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Handlingsplan för kvalitetsarbete avseende Kandidatutbildning 
textilt management 

Bakgrund 
Kandidatutbildningen i textilt management, inriktning mode och handel vid Högskolan i 
Borås har genomgått en lokal granskning inom ramen för högskolans kvalitetssäkringssystem 
för utbildning under 2020. Bedömargruppen bestod av externa såväl som interna ledamöter. 

Bedömargruppens rapport (Dnr 815-19 
Granskning av kandidatutbildning i textilt management) är i huvudsak baserad på en 
självvärderingsrapport avseende den aktuella utbildningen, granskning av fem av 
självständiga arbeten (kandidatuppsatser) författade under VT20191 samt en digital audit. Den 
digitala auditen innefattade intervjuer med lärare, studenter samt program- och 
sektionsledning under en heldag via Zoom. Material som i övrigt legat till grund för 
bedömargruppens granskning har varit utbildnings- och kursplaner, kurs- och 
programutvärderingar, målmatriser och progressionsdiagram. 

Utifrån bedömargruppens avrapportering som innehåller såväl synpunkter på utbildningen 
som förslag till åtgärder har sektionschefen tillsatt en arbetsgrupp bestående av studierektor 
och programansvarig. Arbetsgruppens uppdrag har varit att ta fram en handlingsplan med 
syfte att genomföra åtgärder i utbildning för att stärka kvaliteten i utbildningen. 
Arbetsgruppens förslag har därefter diskuterats i textilt management-kollegiet. 
Arbetsgruppens resultat presenteras nedan i form av en samlad bedömning av 
bedömargruppen förslag till förbättringsområden, numrerade 1–4 samt en handlingsplan. 
Bedömargruppens förslag till förbättringsområden knyts till handlingsplanen genom 
numreringen för att visa på vilka åtgärder som är tänkt att öka kvaliteten inom vart och ett av 
de föreslagna områdena. 

Sammanfattning av bedömargruppens förslag till utvecklingsområden 
I sin rapport resonerar bedömargruppen och styrkor och svagheter i utbildningen och ger 
därefter konkreta förslag till möjliga åtgärder för att stärka programmet. Bristerna och 
åtgärdsförslagen i rapporten har därefter sammanfattats av arbetsgruppen fyra 
förbättringsområden vilka sedan varit underlag för utvecklingen av handlingsplanen. 

1. Organisation av utbildningen
Bedömargruppen förslår att ytterligare en programansvariga tillsätts samt att en roll som 
branschkoordinator inrättas för att mer aktivt stötta studenterna vid genomförandet av 
fältstudier och praktikkurser. Bedömargruppen föreslår också att kursansvariga i större grad 
aktivt involverar sig i genomförande av Boråsmodellen för att skapa en bättre integration 
mellan bibliotekets åtgärder och övriga kurs- och programaktiviteter. 

1 Av de självständiga arbetena var det två med två författare, två med tre författare och en med en författare. I två 
av uppsatserna användes kvalitativa metoder, i två kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder och i 
en uppsats användes enbart kvantitativa metoder.  
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2. Uppsatsarbete samt förberedelser för självständigt arbete 
Bedömargruppen föreslår en tydligare styrning av uppsatsprocessen, ökat inslag kvalitativ 
metod i utbildningen samt att uppsatser författas två och två. Förslagen avser att åtgärda en 
något ojämn kvalité på uppsatserna (t.ex. finns variationer bland uppsatserna avseende 
positionering i förhållande till tidigare forskning, språk samt kopplingar mellan olika delar i 
uppsatsen, t.ex. frågeställningar – teoretiskt perspektiv och/eller resultat – och slutsatser) och 
möjliggöra bättre passform mellan syfte/frågeställningar och vald metod.  

3. Anställningsbarhet 
Bedömargruppen föreslår att studenternas anställningsbarhet utvärderas och att resultatet 
kommuniceras till nuvarande studenter för att stärka deras förståelse för vilka yrkesroller 
utbildningen leder till. 

4. Hållbar utveckling 
Bedömargruppen förslår ett ökat inslag av andra perspektiv på hållbarhet än miljömässig 
hållbarhet i programmet. 
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Förbättrings-
område 

Åtgärd Ansvarig Medverkande Slutdatum Status Resultat 

1 1.1 Tillsätta en ytterligare en 
programansvarig. 

Sektionschef Sektionschef 2021-12-31   

1 1.2 Utreda hur samverkanskoordinator/ 
koordinatorer vid akademin kan stötta 
kursansvarig och studenter vid 
genomförande av fältstudiekurser. 

Sektionschef Sektionschef 2022-08-31   

1 1.3 Utvärdera genomförandet av 
Boråsmodellen i programmet och 
utveckla nuvarande 
implementeringsstrategi. 

Programansvarig Programansvarig 
Kursansvariga 
Ansvarig för programmet 
vid Biblioteket 

2021-12-31   

1 1.4 Implementera utvecklad strategi 
avseende Boråsmodellen i 
programmets kurser. 

Programansvarig Programansvarig 
Kursansvariga 
Ansvarig vid Biblioteket 

2022-06-30   

       
2 2.1 Upprätta rutin för genomförande av 

uppsatskurs samt handledning. 
Kursansvarig 
uppsatskurs 

Kursansvarig uppsatskurs 
Studierektor 

2021-03-01   

2 2.2 Införa gemensam struktur med 
seminarier i uppsatskurs. 

Kursansvarig 
uppsatskurs 

Kursansvarig uppsatskurs 2021-03-01   

2 2.3 Utveckla metod- och 
färdighetsstrimman avseende 
kvantitativa och kvalitativa metoder i 
programmets kurser. 

Studierektor 
 

Programansvarig 
Vijay Kumar 
Agnes A. Wänström 
Alexis Palma 

2022-06-30   

2 2.4 Genomföra seminarier med 
kollegiet för att diskutera handledning 
och bedömning av uppsatser.  

Studierektor 
 

Kursansvarig uppsatskurs 
Handledare 

2022-06-30   
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2 2.5 Genomföra seminarier med 
kollegiet för att ensa förståelsen för vad 
som menas med positionering i TM-
uppsatser och hur uppsatsens olika 
delar ska relatera till varandra. 

Kursansvarig 
uppsatskurs 

Kursansvarig uppsatskurs 
Handledare 

2022-06-30   

2 2.6 Utveckla och använda mallar för 
bedömning och återkoppling vid 
examination av uppsatser 

Studierektor Jenny Balkow 2022-06-30   

2 2.7 Utvärdera sektionens riktlinjer för 
antalet studenter vid uppsatsarbete. 

Sektionschef Sektionschef 
Studierektor 

2021-12-31   

2 2.8 Införa krav på att varje 
uppsatsgrupp skriver och lämnar in en 
formell beskrivning av författarnas 
bidrag till uppsatsarbetet (jmf. idé om 
standardiserat författarcertifikat).     

Kursansvarig 
uppsatskurs 

Kursansvarig uppsatskurs 
Handledare 

2022-06-30   

2 2.9 Utveckla och föreslå möjligheten 
till ökat inslag av undervisning i 
relation till teori och användandet av 
teori i samband med studier. 

Programansvarig Programansvarig 
Agnes A. Wänström 

2022-12-31   

       
3 3.1 Genomföra förnyat utskick 

avseende alumners arbetslivserfarenhet 
till de som ej har svarat. 

Programansvarig Programansvarig 
Kommunikatör 

2022-12-31   

3 3.2 Sammanställa och utveckla 
nuvarande informationsmaterial ang. 
anställningsbarhet. 

Programansvarig Programansvarig 
Kommunikatör 

2022-12-30   

3 3.3 Diskutera studenternas 
anställningsbarhet i programrådet. 

Programansvarig Programansvarig 
Studierektor 

2021-08-31   



Textilhögskolan Utskriven: 2021-04-06 sid: 5(5) 
Lars Hedegård 
 

  
Postadress Besöksadress Telefon Växel E-post 
Textilhögskolan Skaraborgsvägen 3 033-435 45 43 033-435 40 00 lars.hedegard@hb.se  
Högskolan i Borås Borås     Hemsida 
501 90 Borås        www.hb.se/ths 
C:\Users\ANY\Desktop\Handlingsplaner\Textilt Management\Dnr 815-19 Handlingsplan Kandidatutbildning textilt management.docx     
  
 

3 3.4 Öka integrationen av akademins 
Elevate-arrangemang i utbildningen. 

Programansvarig Programansvarig 
Projektledare Elevate 

2021-12-31   

       
4 4.1 Genomföra och därefter utvärdera 

ny kurs med fokus på flera olika 
hållbarhetsperspektiv under årskurs två. 

Kursansvarig Kursansvarig 
Programansvarig 
Studierektor 

2021-06-30   

 
Handledningsplanen är framtagen av Lars Hedegård och Daniel Hjelmgren i samverkan med textilt management-kollegiet och diskuterad med 
ledningen för Sektionen för företagsekonomi och textilt management. 
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