
Välkommen till distanskursen i Design 
Management, 15p. 

Kursen berör designprocesser och hur en verksamhet kan göra för att 
använda sig av designprocesser, eller kort och gott: hur man initierar och 
styr designprocesser i en verksamhet. 

OBS! Kursen handlar inte om designarbete, själva den kreativa process som många förknippar 
med design. Det heter designmetodik. Design management behandlar design utifrån 
verksamhetens perspektiv. 

Vi kommer att bearbeta vad design är, vem som utför designprocesser, hur 
man organiserar designprocesser, hur man får kontakt med designer, vilka 
olika designer-kategorier som finns och mycket mer. 

Distanskurs innebär i det här fallet att ni kan sköta studierna från er 
vistelseort, och att det inte innebär några gemensamma träffar. 

Kursen är upplagd kring en serie filmade föreläsningar; dels tre 
introduktionsföreläsningar som berör ämnet designprocesser och design 
management ur ett teoretiskt och generellt perspektiv. Dels följs de av en 
serie gästföreläsare från yrkeslivet som berättar hur de arbetar med 
designprocesser. 

Föreläsningarna kompletteras av digra litteraturstudier, studiebesök och 
diskussionsseminarier. 

Studiebesöken sköter ni själva på er hemmaplan, och anvisningar för detta 
får ni under kursens gång. 

Diskussionsseminarierna sköter vi över nätet och tiderna för dessa kommer 
anges vid kursstarten. 

Som examensuppgift får ni en hemtentamen i form av inlämningsuppgifter, 
som ni lämnar in i slutet av terminen. 

Litteraturlistan finns i kursplanen. Införskaffa litteraturen i god tid innan 
kursstart, vilket underlättar för er planering av studierna. Det kommer inte 
att vara någon specifik turordning i vilken ni skall läsa böckerna. Om ni vill 
börja läsa innan kursstarten kan ni börja med valfri titel. 

Kommunikationen med mig, kursansvarig sköts över nätet. Vi använder den 
webbaserade lärplattformen Ping-Pong, där ni loggar in och får tillträde till 
just den här kursens utrymme. Där kan man se föreläsningar, ställa frågor, 
få fortlöpande information om kursen, hitta kursbeskrivningar, scheman, 
litteraturlistor, etc. 

Inloggningsuppgifter och anvisningar skickas till er från Textilhögskolan. 

Frågor som gäller kursens innehåll ställs till mig som kursansvarig, övriga 
frågor om studier, högskolan, tekniska frågor, registrering, poäng, etc. 
ställs till institutionen Textilhögskolan. Använd då följande mail-adress: 
ths@hb.se 

Kursen startar må 8 september då ni kan logga in på den webbaserade 
lärplattformen Ping-Pong. 

Välkommen. Hälsar, 

Torsten Hild 

mailto:ths@hb.se


Kursansvarig 


