
TEKNISKA HÖGSKOLAN 
VID JÖNKÖPING UNIVERSITY
Mitt i Jönköping city ligger Jönköping University med fyra fackhögskolor på samma campus; Tekniska Högskolan i Jönköping 
(JTH), Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping International Business School. På  
högskolan studerar ca 12 000 studenter, varav ca 2000 internationella studenter. 

På JTH utbildar vi framtidens ingenjörer för morgondagens utmaningar. Med fokus på hållbarhet och i nära samarbete med 
arbetslivet ger vi dig praktisk erfarenhet och internationell förståelse. Skapa din framtid här! 

DU ÄR MED OCH 

FÖRÄNDRAR 
VÄRLDEN

Hållbarhet går som en röd 
tråd genom alla våra kurser

och utbildningar.

DU FÅR EN UTBILDNING 
SOM FÖRETAGEN VILL HA 

Våra företagspartners 
engagerar sig i vår forskning och 

i våra utbildningar. 
Det gör dig attraktiv på 

arbetsmarknaden!

DU STUDERAR 

MITT I STAN
Jönköping University har ett 

unikt läge där alla våra fackhög- 
skolor är samlade på ett 

gemensamt campus mitt i stan.

”VÄRLDENS BÄSTA” 
INSPARK

 
Insparken ger dig möjlighet att  
under lekfulla och avslappnade  

former lära känna andra  
studenter från hela världen.

DU FÅR 

JOBB 
EFTER EXAMEN

Våra utbildningar gör dig 
attraktiv på arbetsmarknaden. 
90% av våra studenter får jobb 

inom två månader efter examen. 

ju.se

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA JTH



PROGRAMINNEHÅLL

PRODUKTUTVECKLING MED MÖBELDESIGN
120 hp, 2-årigt program

Vill du jobba med produktutveckling och design av möbler och inredning? När du läser Produktutveckling med 
möbeldesign får du en bred bas och möjligheten att göra karriär inom möbel- och inredningsindustrin. Vårt nära 
samarbete med företagen ger dig värdefulla kontakter redan under studietiden. 

Sverige har en stark position i internationell möbelindustri 
och med den här utbildningen är du väl förberedd för ett jobb 
i en dynamisk industri med ett allt starkare fokus på hållbar-
het. Programmet betonar samspelet mellan design, marknad, 
tillverkning, miljö och kvalitet. Utformningen av möbler med 
hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar 
utveckling är en viktig del av utbildningen. Utbildningen är 
förlagd till Campus Nässjö/Träcentrum. 

Studierna ger dig kompetensen att designa, konstruera och 
marknadsföra möbler. Du utvecklar en helhetssyn på design-
processen och djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 
3D-modellering och hållbar design. Du kommer att få jobba 
med alla steg i designprocessen – från kreativ idé till skisser, 
CAD, prototyptillverkning och presentation. Du får lära dig 
att visualisera såväl möbler som hela inredningar samt skapa 
marknadsmaterial. 

EFTER UTBILDNINGEN
Utbildningen gör dig till en designmedveten produktutvecklare 
eller designer med hög kompetens inom möbel- och inred-
ningsbranschen. Du kan välja att jobba inom många olika 
områden relaterade till design, utveckling, konstruktion eller 
visualisering.

Läs mer om programmet genom att scanna QR-koden

Språk: Huvudspråket för utbildningen är svenska men 
undervisning på engelska förekommer

Behörighet: Grundläggande behörighet

Examen: Högskoleexamen med inriktning mot Produkt-
utveckling med möbeldesign

30% CAD och möbel-
konstruktion

35% Möbeldesign och 
prototypframtagning

15% Ekonomi och 
marknad 20% Examensarbete 

och praktik

NÄR DU LÄSER PRODUKTUTVECKLING 
MED MÖBELDESIGN PÅ CAMPUS NÄSSJÖ/

TRÄCENTRUM VID JTH FÅR DU:

En utbildning som kombinerar tekniska, kom-
mersiella och konstnärliga perspektiv

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

1

2

3 Helhetssyn och hållbarhetsperspektiv på 
designprocessen

Designa möbler som visas på Stockholm 
Furniture Fair

Praktik: 9 veckors praktik 

Utbildningen öppnar dörrar till projekt, kontakter och inte minst 
möjligheter att få in foten på sitt drömföretag genom sin praktik 
eller att praktisera utomlands! Utbildningen gav mig verktygen och 

tack vare min praktikplats fi ck jag in en fot precis där mitt mål var att hamna.

Alice Sjöholm, Product Lifecycle Engineer, IKEA of Sweden
Utbildning: Produktutveckling med möbeldesign, 2019-2021 

Utlandsstudier: Sista terminen med praktik och examens-
arbete kan genomföras internationellt 


