
4.1 Talentudvikling: Vilkår for Innovation, Kreativitet og Læring i 

Modebranchen  

Formål og målgruppe 

 

 

Innovation i modebranchen diskuteres ofte indenfor produktion, 

distribution, outsourcing eller lignende brancheorienterede foci. Hypotesen 

for dette projekt er, at selvom disse foci er væsentlige, må de ikke stå alene. 

Innovation er også bundet i mennesker; i deres individuelle kreativitet og 

talent. Det er projektets formål at diskutere vilkår for designere kan udnytte 

og virkeliggøre deres innovative og kreative talent og potentiale så fuldt som 

muligt. Det er projektets formål at belyse vilkårene for talentudvikling, 

herunder vilkår for innovation, kreativitet og læring i modebranchen.  

 

Projektet adresserer således en af modebranchens væsentligste 

udfordringer; modebranchen er presset pga. den økonomiske krise og er 

tvunget til at innovere og gentænke sig selv for at holde sig 

konkurrencedygtig og sikre fortsat vækst. Dette projekt fokuserer på at 

afdække de potentialer for innovation og kreativitet, der ligger i løbende at 

udvikle og investere i modebranchens menneskelige kreative ressourcer.  

 

Målgruppen er primært ledelse, især indenfor HR i modebranchen, faglige 

organisationer, brancheorganisationer og uddannelser, sekundært 

modedesignere og –studerende.  

 

Aktiviteter 

(herunder planlagte 

viden-

spredningsaktiviteter) 

 

 

  

 

 

 

 

”Talentudvikling: Vilkår for Innovation, Kreativitet, Innovation og Læring i 

modebranchen?” er et projekt som er startet i 2012 of afsluttes i foråret 

2013. Projektet undersøger vilkårene for læring og talentudvikling i 

modebranchen. Projektet har først til hensigt at samle eksisterende viden 

om området for at skabe overblik over feltet, og herefter at påbegynde en 

afdækkende og datagenererende research. En væsentlig aktivitet er således 

en afdækning af feltet. Vidensafsøgning og -samlingaktiviteterne vil således 

også have karakter af videnspredning, idet afsøgning og indsamling vil 

afsluttes i et eller flere seminarer om emnet.  

 

Vidensafsøgningsaktiviteter 

 Hvilken viden findes allerede? Fra såvel forskning, 

brancheorganisationer, fagforeninger etc. Koordineres og udføres af 

uddannelsesparterne (TEKO, Kolding Designskole, Kunstakademiets 

Designskole) 

 

Vidensamlingsaktiviteter 

 Den søgte viden samles til et overblik over feltet. Aktiviteten 

koordineres og udføres af uddannelsesparterne. I denne fase 

indsamles også empirisk data, som skal efterprøve hypoteser dannet 

af vidensafsøgningsaktiviteterne.  (TEKO, Kolding Designskole, 

Kunstakademiets Designskole) 

 

Videnspedningaktiviteter 



 På baggrund af vidensamlingsaktiviteter udarbejdes en folder med 

resultaterne og der afholdes et eller flere seminarer. Oplægsholdere 

er kilder fra vidensafsøgningsaktiviteterne, uddannelsesparterne 

eller virksomhedsrepræsentanter. 

 Der inviteres parter fra branchen, faglige organisationer og 

uddannelser, som kunne være parter i et efterfølgende udbygget 

projekter.  

 

Forventede erhvervs- og 

samfundseffekter 

(opstil også 

kvantitative/kvalitative 

mål) 

Data fra forskningsprojekter, arbejdsmarkedsundersøgelser o.lign. peger på 

at design-dimittender ofte arbejder ganske intensivt omend kort i 

modebranchen hvorefter mange søger til andre brancher. Det er en af 

projektets hypoteser, at dette er en uhensigtsmæssig måde at udnytte 

arbejdskraft, som ofte har gennemgået en årelang udvikling for at nå et højt 

innovativt stade. 

 

Det er en anden hypotese, som ligger til grund for projektet, at det 

menneskelige innovative og kreative potentiale i modebranchen kunne få 

større output og mere værdi for branchen, hvis virksomheder og branche 

organiseredes på en måde som tillod de kreative at blive i branchen igennem 

de forskellige livsstadier. Desuden tyder viden fra andre brancher på at øget 

fokus på fortsat læring og efteruddannelse vil styrke innovationspotentialet 

og gøre branchen mere omstillingsparat.  

 

Således er målet primært kvalitativt, nemlig at øge modebranchens 

innovative potentiale ved at øge fokus på HR og organisering. Der vil være 

særlig fokus på rekruttering af nye designere i danske modevirksomheder 

gennem en interview-baseret undersøgelse. 

 

Output vil være et oplæg til hvorledes disse forhold kan forbedres og 

resultaterne præsenteres på et seminar for modebranchen med tre andre 

talere fra ind- og udland.   

 

Der forventes at deltage organisationer og 50 virksomheder i de forskellige 

aktiviteter i projektet.  

Milepæle  

(med tidsangivelse på 

hver enkelt) 

1. Vidensafsøgning  Maj - September 2012 (afsluttet) 

2. Vidensindsamling, databehandling og 

analyse (interviews og evt. 

spørgeskemaer databehandles og 

indsigtspunkter analyseres.) 

December 2012 - marts 2013 

3. Vidensspredning 

(formidlingsseminarer med resultater fra 

fase 1 + 2 for ledelseslaget i 

modebranchen, faglige organisationer og 

uddannelser). Udarbejdelse og 

distribution af folder 

Marts 2013 



   

    

Deltagere (institutioner 

og virksomheder) 

(angiv også projektleder) 

 

 

Kunstakademiets Designskole (projektleder) (Forskningsadjunkt Maria 

Mackinney-Valentin) TEKO (uddannelseschef Ingrid Søe) 10.000 

Kolding Designskole (Institutleder Mathilde Aggebo)10.000 

Development Centre UMT 10.000 

Teknisk landsforbund 

Dansk Designere 

Danish Design Association 

50 danske virksomheder 

Periode for aktiviteten 2012-2013 

 


