
1. Det ska finnas god tillit för varandra att prova saker och våga misslyckas. Se det som en testarena för 
kreativitet.

2. Det finns öppenhet och transparens att dela med sig av egna erfarenheter och nyttja varandras 
kompetenser. 

3. Skapa god samsyn kring vilka frågeställningar att fokusera på och jobba målinriktat med en vilja att nå 
resultat för att uppnå visionen

4. Att jobba ihop känns kul och lustfyllt

5. Se möjligheter istället för hinder, och kunna komplettera inom olika forskningsområden för att kunna 
ge nya perspektiv. Tänk utanför boxen!

6. Vara effektiva och prestigelösa

7. Vara peppande, lyssna väl på varandra och stödja varandra under processen

8. Gå in med nyfikenhet, diskutera med “högt i tak” och låt kreativiteten flöda

Goda arbetsprinciper summering alla grupperna

Colearn & Science Park Borås

Europas Spets 
Visionsarbete

Slutleverans

19e Mars 2020



Hur var fördelningen kring hur vi 
vill jobba?

Realister vs Visionärer Summering alla grupperna

Realistiskt
VisionärtHär är 

vi!
(Median 6)



1. Bidra till något som blir beständigt, coolt och kul

2. Ha varit med och förbättrat innovationskulturen och gjort VGR till en globalt erkänd plats för skapa 
hållbara textillösningar, ett föredöme för omställning och en plats som ses som en kreativ textilregion

3. Få Sverige i en ledande position med bygget av ett större system med nya teknologier och 
affärsmodeller

4. Uppnått/ skapat en lösning som är användbar och gör skillnad t ex skapa nya hållbara jobb och 
arbetstillfällen

5. Byggt upp processer som går att följa upp och mäta effekterna av

6. Skapat en hållbarare industri med minskad klimatpåverkan

7. Haft ett bra samarbete, gemensamt bidragit med ideer  och fått nya goda kontakter

8. Förstått praktiska utmaningar i textilindustrin

9. Har varit modiga och tänkt i nya banor under processen

10. Fått fram en tydlig vision vi tror på och en strategi kring genomförandet

Ledord/ meningar att följa skulle göra oss stolta efter den här processen. Summering alla grupperna



Hållbar konsumtion & kreativ mylla för kreatörer och besökare (miro)

https://miro.com/app/board/o9J_lUeAS90=/


Hållbar konsumtion & kreativ mylla för kreatörer och besökare: 
Nyckelområden & Artiklar



Hållbar konsumtion & kreativ mylla: Förutsättningar- Resurser & Utmaningar

RESURSER FÖRUTSÄTTNINGAR UTMANINGAR

Det finns en hög förståelse för värdet hos vissa delar av 
politiken. Det finns en minskad rädsla för tex ett glas vin 
på en vernissage.

Få politiken att inse värdet (ekonomi, sysselsättning, 
attraktion) myllan och den levande 
underground-kulturen.  vissa specifika normer/traditioner 
som begränsar

De myndigheter som behöver ändra regelverket har inte 
stor insikt i kulturlivets behov. Det behöver finnas en 
förståelse för politikens olika sidor.

Skapa gator som tillåter ljud och liv. Handeln skulle må 
bra av ökat liv i innerstan. Det finns jobb gjort med 
"levande städer". Tillgången på den här typen av 
upplevelser stöder efterfrågan

Liberalisera regelverk som krånglar till det för 
kulturutövning, kulturaktörer, entreprenörer och 
småföretag

Man får inte ha restauranger i industriområden. 
Pandemin som gjort att städer blivit påverkade och inte 
levande. Är efterfrågan så stor som vi önskar?

Vi kan använda oss av befintliga resurser som 
textilhögskolorna i västsverige ex med digital 
textilutveckling med skövde högskola. Använda yngre 
kompetens för få nya perspektiv. Hjälp att paketera 
kommunikation genom de bästa reklambyråerna. Kan ta 
hjälp av privata sektorn.

Kommunikation - strategi för att nå "de 80 %" . 
Sammanställa befintligt utbud

Det dyker upp nya kanaler, behöver vara 
anpassningsbara och kommunicera där folk finns och på 
rätt sätt.

Vi behöver jobba på att skapa kreativt kapital, kan ta 
hjälp av flera aktörer i regionen. Mötesplatser kommun, 
region- kan låta bli offentliga, vara kreativa mötesplatser 
för innovation.
Vi behöver få med fastighetsägare och andra med på 
tåget. Aktörer vi kan ta inspiration eller hjälp av är ADA 
och Röhsska.

Skapa arenor för möten. Fika, öl, kultur. etc. 
Communities för kreatörer/entreprenörer, främja 
"korsbefruktning". Koppla på akademin.

Vi behöver få vanligt folk att hitta de bra ställen och 
resurser som redan finns. Måste kommunicera detta bra 
och nå ut till människor. Viktigt att få till ett bra 
samarbete med olika parter ex fastighetsägare. Svårt för 
många att vilja göra saker gratis så kommer kanske 
behöva erbjuda ersättning. Behöver några som går i tät 
och tar ledning tidigt i processen. Det är också svårt för 
små aktörer att komma fram på centrala lokala platser. 
Skapa attraktion och möjligheter för att få tillbaka 
människor till regionen.



Forskning och innovation med internationell spets (miro)

https://miro.com/app/board/o9J_lUeaKB8=/


Forskning och innovation med internationell spets: 
Nyckelområden & Artiklar



Forskning och innovation med internationell spets 
Förutsättningar- Resurser & Utmaningar

RESURSER FÖRUTSÄTTNINGAR UTMANINGAR
Kroka arm med befintliga organisationer. Utbilda i cirkulära processer så behövs 
finansiering. Utnyttja befintliga strukturer, skapa infrastuktur som ligger under olika 
förvaltningsstrukturer. Grupperas  Johanneberg o science park borås. RISE en 
resurs kan utnyttja

Cirkulär ekonomi och cirkulär design är integrerad 
och en grund i Sveriges läroplaner för grund- och 
högskola. Nya kompetenshöjande utbildningsinsatser 
införs nationellt för alla. (kompetensstrategi)

Högre samverkan mellan förvaltningsorganenen inom regionen men oxå mellan delreginens olika aktörer. 
samverkan på alla nivåer. Behöver veta var sätta in resurser för stärka upp. Skapa labbmiljöer är viktigt, men kunna 
finansiera kan vara svårt, en resursfråga. att satsa på infrastruktur e svårt veta vad som kan komma ur det

ambition-Gröna listan, upphandla hållbart i regionen. Integrera cirkulärt tänkande i 
organisationen. Behöver komma ner i skolan, näringslivet, kommunala förvaltningen. 
Birgitta nilsson nyckelperson.

Nya finansieringsformer och styrmedel (incitament) 
för att strategiskt arbeta med och säkra resurser för 
hållbar omställning, som ersätter de äldre. (politisk 
kraft)

regelverk. kan bli ifrågasatt vid upphandling, strategiskt tänkande kring processen. Covid är en utmaing vid 
samarbeten. behöver mer finansiering. Bygga mer infrastruktursatsningar- spekulativt vad resultatet blir. 
Finansieringsformer med högre risk. behöver riska mer. behöver vara kvalitativ. ha ett specifikt segment arbeta inom 
mellan olika parter. behöver veta vad vill uppnå inom nåra år, men inte låsa sig för mycket när komma igång

Företagen måste ställa om för deras överlevnad. Pandemin har skapat 
förutsättningar för företagen att ställa om från kollektionstänk.
Liknande RUT eller ROT för materiavård. Att använda de resutrser vi har, att inte 
behöva pumpa in nya resurser i allt, utan att ta tillvara på det som finns. Resurser bör 
ses istället som expertis, kunskap och nytänkande. Det är centrala resurser för att 
komma vidare. Det finns best practice företag inom regionen, såsom Nudie Jeans. 
Det finns även  andra företag utanför regionen, som vi kan snegla på, såsom 
Houdini. Även större västsvenska företag har intresse och engagmang i frågorna. 
Där finns stor potential att jobba vidare med.
På liknande sätt som Beredssen jobbar med service gentemot hotellverksamhet, så 
bör det finnas någon liknande lösning för modebranschen. Att det finns en central 
lösning för att kunna försörja modebranschen med en tvätt och lagningsservice.

Samverkan mellan forskning och företag gör att 
företagen själva kan skapa bättre förutsättningar för 
en lönsam och hållbar affärsmodell, för att 
framtidssäkra sin verksamhet (ex elektrifiering, 
tjänsterfiering, digitalisering)

Det finns ofta en brist på sense of urgency hos företagen. Företagen måste bibehålla en lönsamhet i en cirkulär 
ekonomi. Det finns modeller men företagen måste lita på modellerna och vara villiga att investera i själva 
omställningen.
Det är dyrare att laga än att köpa nytt.

I nuläget kostar det för mycket att reparera varor, så att det blir inte lönsamt för vare 
sig företag eller konsument att söka sig till den sortens lösningar. Istället "lönar det 
sig" att köpa nytt. Det måste bli enklare att göra rätt för kunden.
Klimatmedvetenheten ökar, när det gäller values är vi på rätt väg, men när det 
kommer till "actions" ligger vi efter. Svårt för konsumenten att veta, vad som är ett 
hållbart val, när det saknas information om hur och var tillverkningen går till. Minska 
komplexiteten i värdekedjorna? Öka transparensen?
Återigen - kan vi ta vara på de resurser vi har, kan vi bättre samordna plattformar för 
second hand marknader? VI har i och med digitaliseringen helt nya/andra 
förutsättningar att komma samman och hjälpa varandra med tjänster och komma i 
kontakt med andra som vill köpa/sälja.

Konsumenternas medvetenhet och kunskap 
tillsammans med rätt  förutsättningar gör att man kan 
leva efter sina värderingar, det är lätt att göra rätt 
(Konsumentkraft)

Olika människor har helt olika relationer till kläder, och kräver olika lösningar. Är kläder kul så måste det hållbara 
alternativet också vara kul. Är kläder ren funktion så måste det vara smidigt/billigt. Alternativt att det finns 
hyrverksamheter, som kan tillgodose behov av förnyelse, utan att behöva köpa nytt.



Produktion 2.0 för cirkulär design (miro)

https://miro.com/app/board/o9J_lUdk85k=/


Produktion 2.0 för cirkulär design



Produktion 2.0 för cirkulär design

RESURSER FÖRUTSÄTTNINGAR UTMANINGAR

Vinnova, tillväxtverket, VGR centralt för investera i 
näringslivsutveckling, Almi invest. Tydligare 
sammordning, spetsa systemet så de som behöver 
pengar får längre tid.

PENGAR Tillgång till kapital 
(bidrag, lån, risk, upphandling) 
Olika finansiering för olika faser.

De som är sämre på skriva ansökningar får inte alltid stöd, strategi för 
innovation, inte fråga för snävt. behöver upskatta förväntningar och impact, vilka 
förändringar. behöver bli duktiga på definiera problem att de faktiskt finns, och 
är viktiga. börja med behovsägare. inte bara tänka på stödja bra affärsideer men 
oxå de viktigaste problemen som kanske tar lång tid att lösa.
Man har inte fattat cirkulära utvecklare behövs. behöver skarpare metoder för 
sålla tidigt vilka hjälpa.

Locka kompetens från andra områdem utanför 
västsverige. Bra infrastruktur. personer för att skapa 
attraktiva boendemiljöer där folk vill vara. säkra miljöer. 
co-sharing platser och resurser.

MYLLA. Boende, utbildning, 
sysselsättning, 
innovationssystem. Attrahera och 
konstant utveckla rätt talang.

Tar tid. Tillståndprocess. tröghet hos människor. behöver ambassadörssjkap i 
regionen, ta ledning. ekonomiska frågor. prioriteringsfråga för miljön, inte dyrt att 
göra fel.
Öka kommunikation, samarbeten.
Behöver göra det lättare att flytta hit, få den bästa kompetensen, få vägledning 
för dessa personer. behöver titta på alla systemen.

Det finns råvara tillgängligt i Sverige. VGR har ett starkt 
innovationsdriv med experter, studenter. Det finns 
tidigare framgångar och kompetenser sedan tidigare.

TEKNIK: Våga satsa på det 
tråkiga!
höjd. Material-, process-, 
återvinnnings-teknik

Processer och annat är anpassat för bomullsfiber. Vi behöver innovera en 
process som kräver mer forskning och utveckling. Det som får rubriker är inte 
det som skapar den egentliga skalbara miljövinningen, det är ofta det sexiga 
som får uppmärksamheten. Det krävs en NPA analys för att visa på den 
egentliga nyttan. Företag behöver ha fortsatt utveckling/utbildning kontinuerligt.

Det finns en grundbas av PBL system och andra. 
Digitala processer gör att framtidens AI kommer ha 
tillgång till mycket data. RISE TexIT projekt som skapar 
en gemensam standard. Det finns högautomatiserad 
produktion i andra branscher.
Vi behöver få med fastighetsägare och andra med på 
tåget. Aktörer vi kan ta inspiration eller hjälp av är ADA 
och Röhsska.

DIGITALT: där det behövs!
System som talar med varandra.

Vi behöver utveckla arbetssätt/teknik som är anpassade för digitaliseringen. Vi 
har många system som inte pratar med varandra. Studenterna som går ut från 
oss behöver vara van att använda många olika system för att kunna anpassa 
sig till nya system. Tillgång till data behöver vara tydlig, vem äger datan, vem 
har tillgång till den?
Hur bygger vi en acceptans från allmänheten, kläder är personligt och nära 
kroppen, både fysiskt och emotionellt.



Textil professionell utveckling och attraktionskraft (miro) 
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Textil professionell utveckling och attraktionskraft



Textil professionell utveckling och attraktionskraft

RESURSER FÖRUTSÄTTNINGAR UTMANINGAR

Textilhögskolan och forskning och infrastruktur 
finns ta hjälp av. Vargön, vännersborg, RISE, finns 
en regional mylla. SME fashion and textile företag 
kan lyftas fram ytterligare. Uppfattas tydligt utifrån, 
vad gör västsverige unika. har politiker som pratar 
för detta.

Prioritera -fokuserade satsningar. Välja bort och ta 
fram styrkeområden för bli attraktiva. Hitta USP

Behöver få politiska beslut med oss. Inte bli 
gårdagens sillicon valley. alltid svårt att välja bort. 
blir diskussion, tar tid, enkelt att bara lägga till 
istället för att konkretisera. Kommer handla om 
affärsmodeller, ny teknik, branschöversridande 
samarbeten, digitaliseringen en utmaing att ta till 
vara på oxå. Kan bli unik på affärsmodeller som 
USP möjligtvis.

Varför vill man komma till västsverige. Ha en tydlig 
USP, där företag veta vad de får när de kommer till 
västsverige. Tydlig inspirerande vision blir oxå 
viktigt. Vi har god infrastruktur att nyttja. Bygga upp 
en stark mylla.

Attrahera kapital. Ta fler huvudkontor och 
strategisk utveckling till västsverige. Samla kapital 
till flaggskepppssatsningar

De flesta kreditbeslut tas i stockholm. hur få 
riskkapital till sverige. flytta stureplan till västra 
götaland. hur kan bo var som helst o fortfarande 
lyckas. Man vill ändå ha kvar människorna

Move to Gothenburg/Borås etc projekt i Göteborg 
för att locka hit internationell talang. Life Science 
satsningen bakom Sahlgrenska. En fortsatt 
nyfikenhet kopplat till digitaliseringen och dess 
framfart.

Skapa en lockande och trygg fysisk & digital 
närmiljö med hjälp av kommande generationer

Det måste finnas boende och barnomsorg/skola 
och kulturliv. Brist på hotell och boende för större 
events och kongresser. Vård.

Miljön och myllan av helheten. Det finns fantastisk 
miljö i närheten av hela staden. Livet i regionen är 
enkelt, närheten till allt. Korta ledtider. Tryggheter. 
Vi har ett bra samarbete mellan staden och 
politiken (kan bli bättre)

Marknadsföring & Digitalisering (gentemot Sverige 
& Europa) av livskvaliteten i VGR

Saknas en beskrivning av den regionala styrkans 
möjligheter. Vi behöver kommunicera ut det vi kan 
erbjuda på ett bra sätt. Regionen behöver bra 
storytelling.



Västsvenskt fönster i Europa (miro)
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Västsvenskt fönster i Europa: Nyckelområden & Artiklar



Västsvenskt fönster i Europa

RESURSER FÖRUTSÄTTNINGAR UTMANINGAR

Utnyttja och skapa ett starkt nätverk kring 
akademin. Science park med profilområden ex 
hälsa, sjukvård, bilindustri, it, teknik. Skapa 
förutsättningar finansiellt. Ena regioner. Erkänt 
borås när talar om det.

Tillhörighet och en enad region med länken till 
lokal, regionala och internationella perspektivet

Inte bara blicka mot stockholm, som en lillebror. 
Hitta vad som gör regionen unik. Behöver konkreta 
USP-fokusområden.

Kan nyttja befintliga miljöer att utveckla vidare. 
Kommunicera miljöer internationellt om 
mottagarkapictet. Finns många pågående initativ.

öppna experimentella miljöer för att skapa och skal 
upp

Svårt veta vilka plattformar använda för nå ut med. 
Finns interna och många konkurrenssituationer där 
vill öppna liknande saker på flera ställen, speciellt 
svårt vid handel och etabliringar.

Europas Spets-Projektet, ledningsråd för de 
organisationer som sitter i TFC som är 
branschöverskridande. Klimat2030.se
Innovationsplattformen med carola samuelsson. 
Viable cities. RISE. Team Sweden KKN. 
Branschorganisationer finns representerade och 
tänker brett.

Tillåtande samverkan kultur för cirkulärt tänkande i 
penta helix modell

VGR är inte med i TFC

Flyter ihop med ovan :)
Sweden design move.
Finns flera väldigt innovativa projekt i regionen.

Skapa avgränsning (vi är inte i ALLA branscher 
och samarbetar inte med alla) och affärsfokus.
Satsningar som görs leder till affärer.
Våga vara spets - att våga experimentera out of 
the box. Skapa utrymme för grundforskning.

Hur möter vi kapitalet med de innovativa lösningar 
som tas fram? Har vi tillgång till det kapitalet i 
regionen?
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