magnus säger att praktik rent instinktiv låter som en bra idé 
men han är även medveten om att det finns vissa krav på en statlig 
högskoleutbildning och att det inte passar in i programmet. Man vill inte göra 
utbildningen till en KY-utbildning vilket det blir om man behåller den 2-åriga 
utbildningen och lägger till en praktikperiod. Om man vill ut på företagen så får man 
i så fall göra det i form av en fältstudie. 

9. Vad är det som ändrats i utbildningen sedan starten? Varför? 

Den största förändringen sedan starten är definitivt ändringen av utbildningens namn, 
vilket genomfördes under 2007. När utbildningen hette APU – Affärs- och 
produktutveckling med inriktning mot textila produkter, så missuppfattades ofta 
syftet och målen, och folk trodde att det handlade om att starta en butik på hörnet. 
Det var viktigt att klargöra att affärer i detta fall inte var menat som butiker, utan att 
det handlade om ett affärstänk för utvecklingsprojekt inom företagsvärlden. 
Det unika i utbildningen är just den textila grunden så det var viktigt att behålla ordet 
textil i namnet och även betona det ännu mer.  

Stig var en av dem som jobbade hårt för namnändringen och Magnus håller med om att 
det nya namnet, Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning, är 
bättre. Erik anser dock fortfarande att APU hade större genomslag och får medhåll från 
affärs- och produktutvecklaren Anders Hedén, som leder kursen Grundläggande 
affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, och som har en lång erfarenhet inom 
konfektion. 

Andra förändringar som skett under åren är att det har blivit mer storklasser, d v s. 
samläsning med andra program, så att det kan läggas mer resurser på spetsutbildning 
längre fram i utbildningen. 

  



 

 

10. Varför kom det tredje året till och vad är målet med påbyggnadsåret? 

Ambitionen om att det skulle finnas ett påbyggnadsår fanns redan från början men 
blev en möjlighet för studenterna som började det andra året. Dels är det en möjlighet 
att fördjupa sig mer inom huvudområdet men framförallt handlar det om att kunna ge 
studenterna en kandidatexamen och en möjlighet att läsa vidare till en 
magisterexamen. Det är dock viktigt att den tvååriga grundutbildningen är bra i sig 
och står på egna ben utan det tredje året. 
 

Att det finns en möjlighet till vidareutbildning är också viktigt för att få behålla 
programmet på högskolan, då högskoleverket anser att alla tvååriga utbildningar 
borde flyttas till Yrkeshögskolan. Detta var inte ursprungsanledningen, men blev en 
bieffekt.  

11. Har ni haft kontakt med näringslivet sedan starten 2006 för att stämma av 
utbildningen? 

Erik berättar att utbildningsrådet har löpande kontakt med företag såsom F.O.V., 
Gina Tricot och i viss mån Ludvig Svensson. Här arbetar man kontinuerligt med att 
stämma av så att utbildningen löper som den ska och lever upp till målen i 
utbildningsplanen. Enligt Stig och Magnus är det däremot inte speciellt mycket 
kontakter med och inflytande från näringslivet, men det är ändå relativt bra för att 
vara en statlig högskola.  

Utbildningsplanen reviderades i december 2009 efter nya direktiv om hur en 
utbildningsplan ska skrivas. Dessa ändringar sker ganska sällan och i mellantiden får 
det bara göras små förändringar på innehållet i kurserna. Utbildningsplanerna görs 
lite lösa och luddiga med flit för att de ska kunna hålla länge trots att kurserna 
genomgår mindre förändringar. 

12. Tror ni att det finns en risk att studenterna får en för bred och ytlig kunskap 
för att klara sig i arbetslivet? Motivera! 

Erik säger att han kan se en viss risk med att utbildningen rör såpass ytligt vid många 
skilda områden, medan Stig och Magnus inte alls ser den faran. Trots att det kan 
kännas som om man läser vitt skilda kurser så faller de alla under affärs- och 
produktutveckling, eftersom det är så breda termer i sig. Studenterna har samma 
textila baskurser som TE och TI. Efter det kommer tillämpningen, vilket blir som en 
fördjupning inom affärsutveckling, precis som de andra programmen fördjupas inom 
sina respektive områden.  
 
Även här pratar Stig om studenternas drivkraft och självförtroende i projektarbeten 
och presentationer, vilket kan vara en lika viktig del som vetenskaplig kunskap. 



 

 

Bilaga 5 – Intervjufrågor till studenter 
 

Allmänna frågor 
 

1. Varför valde du utbildningen Textil Produktutveckling med entreprenörs – och 
affärsinriktning? 
 

2. Vad var det yrke du tänkte dig innan du började utbildningen? 
 

3. Känner du att du fått de kunskaper som krävs för det yrket? Motivera! 
 

4. Vad har varit det bästa respektive sämsta med utbildningen? 
 

5. Var det någon kurs du kände var felplacerad i sekvensschemat? 
 

6. Vad tycker du om undervisningsformen? Är det något du vill ändra på? 
 

7. Är du nöjd med gästföreläsarna? 
 

8. Skulle du vara intresserad av praktik? 
 

Specifika frågor för 1:or 

1. Har utbildningen levt upp till dina förväntningar hittills? Motivera! 
 

2. Vad ser du mest fram emot i fortsättningen av utbildningen? 
 

3. Är du intresserad av det tredje året? Om ja, vad ser du mest fram emot? 
 

Specifika frågor för 2:or 

1. Har utbildningen levt upp till dina förväntningar hittills? Motivera! 
 

2. Är du intresserad av det tredje året? Om ja, vad ser du mest fram emot? 
 

3. Känner du att skolan har förmedlat tillräckligt med kontakter i näringslivet? 
 

4. Är det något du saknar i utbildningen? 
 



 

 

Specifika frågor för 3:or 

1. Varför valde du det tredje året? 
 

2. Vad tycker du om det tredje året? 
 

3. Vad har du för planer efter utbildningen? 
 

4. Är det något du saknat i utbildningen? 
 

5. Har utbildningen levt upp till dina förväntningar? 

 

Specifika frågor för examinerade studenter 

1. Vad jobbar/sysslar du med nu? 
 

2. Har du någon användning för utbildningen i ditt arbete? 
 

3. Har du haft användning av utbildningen på något annat sätt? 
 

4. Levde utbildningen upp till dina förväntningar? 
 

5. Är det något du saknade i utbildningen? 

 

 

  



 

 

Bilaga 6 – Intervjufrågor till företag 

 
1. Hur stor del av ert produktutvecklarteam kommer direkt från högskola/universitet? 

 
2. Om ni tar in personal direkt från högskola/universitet – Kräver ni att de haft praktik på 

ett företag under studietiden? 

 
3. Vad väger tyngst – Erfarenhet inom branschen eller en utbildning inom området? 

 
4. Uppskattar ni när en utvecklare har djupa kunskaper inom ett område eller är det bättre 

om de har grundläggande kunskaper inom ett flertal områden? 

 
5. Vilka är de viktigaste kunskaperna/egenskaperna som en utvecklare behöver ha? 

 
6. Hur står sig utbildningen Textil Produktutveckling med entreprenörs- och 

affärsinriktning jämfört med Textilekonom eller Textilingenjör? 

 
7. Vilka dataprogram vill ni att man ska kunna och hur djupa kunskaper behöver man 

ha? 

 
8. Rangordna följande kunskaper: 

 
Ekonomi – Budgetering, redovisning etc. 
Material 
Produktion  – Praktiska kunskaper inom materialtillverkning, sömnad, färgeri, 
beredning etc. 
Marknadsföring 
Projektstyrning 

 
9.  Om man ska arbeta med att fram produkter – Hur ingående praktisk kunskap behöver 

man ha om de olika tillverkningsteknikerna? Exv. vävning, stickning, färgning och 
övrig beredning. 

 
10. ”Designföretag” – Kräver ni en designutbildning eller räcker det med en 

produktutvecklarutbildning? 
”Tekniska företag” – Kräver ni en ingenjörsutbildning eller räcker det med en 
produktutvecklarutbildning? 

  



 

 

Bilaga 7 - Intervjufrågor till Henrik Carlén, SCA 
 
 

1. Vad har du för utbildning? 
 
 

2. Har du arbetat med produktutveckling på andra företag innan? I så fall, inom vilket 
område? 
 
 

3. Vad var SCA intresserade av att veta om dig på din anställningsintervju? Exv. 
kunskaper, egenskaper och examina. 
 
 

4. Vilka anser du är de viktigaste kunskaperna och egenskaperna som en 
produktutvecklare bör ha? 
 
 

5. Vad anser du är skillnaden mellan att vara produktutvecklare på ett stort respektive 
litet företag? 
 
 

6. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter en vanlig dag? 
 
 

7. Använder du dig av några specifika dataprogram, exempelvis CAD-program? 
 
 

8. Är ni ett större team med utbildare eller arbetar du mest själv? 
 
 

9. Arbetar du mycket i projekt? Hur fungerar det – från start till avslut? 
 
 

10. Hur kunnig är du inom ekonomi? Är det exempelvis du som gör produktkalkyler? 
 
 

11. Arbetar ni på SCA efter någon speciell modell när ni tar fram nya produkter? 

 
 

  



 

 

Bilaga 8 – Programinformation på THS hemsida 
  



 

 

 


