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Sammanfattning  
 
Titel: Inköpsassistent – vem får jobbet? En studie i konkurrensen mellan textila utbildningar i 
Borås. 
  
Författare: Sandra Carlqvist och Sanna Ulander 
  
Handledare: Sven-Erik Hänel, Textilhögskolan  
   
Typ av arbete: C-uppsats i Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning 
15 högskolepoäng  
  
Institution: Textilhögskolan  
  
Språk: Svenska  
  
Huvudämne: Hur står sig en student från programmet Textil produktutveckling med 
entreprenörs- och affärsinriktning (TPU) gentemot konkurrerande programstudenter från 
Textilekonom och KY-Teko när de söker jobb som inköpsassistent?  
  
Bakgrund: TPU är ett nytt program och i juni 2010 går den första avgångsklassen ut med 
kandidatexamen. Ingen fastställd statistisk finns över eventuella karriärvägar. Behovet att veta 
vad arbetsgivarna efterfrågar och hur konkurrensbilden ser ut är därför aldrig kartlagd. 
 
Syfte: Genom intervjuer med studenter och företag kartlägga hur en student från TPU bäst 
formulerar sig för att få ett jobb som inköpsassistent. 
 
Metod: Rapporten bygger på en empirisk undersökning. Metoden till denna undersökning är 
intervjuer, personliga och via e-post. 
 
Huvudresultat: En TPU-student står sig bra i konkurrens mot de undersökta programmen.  
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Abstract 

Textile Product Development focusing on Entrepreneurship and Business is a new education 
at the Swedish School of Textiles in Borås. The program was founded in year 2005 and has 
not yet had a full class recieve a bachelor degree. Statistics does not exist over how former 
students are coping with work in the field of fashion and textiles. 
 
After some research we discovered that many students start out their education with a dream 
of becoming a buyer. Since there are two other educations from Borås, Textile Economics and 
KY-Teko, we see that the competition could be stiff in that field. These educations are 
traditionally what employees at buyer offices have studied.  
 
How does a graduate from the newly founded Textile Product Development focusing on 
Entrepreneurship and Business stand compared to the traditionally bound Textile Economics 
and KY-Teko when applying for a job as a buyers assistant? 

 
Out study shows that a graduate from Textile Product Development focusing on 
Entrepreneurship and Business stands well against competition from the other textile 
educations mentioned above. 
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1. Inledning 

Författarna studerar på programmet Textilproduktutveckling med entreprenörs– och 
affärsinriktning, hädanefter nämner vi programmet med dess förkortning TPU. I dagsläget är 
det 138 inskrivna studenter på utbildningen1. 

Konkurrensen är hård mellan textilutbildningarna från Borås. För den arbetssökande är det 
viktigt att kommunicera på rätt sätt för att marknadsföra sig i en rekryteringsprocess. Det är 
då viktigt att förstå vad en arbetsgivare förväntar sig i form av akademiska och personliga 
faktorer. 
 
Vi ser ett behov av att tydliggöra skillnader mellan programmen: 

• Textil Produktutveckling (TPU) 

• Textilekonom 
• KY-Teko 

Anledningen är att TPU-studenter ska kunna differentiera sig gentemot konkurrerande 
textilutbildningar när de söker jobb som inköpsassistent på ett konfektionsföretag. Det i sin 
tur kan hjälpa studenten på väg ut i arbetslivet. 
Grundläggande i vår undersökning är empirin. Den är baserad på ett flertal intervjuer med 
tidigare studenter från olika program, rekryteringsansvariga från tre klädföretag samt ansvarig 
utbildningsledare och samordnare på Textilhögskolan. 

Med intervjuer som bas tror vi att ett resultat kan nås som speglar verkligheten.  

1.1 Bakgrund 

TPU är ett nytt program som startade år 2005 på Textilhögskolan i Borås. Utbildningen är två 
år och det finns möjlighet att läsa ett valfritt tredje år för en kandidatexamen i Teknisk Textil 
med inriktning Produktutveckling. 
Tidigare studenter har avlagt en högskoleexamen efter två års studier. Det finns ingen 
tillgänglig statistik över hur många som fått jobb efter avslutad utbildning. Till hösten 2010 
har 342 stycken personer sökt till TPU-programmet. 80 av de sökande har angett programmet 
som sitt förstahandsval.2 
 
Att undersöka hur marknaden ser ut för yrkesgruppen inköpsassistent tycker författarna är ett 
givande arbete. Önskas arbete inom ett textilföretag måste man många gånger börja som 
inköpsassistent. Det är en första instans då studenten lär känna företaget, textilbranschen och 
vice versa. 

 
Från Textilhögskolan i Borås utexamineras studenter från en rad utbildningar. I samma stad 
finns skolan Proteko som har KY-utbildningar inom Teko och Handel. Textil 
Produktutveckling, Textilekonom och KY-Teko är alla utbildningar som riktar sig till den 
som vill arbeta i inköpsledet. Då TPU är ett nytt program kan det vara svårt för studenter att 
veta hur de ska profilera eller marknadsföra sig. Enligt programbeskrivningen av utbildningen 
ska studenten kunna arbeta i olika textila led.  
 

                                                             
1 E-post från Institutionssekreterare Christina Pettersson, Textilhögskolan (12-05-2010) 
2 Ibid. 



 7 

För TPU-studenter kan en potentiell arbetsmarknad vara yrkeskläder på grund av 
programmets tekniska kurser (se 4.2.1). Dessa kläder ställer ofta höga krav på UV-
beständighet, tvätthärdighet och andra skyddskriterier. Därför har vi valt att intervjua ett 
företag som arbetar med skydds- och profilkläder. Därtill har vi intervjuat två modeföretag, 
eftersom många studenter drömmer om att arbeta med mode. (se 5.1.5) 

 

1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att genom intervjuer med studenter, företag och utbildnings-
samordnare kartlägga hur en student från TPU bäst formulerar sig för att få ett jobb som 
inköpsassistent. 
 

1.2.1 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till TPU-studenter på Textilhögskolan. För sistaårsstudenten kan denna 
rapport fungera som ett underlag när personen söker jobb som inköpsassistent. 
Även konkurrerande program kan använda sig av rapporten för att se vad som skiljer 
utbildningarna åt.  
 
Rapporten riktar sig även till eventuella arbetsgivare som hittills inte varit bekant med 
programmet TPU eller känner till skillnaderna mellan programmen TPU, Textilekonom och 
KY-Teko. Rapporten kan användas som ett underlag för Textilhögskolan i Borås att 
marknadsföra TPU samt att visa skillnaderna mellan de olika programmen. Rapporten bör 
därför vara användbar för en bred målgrupp. 
 

1.3 Problematisering 

Hur bör en utexaminerad TPU-student bäst profilera och marknadsföra sig för att tillsättas 
som inköpsassistent trots konkurrens från etablerade program som Textilekonom och KY-
Teko? 

1.3.1 Avgränsningar 
Avgränsningar som vi har valt att göra är att välja bort möbeltextil, teknisk textil samt 
industriell textil. Detta kan vara bra branscher att jobba inom för en Textil Produktutvecklare 
på grund av den tekniska bakgrunden, men då många börjar utbildningen med en dröm om att 
jobba med mode och konfektion3 är det viktigare att denna rapport fokuserar på den typen av 
textil. 
 
I branschen för teknisk- och industrielltextil är textilingenjörer en stor konkurrent. Att 
undersöka det området samt göra en konkurrensanalys och jämförelse mellan dessa program 
blir en för omfattande rapport för att passa denna C-uppsats. 
 
Författarna är medvetna om att rapporten kan vara aktuell en tidsbegränsad period, eftersom 
marknad och utbildning ständigt förändras. 

 

                                                             
3 Stickprovsundersökning TPU, se bilaga 1 
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1.4 Problemdiskussion 

Problemformuleringen kan påverkas av flera faktorer. Enligt Hartman ska ”frågeställningens 
vidd och ambitionsnivå anpassas efter arbetets omfattning” samt att ”författarens personliga 
förutsättningar måste påverka problemformuleringen”4 Med detta i åtanke är det legitimt att 
använda egna erfarenheter vid formulering av forskningsfrågan. 

Problemet som ligger till grund för undersökningen är den osäkra situation som en 
nyutexaminerad student står inför. Konfektionsbranschen är ett populärt område att söka jobb 
inom, dock är det svårt för TPU-studenter att se hur utbildningen står sig mot KY-Teko och 
Textilekonom när arbete söks som inköpsassistent.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad på sju kapitel. Första kapitlet består av inledning, bakgrund, syfte, 
problematisering och problemdiskussion. Därefter följer kapitel två där val av metod 
presenteras med en rad underrubriker angående varför. Kapitel tre är teori, där introduceras 
läsaren till olika uppsatser författarna tagit del av. Fjärde kapitlet handlar om textila 
utbildningar i Borås. Därefter följer kapitel fem till sju med empiri, analys och till sist slutsats 
och rekommendationer.  

                                                             
4 Hartman, S. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, Natur och Kultur s.23-24 
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2. Metod 

Enligt Backman5 bör metoden beskriva detaljerat det totala tillvägagångssättet vid 
observationerna. Anledningen till en detaljerad redovisning är replikation och evaluering. En 
replikation visar metoden så att utomstående kan upprepa undersökningen under identiska 
förhållanden, det vill säga att någon kan kontrollera resultatet. Evaluering innebär en 
värdering av empirin, synpunkter på vald metod och problemställning samt en uppskattning 
av slutsats och tolkningar.  

2.1 Val av metod 

Avsikten från rapportstart var att göra en litteraturstudie, men då det saknas tillförlitliga 
publicerade källor har författarna fokuserat på den empiriska undersökningen. Som metod har 
författarna valt att göra kvalitativt och kvantitativt präglade intervjuer, personliga och via e-
post.  

2.1.1 Motiv för val av metod 
Att kombinera olika intervjutekniker är grunden för vår undersökande rapport. Motivet till 
detta är att på ett effektivt sätt samla in värdefull fakta. Enkelheten är en bidragande faktor till 
författarnas val av respondenter. Vi tror att personliga intervjuer ger en mer sanningsenlig bild 
av ett svar än vad en enkätundersökning gör. Undersökningen kräver på grund av geografiska 
hinder att vissa av intervjuerna sker via mailkorrespondens med respondenten. Det bidrar till 
olika typer av intervjuteknik. 
 
Vid en intervju så måste svaren tolkas av intervjuaren, därför är den hermeneutiska läran rätt 
för författarnas uppsats. Hermeneutik står för just läran om tolkning.6 
 
För att bilda en egen uppfattning om vad studenter på Textilhögskolan drömmer om att arbeta 
med gjorde vi en stickprovsundersökning. Resultatet av undersökningen valde vi att 
underkänna på grund av dess irrelevans till rapportens syfte. Eftersom det är TPU som 
granskas gjordes en ny undersökning via e-post som enbart riktade sig till TPU-studenter.  
 

2.1.2 Alternativ metod 
Enkätformulär kräver noggrann planering. Enligt Ekholm, Fransson7 krävs det att man är 
välbekant med frågeområdet för att kunna ge tydliga svarsalternativ till respondenten.  
I seriösa sammanhang behöver det ibland ske en utprövning för att ta fasta på enkätens 
språkliga form och innehåll. En fördel med intervju istället för enkät är att man inte behöver 
räkna med bortfall som annars är vanligt i enkätundersökningar . 
Ett alternativ kan vara att göra alla intervjuer skriftliga. Det kan vara att föredra för 
respondent och intervjuare, då tidsbokning inte är nödvändigt. Men för intervjuaren är det 
positivt att göra personliga intervjuer då man får en närmare kontakt med respondenten och 
tydligare kan se skiftningar i tonläge, mimik, gester och övrigt kroppsspråk. Det kan vara 
avgörande för hur intervjuaren i nästa läge tolkar svaret och gör en utvärdering av hela 
intervjun.  

                                                             
5 Backman. J (1998) Rapporter och uppsatser Lund, Studentlitteratur, s.37  
6 http://www.ne.se/lang/hermeneutik  (2010-04-28 kl 15:19) 
7 Ekholm. M, Fransson. A, (1975) Praktisk intervjuteknik Stockholm, Almqvist & Wiksell Förlag AB s. 88 
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2.1.3 Urval av respondenter. 
Författarna anser att två typer av urval har gjorts, dels ett typiskt urval, det vill säga individer 
som är typiska för den bakomliggande population som man senare vill uttala sig om. Samt ett 
rent bekvämlighetsurval, individerna i undersökningen är valda därför att de är lätta att nå och 
att få svar ifrån. 
Det typiska urvalet är passande till undersökningen då de utvalda personerna stämmer bra i 
ålder och kön för den grupp individer som vår rapport riktar sig till. Bekvämlighetsurvalet är 
sällan vetenskapligt accepterat, detta är viktigt att notera och ha i åtanke då resultatet 
analyseras. 8  
 
Respondenterna i vår undersökning är utvalda för att ge ökad förståelse till vår 
problemformulering, de är dels före detta studenter och dels personal från konfektionsföretag. 
De före detta studenterna har utbildningar med tydlig textil känsla och har fått jobb inom 
konfektionsbranschen efter avslutade studier. Två av dem är utbildade på Textilekonom- 
programmet på Textilhögskolan och två stycken är utbildade på den tvååriga utbildningen 
KY-Teko på Proteko i Borås.  
Av resterande tre respondenter i undersökningen jobbar två med rekrytering till sina 
respektive företag, MQ och KappAhl. Den tredje arbetar som inköps- och logistikchef på 
arbets- och profilklädesföretaget Björnkläder. Det är mycket viktigt för rapporten att 
författarna får deras syn på rekrytering och utbildning. Författarna har även valt att intervjua 
en person från Textilhögskolan som jobbar med kontakten mellan skola och företagsvärlden.  

2.2 Kritisk granskning av metod 

Att välja personliga intervjuer som metodform bidrar till att tolkningsarbetet blir mycket stort. 
Sammanställning av intervju är en tolkningsfråga. Respondenten väger in egna värderingar 
och erfarenheter i svaren eller kanske missförstår frågan i sitt utgångsläge. Att intervjuarna är 
två personer som ställer frågor kan bidra till olika tolkningar beroende på röstläge, utseende, 
klädsel, dialekt och andra moment som en person omedvetet kan utstråla och den andra 
omedvetet bedömer. Därför har författarna valt att fokusera på att en av dem ställer frågor 
medan den andra skriver svaren. På så sätt kan respondenten förhoppningsvis ha lättare att 
lyssna och svara på frågorna. 
 
I en skriftlig intervju kan intervjuaren inte framhålla eventuella följdfrågor direkt som under 
en intervju ansikte mot ansikte. Ett annat problem är att respondenten kan missuppfatta den 
skrivna frågan. Detta är ett problem då resultatet eventuellt byggs på misstolkningar. 

 
Författarna är kritiska till sitt sätt att utse respondenterna, det hade varit att föredra ur ett 
forskningsperspektiv att använda sig av ett statistiskt urval. Då måste man dock räkna med ett 
visst bortfall och använder man sig av bekvämlighetsurval så är det oftast noll procent i 
bortfall. Statistiskt urval kanske hade haft större säkerhet men de personer vi valt har ändå 
varit representativa för den målgrupp vi undersökt. Eftersom rapporten ska skrivas under kort 
tid, anser författarna att detta är ett argument för urvalsmetoden. Det finns inte tid till att ta 
hänsyn till bortfall. 
 
För att vara garderad mot grundläggande fel som kan uppstå i en intervjusituation så har 
intervjuaren jobbat aktivt att motverka dessa. Exempelvis presenterades intervjufrågorna i ett 
tidigt skede för handledaren där han gav feedback som författarna tog hänsyn till inför 
intervjun. 
                                                             
8 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.htm  (2010-04-22 09:27) 
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Intervjuaren har hållit ett lugnt tempo då intervjutiden var presenterad i förväg redan vid 
tidsbokning av intervjun. I ett fall har frågorna presenterats i förväg via mail eftersom 
respondenten efterfrågade det.  
 
Författarna har använt sig av boken Praktisk intervjuteknik av Ekholm och Fransson9 för att 
lära sig mer om intervjuteknik och undvika de vanligaste misstagen. 

2.3 Diskussion om validitet 

Vår empiri är baserad på kvalitativt präglade intervjuer med tidigare studenter, personal-
rekryterare på företag och en representant från Textilhögskolan. Författarna har även gjort en 
kvantitativt präglad undersökning med enbart TPU-studenter.  
 
Att använda sig av både en kvalitativt och kvantitativt präglad undersökningsmetod bidrar till 
ett bredare resultat på två nivåer. Att enbart använda sig av många respondenter behöver inte 
betyda att resultatet blir bättre. Författarna har valt att gå djupare i de tre personliga 
intervjuerna som i sin undersökande karaktär kan informera mycket.  
 

                                                             
9 Ekholm M, Fransson A Praktisk intervjuteknik 1975 Stockholm, Almqvist & Wiksell Förlag AB sid. 94 
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3. Teori 

För att författarna ska bilda sig en uppfattning om hur rekrytering kan gå till inom olika 
branscher har de sökt på tidigare B-uppsatser, C-uppsatser samt examensarbeten på hemsidan 
uppsatser.se. Här följer tankar och resonemang från dessa rapporter, det avslutas med en 
sammanfattning kring dessa källor. 
 

3.1 HR är Hett 

I C-uppsatsen HR är HETT av Johanna Sols från Högskolan i Kalmar (2008) diskuteras hur 
Human Resources (HR) gör för att rekrytera ”rätt” personal.10 Enligt Sols finns det olika 
styrfilosofier, en hård och en mjuk. Den mjuka styrfilosofin strävar efter att höja personalens 
värdeskapande förmågor genom personalutveckling och motiverande ledningsformer. Den 
filosofin strävar efter att åstadkomma en stark företagskultur. Sols skriver vidare att en 
personalidé består av tre delar med fokus på vem, vad och hur.  
Vem är det man anställer och vilken kompetens ska medarbetaren inneha?  
Vad får medarbetarna i utbyte från organisationen?  
Hur agerar organisationen för att behålla och utveckla sina anställda? 
  
Sols har intervjuat många HR för att de ska ge sin bild på hur de rekryterar och vilken 
styrfilosofi de har. Kerstin Lindvall-Duffy(HR på SEB) talar om betydelsen av att hitta 
personer som är ”mer förändringsinriktade och förändringsorienterade”  
 

3.2 Vad sägs – en strategisk kommunikationsplan för Swepart Verktyg AB 

Vad sägs – en strategisk kommunikationsplan för Swepart Verktyg AB, en magisteruppsats av 
Nina Hansson vid Lunds Universitet (2008).11 Hansson har kartlagt hur det ser ut för en 
specifik grupp studenter i sitt sätt att kommunicera med ett specifikt företag men också 
företagets sätt att kommunicera med studenterna.  
Enligt Hansson är det inte säkert att du upplever samma gränser som de runt omkring dig, 
med gränser menas till exempel kön, utseende och yrke. För vissa är gränser förknippat med 
oövervinneliga barriärer eller osäker mark. Men det kan också förknippas med nytänkande 
och utmaning. Hansson har skrivit mycket om hur denna grupp studenter ser på ”världen” 
såsom marknadsföring, kommunikation och vad som anses attraktivt i yrkessammanhang 
vilka normer och värderingar tar studenten med sig från skolan till yrkesrollen?   
 
Hansson upplevde att studenterna hade en ganska passiv inställning till arbetsmarknaden, och 
flera respondenter sa att de inte håller sig uppdaterade alls eftersom de har några år kvar på 
sin utbildning. I undersökningen framkom det att det inte fanns någon konkurrens mellan 
studenterna på samma utbildning.  
 

                                                             
10 http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:228526  (2010-05-06 14:20) 
11 http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1318002  (2010-05-06 15:00) 
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3.3 Produktutvecklingsprocessen - En djupstudie i hur ekonomer, designers 
och designchef samarbetar i en produktutvecklingsprocess 

Under våren 2009 skrevs en kandidatuppsats av Grethe Landén och Malin Vaher från 
Södertörns Högskola i ämnet Produktutvecklingsprocessen - En djupstudie i hur ekonomer, 
designers och designchef samarbetar i en produktutvecklingsprocess.12. 

 
Att ekonomer och designers har olika bakgrunder och motstridiga intressen kan påverka 
samarbetet och kommunikation dem emellan. Motstridiga intressen mellan dessa parter beror 
på olika bakgrund och olika intressen vid utveckling av en produkt. Får inköpare och designer 
svårt att komma överens väger inköparens ord tyngre då det är denne som ansvarar för hur 
resurserna ska fördelas.  
 
Ett samarbete mellan ekonomer och designers i en produktutvecklingsprocess är viktigt för att 
få en konkurrenskraftig slutprodukt. Designerns personliga intressen kan i många fall skapa 
konflikter. Personliga intressen kan exempelvis vara att designerns egen smak och stil kan gå 
före företagets. Det kan vara problematiskt för inköparen att påpeka detta då risken finns att 
designern tar det personligt.  
 
Inköparen i studien började arbeta på det undersökta företaget för tio år sedan som 
inköpsassistent. Hon ansvarar idag för inköp för hemavdelningens sortiment ”säsong”, vilket 
innefattar områdena jul, påsk och trädgård. Hennes främsta arbetsuppgifter är att ha kontakt 
med leverantörer, utvärdera dem och att leta efter nya. Hon har även kontinuerlig kontakt med 
lager och varuhus, samt arbetar med logistik i form av hur produkterna ska paketeras och 
distribueras. Hon strävar hela tiden efter att få fram ett säljande sortiment.  
 
Designern i studien har en akademisk bakgrund från bland annat textilutbildningen på 
Konstfack. Hon började som praktikant på företaget för tio år sedan och blev sedan assistent, 
idag är hon designer för textil på hemavdelningen. Hon är ensam ansvarig för hela 
textilsortimentet och arbetar därmed med flera produkter samtidigt.  
Ibland sker designen från grunden, men lika ofta köper och tittar designern och inköparen 
tillsammans på prover. De diskuterar hur sortimentet ska se ut, det kan handla om allt från 
mönster, modell, kvalité till färg. 
 
Landén och Vaher kom fram till i sin rapport att företaget och de intervjuade skulle må bra av 
att försöka arbeta efter en mer tydlig projektplan för att kommunikationen mellan medarbetare 
skulle bli bättre när kompromisser måste göras. De grundade sin analys på djupintervjuer.  

 

3.4 Sammanfattning 

Den teoretiska ramen för rapporterna fokuserar på ord som differentiering, kommunikation 
och human resources (HR), viktiga komponenter att lyfta fram när en student söker jobb. Att 
vara ansvarig för anställning av rätt mänskliga resurser till företag ligger hos HR-avdelningen. 
Teori som lämpar sig bäst för TPU är att differentiera sig och inte ta upp likheter med andra 
program utan visa det som är unikt istället.  
 

                                                             
12 http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:224024  (2010-05-06 22:03) 



 14 

4. Utbildningar, Textilhögskolan och Proteko 

I kapitel fyra kommer utbildningarna TPU, Textilekonom och KY-Teko presenteras i sin 
helhet. Skillnaden mellan de tre programmen är att TPU är bredare för arbete i det textila 
ledet, Textilekonom fokuserar mest på ekonomi och KY-Teko har 27 veckors praktik. 

4.1 Jämförelse mellan program 

För att förstå vad som är unikt för programmen har författarna gjort två olika kartläggningar. 
Först har information samlats in om hur utbildningarna marknadsför sig via 
distributionskanaler såsom hemsida och programkatalog (se 4.1.1-4.1.3). Därefter har 
programmens olika kurser granskats och sammanställts i två tabeller över gemensamma och 
individuellt utformade kurser (se 4.2.1). 

4.1.1 Textil Produktutveckling med Entreprenörs- och Affärsinriktning 
TPU-programmet marknadsför sig genom att locka med bred kunskap.  
”Här får du alla möjligheter att testa gränserna. Triggas du av nya textila idéer som 
exempelvis Smart Textiles? Ett begrepp för intelligenta textila material som du kommunicerar 
med. Eller affärsidén med uppbyggnaden av Gina Tricot-butikerna på kort tid?” 
”Vi vill att du ska ha ett starkt intresse. Därefter kanske du utvecklar en passion för dina 
tankar.” 

”Tänk på att det ska vara roligt! Då blir det också bra! Textilämnet erbjuder en hel värld med 
möjligheter!”  

Detta är citat tagna från Textilhögskolans hemsida där utbildningen TPU marknadsförs.13  

Läsaren kan under rubriken ”karriärvägar” se informationen ”att efter avslutat program kan 
studenten arbeta med textil produktutveckling, som entreprenör inom ett företag, med eget 
företag inom textilområdet eller med arbetsuppgifter i den textila värdekedjan”. 14 

4.1.2 Textilekonom 
Textilekonomutbildningen marknadsförs på följande sätt: 
 
”Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textilrelaterade näringslivet, inom inköp 
och produktutveckling såväl som tillverkning, handel och logistik”15 
 
Under rubriken ”Karriärvägar” för textilekonomer finns citatet 
 
”Efter tre år på textilekonomutbildningen kan du arbeta inom det textilrelaterade näringslivet, 
med exempelvis inköp, produktutveckling, tillverkning, handel och den textila värdekedjan. 
Eller varför inte skapa din egen roll i modevärlden? För en kreativ ekonom finns alla 
möjligheter!”16 
 

                                                             
13 http://www.hb.se   (2010-04-13 kl 10.38) Se referenslista för korrekta steg på hemsidan. 
14 http://www.hb.se   (2010-04-13 kl 10.45) Se referenslista för korrekta steg på hemsidan.  
15 http://www.hb.se (2010-04-18 20:30) Se referenslista för korrekta steg på hemsidan.  
16 http://www.hb.se  (2010-04-18 20:41)Ibid. 
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4.1.3 KY-Teko 
En kvalificerad yrkesutbildning skall svara mot ett verkligt behov inom näringslivet. Därför 
krävs det att näringslivet också deltar i utformningen av utbildningen. KY är en 
eftergymnasial utbildning som bygger på ett tätt samarbete mellan näringsliv och olika 
utbildningssamordnare. Dessa utbildningar är tvååriga och leder till en kvalificerad 
yrkesutbildningsexamen. I Protekos utbildning ingår bland annat projektarbete som ofta 
genomförs i grupp och lärande i arbete (LIA), en tredjedel av utbildningen är arbets-
platsförlagd på utvalda värdföretag, totalt 27 veckor uppdelade på olika perioder.17 
 

4.1.4 Sammanfattande tolkning 
Om man tolkar dessa beskrivningar så anser vi att TPU-utbildningen vill förmedla att 
studenten kan arbeta med vitt skilda delar inom textilindustrin såsom inköp, logistik och 
produktion. 
 
Textilekonomutbildningen och KY-Teko har klarast definierat vad den utexaminerade 
studenten kan arbeta med. Förmodligen eftersom utbildningarna är äldre än TPU och har bäst 
statistik över vad studenterna gör efteråt.  
 

4.2 Kurser 

Här följer en specifik redovisning av vilka kurser som ingår i varje utbildning. Därefter finns 
en lättöverskådlig tabell över gemensamma kurser och en tabell där de individuella kurserna 
presenteras.  

Textilekonom (Totalt 180 poäng) 
• Organisation I, 7,5 högskolepoäng (hp) 
• Organisation II, 7,5 hp  
• Redovisning och budgetering, 7,5 hp  
• Externredovisning II, 7,5 hp  
• Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp  
• Ekonomistyrning, 7,5 hp  
• Marknadsföring, 7,5 hp  
• Strategisk marknadsföring II, 7,5 hp  
• Logistik, 7,5 hp  
• Internationellt företagande, 7,5 hp  
• Management och estetik med inriktning mot modekommunikation, 7,5 hp  
• Inköp, 7,5 hp  
• Forskningsmetodologi i företagsekonomi, 7,5 hp  
• Statistisk analys, 7,5 hp 
• Trikåteknik, 7,5 hp  
• Väveriteknik, 7,5 hp  
• Textil materiallära med provningsteknik, 7,5 hp   
• Färg och beredning, 7,5 hp  
• Konfektionsindustriell fördjupning, 15 hp  
• Hållbar affärs- och produktutveckling, 7,5 hp  
• Kreativt affärsmannaskap, 7,5 hp  
• Examensarbete (för kandidatexamen inom företagsekonomi), 15 hp 

 
                                                             
17 http://www.proteko.se/Page/Utbildning.aspx  (2010-04-22 10:08) 
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Textil Produktutveckling med Entreprenörs- och Affärsinriktning (Totalt 180 poäng) 
• Textil materiallära med provningsteknik, 7,5 högskolepoäng (hp)  
• Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7,5 hp  
• Industridesign, 7,5 hp  
• Företagsekonomi med inriktning mot affärs- och produktutveckling, 7,5 hp 
• Väveriteknik, 7,5 hp 
• Funktionell textil, 7,5 hp  
• Trikåteknik, 7,5 hp  
• Konfektionsteknik, 7,5 hp  
• Textil fördjupning, 15 hp  
• Design management, 7,5 hp  
• Färg och beredning, 7,5 hp  
• Entreprenörskap och affärsutveckling, 15 hp 
• Examensarbete (B-uppsats), 15 hp  
• Projektstyrning, 3 hp  
• Färglära för produktutveckling, 4,5 hp  
• Digital produktvisualisering, 7,5 hp  
• Management och estetik med inriktning mot modekommunikation, 7,5 hp  
• Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp  
• Produktutveckling – varukonstruktion, 7,5 hp  
• Examensarbete (C-uppsats), 15 hp  

 
KY-Teko (Totalt 90 poäng) 

• Textil materiallära, 4 poäng 
• Väveriteknik, 5 poäng 
• Trikåteknik, 5 poäng 
• Färg och beredningsteknik, 5 poäng 
• Konfektionsteknik, 5 poäng 
• Inköp, 5 poäng 
• Företagsekonomi, 3 poäng 
• Marknadsföring, 3 poäng 
• Engelska, 2 poäng 
• Kvalitetsstyrning, 2 poäng 
• Miljökunskap, 2 poäng 
• Datorteknik, 5 poäng 
• Kommunikation, 2 poäng 
• Examensarbete, 5 poäng 
• Lärande i arbete (LIA), 27 poäng 
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4.2.1 Övergripande översikt 
De textila baskurserna, det vill säga kurs ett till fem i tabellen nedanför, är gemensamma för 
de tre undersökta programmen. 
 
Gemensamma kurser för programmen 
Textilekonom TPU KY-Teko 
Materiallära, 7,5 
högskolepoäng 

Materiallära, 7,5 
högskolepoäng 

Materiallära, 4 poäng 

Väveriteknik, 7,5 hp Väveriteknik, 7,5 hp Väveriteknik, 5 poäng 
Trikåteknik, 7,5 hp Trikåteknik, 7,5 hp Trikåteknik, 5 poäng 
Färg och beredning, 7,5 hp Färg och beredning, 7,5 hp Färg och beredningsteknik, 5 

poäng 
Konfektionsindustriell 
fördjupning, 15 hp 

Konfektionsteknik, 7,5 hp Konfektionsteknik, 5 poäng 

Flertalet olika ekonomikurser 
 

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

Företagsekonomi, 3 poäng 

Management och estetik med 
inriktning mot 
modekommunikation, 7,5 hp 

Management och estetik med 
inriktning mot 
modekommunikation, 7,5 hp 

- 

Inköp, 7,5 hp - Inköp, 5 poäng 
Marknadsföring, 7,5 hp  - Marknadsföring, 3 poäng 
Examensarbete, 15 hp Examensarbete, 15 hp Examensarbete, 5 poäng 
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Individuella kurser för programmen 
Textilekonom TPU KY-Teko 
Organisation I, 7,5 
högskolepoäng 

Grundläggande 
affärsmannaskap längs den 
textila värdekedjan, 7,5 
högskolepoäng   

Engelska, 2 poäng 
 

Organisation II, 7,5 hp  Industridesign, 7,5 hp  Kvalitetsstyrning, 2 poäng 
 

Redovisning och budgetering, 
7,5 hp  

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

Datorteknik, 5 poäng 

Lönsamhet och finansiering, 
7,5 hp 

Textil fördjupning, 15 hp Kommunikation, 2 poäng 
 

Ekonomistyrning, 7,5 hp Design management, 7,5 hp Examensarbete, 5 poäng 
Strategisk marknadsföring II, 
7,5 hp 

Entreprenörskap och 
affärsutveckling, 15 hp  

Lärande i arbete (LIA), 
27 poäng 
 

Logistik, 7,5 hp Examensarbete (B-uppsats), 
15 hp  

Miljökunskap, 2 poäng 
 

Internationellt företagande, 
7,5 hp 

Projektstyrning, 3 hp 
 

 

Forskningsmetodologi i 
företagsekonomi, 7,5 hp 

Färglära för 
produktutveckling, 4,5 hp 

 

Hållbar affärs- och 
produktutveckling, 7,5 hp  

Digital produktvisualisering, 
7,5 hp  
 

 

Kreativt affärsmannaskap, 
7,5 hp 

Textil projekt- och 
affärsutveckling, 15 hp 

 

Statistisk analys, 7,5 hp Produktutveckling – 
varukonstruktion, 7,5 hp 

 

Externredovisning II, 7,5 hp  Funktionell textil, 7,5 hp  
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5. Empiri 

5.1 Resultatredovisning av intervjuer 

Författarna har intervjuat före detta studenter (se 4.3.1) från utbildningarna Textilekonom och 
KY-Teko som numera arbetar i konfektionsbranschen. Detta för att förstå deras inställning till 
arbetsmarknaden, konkurrenssituationen samt för- och nackdelar med deras utbildning. 
Författarna har även intervjuat tre olika företag (se 4.3.2) i konfektionsbranschen för att bättre 
förstå vad arbetsgivare letar efter och hur en rekryteringsprocess fungerar.  

5.1.1 Presentation av tidigare studenter 
Hela formuläret med frågor och svar finns att läsa i bilaga 2. 
Redovisning av de tillfrågade.  
 
Anton har studerat KY-Teko på Proteko i Borås. Han tog sin examen juni 2009 och arbetar 
på Uniforms for the Dedicated. 
”Uniforms for the Dedicated fastställdes för första gången 2007 och drivs av personer från 
olika bakgrund och idéer; musiker, illustratörer, designers med mer. Tillsammans bildar de en 
ständigt växande lekplats av mäns mode, musik, och olika former av konst.  
I linje med skaparnas mångfald och dess samexistens, ska de olika skapelserna samspela i 
kombinerade kollektioner samt fortgå individuellt längs med varandra under gemensamt 
paraply.”18 
 
Louise har en kandidatexamen från Textilekonomprogrammet, hon har även studerat vidare 
på magisterprogrammet och hennes examen som blir klar 2010 är Ekonomie magisterexamen 
med huvudområde företagsekonomi med inriktning mot textilekonomi. Nu jobbar hon som 
inköpsassistent på Monki. Från företagets hemsida kommer följande information.  
Monki är en konceptbutik med damkläder. 19  som ägs av Fabric Scandinavia där H&M 
innehar 60 procent av aktierna sedan 2008.20 

 
Karin har en kandidatexamen från Textilekonomprogrammet som hon tog år 2009. Under 
våren 2010 kommer hon bli klar med sin magisterexamen. Nu arbetar hon på H&M som 
inköpsassistent. H&M finns idag i 37 länder och har 76 000 medarbetare 21  

Lisa har en examen från KY-Teko Nu arbetar hon som produktionsansvarig på Fifth Avenue 
Shoe Repair men drömmer om ett att bli inköpare. ”Fifth Avenue Shoe Repair är en 
dedikation till traditionell sömnad, mönsterkonstruktion och den traditionella handeln. 
Kärleken till kvalitet och detaljer kommer alltid att vara vår prioritet.”22  

                                                             
18 http://uniformsforthededicated.com/about/ (2010-05-07 16:15) 
19 http://monkiworld.com/international/#/press(2010-05-07 16:32) 
20 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/hm-koeper-succfoeretaget-bakom-cheap-monday-
weekday-och-monki-200136 (2010-05-07 16:40) 
21 http://www.hm.com/se/omhm__abouthm.nhtml (2010-05-07 16:42) 
22 http://www.shoerepair.se/ (2010-05-07 16:45) 
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5.1.2 Intervjusammanfattning av tidigare studenter 
Tre av de fyra intervjuade respondenterna ville helst arbeta med inköp inom textilbranschen. 
Den fjärde önskade hellre att arbeta med produktion och produktutveckling. Utöver inköp 
ville två av de tillfrågade jobba med marknadsföring. 

Alla respondenterna är kluvna angående utbildningens kvalitet och grundläggande kunskap. 
Anton säger: ”Det finns mycket hål i själva utbildningen Teko där det enligt mig satsas för 
mycket på väldigt brett men kanske inte så djupgående kunskap. Eftersom Proteko erbjuder 
många veckors praktik kan man däremot kompensera hålen i utbildningen och skaffa sig 
kontakter och erfarenhet som är av större värde än själva utbildningen.”  

En student med Textilekonomexamen menar att utbildningen kunde ”vara mer ingående och 
mer riktad mot inköp och mer affärsmannaskap och praktik”. Medan en annan student menar 
att KY-Teko inte innehöll så mycket ekonomi- och marknadsföringskurser som en inköpare 
skulle behöva i sitt dagliga arbete. Däremot framhölls de textila kurserna som bra eftersom 
den grundläggande kunskapen användes dagligen i arbetet.  

Fördelar med sin utbildning anser KY-Teko respondenterna är praktiken där möjligheter till 
arbetslivserfarenhet och kontakter finns. Lisa säger: ”Praktiken helt klart! Utan praktiken 
tycker jag inte att min utbildning alls varit bra om man ska vara helt ärlig. Utan min praktik 
vet jag inte om jag hade varit där jag är idag i min karriär. Det är här man utvecklas”. 

Louise som läste Textilekonom anser att fördelarna med sin utbildning är just att man får en 
högskoleexamen. ”I och med detta är det enklare att söka jobb utomlands. Det ger ett seriöst 
och ambitiöst intryck, jag skulle personligen inte vilja ha lägre utbildning”. 

Nackdelar med respondenternas utbildningar är unisont att de inte håller måttet på olika sätt. 
Enligt Louise var det negativa med Textilekonom att det inte fanns praktik och att kursen 
materiallära var för liten. Men även att det var få föreläsare som inte arbetat i branschen de 
fem senaste åren. Louise menar att utbildning inte alltid krävs för en inköpsassistenttjänst, 
”många har arbetat i butik och har bättre kännedom om volym- produkter och erfarenhet av 
material och så vidare än vad vi har”. Hon tycker även att utbildningen har dålig kunskap om 
”hur man planerar med budget, kollektions storlek samt uppföljning av försäljning vilket är en 
mycket stor del av arbetet”. Andra nackdelar med utbildningen är ”dålig administrativ 
organisation” tycker Karin.  

Lisa från KY-Teko tycker att flertalet kurser inte alls var bra eftersom hon inte har någon 
användning för de i sitt yrke. Däremot anser hon att textila kurserna som Textilhögskolan höll 
i var bra, det vill säga de textila baskurserna som alla program läser (se 4.2.1).  

Vanliga frågor i intervjusammanhang är vilka kurser som ingår i utbildningen, eventuell 
praktik man haft och fördelar samt nackdelar. Eftersom utbildningarna har en del gemensamt 
(se 4.2.1) ställdes frågan vilka utbildningar respondenterna ansåg var deras största 
konkurrenter på arbetsmarknaden. Alla respondenter var överens om att Textilekonom var en 
stor konkurrent men även KY-Teko. Andra utbildningar som nämndes var KY-Handel, Textil 
produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning, Civilekonom och Textilingenjör.  
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För att lättast få jobb som inköpsassistent tycker respondenterna att utbildningarna bör 
innehålla mer praktik, ekonomi, materiallära, produktionskunskap och inköp. Lisa säger: ”Jag 
tycker även att en kurs i förhandlingsteknik ska ingå i utbildningen. Hur och på bästa sätt man 
ska förhandla för att nå det vi vill ha.” Louise fortsätter: ”Mer produktionskunskap, vad du 
ska vara förberedd på när du arbetar med Bangladesh och Kina och så vidare”.  
Överlag framför respondenterna att praktik är viktigt och ekonomi som passar inköpare. Lisa 
berättar: ”Ekonomibiten är grymt viktig. Om man inte har läst ekonomi tidigare så är det 
extremt viktigt att få kunskap hur man ska jobba och tänka inom denna bit. Att få förståelse 
hur man tänker när man sätter priser, jobbar med marginaler, försäljning (vilket kanske inte 
ingår här) vilka varor som säljer bäst och så vidare.” Lisa förklarar: ”Självklart att en 
utbildning ska erbjuda praktik. Med facit i hand så måste man i praktiken göra allt man har 
lärt sig i skolan. Utan det så lär man sig ingenting, enligt mig. När man får använda sin 
kunskap i det dagliga arbetet är den bästa utbildningen enligt mig. Man får en helt annan 
inblick och inser att det är så mycket mera man kan lära sig och lärt sig i skolan.” 

5.1.3 Presentation av företag 
Hela formuläret med frågor och svar finns att läsa i bilaga 3. 
Redovisning av de tillfrågade.  
 
Anna-Lena Wendt, personalman eller personalspecialist sedan 2001 på KappAhl. I Anna-
Lenas arbetsuppgifter ingår ansvar över intern och extern rekrytering. Det ingår även i arbetet 
att vara kontaktperson mellan skolor och företaget, hon tar hand om praktikanter och svarar 
på frågor om uppsatser och examensarbete. I hennes arbetsuppgifter finns även andra 
personalbitar som organisations-frågor, chefsstöd och jämställdhetsfrågor. När KappAhl 
nyrekryterar är det Anna-Lena som skriver annonsen för den tjänst som ska tillsättas.  
KappAhls strategi är inriktad på intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet, företaget finns i fem 
länder där Sverige är den största marknaden. Nyligen utsåg Tidningen Veckans Affärer 
KappAhl till Sveriges bästa arbetsplats när det gäller könsfördelning, andelen kvinnliga 
chefer, jämställdhetsmål och lönespridning. Företaget jobbar mycket med miljö och socialt 
ansvar. De har bland annat en ISO 14001 certifiering och arbetar med det internationella 
samarbetet BSCI (Business Social Compliance Initiative). 

 
Åsa Leffler, HR-koordinator, ansvarig för rekrytering och kompetensutveckling och för 
miljön. Även utformning av annonser för alla positioner från deltid till chefer. Åsa har arbetat 
på MQ i 2,5 år, hon började på företaget vid sidan av sina studier på Göteborgs Universitet 
och fick sedan en fast tjänst.  
Organisationen MQ är ung, 2006 köpte de tillbaka alla butiker som tidigare varit fristående. 
De har fyra olika affärsområden, Dam, Herr, Produktion och Externa varumärken. 
Dam och herr består av interna varumärken, och då är det cirka tre stycken varumärken per 
grupp, det vill säga sex interna varumärken. 
På MQ är det designern som bär det yttersta ekonomiska ansvaret, detta för att designen alltid 
ska stå i fokus. Inköparna hålls inte totalansvariga för den ekonomiska biten. 
 
Hans Gustavsson, Inköps- och logistikchef på Björnkläder sedan cirka 1 år tillbaka.  
Sedan 1991 ägs Björnkläder AB av det danska företaget Sophus Berendsen A/S. År 2005 
firade företaget 100 år. Björnkläder jobbar mycket med miljöcertifiering, socialt ansvar 
genom olika uppförandekoder bland annat med BSCI och ISO 14001. Björnkläder har egen 
produktion och produktutveckling av skyddskläder, handskar och hjälmar.23 
 
                                                             
23 http://www.bjornklader.se/kvalitet.htm  (2010-05-12 10:49) 
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5.1.4 Intervjusammanfattning av företag 
Det är stora skillnader mellan hur många som jobbar på de intervjuade företagen. Antalet 
inköpsassistenter sträcker sig från noll till 28 stycken. Flest inköpare och assistenter sitter på 
KappAhl, och de är också de som nyanställer flest under ett år.  
Vid en nyanställning rekryterar företagen vi intervjuat alltid internt i första hand. Därefter 
görs en utvärdering och behövs det ett större underlag för att tillsätta en tjänst går annonsen ut 
externt. Förstahandsvalet är att annonsera via företagets hemsida och i andra hand på 
facktidningen Habits hemsida fashionnet.se. Björnkläder var det enda företaget som gör 
externrekrytering via arbetsförmedlingen eller tryckta tidningar.  
 
Alla tre företag får många spontanansökningar och anser att det är ett bra sätt för en student 
att presentera sig. Spontanansökningar sparas för att eventuellt användas vid ett annat tillfälle.  
 
Vid rekrytering av inköpsassistent är det på två av tre tillfrågade företagen i första hand 
kortare vikariat som tillsätts, det kan röra sig om semesterperioder eller föräldraledighet. På 
dessa två företag tillsätts det cirka fyra till åtta personer per år, men beroende på yttre faktorer 
som flytt eller varsel kan det variera. 
 
På två av företagen är det ett krav att ha en textilutbildning. På ett av företagen var det även 
meriterande att ha en bakgrund inom företagets butik, detta för att lära känna företagets kund. 
På dessa två företag anställer man bara personer med en textil bakgrund, vanligtvis KY-Teko 
eller Textilekonom, i något enstaka fall från andra KY-utbildningar med riktning mot inköp 
men då är det upp till den sökande att läsa till textilkurserna på egen hand. På ett av företaget 
hade de anställda på inköpsavdelningen ingen textil bakgrund, men utbildning inom inköp, 
alternativt att de varit inom företaget många år och lärt sig yrket den vägen.  
 
De tre tillfrågade företagen säger alla att har studenten väl kommit genom det första nålsögat, 
CV och personligt brev och blivit kallade till intervju, är utbildningen inte lika viktigt längre. 
Då handlar det om att det ska klicka, att personen är rätt för just den tjänsten. Egenskaper som 
ett av företagen nämner som viktiga är att man är flexibel och självgående men också att man 
har en prestigelös inställning, att se sin egen tjänst som en del i en stor kedja.  
 

5.1.5 Intervjusammanfattning med utbildningssamordnare Textilhögskolan 
Hela intervjun finns att läsa i bilaga 4. 
 
Både utländska och svenska företag kontaktar Textilhögskolan regelbundet (cirka 2-3 gånger i 
månaden) för att rekrytera studenter. Allt från företag som tillverkar täcken av siden till 
företag som Helly Hansen som tillverkar sportplagg i avancerade material. 
Företagen vet inte alltid vad de ska fråga efter utan beskriver sitt önskemål och utifrån detta 
vägleder Agneta dem och informerar om skolans utbildningar.  
 
Ett program som många företag numera känner till är Textilekonom och det är många som 
frågar efter studenter från den utbildningen. Magisterprogrammen är också välkända. 
Överhuvudettaget så är skolan välkänd och studenterna härifrån har mycket gott rykte både i 
Sverige och utomlands. 
Efterfrågan på TPU studenter är liten. Därför brukar Agneta fråga företagen vad det är de 
söker. Ibland tror dem att de vill ha en Textilekonom men behöver egentligen en entreprenör 
eller produktutvecklare. Agneta anser att en Textilekonom lämpar sig bättre på tillexempel 
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Gina Tricot och en TPU- student är kanske bättre på ett företag som 8848 eller Helly Hansen 
där man är mera innovativ och tänker i andra banor än trender och färger.  
 
Textilhögskolan bjuder två gånger om året in till företagsdag för att skapa en träff mellan 
studenter och företag och erbjuda praktikplatser, jobb och samarbete i examensarbeten. Vi har 
dessutom en sida på nätet där företag kan annonsera efter studenter, säger Agneta. 
 

5.2 Resultat stickprovsundersökning TPU. 

Hela formuläret med frågor och svar finns att läsa i bilaga 1. 
Eftersom undersökningen var anonym finns här ingen presentation av de 18 respondenterna.  
 
Åtta stycken ville bli inköpare när de sökte till Textilhögskolan.  
Två stycken svarade att de ville jobba med produktion.  
Åtta stycken var osäkra på vad de ville arbeta med, men visste att de ville jobba inom textil 
eller mode. Kanske med designprocess utan att vara designer, alternativt att arbeta med 
beredningsprocesser men också något kreativt eller att vara spindeln i nätet på ett 
textilföretag. Andra yrkesroller inom textilbranschen som också nämnts är stylist.  
På frågan om man ser sina klasskamrater som konkurrenter svarade åtta stycken att så var 
fallet. Sex stycken svarade nej på frågan och fyra stycken var i kluvna. De kan se 
klasskamraterna som konkurrenter men tror och hoppas att de inte är inriktade på samma jobb 
som de själva. Någon nämnde att till en början är vi alla konkurrenter, men sen när vi väl är 
”inne” så kan vi komplettera varandra eftersom vi är många som vill olika saker. Många 
svarade att det som de drömde om att arbeta med när de sökte till Textilhögskolan har ändrats 
under skolgången.  
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6. Analys 

Vår undersökning visar tre parallella verkligheter. Den första tillhör studenten, den andra 
skolan och den tredje arbetsmarknaden. 
Studenten söker till Textilhögskolan med en dröm de vill uppnå och en föreställning om 
utbildningen. Vår stickprovsundersökning visar att många TPU-studenter vill arbeta som 
inköpare. Enligt Textilhögskolans marknadsföring kan en TPU-student jobba med 
arbetsuppgifter i den textila värdekedjan. För en blivande student kan detta tolkas som att man 
kan bli inköpare eller till och med designer. 
 
Skolan, tillhandahåller olika utbildningar som de marknadsför enligt sina principer. 
Textilhögskolan tycker att studenten ska söka textilekonomprogrammet för att bli inköpare, 
men eftersom TPU har kvalifikationerna som krävs så kan studenten lika gärna läsa det 
programmet. Skolans verklighet är alltså en helt annan än vad som marknadsförs. 
Verkligheten när studenten börjar på Textilhögskolan skiljer sig från den ursprungliga 
drömmen. 
 
Arbetslivet är den tredje verkligheten. Det studenten och Textilhögskolan tror sig efterfrågas 
behöver inte vara vad arbetsmarknaden egentligen letar efter i sin personal. Om en student får 
chansen att komma till intervju för jobb som inköpsassistent, har den redan de rätta 
grundkunskaperna. Vid det här skedet av rekryteringsprocessen, intervjun, går företaget 
enbart på personlighet. Eftersom alla program vid Textilhögskolan och Proteko läser 
materiallära, är utbildningens titel inte avgörande. Har studenten den grundläggande 
kunskapen arbetsgivaren efterfrågar spelar det ingen roll om du är från KY-Teko eller TPU. 
 
Eleven påbörjar en utbildning med en annorlunda tolkning av innehållet än vad skolan tror sig 
marknadsföra, men företagen skiljer inte elevernas utbildningar åt vid rekrytering av 
inköpsassistent. 
 
De tillfrågade före detta studenterna ansåg alla att praktik är det viktigaste i utbildningen. 
Eleverna från KY-Teko får värdefulla kontakter via sin praktikperiod som resulterar i arbete 
på företagen. Kanske skulle Textilhögskolans studenter med sin akademiska examen värderas 
högre i en rekryteringsprocess om en praktikperiod hade ingått i utbildningen. Skulle praktik 
bli verklighet vore en studie om konkurrensen mellan KY- och högskoleexamen i en 
rekryteringsprocess en intressant fortsatt studie. 
 
Av de gjorda intervjuerna kan vi tyda att de före detta studenterna inte upplever sina 
klasskamrater som konkurrenter, men att de i första hand tror att andra utbildningar, som 
Proteko, Textilekonom och Textilingenjör utgör de största hoten. Detta ser vi även i tidigare 
forskning, enligt Hansson ”Vad sägs – en strategisk kommunikationsplan för Swepart Verktyg 
AB” ser sällan studenter sina klasskamrater som konkurrenter även fast de eventuellt kommer 
söka samma typ av jobb. I vår stickprovsundersökning märker vi att mindre än hälften av 
respondenterna på TPU ser varandra som konkurrenter. Vi tror att det kan bero på två 
faktorer, dels att TPU består av små klasser och en nära relation uppstår där man inte tänker 
på varandra som rivaler. Den andra faktorn är att klassen kanske inte upplever sig som en 
homogen grupp och tror att alla söker olika typ av jobb.  
 
Vår undersökning visar att de tillfrågade företagen alltid påbörjar rekryteringsprocessen 
internt. KappAhl och MQ framhöll att textilutbildning var en självklarhet för att ens komma 
till intervju, detta anser vi är motsägelsefullt eftersom utbildning är ett krav men rekryteringen 
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sker ändå internt. Är studenten nyutexaminerad ökar inte chansen att bli anställd trots 
utbildning. Internrektrytering kan minska chansen att hitta rätt person eller ta in nya förmågor 
med annorlunda synsätt, värderingar och bakgrund i företaget. Ur HR är Hett intervjuas 
Kerstin Lindvall-Duffy (HR på SEB) om hur viktigt det är att hitta personer som är ”mer 
förändringsinriktade och förändringsorienterade”. Vi kan dra en parallell till konfektions-
branschen som ständigt är i rörelse och snabba beslut tillhör vardagen. Att vara flexibel är en 
nyckelegenskap menar Åsa Leffler som jobbar med rekrytering på MQ. 
Vi tror att företagen går miste om potentiell arbetskraft då nyutexaminerade studenter har ett 
stort intresse för branschen, viljan att arbeta samt kunskap. Personen skulle kunna vara en 
tillgång i företaget. Internrekrytering är inte bara negativt. Har studenten tagit sig in på 
företaget, finns det stora möjligheter att utvecklas och växa. Internrekrytering kan vara en 
säker karriärstege.  
 
Överlag fann vi en positiv inställning till TPU. Rekryteringsansvariga framhöll dock vikten av 
att profilera sig bättre och lyfta fram det unika i utbildningen. I uppsatsen Vad sägs – en 
strategisk kommunikationsplan för Swepart Verktyg AB av Hansson upplevde hon att 
studenterna hade en passiv inställning till arbetsmarknaden och flera respondenter höll sig inte 
à jour. Vi tror att det är ett problem eftersom de få gånger företag rekryterar externt läggs 
annonser ut på företagets egen hemsida alternativt via branschsidor. Håller sig inte studenten 
uppdaterad är chansen stor att missa en chans att rekryteras. 
 
Enligt Landén och Vahers uppsats Produktutvecklingsprocessen - En djupstudie i hur 
ekonomer, designers och designchef samarbetar i en produktutvecklingsprocess uppstår 
konflikter mellan inköpare och designers då de har olika intressen i produkt-
utvecklingsprocessen. En TPU-student tror vi har bättre förståelse för båda yrkesrollerna på 
grund av utbildningens karaktär, studenten läser både ekonomi och olika designprocesser. Det 
kan minska eventuella konflikter.  
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7. Slutsats och rekommendationer 

TPU-programmet står sig bra i konkurrens mot KY-Teko och Textilekonom. Det är inte 
namnet på programmet som är det viktiga utan att studenten får den textila baskunskapen som 
är ett krav i många företag för att få jobb som inköpsassistent.  
Att se sina klasskamrater och vänner som konkurrenter är ett måste. I takt med att 
utbildningens popularitet ökar kommer fler studenter utexamineras. Det är upp till studenterna 
att marknadsföra utbildningen TPU på arbetsmarknaden, det är inget studenten kan förlita sig 
på att Textilhögskolan ska göra.  
 
Praktik är ett bra sätt att marknadsföra sig mot ett företag. Det finns en kurs man kan läsa på 
Textilhögskolan som heter fältstudier som är ett alternativ till praktik. Nackdelar med 
fältstudier är att kursen ligger utanför schemalagd tid. Den kan läsas under ett lov och är 
studiemedelsberättigad men då förlorar studenten möjlighet till att ta ett betalt extrajobb. 
 
TPU-programmet ger en bra grund för yrket inköpsassistent, studenterna läser kurser med 
spridning över olika ämnesområden. Det ger ökad förståelse för både ekonomi och design, 
men också en grundkännedom om hela förloppet i en affärsutvecklingsprocess. 
 
Det hade varit önskvärt att intervjua fler företag både inom konfektion och yrkeskläder för att 
uppnå en djupare undersökning. Men på grund av tidsbrist och rapportens omfattning anser vi 
att det inte har varit möjligt. 
I frågorna till TPU-studenterna hade det varit bra med en tilläggsfråga för att se hur många av 
studenterna som håller sig uppdaterad om hur arbetssituationen ser ut på företags olika 
hemsidor. Då hade vi kunnat återknyta den informationen i vår analys eftersom en av 
uppsatserna vi tagit del av visade på bristande intresse av studenter att hålla sig à jour om det 
skulle visa sig att det stämmer även på TPU-studenter.  
 
Viktigt för en TPU-student är att differentiera sig. Titta på vad som är unikt för vår utbildning 
och lyft fram det. Se tabellöversikten och ta med till intervju för att visa på skillnader 
utbildningar emellan. Funktionell Textil är ett exempel på en kurs som endast TPU-
studenterna läser, där det är stort fokus på moderna och avancerade material. Ta vara på 
utbildningsåren som en tid för att skapa kontakter, alla på Textilhögskolan är en potentiell 
arbetskamrat eller arbetsgivare men också en konkurrent. Som vi ser från undersökningen 
sker i stort sett all rekrytering internt, därför är det viktigt med kontakter på olika företag, det 
ger en möjlighet att få reda på när tjänster utannonseras. I TPU är klasserna små, att hålla 
kontakt med klasskamraterna är därför enklare och på så sätt ökar allas chans till jobb.  
 
Företagen har sagt att det är meriterande med butikserfarenhet så det kan vara en alternativ 
väg in i ett företag. Börja jobba i butik under skoltiden för att få förståelse för just det 
företagets kundgrupp samt att få tillgång till företagets intranät eftersom det är där nya tjänster 
annonseras ut. 
 
Något vi rekommenderar Textilhögskolan är att i ett tidigt skede presentera alternativet 
fältstudier. Det är en kurs som bygger på praktik och redovisning i rapportform. Praktik är 
något studenter efterfrågar, enligt vår undersökning, samt att det kan ge fördel vid eventuell 
framtida internrekrytering. Ett annat förslag är att byta ut B-uppsats mot kurserna 
Marknadsföring och Strategisk Marknadsföring II, eftersom de tidigare studenterna anser att 
kurserna utgör ett bra underlag i en inköpsassistents vardag. 
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Bilaga 1 
 
Stickprovsundersökning TPU 
 
E-post har skickats till årskurserna TPU 1, 2 och 3. 
De två frågorna vi ställde var: 
 

1. Vilket yrke drömde du om att jobba med när du sökte till THS? 
2. Ser du dina klasskamrater som konkurrenter till din egen karriär? 

 
Av de 18 svaren var åtta stycken tydliga med att de var inköpare de ville arbeta som när de 
sökte till THS.  
 
Två stycken svarade att de ville jobba med produktion.  
Åtta stycken var osäkra på vad de ville arbeta med, men viste att de ville jobba inom textil 
eller mode, kanske med designprocess utan att vara designer, alternativt att arbeta med 
beredningsprocesser men också något kreativt eller att vara spindeln i nätet på ett 
textilföretag. Andra yrkesroller inom textilbranschen som också nämnts är stylist.  
 
På frågan om man ser sina klasskamrater som konkurrenter så var åtta stycken tydlig i sitt 
svar och sa att de ansåg att klasskamrater kommer bli konkurrenter när de utexamineras. 
 
Sex stycken svarade nej på frågan och fyra stycken var lite i valet och kvalet, de kan se 
klasskamraterna som konkurrenter men tror och hoppas att de inte är inriktade på samma jobb 
som de själva. 
 
Någon nämnde att till en början är vi alla konkurrenter, men sen när vi väl är ”inne” så kan vi 
komplettera varandra eftersom vi är många som vill olika saker. Många svarade att det som de 
drömde om att arbeta med när de sökte till Textilhögskolan har ändrats under skolgången.  
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Bilaga 2 
 
Redovisning av svaren från de tillfrågade.  
 
Namn: Anton  
Ålder: 24 år 
Kön: Man 
 
Namn: Louise   
Ålder: 26 år 
Kön: Kvinna 

Namn: Karin   
Ålder: 27 år 
Kön: Kvinna 
 
Namn: Lisa  
Ålder: 25 år 
Kön: Kvinna 
 
1. Vad har du för examen? 
 
Anton: KY-Teko, tvåårig utbildning på skolan Proteko i Borås. 

Louise: Kandidat Textilekonomi  Snart: Magister i Textilekonomi 
 
Karin: Textilekonom. 
 
Lisa: KY utbildning 2 år inom textil och konfektion. 
 
2. Vilket yrkesområde vill du helst arbeta med inom textilbranschen?  
 
Anton: Produktion och produktutveckling/Provframtagande. 
 
Louise: Marknadsföring och inköp. 
 
Karin: Inköp eller marknadsföring. 
 
Lisa: Inköpare 
 
3. Vad jobbar du med nu och på vilket företag? 
 
Anton: Sedan cirka ett år tillbaka jobbar jag på herrmodeföretaget Uniforms for the 
Dedicated. 
 
Louise: Inköpsassistent Fabric Retail Global AB – Monki. 
 
Karin: H&M inköpsassistent. 
 
Lisa: Produktionsansvarig på Fifth Avenue Shoe Repair. 
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4. Tycker du att utbildningen gav den grundläggande kunskap du behöver för 
ditt jobb? 
 
Anton: Både ja och nej. Det finns mycket hål i själva utbildningen Teko där det enligt mig 
satsas för mycket på väldigt brett men kanske inte så djupgående kunskap. Eftersom Proteko 
erbjuder många veckors praktik kan man däremot kompensera hålen i utbildningen och skaffa 
sig kontakter och erfarenhet som är av större värde än själva utbildningen. 
 
Louise: Ja. 
 
Karin: Delvis, bra baskunskaper men hade kunnat vara mer ingående och mer riktad mot 
inköp och mer "affärsmannaskap" och praktik. 
 
Lisa: Både ja och nej. I vår utbildning var det inte så mycket ekonomi/marknadsförning som 
man egentligen behöver enligt mig för att vara inköpare. Jag tycker att vi fick mycket mera 
insikt i alla textila ämnen som har varit en grundläggande kunskap för mig i mitt dagliga 
arbete. 
 
5. Vilka fördelar tycker du att du fått av din utbildning? 
 
Anton: Kontakter (i företag) och arbetslivserfarenhet. 
 
Louise: Högskoleexamen, i och med detta är det enklare att söka jobb utomlands. Det ger ett 
seriöst och ambitiöst intryck, skulle personligen inte vilja ha lägre utbildning. 
 
Karin: Ej angivit svar. 
 
Lisa: Praktiken helt klart! Utan praktiken tycker jag inte att min utbildning alls varit bra om 
man ska vara helt ärlig. Utan min praktik vet jag inte om jag hade varit där jag är idag i min 
karriär. Det är här man utvecklas. 
 
6. Fanns det något negativt med din utbildning? 
 
Anton: Många onödiga kurser som inte riktigt håller måttet. 
 
Louise: Ingen praktik. För lite materiallära och för lite föreläsare som arbetat i branschen de 
senaste fem åren inom inköp, ekonomi och mode. 
Att utbildning inte alltid krävs för inköpsassistent tjänsten, många har arbetat i butik o har 
bättre kännedom om volymprodukter, erfarenhet av material o.s.v. än vad vi har.  
Väldigt dålig kunskap om hur man planerar med budget, kollektionsstorlek samt följer upp 
försäljning vilket är en mycket stor del av arbetet. 
 

Karin: Dålig administrativ organisation. 

Lisa: Oj ja! Jag tycker att det var ett dåligt upplägg på de flesta kurserna vi läste utom de 
textila, som var från högskolan. Vissa kurser känner jag inte alls har varit värda att läsa och 
jag har ingen nytta av dessa i mitt dagliga arbete. Jag vet dock att efter vår klass har man 
ändrat upplägget för vi klagade så mycket. Vet egentligen inte om det har blivit till det bättre, 
men jag hoppas det för allas skull. 



 32 

7. Har du fått frågor kring din utbildning under anställningsintervjuer?  
 
Anton: Ja, vilka kurser man har läst, vilka företag man har praktiserat på, vad man kan o.s.v. 
 
Louise: Ja, vilka ämnen och kurser som ingår i utbildningen (om vi t.ex. haft 
mönsterkonstruktion för ett mindre företag, där man arbetar med fler delar). 
 
Karin: Vad som var bra och mindre bra med utbildningen. Vad hade kunnat vara bättre. 
 
Lisa: Måste tyvärr säga att jag inte har varit på många anställnings intervjuer p.g.a. att jag 
fick mitt jobb när jag gick i skolan. 
 
8. Vilka studenter (vilken utbildning) ser du som dina största konkurrenter när 
du har sökt jobb? 
 
Anton: KY Handel (Proteko), Textilekonom, Textil produktutveckling med entreprenörs- 
och affärsinriktning med flera. 
 
Louise: KY studenter och civilekonomer. 
 
Karin: KY utbildningen i Borås, min klass (Textilekonom), även Textilingenjör. 
 
Lisa: Eftersom jag inte har sökt några jobb så är frågan svår att svara på men jag skulle vilja 
säga att mina största konkurrenter är textilekonomerna p.g.a. att de har en bredare utbildning 
och mera kunskap inom vissa ämnen som inte jag hade när jag gick ut. 
 
9. Vad tycker du att en utbildning bör innehålla för att studenten lättast ska få 
jobb som inköpsassistent?  
 
Anton: En djupgående förståelse inom det textila, ekonomi, marknadsföring, sömnad m.m. 
 
Louise:  
1. Mer materiallära, detaljer.  
2. Mer produktionskunskap, vad du ska vara förberedd på när du arbetar med Bangladesh och 
Kina.  
3. Mer inköp, den kurs vi läste sist var alldeles för bred mer inriktad mot textilt inköp, (vilket 
är annorlunda än annat inköp ofta). 
 
Karin: PRAKTIK. 
 
Lisa: Jag tycker att en utbildning bör innehålla alla textila kurser både vi och de flesta på 
textil högskolan läser. All kunskap man får av väveri, trikåteknik, färglära etc. är mycket 
viktigt när man kommer ut i det dagliga arbetet. Man får en helt annan förståelse hur allting 
hänger ihop, vilket gör ditt arbete mycket lättare. 
 
Sedan tycker jag att ekonomibiten är grymt viktig. Om man inte har läst ekonomi tidigare så 
är det extremt viktigt att få kunskap hur man ska jobba och tänka inom denna bit. 
Att få förståelse hur man tänker när man sätter priser, jobbar med marginaler, försäljning 
(vilket kanske inte ingår här) vilka varor som säljer bäst och etc. Alla företag jobbar självklart 
olika med t.ex. försäljning. Vissa inköpare t.ex. HM sitter väldigt med siffror och försäljning 
medan jag jobbar mera med utveckling av plagg, kvalitéer etc.  
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Jag tycker även att en kurs i förhandlingsteknik ska ingå i utbildningen. Hur och på bästa sätt 
man ska förhandla för att nå det vi vill ha.  
 
Sedan tycker jag självklart att en utbildning ska erbjuda praktik. 
Med facit i hand så måste man i praktiken göra allt man har lärt sig i skolan. Utan det så lär 
man sig ingenting, enligt mig. När man får använda sin kunskap i det dagliga arbetet är den 
bästa utbildningen enligt mig. Man får en helt annan inblick och inser att det är så mycket 
mera man kan lära sig och lärt sig i skolan.  
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Bilaga 3 
 
Anna-Lena Wendt arbetar som personalman eller personalspecialist på KappAhl. 
Åsa Leffler arbetar som HR-koordinator med rekrytering och kompetensutveckling på MQ. 
Hans Gustavsson arbetar som inköps- och logistikchef på Björn Kläder. 
 
1. Hur många inköpare och inköpsassistenter sitter på företaget idag? 
 
Anna-Lena: 32 stycken inköpare och 28 stycken inköpsassistenter.  
 
Åsa: På MQ har vi i dagsläget elva stycken inköpare och nio stycken inköpsassistenter.  
 
Hans: Vi har fem stycken inköpare men inga inköpsassistenter. 
 
2. Hur länge ungefärligt varar en inköpsassistents tjänst? 
 
Anna-Lena: Oj, det är väldigt olika, det beror på personen i fråga, hur angelägen den 
personen är att söka olika interna vikariat. Nästan all vår rekrytering sker inifrån och det kan 
vara en motivation för personalen att stanna inom företaget och utvecklas.  
Men om man säger att man har jobbat som assistent i tolv månader och sen går vidare då har 
det gått fort. Det finns de som sitter som assistenter i tio år om det är vad de vill.  
På KappAhl har vi fyra olika affärsområden som man kan jobba inom. 
 
Åsa: Det kan jag inte svara på det kan variera väldigt mycket. Det beror på så många faktorer 
som omorganisation och varsel. Vi tappade även en del folk under vår flytt från Borås.  
 
Hans: Vi har fem stycken inköpare, varav tre har arbetat där länge, en person började för en 
månad sedan och den andra för sex månader sedan. 
Inköparna arbetar med produktchefer där avtalet och kostnaderna sköts av produktchefen. 
Ibland tar inköparna sådana beslut men tjänsten är ett mellanting av inköpsassistent och 
inköpare.  
 
3. Hur ofta nyanställer ni inköpsassistenter? 
 
Anna-Lena: Ett antal per år det beror på yttre faktorer. Minst fem stycken per år utifrån ofta 
fler.  
 
Åsa: Vi anställer ofta men det handlar om vikariat. Ofta är det när någon går på 
föräldraledighet. Men vi anställer cirka fyra stycken per år, inklusive vikariat, och dessa fyra 
stycken rekryteras både internt och externt. 
 
Hans: Vi har inga inköpsassistenter. 
 
4. Hur går er rekryteringsprocess till, hur annonseras jobben ut? 
 
Anna-Lena: När vi söker internt så går annonsen ut på vårt intranät, det är då öppet för alla 
att söka och vi träffar alla de som söker tjänsten. Sedan sitter vi ner med HR och teamleader, 
dock jobbar vi tight i olika team och trivs man med sin teamleader så är det kanske inte så 
lockande att söka en ny tjänst i ett annat team. 
Något vi också använder oss av är en OPQ (occupational personality questionnaire) Det är ett 
personlighetsformulär, vi använder det inte för de som kommer in på ett sommarvikariat, men 
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om de blir kvar i företaget så får de använda sig av denna profil.  
När vi annonserar externt så är det på vår hemsida och på Habits sida fashionnet.se. 
 
Åsa: Hos oss annonseras alla tjänster ut internt via vårt intranät (undantaget är individuell 
karriärplacering). Sedan utifrån den interna rekryteringsprocessen tas ett beslut om tjänsten 
ska gå ut externt. När vi sedan går ut externt så är det på vår egen hemsida och via fackpress, 
men nästan bara på nätet. 
 
Hans: Vi rekryterar alltid internt först. Finns det personal så håller man sig internt. Vi ser 
även över vårt personliga nätverk och rekryterar mest via kontakter. Går man externt så 
annonserar vi på Arbetsförmedlingen och Habit men även andra tidningar. 
 
Ganska många spontanansökningar får vi in och de sparar jag alltid ifall de skulle bli aktuella 
i framtiden. 
 
5. Vad har inköpsassistenterna för bakgrund i fråga om utbildning? 
 
Anna-Lena: Många har utbildat sig i Borås, på Textilekonomprogrammet, KY-Teko eller 
konfektionstekniker. En utbildning på Tillskärarakademin räcker inte för att arbeta hos oss. 
Det finns dock en utbildning i Varberg som handlar om inköp, och visar en student att den 
personen är motiverad och villig att läsa till kurser i textil så kan man komma in även den 
vägen.  
Vi tycker alltid att det är en merit att ha kunskap och förståelse för kundens behov genom att 
man jobbat i butik.  
 
Åsa: Ett minimum krav är att man kan textil. Men det är väldigt blandat med 
Textilekonomer, Textilingenjörer, studenter från Proteko samt andra inköpsutbildningar med 
KY-kompetens, men då har dessa kompletterat med textilkunskaper. För våra interna märken 
behöver man materialkännedom och även om designern har ekonomiskt ansvar så ska 
inköparen vara ett stöd, så viss ekonomi är bra att kunna. Eftersom de externa varumärkena 
köps in i färdiga kollektioner så är den textila bakgrunden inte lika viktig som på de andra 
inköpstjänsterna, man kan ju ha känsla för mode utan att kunna textil.  
 
Hans: Ingen inköpare har en utbildning från Textilhögskolan eller KY-Teko. Två inköpare 
har inköpsutbildning, en har jobbat mycket länge inom företaget, en har jobbat med inköp i 
butiksledet innan och den sista hade en bra högskoleutbildning men inte inriktat mot inköp. 
 
Från Textilhögskolan har vi faktiskt två stycken Textilingenjörer på konsultbasis som jobbar 
med kemikaliebiten. De arbetar även med olika standarder såsom SA 8000 och BSCI som är 
en lägre grad än SA 8000 med fokus på mänskliga rättigheter, fabriker och 
förbättringsprocesser.  
 
6. Under en intervju hur högt värderas utbildning gentemot andra faktorer och 
vilka egenskaper passar ert företag? 
 
Anna-Lena: Tar man sig till en intervju så betraktar arbetsgivaren än som lämplig, det första 
nålsögat man passerar är CV och personliga brevet. Ofta tittar jag på vilken utbildning från 
Borås som den sökande har, och nu vet jag ju om även om ert program så jag får hålla TPU 
”top of mind” . Men det som är avgörande är bakgrund, arbetslivserfarenhet och all typ av 
butikserfarenhet, man måste känna kunden. 
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Åsa: Egenskaper som passar MQ är framför allt flexibilitet, det är så snabba vändningar i vår 
bransch, att man är självgående, det är mycket frihet under ansvar, sen är det viktigt att man är 
lösningsorienterad, man ska alltid se allt utifrån ett möjlighetsperspektiv. Sen tycker jag också 
att det är viktigt att man är prestigelös, man måste kunna se att min tjänst är bara en liten del i 
en stor kedja. 
 
Jag tycker att utbildning är mycket viktigt, men kan man inte praktisera sin kunskap så är man 
ändå inte rätt för tjänsten. Jag vill hitta personen bakom, att den sökande kan reflektera över 
det han eller hon kan och inte bara läsa om olika erfarenheter på ett papper. 
 
Hans: Beroende på vilken inköpstjänst personen söker så kollar vi på utbildning speciellt om 
man vill ha en tjänst att växa med. Erfarenheter och personliga egenskaper är också viktigt, 
det är viktigt att personligheten klickar. 
 
7. Känner du till någon textilutbildning i Borås? 
 
Anna-Lena: Jag har bra koll, men framförallt vet jag om Textilekonom, KY-Teko och KY-
Konfektion. 
 
Åsa: Ja, men jag kan inte vad de handlar om så ingående. Jag vill gärna ta del av kunskap, 
som rekryterare kan jag de övergripande skillnaderna men inte ingående.  
 
Hans: Jag känner till olika utbildningar eftersom jag är från Borås, designskolan till exempel.  
 
8. Vad har du för tips till en nyutexaminerad TPU student? 
 
Anna-Lena: Tips som jag kan ge är att: Ta reda på vad som egentligen efterfrågas i 
annonsen. Kolla vad som är viktigt i jobbet, vad är det primära som efterfrågas. 
Fråga någon som redan jobbar vad man kan få för tips, och använd de tipsen på intervjun, säg 
dock inte ”Jag vet ett det är såhär, eller jag vet att på er arbetsplats så...” Men lyft ändå fram 
de egenskaper som ni fått reda på är bra att använda sig av.  
En inköpsassistent är verkligen en spindel i nätet och måste tycka det är kul och givande att 
hålla igång kontakter, skapa nya och underhålla redan befintliga sådana. 
Man bör vara serviceminded. Ta helt enkelt reda på vad som krävs och framhåll detta.  
 
Åsa: Var inte rädd för att utbildningen är ny och oprövad, var trygg i de kunskaper ni har fått. 
Var noggrann med de skillnader vi har från de andra programmen så att vi kan skriva i CV 
vad det är som gör oss unika. Det är inte examensbeviset som är det viktiga utan hur man 
applicerar det. 
Vi får in många spontanansökningar vilket jag tycker är jättekul, men även om vi har fått in 
en spontanansökan som passar jättebra till en viss profil så går tjänsten fortfarande ut internt 
och eller externt. Men en spontanansökan är ett bra sätt att presentera sig själv.  
 
Hans: Viktigaste är att söka själv, det vill säga spontanansökning eller ansökan genom någon 
i ens nätverk. Branschen är inte så stor så gör man ett bra första jobb kan det leda till ett annat. 
Ett tips är att komma på det personliga mötet det vill säga göra bra ifrån sig på intervju. 
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Bilaga 4 
 
Namn: Agneta Nordlund Andersson 
Ålder: 55 år.  
Tjänst: Uppgifter på THS: Utbildningsledare för Butikschefsprogrammet, Ansvarig för 
fristående kurser, Samverkan (CTF) 
Har arbetat på THS sedan maj 2004. 
 
1. Kontaktar företag skolan för rekrytering av studenter? 
 
2. Hur ofta kontaktar företagen skolan? 
 
3. Vad är det företagen frågar efter? 
 
4. Vad är det för slags företag som kontaktar skolan? 
 
5. Är det någon av utbildningarna som är mer attraktiva hos företagen? I så fall 
vad tror du är anledningen? 
 
6. Hur ser efterfrågan ut för den mer oprövade utbildningen Textil produkt- och 
affärsutveckling? 
 
7. Vem tror du lämpar sig bäst som inköpsassistent av utbildningarna: 
a. Textil produkt- och affärsutveckling 
b. Textilekonom 
c. KY-Proteko 
 
8. Vem tror du ett företag hade anställt som inköpsassistent baserad på 
examen av: 
a. Textil produkt- och affärsutveckling 
b. Textilekonom 
c. KY-Proteko 
 
9. Kontaktar Textilhögskolan företag för att meddela att avgångsstudenter 
finns på arbetsmarknaden? 
 
10. Hjälper skolan enskilda elever med kontakter till företag? 
 
Agnetas Nordlund Anderssons svar: 
Det förekommer regelbundet att företag kontaktar THS för att rekrytera studenter. Både 
svenska och utländska företag. 
I genomsnitt får vi 2-3 förfrågningar per månad om rekrytering. 
Företagen vet inte alltid vad de ska fråga efter utan beskriver sitt önskemål och utifrån detta 
vägleder jag företagen och informerar om våra utbildningar. Ibland behöver företagen komma 
på besök för att få en bättre kunskap om vad vi gör här på skolan. 
Det kan vara alla typer av företag inom det textila området. Allt från företag som tillverkar 
täcken av siden till företag som Helly Hansen som tillverkar sportplagg i avancerade material. 
En utbildning som många företag numera känner till är vår Textilekonomutbildning och det är 
många som frågar efter studenter från den utbildningen. Designtekniker är också en 
utbildning som är väl förankrad i branschen. Våra magisterprogram är också ganska välkända. 
T.ex. Applied Textile Management. Överhuvudettaget så är skolan väl känd och studenterna 
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härifrån har mycket gott rykte både i Sverige och utomlands. Efterfrågan på TPU studenter är 
liten. Därför brukar jag fråga företagen vad det är de söker. Ibland tror dom att dom vill ha en 
Textilekonom men kanske faktiskt behöver en entreprenör eller produktutvecklare, utan att 
för den skull behöva en mode eller textildesigner.  
Jag tror att alla tre kan passa som inköpsassistenter. Det beror lite grann på vilket företag man 
tänker sig. En Textilekonom är säkert väldigt bra för ett företag som t.ex. Gina Tricot. En 
TPU-student är kanske bättre på ett företag som 8848 eller Helly Hansen där man är mera 
innovativ och tänker i andra banor än trender och färger. 
Det är svårt att säga vem företaget skulle anställa men jag tror som beskrivit ovan att det är 
helt beroende av vilket företag det handlar om och vilka produkter man jobbar med i 
företaget. 
Textilhögskolan bjuder två gånger om året in till företagsdag för att skapa en träff mellan 
studenter och företag och erbjuda praktikplatser, jobb och samarbete i examensarbeten. 
Jag hjälper inga företag med kontakter till enskilda studenter. Endast hela studentgrupper så 
att företagen själva får välja. Vi har ju dessutom en sida på nätet där företag kan annonsera 
efter studenter.  
 
 


