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Förord 

Denna uppsats är skriven på Textilhögskolan under kandidatprogrammet Textil 

Produktutveckling och Entreprenörskap i kursen Examensarbete i Textil produktutveckling 

och entreprenörskap. Idén till denna uppsats kom till då författarna diskuterade vad som 

skulle ske efter avklarad utbildning, var skulle en student från Textil produktutveckling och 

Entreprenörskap passa in på arbetsmarknaden och i den textila värdekedjan?  

Författarna vill tacka handledaren Stig Nilsson och examinatorn Lars G Strömberg för hjälp 

med utformning av uppsatsen. Författarna vill även tacka de personer som ställt upp på 

intervju, dessa är: Jan Carlsson, Jonas Larsson, Stig Nilsson och Lisbeth Svengren Holm.  
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Abstract 

The Swedish School of Textiles is a part of Borås University and has 14 educations; one of 

these is the undergraduate program Textile development and Entrepreneurship. The education 

is giving the students an understanding of the textile value chain, the processes of product 

development and business.  The education is built on an overview and does not focus on a 

certain specific part of the textile value chain, which has resolved in an uncertainty among the 

students of where the focus of their career should be. 

This resulted in the thesis; ”The thesis of this essay is to study how weaknesses and strengths 

within the textile value chain can interact with education to open up for new career 

opportunities within the textile industry”.  

The result of the essay shows that the students of Textile development and Entrepreneurship 

can find working opportunities within the gaps of the textile value chain. Shortages that were 

discovered were among others; communication problems within the textile value chain and an 

absence of product development among non-textiles products to increase the revenue. The 

result of the report also gives suggestions of improvements of the education Textile 

development and entrepreneurship. 

The conclusion of the essay shows that the career opportunities presented is not necessarily 

undiscovered, but the school or the students may have not observed them. The report’s result 

might get the students to seize other opportunities that they maybe not would have discovered 

on their own.  

Keywords: Value chain, Supply chain management, Textile management, Textile 

development and Entrepreneurship and Swedish School of Textiles. 



 
 

Sammanfattning  

Textilhögskolan är sedan 1982 en del av Högskolan i Borås och har i dagsläget 14 

utbildningar varav en är kandidatutbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap. 

Utbildningen ger studenterna en förståelse för den textila värdekedjan där de lär sig att 

hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. Utbildningen 

bygger på en översikt och inte spetskunskap vilket har resulterat i en ovisshet bland studenter 

var fokus bör ligga vid karriärsval.  

Detta resulterade i uppsatsens syfte; ”Syftet med denna uppsats är att se hur svagheter och 

styrkor i den textila värdekedjan kan omsättas i utbildning för att öppna nya arbetsområden 

inom den textila industrin.”  

För att undersöka syftet genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer med personer insatta i den 

textila industrin med erfarenhet av Textile management. Resultatet visar på att studenterna 

från Textil produktutveckling och Entreprenörskap kan finna potentiella yrkespositioner inom 

den textila värdekedjan. Brister som betonades var exempelvis kommunikationsproblem 

mellan leden och avsaknad av utveckling utav produktgrupper för att utöka inkomstkällor. 

Resultatet visar även på hur utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap kan 

utvecklas för att ge studenterna de kunskaper som krävs för ett arbete inom den textila 

värdekedjan.  

Slutsatserna visar på att de yrkesroller som redovisas i resultatet möjligen inte är nya på 

marknaden, men har inte tidigare uppmärksammats av utbildningen eller studenterna. 

Uppsatsen ger studenterna möjlighet att se framtida arbetspositioner inom den textila 

värdekedjan som de själva inte reflekterat över tidigare. Utbildningen Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap ger studenten verktygen för framtida karriär med det 

är upp till studenten att skapa förståelse för hur och var inom den textila värdekedjan den hör 

hemma.  

 

Nyckelord: Värdekedjan, Supply chain management, Textile management, Textil 

produktutveckling & Entreprenörskap och Textilhögskolan. 
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1 Inledning 

 

Denna uppsats vill identifiera alternativa yrkesvägar för en examinerad Textil 

produktutveckling och Entreprenörskapsstudent inom den textila värdekedjan. Detta kan 

undersökas genom att diskutera den Textila värdekedjan, Supply chain management samt 

Textile management och relatera värdekedjans aktualitet till den nuvarande utbildningen, 

Textil produktutveckling och Entreprenörskap.  

 
1. 2 Bakgrund  

 
Textilhögskolan är sedan 1982 en del av Högskolan i Borås och har i dagsläget 14 

utbildningar varav en är kandidatutbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap. 

Beslutet att ta fram en utbildning som kom att kallas Textil produktutveckling och 

Entreprenörskap fattades år 2004 som ett resultat av en efterfrågan från arbetsmarknaden av 

en utbildning som grundades på en helhetssyn av den textila branschen.  

Textil produktutveckling och Entreprenörskap presenteras som en utbildning som ger 

studenterna grundläggande kunskap om textila tillverknings- och förädlingsprocesser. Genom 

att skapa en förståelse för den textila värdekedjan lär sig studenterna att hantera processer i 

produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. Textilhögskolan betonar att denna 

utbildning bygger på översikt och inte spetskunskap; ”Det är en fördel om du själv har en vilja 

att uträtta saker och har en insikt att söka den experthjälp du behöver, där den står att finna.” 

(HB, 2014) 

Denna översyn inom den textila industrin har resulterat i en ovisshet bland studenter var fokus 

bör ligga vid karriärsval. När studenter får frågan ”Vad ser du dig själv arbeta med i 

framtiden?” svarar många inköpare som är primärfokus för studenter från utbildningen 

Textilekonom snarare än för en student från Textil produktutveckling och Entreprenörskap. 

Tillskillnad från inköp finns Textile management som bygger på en översyn och ett arbete 

med den textila värdekedjan. Genom att undersöka hur den svenska textila värdekedjan ser ut 

idag kan flera karriärer identifieras inom Textile management och på så sätt tillföra 

utbildningen ett kvalitativ mervärde och ge inspiration till en bredare svarsfrekvens hos 

studenterna än det vanliga svaret; inköpare.  
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1.3 Problemformulering  

 
Anledningen till att denna uppsats skrivs grundar sig i att författarna liksom deras 

klasskamrater står inför examen och är på väg ut i yrkeslivet. Med tanke på utbildningens 

bredd och avsaknad av en yrkesdefinierad spetskompetens, hamnar ofta studenterna i frågan 

var jag gör hemma inom den textila arbetsmarknaden.  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att se hur svagheter och styrkor i den textila värdekedjan kan 

omsättas i utbildning för att öppna nya arbetsområden inom den textila industrin 

 

1.5 Frågeställning 

 
- Vilka styrkor och svagheter finns det i den textila värdekedjan?  

- Hur kan svagheterna inom den textila värdekedjan vara gynnsamma för en examinerad 

Textil produktutveckling & Entreprenörskaps student? Vilka möjligheter till framtida 

yrkesroller kan finnas i svagheterna? 

- Hur kan utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap utvecklas för att 

förbereda studenterna inför ett framtida arbete inom den textila värdekedjan?  

 

1.6 Avgränsningar 

 
Denna uppsats undersöker den textila värdekejdan som begrepp och dess företeelse på den 

svenska textila marknaden.  

Uppsatsen undersöker även utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskaps 

innehåll och möjligheter för karriärer inom det textila området.  
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2 Material och metod  
 

2.1 Tryckta källor 

 

För att påbörja undersökning gjordes en litteraturundersökning. Den litteratur som valdes 

grundar sig i att dels skapa en förståelse för hur en uppsats ska skrivas och dels för att täcka 

den teoretiska referensramen. (Ejvegård, 2009) (Harboe, 2013). Författarna har valt att 

använda sig av litteratur som generellt beskriver värdekedjan och dess hanterande men även 

litteratur som specifikt riktar sig mot det textila området. I urvalet av källor såg författarna till 

uppsatsens frågeställningar och att alla källor var tidsenliga.  

 

2.2 Empiriskt material  

  

En empirisk undersökning av utbildningen Textil produktutveckling och entreprenörskap 

kommer göras för att kunna applicera utbildningens funktioner till den textila värdekedjan. 

Insamling av primärdata i form av kvalitativa intervjuer kommer genomföras för att svara på 

uppsatsens tre frågeställningar.  

 

Författarna har valt att utföra de kvalitativa intervjuerna i en form av strukturerad intervju, då 

upplägget av varje intervju kommer se likadant ut medan frågorna kan variera från intervju till 

intervju beroende på respondentens främsta kunskapsområde. (Ahrne, Svensson, 2011). 

Frågornas ordningsföljd fastställdes i förhand medan frågornas formulering inte var lika exakt 

fastställd utan kunde variera. När intervjuerna gjordes upptäckte intervjuarna dock att det 

fanns ett behov av att lägga till ytterligare frågor under intervjuns gång.  

 

Intervjuerna genomfördes i enskilda intervjuer, anledningen till varför författarna valde denna 

form grundar sig i det breda ämnet som uppsatsen behandlar. Metoden behöver vara 

djupgående för att erhålla så mycket information som möjligt under varje intervju och ta till 

vara på respondentens kunskaper. Författarna valde även denna form av intervju för att få en 

personlig kontakt med respondenten, på så sätt är respondenten ensam med intervjuaren och 

har därmed möjlighet att ge uttryck för egna attityder utan att påverkas av någon annan. Det 

går att diskutera privata ämnen och det blir inget grupptryck. Intervjuarna kunde även 

säkerställa att alla frågor besvarades och att respondenten har förstått frågorna.  
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Nackdelarna med enskilda intervjuer är att det kan uppfattas som en konstlad situation, det är 

en mer tidskrävande analysmetod och inkluderar ofta få respondenter. (Ahrne, Svensson, 

2011)  

När intervjuerna genomfördes hade författarna i åtanke att deras eget agerande kunde påverka 

intervjun. Författarna sökte efter en balans mellan att inte vara för passiv eller aktiv, 

författarna eftersträvade att agera som den intresserade lyssnaren så att den intervjuade 

självmant skulle återge sina tankar kring ämnet. När intervjuerna utfördes tänkte författarna 

på hur de själva framstod för den intervjuade personen, de ville visa att respondentens ord var 

betydande och att de togs på allvar. De eftersträvade efter att skapa en tillit mellan de båda 

parterna under intervjuns gång.  

För att all information skulle bli dokumenterad spelade författarna in intervjuerna, vilket även 

gav författarna möjlighet att kunna gå tillbaka till råmaterialet. Efter intervjun renskrevs och 

sammanställdes informationen.  

 

Då författarna har allt råmaterial inspelat läggs inte ett större fokus på att skriftligt redogöra 

alla intervjuer i detalj. Varje intervju sammanställdes efter vad författarna ansåg var väsentlig 

information för uppsatsens syfte.  

 

Kvalitativa metoder  

Kvalitativa undersökningar går på djupet inom ett avgränsat empiriskt fält. Målet är inte att nå 

representativa resultat som går att generalisera till stora befolkningsgrupper, utan syftet är att 

samla in livsnära och nyanserade informationer och tolka dessa i förhållande till deras 

kontext. (Ahrne & Svensson, 2011). Fördelen med att använda sig av kvalitativa metoder är 

att en helhetsbild ges över undersökningen samtidigt som det finns möjlighet att titta närmare 

på enskilda individer. (Holm & Solvagn, 1997).  

 

Kvalitativa intervjuer 

 

För att få en djupare förståelse för den textila värdekedjan kommer författarna hålla 

kvalitativa intervjuer med ett antal personer insatta i ämnet. Kvalitativa intervjuer kan göras 

på olika sätt, antalet fasta frågeformuleringar kan variera vid intervjun och i vilken 

utsträckning det kompletteras med mer öppna frågor. Ordningen av när frågorna ställs kan 
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också variera från intervju till intervju. En fördel med att genomföra kvalitativa intervjuer är 

att frågorna och ordningen på frågorna kan anpassas efter situationen på ett annat sätt än vid 

ett helt standardiserat frågeformulär. Härigenom erhålls djupare beskrivningar av 

händelseförlopp och situationer som inte går att få grepp om vid färdigformulerade frågor. I 

en kvalitativ intervju är intervjuaren mer fri att ta upp nya ämnen, ställa nya frågor och hitta 

nya angreppssätt under samtalets gång än vid exempelvis enkätintervjuer. (Ahrne & 

Svensson, 2011). Under arbetsprocessens gång kommer författarna även få mer kunskap kring 

ämnet och på så sätt utveckla sin skicklighet i hur en intervju utförs och kommer få ut mer 

information och kunskap för varje intervju som görs. Ytterligare en fördel med kvalitativa 

intervjuer är att det är enkelt att återgå till ursprungskällan för vidare information. (Holme & 

Solvagn, 1997).  

 

2.3 Validitet och reliabilitet   

 

I urval av personer för intervju har författarna sökt efter personer med stor relevans, 

erfarenhet och kunskap inom ämnet. De personer som har valts ut för intervju har alla 

kunskap och erfarenheter av den textila värdekedjan samt kunskap om Textilhögskolan i 

Borås och är mer eller mindre insatta i utbildningen Textil produktutveckling och 

Entreprenörskap. På så sätt bidrar de med en hög reliabilitet till uppsatsen. Urvalet av 

respondenter har gjorts främst utifrån deras vetskap kring hanterade av den textila 

värdekedjan. Valet att endast utföra intervjuer med anställda på Högskolan i Borås fattades av 

författarna då de ville säkerställa att alla respondenter hade den förståelse för den textila 

värdekedjan och dess funktion som lärs ut på Textilhögskolan i Borås. Författarna har valt att 

bortse från intervjuer med företag då det skulle skapa en för vinklad syn av den textila 

värdekedjan mot det specifika företaget och att diskutera svagheter inom företagets arbete 

med den textila värdekedjan kan anses känsligt. Respondenterna som valts ut är neutrala och 

har ingen anledning att vinkla sina svar för att framställas på bästa sätt.  

 

Nedan följer en kort presentation av de fyra respondenter som valts ut för denna uppsats. 

Under samtliga intervjuer gjordes en konstans ljudupptagning och allt råmaterial finns bevarat 

för ytterligare analys. Ingen av de intervjuade begärde att vara anonym.  
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2.4 Jonas Larsson  

 

Jonas Larsson arbetar som universitetslektor på Textilhögskolan i Borås, där han undervisar 

studenter på magisterprogrammet Fashion magement liksom studenter på utbildningarna 

Textilekonom och Butikschef, då främst inom Textile management. Jonas Larssons 

forskningsområde är Textil och mode och han deltar i forskningsprogrammen F3 – Fashion 

Function Futures och Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR). Jonas Larsson har en 

stor inblick i den textila värdekedjan och Textile management och har därför valts ut för 

intervju.  

 

Publikationer av Jonas Larsson:  The Knit Demand Supply Chain, 2012 

Customer Perspective on Mass-customized Knitwear, 

2012 

Evualuation of risks in a supply chain for customised 

knitwear, 2011 

Mass customized fashion, 2010 

 

2.5 Jan Carlsson  

 

Jan Carlsson är koordinator på Textilhögskolan i Borås och ligger bakom utformningen och 

uppstarten av utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap. Han har en lång 

arbetserfarenhet inom den textila industrin, i både USA, Asien och Europa. Jan Carlsson har 

även drivit en egen konsultfirma inom Business management och Process management. Han 

har utöver en stor inblick i utbildningen Textil produktutveckling och entreprenörskap 

erfarenhet av den textila värdekedjan då han ursprungligen kommer från näringslivet och den 

textila industrin och har därför valts ut för intervju.  
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2.6 Lisbeth Svengren Holm  

 

Lisbeth Svengren Holm arbetar som professor på Textilhögskolan i Borås inom Fashion 

management med inriktning mot Design management, kommunikation och hållbart mode. 

Lisbeth Svengren Holm forskar inom området Textil och mode, likt Jonas Larsson är även hon 

aktiv i forskningsprogrammen F3 – Fashion Function Futures, Smart Textile och Swedish 

Institute for Innovatie Retailing (SIIR). Hennes utbildningsområde kring Fashion- och Design 

management som kretsar kring produktutveckling, samt hennes kunskaper om den textila 

värdekedjan och hållbart mode är skälet till varför Lisbeth Svengren Holm valdes för intervju.  

 

Publikationer av Lisbeth Svengren Holm: Apparel manufacturers in Sweden 2013 – A survey  

      of subcontractors, 2013.  

The international Growth of Swedish Fashion  

companies, 2013 

Design thinking and organizational development, 

2013 

 

2.7 Stig Nilsson  

 

Stig Nilsson arbetar som Universitetsadjunkt på Textilhögskolan i Borås och är 

programansvarig för Textil produktutveckling och entreprenörskap. Stig Nilsson har också 

drivit ett eget modeföretag och har därför även egna erfarenheter av hantering av den textila 

värdekedjan. Hans engagemang i utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap 

och tidigare erfarenheter av värdekedjan är anledning till vara Stig Nilsson valts ut för 

intervju.  
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3 Teori 

 
3.1 Värdekedjan  

  

Värdekedjan är ett verktyg inom managementområdet som först beskrevs av Michael Porter i 

boken Competetive Advantage: Creating and sustaining superior performace från 1985. 

Sedan dess har begreppet undersökt och utvecklas ytterligare och är idag en essentiell tillgång 

för ett textilt företag. Värdekedjan definieras som ”en linjär funktion där varje led tillsätter ett 

värde, från processen råmaterial till färdig vara (inkluderat service efter leverens)” (Lysons & 

Farrington, 2006). 

Den mest kända modellen av värdekedjan skapades av Harvard forskaren Michael Porter som 

syftar på att värdekedjan består av ett antal värdeaktiviteter, dessa aktiviteter kan in sin tur 

delas in i två huvudgrupper, Primäraktiviteter och Stödaktiviteter.   

 

De fem primäraktiviteterna består av:  

1. Hantering av intern logistik vilket omfattar varumottagning, lagring, sortering, 

materialhantering, mellanlagring, transport, returer, inventering och lagerbokföring.  

 

2. Produktion, omvandling till produkter. Behandling av produktleverens till 

slutkonsument och tillverkning. Tillverkning består av alla aktiviteter som förändrar 

inflödet till slutprodukten, så som bearbetning, förpackning, montering, 

maskinunderhåll och testing.  

 

3. Distribution, att göra produkterna mottagliga för kund samt sälja och informera om 

produkten till kunden. Detta omfattar aktiviteter till för att sända lagra och fysiskt 

distribuera produkterna till köparna. Hit hör bland annat orderbehandling, 

schemaläggning, leveranser och transporter.   

 

4. Marknadsföring och försäljning som omfattar alla aktiviteter för att förmå potentiella 

köpare att genomföra ett köp. Hit hör reklam, sales promotion, personlig försäljning, 

offertgivning, kanalurval och prissättning.  
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5. Service, vilket består av alla aktiviteter till för att uppehålla eller öka värdet av den 

produkt som levererats. Hit hör installation, reparationer, utbildning och 

produktjusteringar.  

 

De fyra stödaktiviteterna består av:  

1. Hantering av företagets struktur, detta består av ett antal aktiviteter som inkluderar 

företagsledning, planering, finansiering, redovisning, legala frågor, 

myndighetsärenden och kvalitetsledning.   

 

2. Human resource management, vilket innebär rekrytering, utbildning, utveckling och 

belöning av alla typer av personal.  

 

3. Teknologiutveckling, vilket berör alla aktiviteter rörande förbättring av tekniska 

faktorer.  

 

4. Inköp, vilket är varuförsörjningen och hantering av råvarumaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

Porters modell över värdekedjan, (Planguide, 2014).  

 

Porter syftar på att skapa marginaler för varje led så att produktens värde förädlas genom 

värdekedjan. Varje värdeaktivitet använder sig av resurserna, inköpta komponenter, 

mänskliga resurser, någon form av teknologi samt informationsströmmar av något slag. 

(Porter 10985) (Lysons & Farrington 2006). 
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Inom den textila industrin syftar värdekedjan på processen av hur en produkts värde byggs 

upp från fiber till färdig produkt. Den textila värdekedjan kan även kallas The supply and 

demand chain för att förtydliga att det är efterfrågan som styr kedjan, en kedja av tillgång och 

efterfrågan. (Hedén & McAndrew, 2005) (Chef, 2008) 

 

Den textila värdekedjans aktörer kan delas in i tre grupper, producenter, leverantörer och 

detaljister.  Producenterna är de som är tillverkare av plagg och modevaror samt 

materialleverantörer som spinner och väver tyger och producerar insatsmaterial.  

Den andra gruppen är leverantörer, dessa är produktutvecklande varumärkesleverantörer som 

arbetar med funktioner som produktutvecklig, inköp, försäljning, marknadsföring och 

distribution. Den tredje gruppen består av detaljister som direkt vänder sig till den slutgiltiga 

konsumenten. (Hedén & McAndrew, 2005)  

 

 

Värdekedjans aktörer från fiber till färdig produkt ute i butik. (Hedén & McAndrew, 2005). 

 

Värdekedjans tre led (Hedén & McAndrew, 2005). 
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3.2  The supply chain 

 

Värdekedjans motsvarighet på engelska burkar kallas The supply chain vilket enligt Jonas 

Larsson är en felaktig översättning. Han menar att i Sverige har vi en inkorrekt översättning 

och syn av The supply chain då vi direkt jämför den med värdekedjan. The supply chain 

korrekta översättning är snarare försörjningskedjan då den endast behandlar produktionen. 

Beroende på vad för böcker som studeras fås olika uppfattningar av vad The supply chain 

egentligen täcker, vissa menar att det täcker hela värdekedjan från fiber till färdig produkt hos 

konsumenten (Hedén & McAndrew, 2005) (Lysons & Farrington, 2006) medan andra menar 

att det endast täcker försörjningskedjan. (Larsson, 2010). I denna uppsats studerar vi hela den 

textila värdekedjan från fiber till färdig produkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i ett textilt företag från idé till färdig slutprodukt (Larsson, 2010).  
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3.3 Supply chain management  

 

Hur väl ett företag kan utveckla en konkurrensfördel genom värdekedjan beror på hur 

effektivt företaget kan analysera och hantera hela värdekedjan. Denna idé kallas Supply chain 

management. (Porter, 1985).  Supply chain management är ett begrepp som används för att 

definiera hanteringen av värdekedjan. Det är en modell för hur man leder, styr och utvecklar 

de aktiviteter som sker längs värdekedjan från producent till slutkonsument. Effektiv supply 

chain management är ett medel för att öka företagets lönsamhet och konkurrensförmåga som 

grundar sig i uppfattningen att ansvaret för produkten inte upphör genom att man slussar 

vidare den till nästa aktör i kedjan, utan först när konsumenten har produkten i sin hand och är 

nöjd. (Sharma, 2011) 

Supply chain management styrs av de funktioner inom och utanför företaget som möjliggör 

värdekedjan att skapa produkter och tjänster till kunden. Det är tillsynen av information av 

material och ekonomi som rör sig i en process mellan leverantörer, tillverkare, grossister, 

detaljister och konsumenten. Fokuset hos supply chain management ligger i att samordna och 

integrera dessa flöden på ett effektivt sätt, både inom och mellan företagen. (Langley. Coyle. 

Gibson. Novack. Bardi, 2009). Syftet är att skapa en samordning och ett utökat samarbete 

över företagsgränserna i kedjan för att få en effektivare planering och styrning av material, 

varor och information in till, genom och ut från de olika företagen i kedjan. Det slutgiltiga och 

yttersta målet för en lyckad Supply chain management är att göra produkter tillgängliga när de 

behövs. (Hedén. McAndrew, 2005) (Sharma, 2011) (Van Weele, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Integrerad Supply chain (Langley. Coyle. Gibson. Novack. Bardi, 2009). 
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3.4 Textile management  

 

Supply chain management är en process som kan beröra flera olika områden medan Textile 

management endast tillämpas i textila sammanhang. Syftet med Textile management liksom 

med Supply chain management är att behandla och effektivisera funktionerna inom 

värdekedjan, mer specifikt är syftet med Textile management att behandla den textila 

värdekedjan. (Larsson, 2014).  

 

Inom värdekedjan finns det ett flertal aktörer exempelvis, Design, mönsterkonstruktion, 

inköp, produktion och logistik. För att få ett fungerade och effektivt samarbete krävs en enkel 

kommunikation mellan de olika funktionerna, ett arbete med Textile management är till för att 

förenkla ett samarbete mellan dessa funktioner och effektivisera kommunikationen där 

emellan. I arbetet med Textile management är det viktigt med kunskaper inom 

produktutveckling och innovation, logistik och efterfrågestyrning, affärsförmåga och 

kundvikt, alla dessa kunskaper är oerhört viktiga för resultatet. (HB, 2014).  

 

Den textila industrin är ofta kombinerad med fashion merchandising och design. Universitet 

eller högskolor som utbildar studenter att påbörja en karriär inom Textile management har 

vanligen avdelningar för textil, mode och design. För en karriär inom textil produktion är det 

ofta en fördel att erhålla även kunskap om företagsamhet så många studenter inom Textile 

management brukar även läsa en del business kurser. Ett betyg inom Textile management kan 

även kallas ett Business administration betyg. (Wisgeek, 2014)  

 

3.5 Textil produktutveckling & Entreprenörskap  

 

Textil produktutveckling och Entreprenörskap är en kandidatutbildning som ges på 

Textilhögskolan i Borås. Enligt beskrivning på Högskolan i Borås hemsida är Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap en utbildning till för den med textila idéer som vill 

testa gränserna. Genom utbildningen får studenterna redskapen till för att stärka deras 

förmåga att självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området. 

(HB, 2014)  
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Efter genomförd utbildning kommer studenterna ha grundläggande kunskaper inom textila 

tillverknings- och förädlingsprocesser, erhålla en förståelse för den textila värdekedjan, samt 

kunna hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. 

Utbildningen ger en förståelse för sambandet och interaktionen mellan processer och aktioner 

i den textila värdekedjan, förståelse för och tillämpningen av den textila 

produktutvecklingsprocessen samt förståelse för samspelet mellan aktörer och marknad inom 

det textila området. Efter genomförd utbildning kommer studenterna ha verktygen till 

framtida uppdrag som entreprenörer eller aktiv deltagare i textila utvecklingsprojekt. (HB, 

2014)  

Studenterna på Textil produktutveckling och Entreprenörskap uppmanas att en 

textilproduktutvecklare ska fungera som spindeln i nätet, någon som organiserar samman 

produktionsleden och sköter kommunikation där emellan och ska därför ha kunskap om flera 

arbetsområden. (HB, 2014). För att arbeta med Textile management är det precis detta som 

krävs, förmåga att styra och erhålla en bredare kompetens över flera olika områden istället för 

spetskompetens inom endast ett område.   

 

Förslag till karriärvägar för en examinerad textil produktutvecklare enligt högskolans hemsida 

är, textil produktutveckling, entreprenör med ett eget företag inom textilområdet eller med 

arbetsuppgifter i den textila värdekedjan. Författarna till denna rapport vill belysa den sista 

nämnda karriärvägen, ett arbete inom Textile management. (HB, 2014)  

För att få en klar överblick av utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap 

följer nedan kursplanen för utbildningen. Totalt består utbildningen av 180 hp. 
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År 1 

 

År 2 

 

År 3 

Grundläggande 

företagsekonomi, 7,5 hp 

Trikåteknik, 7,5 hp Textil projekt & affärsutveckling, 

15 hp* 

Grundläggande affärsmannaskap 

längs den textila värdekedjan, 

7,5 hp 

Textil fördjupning & innovation, 

15 hp  

Produktutvecklig – 

varukonstruktion, 3 hp* 

Design management, 7,5 hp Funktionell textil, 7,5 hp Hållbar textil utveckling, 3 hp* 

Väveriteknik, 7,5 hp Entreprenörskap och 

affärsutveckling, 15 hp  

Projekt och projektplanering, 4,5 

hp* 

Konfektionsteknik, 7,5 hp Projektbaserat textilt 

utvecklingsarbete, 15 hp  

Färglära för produktutveckling, 

4,5 hp* 

Industridesign grundkurs, 7,5 hp  Vetenskaplig metod för textil 

produktutveckling, 3 hp 

Textil materiallära grundkurs, 

7,5 hp  

 Digital produktvisualisering, 4,5 

hp 

Färg & beredning med 

funktionella applikationer, 7,5 

hp  

 Management och estetik med 

inriktning mot 

produktkommunikation, 7,5 hp 

  Examensarbete i textil 

produktutveckling och 

entreprenörskap, 15 hp  

 

* Under år 3 är det valbart för studenterna att göra en utbytestermin under hösten, vilket 

medföljer att kurserna under hösten är utbytbara. (HB, 2014) 
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4 Resultat – empiri 

 

4.1 Validitet och reliabilitet  

 
Validitet innebär att författarna mäter det som avses att mätas, hur stor är uppsatsens 

relevans? (Andersen, 1998). Författarna till denna rapport anser att genom empirin har 

uppsatsens syfte och frågeställningar besvarats. Uppsatsens empiri är baserad på kvalitativa 

intervjuer genomförda av författarna. Antalet respondenter och val av respondenter styr 

empirins resultat och slutsats. Om fler intervjuer hade genomförts är det möjligt att resultatet 

hade blivit ett annat, författarna anser dock att de intervjuer som genomfördes gav tillräcklig 

information för att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Reliabilitet innebär att författarna mäter det som avses att mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Reliabiliteten kan exempelvis innebära hur forskaren samlar in och bearbetar data. (Andersen, 

1998). Reliabiliteten i uppsatsen påverkas av val av källor. I och med att empirin baseras på 

primärkällor anser författarna att tillförlitligheten och aktualiteten är intakt.  Primärkällorna är 

personer med en stor insyn i den textila industrin, dels från tidigare arbetslivserfarenheter men 

även från deras nuvarande positioner på Textilhögskolan. 

Tillförlitligheten av primärkällorna ökades även genom att intervjuerna spelades in. 

Respondenterna informerades om ljudupptagning innan intervju vilket kan bidra till mer 

verklighetstrogna svar. Även om ljudinspelning kan påverka respondentens val av svar anser 

författarna att ljudupptagning är ett bra verktyg för att få en korrekt återgivning av intervju.   

Övrigt kan yttre faktorer som tidspress påverka resultatet av primärkällorna. Detta är något 

som har funnits med i åtanke. Slutligen kan reliabiliteten påverkas av det faktum att resultatet 

av intervjun tolkas av författarna för att besvara frågeställningarna.  
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4.2 Vilka styrkor och svagheter finns i den textila värdekedjan idag?  

 
Värdekedjan illustreras i läroböcker som en linjär funktion men verkligheten ser annorlunda 

ut där många moment samkörs parallellt. Möjligheten att välja hur de olika momenten ska 

kombineras påverkar värdekedjans effektivitet. (Lysons & Farrington 2006). Flera företag i 

Sverige visar på stor kunskap inom detta område vilket kan bidra till en större 

marginalutveckling, vilken är ett av värdekedjans grundsyften. Varje svaghet och styrka i den 

textila värdekedjan är individuell för respektive företag och det går inte att generellt säga 

vilka svagheter och styrkor det finns i den textila värdekedjan, även om vissa företeelser är 

mer återkommande. (Larsson, 2014). Den textila värdekedjan påverkas av fler olika faktorer 

så som, storlek på företag, kompetens inom företag och ekonomiska resurser. En välarbetad 

värdekedja gör det möjligt för företag att spara på kostnader och likväl effektivisera sina 

miljöaspekter. (Svengren Holm, 2014). Bidragande faktorer till en framgångsrik värdekedja är 

förstående av marknadens behov och ett välutvecklat logistiksystem. (Larsson, 2014). 

Syftet och den huvudsakliga styrkan med den textila värdekedjan är att omvandla fibrer till 

slutgiltiga produkter, teorin är ju längre produkten går i kedjan, desto större blir 

värdeutvecklingen av produkten. Varje moment i värdekedjan kräver specifik kunskap och 

genom att kombinera dessa kunskaper skapas möjligheter för att tillfredsställa olika behov på 

marknaden, dvs. en styrka med en fungerande värdekedja är möjligheten att kombinera 

kunskap. En välutvecklad värdekedja är förutsättningen för en effektiv produktutveckling och 

ett välmående företag. (Hedén & McAndrew, 2005)s 

Företagets storlek har en betydelse för deras arbete med Textile management, det vill säga 

deras hantering av värdekedjan. Att hantera alla led internt är sällsynt, inte ens stora 

filialföretag som H&M och Gina Tricot behandlar alla led internt. Vanligast är att outsourca 

produktionsledet och då styrs produktionen av producenternas kapacitet och minimum order. 

Detta medför ett problem för mindre företag då de inte alltid kan uppnå de kvantiteter som 

minimum orden kräver. (Larsson, 2014). Större företag har på så sätt en större makt i val av 

producent, de kan enklare välja en producent anpassad efter deras behov. Detta medför att 

större företag har generellt större möjlighet än mindre företag att se till hållbarhetsaspekter 

och välja sin producent därefter.  Detta visar att hanteringen av värdekedjan påverkas av 

företagets storlek och produktionsbeställningskapacitet och i denna aspekt har större företag 

en styrka i den textila värdekedjan framför mindre företag. Andra företag outsourcar andra 

delar av värdekedjan såsom marknadsföring, lagerhållning etc. Alla led i värdekedjan är en 
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kostnadsfråga och för små företag är detta en begränsad resurs som måste anpassas efter 

kapacitet. (Svengren Holm, 2014). Outsourcing behöver dock inte endast ses som en styrka 

utan det bidrar även också till svagheter inom den textila värdekedjan. En outsourcad 

produktion kan vara en styrka ekonomiskt sätt men det bidrar även till en minskad kontroll av 

den textila värdekedjan, ökade ledtider samt en negativ påverkan av miljön genom långa 

transportsträckor.(Ekmark & Hjalmarsson, 2002).  

Hanteringen av den textila värdekedjan påverkas av företagets storlek, ekonomi och mänsklig 

kapacitet. Mindre företag med en liten personalstyrka har färre personer för de olika 

ansvarsområdena än vad de större företagen har. Detta kan ses som både en svaghet och en 

styrka då beslutsvägarna ofta blir kortare och man får en effektivare värdekedja när antalet 

anställda är färre. (Nilsson, 2014) Dock har större företag en större möjlighet att anställa fler 

och rätt person för rätt arbetsposition. De kan hitta personer med spetskunskaper inom ett 

visst område och på så sätt kan de minska riskerna att fel besluts fattas. Kompetensen inom 

företaget är ovärderlig för att erhålla en effektiv och välfungerande textil värdekedja, därför är 

det viktigt att hitta rätt personer som besitter de kunskaper företaget behöver. Det är dessa 

personer som avgör vilka beslut som tas, hitta de rätta producenterna och fabrikörerna, 

identifiera kundens behov samt utveckla och designa produkter därefter.(Svengren-Holm, 

2014). Detta medför att generellt sätt avgörs den textila värdekedjans komplexitet av 

företagens tillgång till kompetens och kapacitet. För vissa mindre företag kan detta innebära 

att hanteringen av den textila värdekedjan är en process med kortare ledtider och större 

flexibilitet medan för andra företag skapar det ohållbar press och ineffektivitet. Företags 

storlek kan därför hos vissa företag upplevas som en svaghet medan hos andra företag som en 

styrka. 

Prognostisering är ett verktyg för att styra produktionen efter efterfrågan hos kunden. För att 

tillfredsställa detaljistledets behov måste det finnas marginaler i produktionen och orden för 

att slutligen fylla slutkonsumentens behov. Prognosen kan baseras på dels tidigare försäljning, 

kundmönster samt allmänna kommande trender. Denna prognostisering kräver dels en 

förståelse för kundens behov samt producenternas kapacitet och orderkrav. Ett vanligt 

problem inom värdekedjan är felaktig prognosering som medför till osålda varor som direkt 

har negativa ekonomiska konsekvenser. (Larsson, 2014). Ur hållbarhetsperspektiv är 

konsekvenserna att företag förbrukar onödiga resurser, såsom fibrer och energi. Detta problem 

har bidragit till diskussioner om framtida brist på bomullsfibrer. Det finns olika sidor av 
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denna diskussion men primärt upplyser den om att den textila industrins överproduktion har 

negativa ekonomiska och miljökonsekvenser. (Carlsson, 2014). 

En av de stora utmaningarna inom värdekedjan är kommunikationen mellan leden. Det 

uppstår skevheter mellan de olika leden då de arbetar i olika tidslinjer och system. Generellt 

kan det beskrivas som att de olika leden talar olika språk vilket försvårar kommunikationen 

och saktar ned flödet. Genom att fokusera på gränssnitten mellan de olika momenten och 

arbeta för att minska detta gap kan företag skapa en starkare värdekedja. Brist på 

kommunikation längs värdekedjan och dess process är ett problem som finns inom alla 

branscher idag, antingen handlar det om en avsaknad av kommunikation mellan leden eller en 

brist på förståelse av vad de olika leden vill kommunicera. I dagsläget finns det en avsaknad 

av personer på arbetsmarknaden med kompetens för de olika IT-system som används inom 

industrin i kombination med förståelse för den textila värdekedjans helhet. Att komplettera 

utvecklad kunskap inom IT med Textile management är något som skulle underlätta en av de 

svagheterna inom den textila värdekedjan. (Larsson, 2014). 

Kommunikationen mellan leden kan också påverkas av geografiska faktorer. Den svenska 

textila industrin har flyttat stora delar av produktionsledet i värdekedjan utomlands. Dels inom 

Europa och Asien men även nu till delar i Afrika.(Affärsvärlden, 2014), (Svd, 2014). 

Kommunikationen påverkas därför av språk och kulturbarriärer. Den avgörande faktorn till att 

antingen lägga produktion utomlands är priset. Idag förs en diskussion om det moraliska och 

etiska ansvaret de svenska företagen har över den delen av den textila värdekedjan som sker 

utomlands. Även ur ett hållbarhetsperspektiv förs det diskussioner om påverkan av de långa 

transportsträckorna. Detta har resulterat i en allt större efterfrågan av närproducerat, dels från 

kunder men även av företagen själva.(Sydsvenskan, 2013). 

För att värdekedjan ska utvecklas bör företag ständigt finna nya lösningar och inkomstkällor. 

Den svenska textilindustrin ligger i underläge jämfört med internationella aktörer när man ser 

till att hitta andra inkomstkällor utöver det textila, tillexempel från kosmetik eller tjänster. Det 

finns ett för stort fokus på den textila produkten längs den svenska textila värdekedjan att 

företagen inte ser andra möjligheter runt omkring sig. En utvidgning av icke textila produkter 

är något som blir mer aktuellt då dels behovet av minskad förbrukning av textila fibrer är mer 

angelägen men även för att skapa en flexiblare värdekedja. Detta kan göras genom en 

utveckling av immateriella produkter såsom service, tjänster och upplevelser. Denna insikt har 

blivit mer frekvent bland svenska företag men förekommer bland desto färre. För att 



26 
 

möjliggöra ett utvidgande av produktgrupper behövs både ett starkt varumärke och en 

välfungerande värdekedja, det finns idag flera exempel på företag som erhåller starka 

varumärken men inte med lika starka värdekedjor. Genom att investera i företagets varumärke 

och fokusera på att effektivisera dess textila värdekedja kan företagen finna framtida 

vinstmöjligheter. (Svengren Holm, 2014). 

Sammanfattningsvis är värdekedjan bara så stark som sin svagaste länk. Alla led är beroende 

av varandra och beroende på företagets infrastruktur är värdekedjan olika känslig. I vissa 

företag stoppas fel beslut upp tidigt medan i andra företag kan ett felaktigt beslut inom ett av 

leden i värdekedjan ha dramatiska konskevenser för slutresultatet. I slutändan ska en lyckad 

värdekedja generera i bra produkter som uppfyller kundens behov, utmaningen med den 

textila värdekedjan är därmed att se, identifiera och definiera kundens behov oavsett om det är 

ett praktiskt behov eller ett emotionellt behov. För att utveckla företagens styrkor längs den 

textila värdekedjan behöver svagheterna först identifieras.  

 

 

Styrkor inom värdekedjan: Skapar värdeökning av produkt, möjligheten att kombinera 

kunskap, flexibilitet i form av samkörning av led, möjlighet att outsourca moment, påverka 

arbetet med hållbarhet och slutligen är värdekedjan bra på att utformas sig utifrån 

efterfrågan. 

Svagheter inom värdekedjan: Storleksberoende, kräver befintlig kapacitet, 

kommunikationsproblem mellan leden, hållbarhetsansvar, beroende av prognostisering, 

avsaknad av utveckling av produktgrupper för att vidga inkomstkällor och ledens beroende av 

varandra skapar sårbarhet inom värdekedjan.   
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 4.3 Hur kan svagheterna i den textila värdekedjan vara gynnsamma för en 

examinerad Textil produktutveckling och Entreprenörskapsstudent? Vilka 

möjligheter till framtida yrkesroller kan finnas i svagheterna?  

 

Utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap är en utbildning som bygger på 

en bred förståelse av hantering av den textila värdekedjan liksom en förståelse för 

affärsmannaskapet bakom den slutgiltiga produkten. Lik den textila värdekedjan bygger på en 

värdeökning av fiber styrs den till lika stor del av andra faktorer långt bort ifrån enbart 

material. Dessa faktorer nämns i den tidigare frågeställningen. För utbildningen Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap är förståelsen för dessa faktorer avgörande för att 

skapa och bevara utbildningens relevans, att alltid utvecklas med samtiden och marknadens 

behov har varit utbildningens grund sedan starten. (Nilsson, 2014). 

Utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap grundades utifrån en avsaknad 

från arbetsmarknaden av personer med kompetens för hela den textila värdekedjan. Utifrån 

studenternas kunskaper av Textile management kan studenterna själva välja vilka led eller 

områden de vill fortsätta att fördjupa sig i. En del studenter gör det medvetet, andra omedvetet 

genom val av fördjupning inom de olika projekten som utförs genom utbildningens tre år. 

Studenter har bland annat valt att fokusera på hållbarhetsaspekter, funktionella behov och 

varumärkesutveckling. (Carlsson, 2014). 

Genom intervjuer med professorer och ansvariga på Textilhögskolan framkommer det att 

utbildningen kan tillfredsställa många behov inom den textila värdekedjan men det är svårt att 

belysa enbart en funktion. Dels för att den textila värdekedjan är komplex men även för att 

utbildningens bredd medför att eleverna själva bör finna vilken funktion de har intresse av och 

vill utveckla. Att generellt avgöra ett framtida yrke för hela utbildningen är ineffektivt då det 

beror på studentens eget intresse och förutsättningar. Detta kan medföra en tillfällig förvirring 

hos studenten då de inte vet vilket ben de ska stå på samtidigt som det bidrar till en bred 

kunskap vilket är den faktiska orsaken till utbildningens grund. (Svengren Holm, 2014). 

Att studenter vid utbildningen väljer att utgå från inköpsassistent som första eventuella 

karriärsteget bygger på att det är den position som mest frekvent eftersöks på 

arbetsmarknaden.(Carlsson, 2014). Genomförda intervjuer har visat på att den erfarenhet som 

kommer från en tjänst som inköpsassisten är relevant och givande för framtida arbete inom 
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den textila värdekedjan. Samtidigt har studenter en tendens att förbise övriga potentiella yrken 

inom den textila värdekedjan. Ett karriärsteg som har dykt upp vid flera intervjuer är en 

funktion som konsult inom Textile management hos befintliga företag. Genom olika projekt 

hos olika textila företag kan studenterna tillgodose de kunskaper de har erhållit från 

utbildningen och samtidigt differentiera sig på arbetsmarknaden. Förståelsen för att utveckla 

produkter praktiskt och konceptuellt lärs inte ut textilt i andra lärosäten och detta bidrar till en 

unik utgångspunkt på arbetsmarknaden för studenterna. (Larsson, 2014). 

Genom författarnas observationer av utbildningen och dess studenter framkommer det inte en 

brist av förtroende på kunskap utan en osäkerhet av erfarenhet. Studenterna uppfattar sig 

kunna tillfredsställa de behov marknaden efterfrågar men saknar erfarenhet för att förankra ett 

förtroende. Denna erfarenhet får studenter genom att bedriva olika projekt inom skolans 

väggar men utanför skolans lokaler är studenternas kunskaper fortfarande okända och detta 

medför att studenterna tenderar att söka sig till vanligt förekommande positioner så som 

inköpsassistent för att få dokumenterad erfarenhet från arbetslivet.  

Studenter vid utbildningen får vid första året grundläggande kunskaper av de olika textila 

momenten vid produktion samt överskådning av den textila värdekedjan. Dessa kunskaper 

bidrar till en förståelse av de moment som styr företagens dagliga arbete och planering av den 

textila värdekedjan. Under andra året får eleverna en möjlighet att använda dessa kunskaper i 

projekt som bygger på framtagning av varumärken och produkt med planering av produktion. 

Vid dessa projekt läggs en stor tyngd vid dels framtagning av varumärken, dess hantering och 

kommunikation med marknaden och slutkunden (HB, 2014). Vid intervju med Svengren 

Holm fastslogs det att många företag idag har brister vid hantering av varumärke och det finns 

ett behov för svenska företag att finna ytterligare inkomstkällor genom produktutveckling och 

breddande av produktgrupper. (Svengren Holm, 2014). Detta är något som studenterna vid 

utbildningen får kunskaper om och möjligheten att praktisera genom olika kreativa projekt.  

Under andra och tredje året får studenterna utveckla befintliga kunskaper genom kurser i 

entreprenörskap där studenterna får chansen att starta egna företag med ekonomiskt stöd från 

skolan. Genom att kombinera tidigare teoretiska erfarenheter med praktiska utmaningar 

möjliggörs en djupare förståelse för hantering av värdekedjan och uppbyggnad av varumärke. 

(HB, 2014).  
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Detta är det som är kärnan i utbildningen, att förstå kombinationen av Textile management 

och entreprenörskap för att åstadkomma ett framgångsrikt företag och varumärke. 

Utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap ger studenterna kunskaper hur ett 

varumärke byggs upp och vilka faktorer som påverkar dess värde. För att produktutveckla 

befintliga produkter men även för att skapa nya produktgrupper bör det finnas en genuin 

förståelse för varumärkets kärnvärde, detta är något som lärs ut i utbildningen genom 

seminarium, övningar och projekt. Genom att belysa denna avsaknad på marknaden kan 

studenterna få ett försprång på arbetsmarknaden och finna en yrkesroll som produktutvecklare 

inom varumärkesutveckling. Studenter vid Textil produktutveckling och Entreprenörskap är 

vanligen nytänkande och kreativa och har därför de egenskaper som krävs för att finna nya 

produktgrupper som kan stärka företagets varumärke och öka dess inkomster. (Nilsson, 2014). 

Ett annat problem längs den textila värdekedjan som har uppmärksammats ett flertal gånger är 

företagens ansvar vid produktion utomlands. Det har förekommit flera olika skandaler av 

produktion med orättvisa arbetsvillkor och bristande hantering av arbetsmiljö, samt att det 

finns en ökad förståelse av de negativa effekterna av transnationella transporter. (Arbetet, 

2013).  Detta har genererat i ett ökat intresse och en trend för närproducerat. En annan faktor 

som påverkar denna trend är en ökad förståelse för närproduktionens positiva effekter på 

lokalekonomin. Detta är något som gynnar studenterna vid Textil produktutveckling och 

Entreprenörskap som erbjuds lokala kontakter inom den textila industrin. Utbildning är 

förankrad vid den textila industrins ursprung, dels genom den geografiska faktorn men även 

av den kunskap som finns bevarad i Sveriges textilstad Borås. En annan positiv effekt av en 

närliggande produktion är möjligheten att korta ner ledtiderna längs värdekedjan, då 

möjligheten för effektivare återkoppling är större. De långa ledtiderna beror dels på kö av 

andra produktioner men även på grund av inväntande av godkännande av diverse prover. 

(Hedén & McAndrew, 2005). Studenterna vid Textil produktutveckling och Entreprenörskap 

lär sig verktygen för en effektiv hantering av just olika produktionsprover och hantering av 

beslut inom produktion och projekt. Dessa kunskaper inom Textile management kan sätta till 

nytta genom ett arbete inom exempelvis produktutveckling med ett fokus på hållbarhet.  

En alternativ svaghet som identifierades inom den textila värdekedjan var företagets storlek 

som kan till viss del begränsa hanterandet av värdekedjan, dels i produktions- och 

leverantörsledet men även utifrån förmågan att tillfredsställa detaljistledet. Dessa faktorer 

skapar behov av förståelse av värdekedjans funktion men även möjlighet att tänka kreativ 

utifrån begränsade förutsättningar. Detta lärs ut teoretiskt i utbildningen och studenterna ges 
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även möjligheten att utforska detta praktiskt i projekt i kurser så som Textil innovation och 

entreprenörskap. (HB, 2014). På så sätt hanterandet av den textila värdekedjan ser ut idag 

kräver det dels förståelse för värdekedjans funktion men även förmågan att agera flexibelt. Ett 

arbete längs den textila värdekedjan innebär ett dagligt hanterande av problem som uppstår, 

detta kräver en personer som på ett kreativt sätt kan lösa de problem som uppstår. (Nilsson, 

2014). Utbildningen Textil produktutveckling och entreprenörskap lockar generellt sätt 

studenter som är intresserade av entreprenörskap, som vanligen är kreativa personer som tar 

egna initiativ och har en drivkraft utföra och få saker att hända. Det är en person som besitter 

förmågan att kunna attackera ett problem från flera olika håll. Detta gör att en student från 

utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap besitter egenskaper som är till 

nytta för en person som ska arbeta inom den textila värdekedjan.  

Slutligen åsyftar inte utbildningen på en specifik spetskunskap utan bygger på en större 

förståelse för hela den textila värdekedjans led, processer och moment. En student från 

utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap ses som spindel i nätet och hör 

hemma lite överallt. Utbildningen är tvärvetenskaplig och berör skolans tre ben, teknik, 

design och management. Denna förståelse för hela värdekedjan kommer till studenternas 

fördel i arbetslivet då de har förmågan att mer effektivt kunna kommunicera mellan de olika 

leden med en större förståelse för de olika arbetsuppgifterna och kraven i de olika momenten. 

(Nilsson, 2014) 

 

Den textila värdekedjans svagheter som är gynnsamma för studenter vid Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap: Avsaknad av utvecklande av inkomstkällor i form 

av produktutveckling, Kommunikationsproblem inom värdekedjan, utveckling av hållbarhet, 

prognoserings känslighet och värdekedjans behov av ytterligare entreprenörskap  

Framtida yrkesroller som kan resulteras av dessa svagheter: Konsult inom Textile 

management, produktutvecklare ur ett varumärkesperspektiv, produktutvecklare utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och projektledare utifrån ett entreprenörskapsperspektiv. 
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4.4 Hur kan utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap 

utvecklas för att förbereda studenterna inför ett framtida arbete inom den textila 

värdekedjan? 

 

De styrkor och svagheter inom den textila värdekedjan som har nämnts samt de möjligheter 

som finns för utbildningen i tidigare frågeställningar visar på ett samband mellan 

utbildningens behov att utvecklas jämsides med den textila värdekedjans förändrade behov. 

Att utvecklas visar på förmågan att anpassa sig efter behov.  

En av de viktigaste kunskaperna för ett arbete inom den textila värdekedjan är en förståelse 

för värdeökning av produkten genom varje led. Att efterfrågan överensstämmer med den 

faktiska förädlingen och att slutkonsumenten får vad den förväntar sig, behöver eller skapas 

att känna ett behov av. För att detta ska vara möjligt måste det finnas en effektiv 

kommunikation mellan leden, detta är något som nämndes som en svaghet inom den textila 

värdekedjan. Idag finns det en avsaknad på arbetsmarknaden av personer med kunskap inom 

både IT och en förståelse för den textila värdekedjans helhet. Utbildningen Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap utbildar idag studenterna i en övergripande förståelse 

av den textila värdekedjan. För att utveckla utbildningen efter det behov som efterfrågas på 

marknaden och inom den textila värdekedjan kan det vara vinnande för utbildningen att 

utveckla förstående hos studenterna för de IT-system som generellt används inom den textila 

värdekedjan och inom de olika momenten. Även om det varierar mellan företag i vilka system 

som används kan det vara gynnsamt för studenterna att få en överblick av vilka system som 

brukas vid exempelvis orderläggning, design och planering. I dagsläget lär sig studenten 

redan många användbara program men detta är något som kan utvecklas då IT är ett av de 

viktigaste verktygen inom Textile management och det dagliga arbetet inom den textila 

värdekedjan. Detta skulle ge studenterna en fördel när de beger sig ut i den textila industrin då 

de har kunskaper och ytterligare förmåga att kommunicera mellan de olika leden. De erhåller 

då både en förståelse för den textila värdekedjan samt de IT-system som används samt att de 

förstår och kan visa ödmjukheten för hur viktigt det är att kunna kommunicera mellan de olika 

leden och momenten. (Larsson, 2014). 

För att studenter från utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap ska kunna 

arbeta inom produktutveckling ur ett varumärkesperspektiv skulle utbildningen gynnas av ett 

ytterligare fokus för produktutveckling. Produktutveckling lärs redan aktivt ut i utbildningen 
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men via genomförda intervjuer framkom behovet av en förståelse för breddande av 

produktgrupper som inte är direkt textilrelaterade. Samtidigt som dessa är relevanta för 

textilindustrin, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Produktutveckling som är utbildningens 

utgångspunkt kan appliceras på fler sätt än vad det görs i dagsläget, genom att vidga fokus 

inom produktutveckling kan studenternas förmåga att skapa produkter utifrån ett 

varumärkestänk utvecklas. Produkterna behöver inte bestå av endast textil vara men ska 

samtidigt stärka den textila värdekedjan och bidra till en ökning av företagets inkomster. 

(Carlsson, 2014), (Svengren Holm, 2014). 

Värdekedjan utgår från en samförståelse mellan leden för en slutlig värdeökning av den 

produkt som framställs och säljs till kunden. För att efterfrågan ska matcha produktion och 

utbud utgår företagen från prognosering. Denna prognos bygger på en förståelse av relation 

mellan kundens behov, samhällets utveckling och det som resulterar i framtida behov. 

Utbildningen lär idag ut hur en prognosering går till och studenterna får sätta sina kunskaper 

på prov genom olika textila projekt. Studenterna kommer även i kontakt med företag som 

arbetar med trendspaning och har tillgång till deras tjänster. Utöver detta erbjuds studenterna 

genom utbildningen och övriga Högskolan möjlighet att gå på seminarium där olika 

branschmänniskor med varierande erfarenheter föreläser. Genom att uppmärksamma den 

textila arbetsmarknadens faktiska behov av just prognosering ges studenterna en tydligare 

förståelse och uppskattning för de redskap och möjligheter som ges på skolan. Prognoseringen 

studenterna får utveckla inom utbildningen idag är ofta mode och trendrelaterade, 

prognoseringen är dock även en viktig tillgång vid framtagning av textila produkter som inte 

är mode- och trendrelaterade. Att upplysa studenterna om en vidare syn av prognosering 

skulle bidra till att studenterna får en bredare syn av arbetsmarknaden och en större chans att 

studenterna söker sig till andra yrken inom den textila industrin som inte enbart är 

moderelaterade. 

Textilhögskolan har likt staden Borås ett fokus på hållbarhet och detta är något som 

genomsyrar de flesta kurser inom utbildningen. Tidigare frågeställningar visar på ytterligare 

möjligheter för utbildningen att utvecklas inom hållbarhet genom att stärka och tillfredsställa 

de svagheter inom värdekedjan som resulterar i överproduktion. Som tidigare nämnt kan en 

ökad förståelse för kommunikation mellan leden i form av kunskap om IT-system och 

prognosering bidra till ett mindre glapp mellan produktion, utbud och behov. Ur ett 

hållbarhetstänk är detta avgörande för att bidra till en hållbarare industri och minska onödig 

förbrukning av begränsade resurser. Studenterna skulle gynnas av kurser som bygger på att 
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skapa och utveckla produkter förankrade till marknadens behov samt fördjupande kunskaper 

inom effektivisering och problemfokusering. På så sätt kan utbildningen utvecklas för att fylla 

behovet av en djupare förståelse mellan kommunikationen i den textila värdekedjan och dess 

direkta påverkan av arbetet med hållbarhet.  

 

Hur kan utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap utvecklas?  

Utbildning i förståelse för IT-system inom den textila värdekedjan. 

Produktutveckling utöver textila projekt med fokus på varumärkesbyggande.  

Utvidgning av prognosering utöver mode och trender.  
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4.5 Resultatdiskussion  

 
Syftet med denna uppsats är att se hur svagheter och styrkor i den textila värdekedjan kan 

omsättas i utbildning för att öppna nya arbetsområden inom den textila industrin. 

Resultatdelen redovisar exempel på styrkor och svagheter inom den textila värdekedjan, 

möjligheter för framtida yrkespositioner utifrån svagheter och förslag på hur utbildningen kan 

utvecklas för att förbereda studenterna inför dessa framtida yrkespositioner.  

Under arbetets gång med att finna underlag för resultatdelen möttes författarna av många 

funderingar. Den främsta var; ”vilken del av värdekedjan ska ni undersöka?”, ”värdekedjan är 

för bred för att allmänt kunna studera den”. Dessa påståenden var korrekta men eftersom 

denna uppsats bygger på att skapa en förståelse för en utveckling av utbildningen Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap som har hela värdekedjan som utgångspunkt var det 

inaktuellt att göra en specificering. Denna överskådning av den egentliga komplexa strukturen 

av den textila värdekedjan påverkar resultatet av uppsatsen men visar även på en viktig 

aspekt; utbildningens bredd och generalisering kräver att vid något moment måste studenten 

själv välja ett fokus.  

Resultatet av denna uppsats visar på att det finns en relevans i att stanna upp och analysera 

vad man har framför sig, vad man vill åstadkomma och hur ska man ta sig dit. Uppsatsens 

resultat redovisar hur den textila värdekedjan ser ut i nuläget, var finns svagheterna och hur 

kan de, istället för att ses som svagheter komma till nytta för en student från utbildningen 

Textil produktutveckling och Entreprenörskap? Vidare vad ska åstadkommas med 

utbildningen och hur kan den utvecklas för att få studenterna ut i arbetslivet och till de 

positioner de är ämnade för. Liksom det finns en relevans för företag att stanna upp och 

identifiera sina svagheter och problem är det lika gynnsamt för en utbildning stanna upp och 

utvärdera sig självt för att fortsätta utvecklas.  

Produktutveckling handlar idag om mer än att bara producera. Produktutveckling bygger på 

en förståelse för Textile managements funktion. Genom att kombinera produktutveckling med 

entreprenörskap förbereder utbildningen studenterna inför en framtida karriär, dels inom 

befintliga företag men även som entreprenörer. Syftet är att utbilda studenterna i 

varumärkesuppbyggnad, identifiering av kundprofil, formulering av affärsidé, 

marknadsföring, kalkylering, produktion samt personalpolitik. Detta för att förbereda 

studenterna inför framtiden så de kan undvika att göra alla de fel och misstag som en 

entreprenör kan råka ut för. Stig Nilsson betonar vikten av att även få praktisk erfarenhet från 
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arbetslivet innan studenten utvecklar egna företag och fördjupar sig i det entreprenörskap som 

utbildningen utgår från. Genom erfarenhet från redan befintliga företag kan studenterna dels 

utveckla sina kunskaper men även få tillfälle att lära sig av tidigare misstag utan att det får en 

direkt konsekvens för en själv. Det är kombination av traditionell syn på kunskap och 

entreprenörskap som gör utbildningen intressant på arbetsmarknaden men det skapar 

samtidigt en intressekonflikt hos studenterna inför framtida karriärfokus. Genom observation 

kan schismen identifieras som att studenterna utbildar sig inom ett område, entreprenörskap 

akademiskt när entreprenörskap i själva verket grundar sig i det motsatta. Stig Nilsson har vid 

tidigare intervju (2011) sagt att självfallet går det att utbilda sig till entreprenör och att 

framtidens komplexa verklighet kräver att man utbildar sig inom entreprenörskap medan Jan 

Carlsson vid genomförd intervju uttryckte att entreprenörskap är inget som kan utbildas till 

utan det kräver sina goda idéer och de får man inte genom utbildning. Författarna anser dock 

att de kunskaper och erfarenheter som studenterna får med sig av utbildningens kurser inom 

entreprenörskap är relevanta för ett framtida arbete inom den textila värdekedjan, oavsett om 

det är hos ett befintligt företag eller ett eget startat. Entreprenörskap grundar sig i att skapa 

möjligheter och lösningar i situationer som annars verkar eller anses vara omöjliga. Detta är 

något som kan appliceras på det dagliga arbetet inom Textile management där det 

kontinuerligt handlar om att lösa problem längs produktens förädlingsprocess.  

Resultatdelen ger exempel på styrkor och svagheter inom den textila värdekedjan och utifrån 

svagheterna identifierades möjligheter som kan vara gynnsamma för studenterna vid Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap. Som författarna beskriver i empirin är det dock svårt 

att få en generell bild av den textila värdekedjan och identifiera vilka svagheter och styrkor 

som återfinns då värdekedjan är unik för varje företag. Resultatet visar på de styrkor och 

svagheter som var mest återkommande och som har relevans till utbildningen Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap. Resultatet är där med väldigt beroende av de 

respondenter som deltagit med sina kunskaper och åsikter. Detta medför att resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut beroende på vilka personer som intervjuats och vart deras intresse 

och fokus i värdekedjan främst ligger.  

De yrkesroller som lyftes fram utifrån de svagheter som redovisades var; konsult inom Textile 

management, produktutvecklare ur ett varumärkesperspektiv, produktutvecklare utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och projektledare utifrån ett entreprenörskapsperspektiv som alla åsyftar 

till de byggstenar som finns i utbildningens grund idag. Resultatet visar inte på yrkesroller 

som direkt är oupptäckta eller nya inom den textila industrin men som möjligen inte har 
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uppmärksammats av utbildningen eller av studenterna. Uppsatsens resultat kan få studenterna 

att öppna upp ögonen och se andra möjligheter än vad de själva reflekterat över.  

Utifrån den textila värdekedjans svagheter och de redovisade yrkesrollerna för studenterna 

redovisades även förslag på hur utbildningen kunde utvecklas. Dessa förslag var utbildning i 

en förståelse för IT-system inom den textila värdekedjan, produktutveckling utöver textila 

projekt med fokus på varumärkesbyggand och utvidgning av prognosering utöver mode och 

trender. Genom en fortsatt utveckling av utbildningen finns det ännu större möjligheter för 

studenterna att hitta andra öppningar på arbetsmarknaden eller få en större åtrå i de yrkesroller 

som finns på arbetsmarknaden idag. Det framkom dock under intervjuerna som genomfördes 

att valet av framtida yrkesroll styrs av studentens personlighet, intresse och talang vilket inte 

går att undkomma. Utbildningen är därför medvetet bred för att skapa en förståelse för hela 

den textila värdekedjan medan entreprenörskapet bygger på att studenten kan finna sin egen 

nisch.  

Författarna anser att en större återkoppling till Textile management inom utbildningen hade 

varit gynnsamt för studenterna. Efter denna uppsats skrevs har författarna insett att det finns 

ett samband mellan den textila värdekedjans olika moment och de kurser som läses i 

utbildningen även om det inte är utsagt. Att kontinuerligt påminna studenterna om de olika 

momenten och leden i värdekedjan i alla kurser skulle göra att studenterna får den förståelse 

för värdekedjan och Textile management som eftersträvas i utbildningen. 

Programbeskrivningen av Textil produktutveckling och Entreprenörskap säger att efter 

slutförd utbildning ska studenterna erhålla en förståelse för den textila värdekedjan och en 

förståelse för sambandet mellan processer och aktioner i den textila värdekedjan, samt ha en 

förståelse för samspelet mellan aktörer och marknaden inom det textila området. Genom att få 

studenterna att se kopplingen mellan kurserna och dess kunskaper till den textila värdekedjan, 

samt att utveckla utbildningen i de punkter som redovisats i empirin skulle utbildningens syfte 

bli mer klart för studenterna. 

Avslutningsvis kan det nämnas att övriga studenter på utbildningen Textil produktutveckling 

och Entreprenörskap kände ett intresse av denna typ av uppsats. Inte baserat på ett allmänt 

missnöje med utbildningen utan mer av en förvirring om vad ens framtida yrkesposition är 

inom den textila värdekedjan. Det är viktigt att ha självinsikten att inse att denna förvirring 

även kan bero på nervositet inför kommande steg i karriären, nervositeten kan också ligga i att 

till skillnad från många andra har studenterna från Textilhögskolan redan gjort ett val då de 



37 
 

sökte utbildningen, ett val att nischa sig inför ett framtida yrke inom textil. Oavsett orsak är 

förvirringen ett faktum och likt för att skapa en fungerande värdekedja behöver utbildningen 

har slutfokus. Studenterna vid denna utbildning kan liknas med en produkt i en värdekedja. Ju 

längre studenten går igenom den akademiska värdekedjan, desto mer värde adderas till 

studenten. För att rätt värde ska appliceras måste dock kedjan ha slutfokus. För att maximera 

studenternas värde inför den kommande arbetsmarknaden är det fördelaktigt om Textil 

produktutveckling och Entreprenörskap har ett mer konkret svar på vart studenterna hör 

hemma i den textila värdekedjan.  
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5 Slutsatser 
 

Textil produktutveckling och Entreprenörskap relevans bygger på förståelsen för den textila 

industrins behov. Genom att förstå de styrkor och svagheter inom den textila värdekedjan går 

det att förstå sambandet mellan efterfrågan från arbetsmarknaden i relation till vad 

utbildningen erbjuder.  

Uppsatsen hävdar till att ge förslag på utveckling i utbildningen för att befästa dess unika 

position och för att finna alternativa yrkesroller inom den textila industrin. Det resultatet visar 

på är inte yrkesroller som direkt är oupptäckta eller nya, utan möjligen inte har 

uppmärksammats tidigare av utbildningen eller av studenterna. Det som lyfts fram är den 

individuella påverkan på var studenterna hör hemma i värdekedjan.  

Utbildningens bredd har både positiv och negativ inverkan på studenternas förhållningssätt till 

sin position på arbetsmarknaden. Genom att välja att studera textil har studenten nischat sig 

för arbetsmarknaden men tillskillnad från andra nischade utbildningar exempelvis 

lärarutbildning eller läkarutbildning tillhandahåller inte denna utbildning någon specifik 

yrkesroll vid avslutade studier. Det är däremot är viktigt att vara medveten om att det inte 

alltid är effektivt att jämföra olika tillvägargångsätt på olika arbetsmarknader. Den textila 

industrin är bred och det framkommer i både teorin och resultatdelen att utbildningens bredd 

skapar ingångar till yrkesroller för studenterna, dels utifrån aktuella yrkespositioner men även 

utifrån ett framtidsperspektiv.   

Utbildningen erbjuder studenterna olika verktyg för att hantera värdekedjan och dess moment. 

Verktygen utgår dels från det textila men bygger även på det entreprenörskap som 

utbildningen grundar sig på.  Denna korsbefuktning av teoretisk kunskap och praktisk lära, 

dels textilt men även affärsmannaskapsmässigt gör att dessa verktyg blir unika och 

användbara för studenterna. Utbildningens ansvar är att dessa verktyg är relevanta och 

effektiva utifrån den textila industrins behov.  Studenternas ansvar är sedan att utforska och 

utveckla sina individuella talanger med hjälp av dessa verktyg för att i slutändan möjliggöra 

en förståelse för vad den kan erbjuda den textila industrin.  

För att studenterna ska kunna maximera sina kunskaper måste studenterna själv skapa en 

förståelse för sin nisch.  Uppsatsens resultat kan få studenterna att se andra möjligheter än vad 

de själva reflekterat över tidigare.  
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Sammanfattningsvis visar denna uppsats på sambandet mellan den textila värdekedjans 

utveckling och utbildningens relevans.  Det inte är studenternas slutgiltiga yrkesposition som 

är det väsentliga med utbildningen utan istället dess utveckling för att ta sig dit. Att basera var 

studenterna hör hemma inom den textila värdekedjan på enbart tidigare kunskap eller 

förutfattade idéer är inte verktyget för att finna studenternas talang eller framtida position.  

Det är viktigt att se till nya möjligheter och behov. Uppsatsens bygger på att finna ett hem för 

studenten inom den textila värdekedjan men faktumet är att det väsentliga inte är att finna 

platsen och stagnera. Lik utbildningen behov av att utvecklas efter värdekedjans förändringar 

måste studenterna personligen kontinuerligt utvecklas oavsett om den har hittat hem eller inte.    

 

5.1 Framtida forskning 

 

Uppsatsens resultat och resultatdiskussionen visar på att den individuella studentens talang 

och intresse påverkar var i värdekedjan den enskilda studenten hör hemma. Att då skapa drygt 

30 olika nischer är inte logiskt eller något att eftersöka.  

Däremot framkom det utifrån studier av den textila värdekedjan att det kan finnas i 

utbildningens intresse att formas mer utifrån värdekedjan. Idag finns det fyra 

kandidatutbildningar som baserar på den administrativa delen av värdekedjan, Textilingenjör, 

Textilekonom, Textil produktutveckling och Entreprenörskap och Butikschef. Dessa fyra 

utbildningar delar samma grundmoment under första året för att sedan ta olika riktningar i år 

två och tre. 

En ny struktur skulle vara att det gemensamma första året skulle ses som ett gemensamt basår 

för de fyra olika inriktningarna. Först efter det första år skulle studenterna själva kunna välja 

inriktning utifrån tre olika inriktningar som har struktureras upp efter värdekedjan; 

Producentledet, Leverenstörledet och Detaljistledet.  

Detta medför att studenten får ett år på sig för att skapa en djupare förståelse för den textila 

industrin och värdekedjan innan studenten själv bestämmer inriktning. Detta medför även att 

Textilhögskolan skapar mer attraktivare utbildningar med ett större studentinflytande. 

Innehållen i dessa nya konsultationer skulle troligtvis inte skilja sig allt för mycket från det 

befintliga utan det den nya konsultationen skulle medföra konkretare förhållningssätt till 

värdekedjan och den enskilda studentens framtida yrkesposition. Denna förändring liksom 

den utveckling författarna föreslagit i empirin måste anpassas efter skolans förutsättningar. 
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Därmed föreslår författarna som framtida forskning att undersöka omstrukturering av 

kandidatprogrammet utifrån aspekter såsom ekonomi, tillgång till personal/kompetens och 

politik.   
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7 Bilagor 

7.1 Loggbok  
 

V.13 

Planeringsrapport, inledning och syfte  

v.14 

Redovisning av Syfte och frågeställningar 

Komplettera korrigeringar av inledning, syfte och frågeställningar.  

V.15 

Inledningsdel, påbörjade teoridel  

Första handledningsmöte med handledare Stig Nilsson, pratade om Design management och 

Textile management där vi började fundera på om att ändra fokus.  

Skrev och lämnade in vår planeringsrapport 8/4  

V.16 

Ändrar Fokus från Design management till Textile management och försätter leta 

kompletterande material till teoridel. Ändrade syfte och frågeställningarna för att passa det 

nya fokuset.  

Mailade intervjuförfrågan till de framtida respondenter vi var intresserade av, vi fick positivt 

svar från alla och bestämde tid & datum.  

Mailade även företag som vi senare avstod ifrån att intervjua.  

V.17 

Fortsätter arbetet med teoridelen, underlaget är i princip färdigt. 

Förbereder intervjun med Jonas Larsson 
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Intervju med Jonas Larsson 22/4, efter denna intervju korrigerade vi våra frågeställningar 

ytterligare.  

Handledningsmöte 24/4 för att följa upp våra nya frågeställningar och förvirringar vi hade 

inför ämnet. 

V.18 

Förbereder inför intervju med Jan Carlsson och tänker på hur vi kan förbättra oss sedan den 

tidigare intervjun. 

Transkriberar Jonas Larsson intervjun.  

Intervju med Jan Carlsson 29/4 som bekräftar våra nya frågeställningar.  

Färdigställt teoridel och inledning, påbörjade även resultatdelen med det underlag vi hade.  

Transkriberar Jan Carlsson intervjun. 

Förbereder inför halvtidspresentation och opponering. 

Inlämning av halvtidsrapport sker den 2/5.  

V.19 

Halvtidspresentation & opponering 7/5 där vi fick bra och konstruktiv kritik. Vi valde även 

efter detta att inte intervjua företag då vi ansåg att det inte gav den information som stod i 

relation med uppsatsens syfte.  

Efter opponeringen korregerade vi vårt befintliga material, utvecklade vår metoddel.  

Intervju med Lisbeth Svengren Holm 6/5 som inte går riktigt som vi hade planerat men gav 

oss värdefull information och insikt om det kommande slutresultatet.  

Intervju med Stig Nilsson 8/5 där vi får bra information om utbildningens vision, diskuterade 

även lite uppsatsens utveckling på grund av tidigare förvirring men bestämde för att fortsätta 

på samma spår.  
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V.20 

Transkriberade intervjun med Lisbeth Svengren Holm och Stig Nilsson. 

Avslutade resultatdel en och påbörjade resultatdiskussion. 

V.21  

Avslutade resultatdiskussion, slutsatsen och framtida forskning. Skrev även sammanfattning 

och abstract.  

Möte med examinator Lars G Strömberg och kompletterar resultatdelen med reabilitet och 

valditet.  

V.22 

Gick igenom det sista med uppsatsen och skickade in!! 

26/5 inlämning av uppsats  

Framtiden; 

Förbered opponering. Gör PowerPoint för slutpresentation.  

V.23 

Slutpresentation, opponering & examinering av kandidatarbete 4/6 
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7.2 Transkript intervju Jonas Larsson  

 

Intervjuare: Luisa Alfredsson Blom & Henrik Havas 

 

Respondent: Jonas Larsson 

 

Plats: Textilhögskolan i Borås, Mötesrum Textilhögskolan 

 

Datum: 2014-04-22 Tid: 16.00-16.45 

Intervjuare(I): Hur skulle du definiera Textile management?  

Respondent(R): Det är styrning av den textila värdekedjan. 

 

I: Anser du att vår definition av Textile management som hantering av den textila 

värdekedjan korrekt?  

R: Ja. 

I: Hur skulle ett arbete inom Textile management se ut i praktiken?  

R: Man kan inte ha det som jobb (Textile management/manager). Inom värdekedjan finns det 

mängder av jobb, man kan vara Supply chain manager, man kan vara marknadsföringschef, 

man kan jobba på trendinstitut. Däremot finns inget jobb Textile manager. 

I: Kan man skapa en position med en överblick och ansvar för kommunikationen mellan alla 

parter, som en överskådning av den hela värdekedjan?  

R: Kollar man på olika företag, H&M tex. De har kontroll över hela kedjan förutom 

produktion , i Borås finns det Joel Petersson. Om man skulle definiera en så kallad Textile 

manager inom H&M skulle det var Karl Johan Persson (H&Ms vd).   

I: Du har ju kurser inom Textile management här på Textilhögskolan, vill du berätta om 

dessa?  

R: Dessa kurser handlar om styrning av processer. Man har t ex en kurs i produktutveckling. 

Detta berör styrning av produktutvecklingsprocessen. Vi har brand management och det är 

styrning av hanteringen av processen när marknadsför till kunderna. Vi har logistik, logistic 
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and supply chain management.  

 

I: Vilka moment eller kunskaper i utbildningen tycker du är mest givande för eleverna för ett 

framtida arbete inom Textile management?  

R: Tyngdpunkten ligger inte på ett ställe. Snarare mellan de olika leden.  Problemet idag är att 

det är skevheter mellan de olika leden, de arbetar i olika tidslinjer, olika system. De i 

distribution har inte samma datasystem som återförsäljaren. Detta skapar ett gap mellan kund 

och återförsäljaren. Eftersom kund inte kan styra produktionen måste man arbeta på prognos. 

Då måste man ge kunden ett större utbud för att göra kunden nöjd men kunden kommer inte 

gilla/köpa allt och detta resulterar i reor. Det är i rean man finner gapet. En som arbetar med 

textile management borde fokusera på gränssnitten mellan de olika momenten och bli expert 

på ett visst område för att sedan kunna hjälpa värdekedjor att minska gapet mellan leden.  

I: Hur lärs detta ut konkret i dina kurser? 

R: I logistikkursen lärs det hur man hanterar förädlingsprocessen i värdekedjan. I 

produktutvecklingskursen lär man sig integrationen i inköp.  

Sedan har vi applikationsseminarium där studenterna får se hela värdekedjan och applicera 

sina kunskaper inom produktutveckling och logistik. På dessa delar för att skapa en bättre 

kedja.  

I: De flesta problemen uppstår som sagt mellan de olika leden/momenten på grund av brist i 

kommunikationen. Hur kan man konkret lära ut hantering av kommunikation?  

R: Detta är management filosofi, man lär studenten ett ”språk” så att den kan tala med olika 

aktörer och ödmjukheten att vilja lära sig för att förstå. Och förståelsen att man måste kunna 

förstå varandra.  

Detta är inte lätt och det är svårt att kommunicera inom värdekedjan. Även om värdekedjan 

illustreras linjärt är verkligheten en annan. Allt samkörs och momenten händer parallellt. De 

är många olika parter samtidigt och alla talar olika språk.  

I: Om man skulle vilja arbeta med Textile management vilket skulle vara, idealistiskt det 

första jobbet att söka sig till?  
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R: Logistiker får en bra koll över försäljningsflödet men saknar inblick i designprocessen 

medan en inköpare får en bra inblick i designprocessen men missar delar i logistiken. Om 

man lär sig inköp och logistik får man en bra överblick.  

I: Har ett företags storlek betydelse för behovet av textile management?  

R: Det har inte betydelse för storleken men ju större ett företag är desto mer hanterar de 

värdekedjan och desto större behov har de av textile management.  

I: Skulle en textile managers roll konkurrera med en inköpare på ett mindre företag? 

R: Ja, på ett mindre företag skulle en textile manager vara vd:n. 

I: Hur ser du på framtiden för textile management? 

R: Typen av processer, företag kommer att behöva bli bättre på att hantera hanteringen av 

värdekedjan och ämnet kommer få en större relevans. Folk måste bli bättre på hanteringen 

dels av tid men även av material. Även om folk i värdekedjan är duktiga på sitt område så är 

glappet mellan de leden en orsak till en överproduktion.  

Alla på marknaden börjar bli duktiga på detta, från fristående butiker till H&M. Företag som 

KappAhl har tyvärr en bit kvar. De skulle behöva en bättre insyn. 

I: Vilka utmaningar möter hanterandet av värdekedjan idag 

R: Det är stora reor, returer och detta blir en stor kostnad. Man måste få ner gapet mellan 

kund och produktion. Detta kostar stora resurser, dels ekonomiskt men även på naturen. 

Resurser som vi inte har. Tillgång till fibrer är begränsad. Hållbarhet aspekter, att man ta vara 

på fibrer som kunder inte vill ha. Att man använder sig av bra villkor i produktion.  

I: Vilka moment/led inom värdekedjan är viktigare? Var om man ska lägga fokus, vilka led 

ska man prioritera? 

R: Det beror på vad man har för infallsvinkel. Utifrån en ett ekologiskt perspektiv ska man 

fokusera på hantering av materialresurser och customer care.  
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I: Vilka positiva/negativa konsekvenserna finns det av en centralstyrd värdekedja? 

R: Positivt så blir det effektivt.  Negativt så slukar de fristående konkurrenter och en stor 

centralstyrd värdekedja är svår att manövrera, vissa är duktiga på detta men det tar tid att 

förändra. 

I:Hur upplever ni arbetet med hantering av värdekedjan bland svenska integrerade detaljister? 

R: Tillgången på point of sale är det viktigaste, tack vare den informationen kan de styra sina 

leverantörer och produktioner och på det sättet bygga upp ett starkt varumärke.  

I: Logistik är något som ofta dyker upp när man pratar om supply chain management, hur stor 

del av supply chain management skulle du säga att det är? 

R: Logistik är Supply chain management. 

I: Är supply chain och värdekejdan samma sak? 

R: Nej supply chain och försörjningskedja är samma sak men värdekedjan sträcker sig längre. 

Värdekedjan fortsätter efter försäljning tillskillnad från supply chain.  

I: Textile manager är en definitnation som inte finns idag men som vi anser är likvädrig med 

Supply chain manager fast med en textil inriktning. Håller du med om detta antagande?  

R: Nej eftersom en textile manager skulle ha en större översikt över värdekedjan medan en 

Supply chain management skulle hantera enbart försörjningskedjan.  

I: Butikschefs-utbildningen har idag textile management utskrivet i sin kursplan men med ett 

fokus på detaljistledet snarare än över hela värdekedjan tillskillnad från textil 

produktutveckling. Hur ställer du dig till att om man skulle flytta Textile management till 

TPU istället?  

R: Jag gillar TPU, av den enkla anledningen att den är tvärvetenskaplig och berör skolans tre 

ben; design, teknik och management. Mina utbildningar är mer managament fokuserat med 

lite teknik och inte så mycket design. TPU är det programmet som representerar skolan bäst.  

 

I: Vad är er personliga åsikt om TPUs framtida yrkesroll? Vad anser ni är passande roll för en 

student från Textil produktutveckling och entreprenörskap? 
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R: Arbeten som inte enbart är moderelaterade, utan av även funktionell och teknisk textil som 

t ex SCAN filter, Nordiska filt, Kasthalls mattor, Skyddsvästar för värme.  

Produktutveckling inom funktionella textilier.   

I: Vilken väg tycker du att en TPU:re ska ta ifall hen vill arbeta med textile management? 

R: Kombinera kandidat med en master/magister två år på textile management programmet där 

ex-jobbet fördjupar sig inom hållbarhet så har man tillräcklig kunskap för att arbeta som 

konsult inom Textile management. Den kunskapen man då erhåller är mer än vad man allmänt 

kan om ämnet.  

I: Men om man vill fokusera på något annat än hållbarhet, vilket fokus kan man ta då? 

R: Hållbarhet är något som är populärt idag men IT är en annan aktuell fråga. Idag är de få 

modeföretag som är bra på IT, det finns en avsaknad på marknaden som både kan IT och 

mode.  

I: Vi har ju talat om kommunikationsproblem mellan de olika leden, anser du att IT är språket 

för att kommunicera mellan de olika leden i värdekedjan? 

R: Ja, det har ett smörjande funktion.  
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7.3 Transskript intervju Jan Carlsson  

 

Intervjuare: Luisa Alfredsson Blom & Henrik Havas 

 

Respondent: Jan Carlsson  

 

Plats: Textilhögskolan i Borås, Jan Carlssons kontor 

 

Datum: 2014-04-29 Tid: 09.00-09.40 

 

 

Intervjuare (I): Vi kan börja med att berätta syftet med vår uppsats och det är att vi vill hitta 

alternativa yrkesroller för studenter på utbildningen Textil produktutveckling och 

entreprenörskap i den textila värdekedjan. Vi har undersökt lite kring värdekedjan och Textile 

management. Våra frågeställningar är; Vilka är de vanliga yrkesrollerna i den textila 

värdekedjan för en examinerad TPUare? Vilka styrkor och svagheter finns i den textila 

värdekedjan? Hur kan de svagheter inom den textila värdekedjan vara gynnsamma för en 

TPUare? Hur kan TPU utvecklas för att fylla det behovet?  

 

Du kanske kan börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör här på högskolan?  

 

Respondent (R): Jag kommer inte från akademin själv utan jag kommer från näringslivet så 

jag har hamnat här med en klackspark ungefär. Min bakgrund är ingenjör från början och 

sedan jobbade jag ett antal år på ett amerikanskt företag mest i Europa men även i USA och 

sen 85/86 började jag med ett eget företag. Ett konsult företag inom business management 

eller som process management kan man säga. Det företaget har jag kvar fortfarande men det 

är inte aktivt längre, jag har passerat den åldern. Jag jobbade mest i Europa men även i Asien 

en del också och sen hit till högskolan kom jag i början på 2000-talet. Först bara som 

gästföreläsare men det blev mer och mer så jag jobbade mycket här framtill för ett par år 

sedan. Då framförallt med att bygga hela den delen som kallas business och management på 

högskolan och den bestod från början egentligen bara av textilekonomutbildningen. Sen har 

jag varit med och byggt upp hela masterutbildningarna samtidigt med första basen på TPU 

och butikschefutbildningen. Det gjordes på 2000-talet huvudsakligen, 2005-2010 ungefär höll 

vi på med det. Sen de sista åren har jag jobbat mycket med utbildning, mest med 
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management, fashion management och applied textile management programmen. 

 

I: När vi har pratat med Stig Nilsson har vi förstått att du har haft en stor del i TPU och vad 

tycker du visionen med TPU var när det startades upp?  

 

R: Varför det startades, bakgrunden till det hela var att man ville bygga ut den delen som är 

business, därför att om man tittar på och reflekterar över Textilhögskolan totalt sett är att det 

det enda nationella universitetet inom denna bransch där du utbildar studenter inom detta. 

Tittar du på hur den branschen ser ut idag, hela spektret, hela värdekedjan och alltihopa så är 

det huvudsakligen business. Det finns ett utrymme för ett visst antal designers, men det är inte 

så många och det finns utrymme för ett visst antal ingenjörer men det är inte heller så många 

och det är ganska tekniskt inriktat men den stora arbetsmarknaden och behovet finns inom 

business management. Då hade vi som jag sa bara textilekonomerna men det behövdes flera 

som kunde specialisera sig på annat och det var så TPU kom upp. Butikschef eller hade vi 

ingenting på tillexempel och sen så har du det som är emellan där med TPU som är det här 

mellan konstnärlig design, innovation och business. Så det var anledningen och historien har 

väl visat att det var någorlunda rätt tänkt. Sen tror inte jag att man kan utbilda innovatörer, 

man måste ju vara innovativ med någonting men det är det utbildningen kan ge verktygen för. 

 

I: Vad tycker du utbildningen har blivit till idag?  

 

R: Jag har inte riktigt bra koll, den är ju treårig nu, ser man på söktryck och tidigare studenter 

som har kommit ut visar det på att den har en funktion. Om man tittar på arbetsmarknaden 

och era möjligheter så är det väldigt brett, ett brett område och det tycker jag är väldigt bra. 

Man hittar sin roll på arbetsmarknaden när man ser helheten och förstår sammanhanget 

tydligare och därför tycker jag att TPU är väldigt bra för den är bred och innehåller både 

produktutvecklingselement och businesselement och lite tekniska element. Sen så kan det ju 

alltid bli bättre. 

 

I: Och det leder till nästa fråga, ifall du anser att det saknas något i utbildningen och om du 

tycker den kan utvecklas på något sätt?  

 

R: Det finns en begränsning på vad man hinner med på tre år men eftersom fältet är så brett så 

hinner man nog på de första två åren hitta sin egen passion och då kanske det skulle vara bra 
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att ha som möjlighet att välja den vägen på ett djupare sätt det sista året och specialisera sig på 

det som man brinner för själv. Den textila värdekedjan har vi rätt hyfsat täckt men det som är 

syftet med allt vi gör har vi kanske inte riktigt täckt. Fashion tillexempel, det är så mycket mer 

än textila fashionprodukter det är hela media-biten, hela livstils-biten, allting hänger ihop. 

Den helheten kanske vi inte har, framförallt inte på media och kommunikation som blir 

viktigare och viktigare. Vi har försökt få in det litegrann men det är fortfarande lite marginellt. 

I: Utöver TPU som handlar även vår uppsats om värdekedjan och textile management så vi 

har några frågor kring det också. Vilka utmaningar av värdekedjan tycker du den möter idag?  

 

R: Utmaning idag är att hantera värdekedjan, det är en global värdekedja och det har det alltid 

varit då råvarorna har funnits där råvarorna har funnits och bomullen har växt där bomull 

växer osv. Men både mellan råvarorna och slutkunden så är det ett globalt flöde idag, och den 

stora utmaningen i framtiden och även idag är att hantera det på ett sådant sätt så att det inte 

tar för lång tid och att det inte är för dyrt, och att det är mer inriktat mot totalekonomi än bara 

subekonomi. Om man tittar på vad som verkligen är produktens andel av det som står på 

prislappen så är det oerhört lite och tar du arbetslönen också så är den försvinnande lite och 

det är den vi flyttar runt i hela värdekedjan. Jag har aldrig någon gång sett ett pris där hela 

produktens värde, material och tillverkningar har besått av mer än 20 % av det som står på 

prislappen snarare tio eller 15. Så det är en stor utmaning att göra det här mer tillgängligt, det 

har börjat komma tillbaka lite att producera mer lokalt också och det är en början.  

 

I: Vilka moment i värdekedjan tycker du är viktigast och vart bör man lägga fokus och 

prioritera?  

 

R: Jag tror man bör titta mycket mer på helheten, ekonomin och i sista ändan ska det finnas en 

kund till det du gör. Råmaterialen är idag där dem är och mellan dessa två försöka få en bättre 

helhet istället för att suboptimera produktion där och distribution där osv. Sen tror jag att det 

finns en annan utmaning i att omdefiniera vad som är produkten. Jag tror att man måste 

komplettera hela produktutbudet med mer immateriella produkter. 

 

I: Då går vi över till TPU i det hela, Vilka kunskaper är givande för elever inför ett framtida 

arbete inom textile management?  
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R: Att ni täcker helhetssynen. Det tycker jag är den största styrkan.  

 

I: Om man bortser från helhetssynen och man ska jobba inom textile management vilka 

kunskaper tycker du är mest prioriterande? Och tycker du TPU erhåller dessa? 

 

R: Jag tycker ni får en bra inblick i produktutveckling som är basen för hela företaget sen kan 

man rikta sig mot supply chain management eller mot marknad tillexempel. Men 

produktutveckling är basen för helheten, man får in både de ekonomiska perspektiven och 

kunden och däremellan är produkten. Tittar du på management och flöden hur det går till 

finns produktutveckling alltid där, man bestämmer precis allt utifrån värdekedjan som 

produktutvecklare. Du bestämmer hur det kommer bli, du bestämmer förutsättningarna inför 

kunden, allting bestämmer du.  

 

I: Idealistiskt sätt vilket jobb skulle vara mest givande för en person i vår utbildning att gå 

som första jobb? Vad skulle vara det mest idealistiska första jobb för att verkligen lära sig 

någonting?  

 

R: Inom produktutveckling, det behöver inte vara just inom design men produktutveckling, 

eller logistik. I framtiden tror jag inte heller att det kommer se som nu, att designers utbildas 

på en utbildning och TPU på en annan. Ni hamnar någonstans mellan design eller 

produktutvecklare och ingenjörer och business management. Så om jag vore er så skulle jag 

söka mig till ett jobb på ett lite mindre företag där man verkligen kan få bred kunskap och inte 

bara lära sig en sak utan kan jobba lite övergripande. Och det viktigaste, att inte vara så 

taktisk och tänka vad är bäst ur marknadssynpunkt utan gå på vad man brinner för själv för då 

blir det alltid bäst.  

 

I: Vad skulle du säga är första steget för en nyexaminerad TPU:are? 

 

R: Du sysslar med en kreativ verksamhet som består av idéer och idéer kommer inte från 

läroböcker utan idéer kommer från ett öppet sinne. Det ni har med er från utbildningen är att 

kunna bedöma en sådan idé, är den realiserbar går det att göra något med den idén? Så det 

handlar väldigt mycket om personliga kreativa egenskaper eller idéer och om man sedan 

använder sig av den verktygslådan som ni förhoppningsvis fått med er härifrån så kan man 

komma någonstans. Idéer kommer från att vara otroligt openminded, resa mycket, se mycket, 



56 
 

träffa mycket folk, springa på utställningar, hänga på barer, gå på klubbar, det är det uppstår.  

 

I: Vad är din personliga åsikt i framtiden för en TPUares jobb? Vad skulle du se det mest 

ultimata, är det eget företagande eller är det någon position inom värdekedjan?  

 

R: Det optimala för alla utbildningar är att få ett bra liv. Det viktigaste är en själv, det man har 

med sig själv in i utbildningen och vad man får ut av den. Det vore mycket lättare att säga att 

det är ”inköpsassistent” tillexempel men det går inte att säga så. Jag tycker att det är så som 

jag sa innan, tänka på vad du vill göra själv, ta med dig denhär verktygslådan härifrån 

utbildningen och hur ska jag göra för att förverkliga det du vill göra. 
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7.4 Transkript intervju Lisbeth Svengren Holm  
 

Intervjuare: Luisa Alfredsson Blom & Henrik Havas 

 

Respondent: Lisbeth Svengren Holm   

 

Plats: Textilhögskolan i Borås, Lisbeth Svengren Holms kontor 

 

Datum: 2014-05-06 Tid: 16.15-16.55 

 

 

Intervjuare (I): Vi kan börja med att berätta syftet med vår uppsats och det är att vi vill hitta 

alternativa yrkesroller för studenter på utbildningen Textil produktutveckling och 

entreprenörskap i den textila värdekedjan. Vi har undersökt lite kring värdekedjan och textile 

management. Våra frågeställningar är; Vilka styrkor och svagheter finns i den textila 

värdekedjan? Hur kan de svagheter inom den textila värdekedjan vara gynnsamma för en 

TPUare? Hur kan TPU utvecklas för att fylla det behovet?  

 

Du kanske kan börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör här på högskolan? 

Respondent (R): Jag är professor i Fashion management med inriktning på design 

management, kommunikation och hållbart mode.  

 

I: Om vi börjar prata lite allmänt om värdekedjan först. Vilka utmaningar tycker du 

hanterandet av värdekedjan möter idag. Och vilka problem stöter företag ofta på vid hanterat 

av värdekedjan?  

 

R: Det är ju en väldigt stor fråga, värdekejdan är från idé genom hela processen fram till kund 

så det är svårt att svara på det då den består av så många olika delar och olika delar har olika 

svårigheter.  

 

I: Vid tidigare intervju när vi pratade med Jonas Larsson nämnde han H&M som är bra på 

hantering av värdekedjan och även om de inte sköter produktionen utan har valt att outsourca 

det så anser vi att de ända har en kontroll över hela då de beställer dem tjänsterna.  



58 
 

 

R: Jag är övertygande om att han har rätt i det han säger att H&M är jätteduktiga och är därför 

de har blivit så stora. Att de har varit duktiga på att organisera värdekedjan. I och med ju 

större de blir desto mer makt får de också, så alla leverantörer anpassar sig efter H&M så det 

blir en självuppfyllde profetia där eftersom de kan utföra makten.   

 

I: Han nämnde även KappAhl som har en mindre bra kontroll på över alla led i värdekedjan. 

Är det något annat företag du tänker på som exempel då utöver H&M och KappAhl?  

 

R: Vi pratar ofta om Zara som är duktiga på vissa delar i värdekedjan men mindre duktig på 

andra delar. Men alla mindre företag har problem då de kanske inte kan utöva den kontroll 

som större företag har. Sen är det många av de mindre företagen som är väldigt beroende av 

sina producenter för att få en produktion, det är ingen som äger sina egna fabriker längre och 

då är man väldigt beroende av att man får tag på producenter och fabrikörer som är duktiga 

och det är beroende på att du själv är duktig på att hitta dessa. Så där kan det finnas brister. 

Det beror på kompetensen inom företaget.  

 

I: Om man ser det från ditt perspektiv vad anser du att man bör lägga fokus på i värdekedjan 

för att få ett bra arbete inom hållbarhet i värdekedjan?  

 

R: I designprocessen tänker man på om kläderna kan återvinnas eller användas länge. Val av 

producent, man har ju inte möjlighet att välja fritt bland producenterna och många är kanske 

upptagna med stora försäljare och då är det inte lätt att komma in som liten. Så då som större 

storlek har man större möjlighet att välja, jag tycker att företag som tillexempel Lindex och 

KappAhl skulle kunna välja mer. Nu kan inte jag hur de gör när de väljer så jag kan inte säga 

att de är dåliga på det men jag vet att både Indiska och H&M är noggranna när de väljer.  

 

I: Om man ser ur hållbarhetsperspektiv så har vi pratat vid tidigare intervju om att gapet 

mellan tillverkare och kund är för stort och att det inte stämmer. Då pratade vi om att bristen 

på kommunikation mellan leden kanske leder till att det inte blir rätt produktion som inte 

avspeglar kundens behov. Det blir reor utifrån överproduktion och det blir både en onödig 

kostnad för företaget liksom det är onödigt ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

R: Ja, det ligger ju mycket i inköp när de stora företagen ska beställa in, tillexempel hur 
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beställer jag in rätt mängd och det är naturligtvis svårt att förutse. Vet vi hur vintern blir? Jag 

vet ungefär vilka trender som kommer, och vi vet att när vintrarna är milda så köper inte 

många utekläder men nu är det helt plötsligt jättekallt och nu kanske man skulle kunna sålt 

vinterkläder. Marknaden är otroligt svårbestämd och jag vet inte om företagen gör några 

speciella marknadsundersökningar för att ta reda på behoven. I andra branscher gör man 

väldigt mycket marknadsundersökningar för att ta reda på vad kunden behöver, tycker och 

tänker. Gör jag en dammsugare kan jag lättare förutse behoven, när det gäller kläder är det 

svårare och de är väldigt flyktiga. Så jag kan förstå att man inte gör så mycket undersökningar 

för att förstå behoven och vilket behov vi tillfredsställer. Funktionsbehoven har vi tillfredställt 

för längesen men det är inte det de handlar om, utan det är andra behov som att vi ska känna 

oss glada, snygga och där gäller det för designern att hitta vad som gör att man kan uppfylla 

vissa emotionella behov.  

 

När man ser på er utbildning Textil produktutveckling så får ni kunskaper om 

produktutveckling och affärsutveckling och så men när man ser på verkligheten och i 

företagen så har man en föreställning av att det är designern som har hand om 

produktutveckling. Men kan det inte finnas andra typer av produkter som skulle kunna tas 

fram på ett modeföretag. Du har ett modeföretag där den enda inkomstströmmen är kring 

kläderna som du säljer, men när du tittar på andra branscher så finns det massa kringprodukter 

så som service, tjänster osv. Så man skulle kunna se att man har textila material som 

utgångspunkt men att de faktiskt kan vidgas. Om jag skulle säga någon brist som jag tycker 

finns i värdekedjan så tycker jag att det är ett för stort fokus på just kläder i modeföretagen 

och att man inte ser till vad är det som är vår kärnkompetens, jo att förstå kundens upplevelse 

kring det. Finns et inte någonting man skulle kunna göra kring detta. Exempelvis är parfymen 

den största inkomstkällan bland väldigt många av lyxmärkerna. H&M har ju tillexempel gått 

in på inredningssidan och Armani har ett hotell, det finns mer möjligheter för ett etablerat 

varumärke att utveckla produkter som dessa. Där tycker jag att svenska företag är för snäva.  

 

I: Meningen med denna uppsats är att vi vill hitta en generell yrkesroll för TPU som ska 

finnas där som ett mål att arbeta mot och ett stöd för att utveckla utbildningen och då har vi 

pratat under alla intervjuer vad en möjlig yrkesroll för en examinerad TPUare skulle kunna 

vara. Nu har vi ju pratat en del om varumärkesbyggande och vad tror du om ett alternativt 

arbete som konsult i ett företag?  
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R: En möjlighets skulle kunna vara ett arbete på en konsultbyrå då textil är ett 

kunskapsområde som de ofta inte har täckt och så kan det vara nischat mot 

varumärkesbyggande.  
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7.5 Transkript intervju Stig Nilsson  
 

Intervjuare: Luisa Alfredsson Blom & Henrik Havas 

 

Respondent: Stig Nilsson  

 

Plats: Textilhögskolan i Borås, Stig Nilssons kontor 

 

Datum: 2014-05-08 Tid: 13.00-13.40 

 

 

Intervjuare (I): Du har ju koll på vårt syfte och frågeställningar och så som våran handledare 

men vi kan säga att vi ställer ungefär samma frågor inför varje intervju. Detta är frågor om 

den textila värdekedjan och om vår utbildning Textil produktutveckling och entreprenörskap, 

men inför varje intervju så anpassar vi fokuset av frågorna på personens främsta 

kunskapsområde. Så denna intervju kommer mest handla om TPU då du är ansvarig för 

utbildningen.  

 

Men du kan väl börja med att berätta lite om dig och om din roll här på utbildningen Textil 

produktutveckling och entreprenörskap?  

 

Respondent (R): Jag upplever det som att jag som utbildningsansvarig är supervisor över 

innehållet i utbildningen och kursinnehållet. Jag kanske inte har fullt så mycket beslutsrätt 

som jag hade velat eftersom studierektorerna är närmaste chef över mig som har ett 

ekonomiskt perspektiv och jag är väldigt begränsad ekonomiskt kan man tycka men samtidigt 

är det en värdering av vad som är lagom.  

 

I: Vad var visionen med TPU när utbildningen startades?  

 

R: Jag var inte med omedelbart när utbildningen startades, 2004 gjordes beslutet att 

utbildningen skulle stratas men sedan tar det några år innan det implementeras så 2006 drog 

man igång utbildningen och 2007 blev jag inkopplad.  
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I: Vad tycker du utbildningen har blivit till idag då?  

 

R: Det är intressant men frågan är om jag klarar av att ha perspektiv på det här för det är en 

lång resa då. Jag hade en ganska bra uppfattning av vad jag ville eftersträva från början och 

det är att söka sig fram år efter år. Det var ju inget färdigt resultat från början, jag visste om 

att de studenter som sökte sig till utbildningen hade läst på vad programmet innehöll. Nu när 

vi har haft åtta år på oss så känns det och märker jag hur mycket vi har skruvat upp innehållet 

sen första året och alla förstår att det inte är möjligt att vara perfekt från början. Men jag 

känner att jag har haft positionen att hålla i rodret och peka ut riktningen då men man är 

beroende mycket av lärare och resurser, dels ekonomi och lärare. Man kan ju inte ha en 

utbildning av lärare som inte finns utan med dem resurserna som vi har haft och har här så är 

de det som har blivit.  

 

I: Det är ju lite det som är målet med vår uppsats att man är nöjd med det man har men man 

söker ändå en förbättring.  

 

R: Ja, precis det är ju så och det är det som ligger i entreprenörsandan. Man är aldrig nöjd och 

man kan aldrig luta sig tillbaka. Så det är ett pågående arbete, om 10 år kommer det vara 

något annat och då kommer det ändå fortsätta utvecklas ytterligare.  

 

I: Är det något idag i utbildningen som du känner saknas? Eller något som kan utvecklas?  

 

R: Mer marknadsföring. Vilket beror på att vi inte har haft lärare till det, man kan hoppas att 

man ifrån HIT i och med omorganisationen eventuellt kan komma med kunskaper från den 

vägen. Men jag skulle vilja hellre få in kunskaper utifrån från näringslivet egentligen hellre än 

akademiska. Jag skulle vilja ha textil marknadsföring framför mode marknadsföring för du 

kan inte vara säker på hur modet kommer se ut i framtiden. Den student som går här idag ska 

även kunna fungera om 20 år i olika sammanhang.  

 

I: Om man går in på värdekedjan då ihop med TPU, vilket moment eller kunskaper i 

utbildningen tycker du är mest relevant för en student som vill jobba någonstans inom 

värdekedjan?  

 

R: Jag brukar säga att de två viktigaste kurserna överhuvudtaget är materiallära och 
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företagsekonomi som är grunden till allt. Så det är ju golvet att stå på. Sen att utgå ifrån 

produkt med olika tekniker, det är ju just det här hanterandet, affärsmannaskapet. Så det är ju 

ett mynt med två sidor det här. Produkten på ena sidan och aktivt tillhandahållandet till 

marknaden på andra sidan, marknadsföring och de måste ju ha varandra för att tillhandahålla 

sig. Den som bara är marknadsförare, det faller sig platt till slut. Det fungerar i ett par år eller 

så men sen så visar det sig. Det ser man om man tittar på entreprenörer att de är väldigt 

noggrann med att hålla i sina produkter. Ingmar Kamprad vet vad det är han säljer för något, 

han är alltid intresserad och som entreprenör. Det har ju blivit ett modeord nu under några år 

att luta sig mot imagen och tar det väldigt allvarligt så.  

 

I: Men om vi går vidare med värdekedjan då så vilka är det utmaningar eller vanliga 

problemen som man brukar stöta på vid hantering av värdekedjan? Vilka är styrkorna och 

svagheterna?  

 

R: Svårigheten var att kunna vara tillräckligt bra på allting samtidigt, det är man inte. Och det 

är samma sak med utbildningen, vi blir inte kompletta i den. Så utmaningen är att söka efter 

svagheterna hela tiden, och så är det även i produktionen. Att ständigt vara beredd på att lyfta 

där det är som svagast. Varje arbetsdag består av att lösa problem, det låter inte så roligt men 

det är verkligheten. Man vet inte på morgonen när man börjar arbetet vad det ska bli för 

någonting under dagen men det man kan göra är att göra sig beredd på svårigheter och 

uppdatera sig. Att ständigt vara beredd på vad är det för frågeställningar vi kan förvänta oss 

och vänta på att lösa det i så fall.  

 

I: Hur tycker du företag konkret kan förbättra sin hantering av värdekedjan? Vad ska man 

fokusera på att försöka förbättra?  

 

R: Igen att identifiera de svaga länkarna. Därför har varje företagsledare gärna en coach, det 

är populärt att ha någon att kunna ringa till. Någon gammal styrelseordförande eller någon 

som vart med, någon som kan ge inputs. Det tror jag är ett typsikt modernt beteende att man 

har en mentor på något sätt.  

 

I: Har företagets storlek någon betydelse vid hantering av värdekedjan?  

 

R: Det är klart att man vill säga ja. Men det är inte säkert. Men av egen erfarenhet av mitt 
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tidigare företag var ett arbete med värdekedjan ovärderligt. Jag tror att jag stötte på samma 

framgångar och motgångar som andra företag gjorde, både stora och små. Men jag kan bara 

säga tror.  

 

I: Från tidigare intervju med Jonas Larsson så nämnde han H&M som ett företag som 

arbetade väldigt bra med värdekedjan och så nämnde han KappAhl som har en lite längre väg 

att gå. Har du några exempel på företag som är lite bättre och sämre på hantering av 

värdekedjan?  

 

R: Till min förvåning så tror jag han har rätt om H&M, man förväntar sig att så som de agerar 

i verkligheten så är de väldigt hårdförda både mot leverantörer och personal. Men samtidigt så 

verkar de väldigt medvetna om vad de gör. Sen vet jag inte om jag kan tillräckligt mycket om 

Lindex och de här. GinaTricot vet jag inte, fastän de har varit de här som alla pratar om som 

de framgångsrika. H&M har ju varit lokomotivet som ligger före alla andra men Gina har 

framställt som någon uppstickare, gör man bara som dem så går det framåt. Men jag vet inte, 

om man får se verkligheten av det så vet jag inte. Sen så finns det dem som bara tuffar på och 

bara finns till verkar det som. Det är svårt att se utifrån vad det är dem gör rätt och vad det är 

dem gör fel.  

 

I: Under intervjun med Jonas Larsson så pratade vi även om svagheter i värdekedjan och då 

pratade han om brist på kommunikation mellan de olika leden. Då utvecklade vi en tanke att 

det är ett kommunikations problem i språken som man talar mellan ledan, och det är ju olika 

IT-system då. Och då sa han att det finns en brist på förståelse och kunskap av IT-system och 

samtidigt en brist för förståelse av värdekedjan. Är det något du känner igen? 

 

R: Nej, men det är något som är intressant för det är inte osannolikt. Överhuvudtaget har 

förtag alltid problem med kommunikation, det ser man även här i huset också. Man har alltid 

klagat på att det kommuniceras för lite och man vet inte vad som händer i andra ändan. Och 

där kan man se en skillnad på storleken på företaget, man säger att 20-30 personer i ett företag 

är optimal storlek för att kunna ha en kompakt verksamhet med en god kommunikation där 

man vet vad alla gör, men sen tar det slut sen blir det dinosauriekomplex framändan vet inte 

att något odjur är på väg att äta upp bakändan. I mindre företag är det kortare beslutsvägar 

vilket är en fördel för dem. 
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I: Vi har även haft en intervju med Lisbeth Svengren Holm och då pratar hon om att man 

lägger ett för stort fokus på huvudprodukten, den textila produkten i värdekedjan. Företag har 

inte har så stort fokus på andra inkomster, att i Svenska företag lägger man inget större fokus 

på att utveckla andra produkter så som kosmetikprodukter eller accessoarer. För det är ändå 

där man kan tjäna mycket pengar, t.ex. genom parfymer. Vad tycker du om det? Kan du hålla 

med?  

 

R: Det handlar om i vilken mån företag vill differentiera sig, jag har varit med om många 

gånger att företag har en överdriven drift av att differentiera. De har en övertro på att de 

kommer generera i pengar om man även satsar på skor om man ändå är bra på kläder, men det 

innebär mer utgifter bara. Mer onödig lagerhållning och sådär så jag är väldigt imponerad av 

företag som lyckas hålla sig inom sin bransch och blir bra på vad det är dem gör. Det är alltid 

imponerande när man som affärsman och entreprenör att inse vad det är man är bra på. För då 

kan man tjäna pengar också.  

 

I: Vilket skulle vara det idealistiska första jobbet för en TPUare?  

 

R: Om vi tar en generell TPU-student som söker sig till ett jobb. Jag tycker det är olämpligt 

att starta företag genast. Det är det här med att komma in i ett system och få ett kontaktnät. 

Om jag anser att inköpsassistent är en väldigt central position men samtidigt så vill jag inte 

trampa textilekonomerna på tårna för vi är ju egentligen inte inriktade mot inköp bara. Men 

om jag ska peka åt något håll åt ett jobb så är det ett intressant ingångsjobb, där man inte 

tjänar några särskilda pengar men man får vara mitt i smeten.  

 

I: Vad är din personliga åsikt om en TPUs student framtid? Vad skulle en exemplarisk roll 

vara?  

 

R: Det skulle vara en projektledare, själva funktionen. Som man hela tiden har framför näsan. 

Alla de som arbetar som projektledare eller som produktutvecklare dem är ju från början alltid 

ingenjörer eller designer från början och de är ju egentligen för smala för det. De har inte 

tänket, de blir tvungna att utveckla instinkter där men de har inte de automatiskt att kunna 

marknadsföra och det här. Photoshop, indesign kurser och sådär ni måste ha med er det. Tänk 

vad behändigt när ni hamnar på ett jobb. Säg ett litet företag och kommer in med alla dessa 

kompetenser på en gång. Där står en arbetsledare som kanske har drivit sitt företag i 25 år och 
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känner att det finns osynliga väggar överallt, han kommer inte vidare. Det behövs någon som 

för företaget vidare in i 2000-talet.  

 

I: Under vår intervju med Jan Carlsson så pratade han om att eftersom vi har en så pass bred 

utbildning så vore det bra om man under sitt tredje år skulle kunna inrikta sig mer mot vad 

man själv är intresserad av. Så då formades en idé av att under tredje året skulle kunna välja 

en av tre inriktningar, t.ex. entreprenörskap, produktion eller hållbarhet. Vad anser du om en 

idé som denna?  

 

R: Jag tycker hållbarhet är en för liten grej trots allt. Men idén med en inriktning i tre delar 

under sista året är inte dum. Ni skulle veta hur mycket vi har diskuterat detta de senaste 5-6 

åren och vi har spånat i det här. Man slänger ut sig saker som vem här på skolan sysslar med 

att ta fram moderna kläder. Vi har mode och designeleverna men de är konstnärligt inriktade. 

Men vem håller på med kommersiella kläder egentligen? Vem har hand om industriella kläder 

och profilkläder? När vi har spånat i det så kan man tänka sig att vi har tre olika linjer 

eventuellt då, men det stupar på att vi inte har budget till det. Det blir för stora kostnader och 

för små klasser. Att ha MD och TD på 15 elever är egentligen inte bra, ingenjör master är 4-5 

i klassen, den kommer bara försvinna i omorganisationen. Man behöver klasser med 30 

elever.  
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