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Sammanfattning
Förändringens vindar blåser genom textil- och modeindustrin på ett sätt som vi får backa tillbaks över 50 år i tiden då 
stora delar av den klassiska konfektionsindustrin flyttade ut från många länder i Europa, och omvandlade det operativa 
upplägget för framförallt modebranschen. I förändringens kölvatten försvann många företag och klassiska varumärken, 
samtidigt som nya företag tillkom. 

Nu pågår sedan några år igen stora förändringar drivet av konsumenter och lagstiftare över hela världen med stark 
koppling till miljö och sociala villkor, men också drivet av genombrott inom materialområdet och olika teknologiområden 
(digitalisering, automation mfl) vilket öppnar för innovation. 

Effekterna av dessa förändringar går redan att skönja med koppling till framförallt e-handelns tillväxt och motsvarande 
branschen skall ställa om till cirkulär ekonomi, som i ett första steg framför allt handlar om att växla ut problematiska 
material och kemi, samt vårda varornas värde genom att bli betydligt bättre på att tillvarata stora materialflöden som 
resurser, även när de textila produkterna och materialen anses vara uttjänta. 

Med denna förändring som fond startades projektet ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom 
textil och mode” för drygt ett år sedan. Tanken var att dels accelerera omställningen för Västra Götalands textila aktörer, 
men också att ta tillvara på de fina möjligheter som stora förändringar och samhällsutmaningar öppnar upp för. Den fulla 
effekten av en cirkulär ekonomi fullt ut genomförd i textil- och modeindustrin har vi bara sett början på och kan i förläng-
ningen innebära en våg av investeringar, etableringar och framväxt av nya framgångsrika företag i regionen.

Västra Götaland är synnerligen väl positionerad för att dra nytta av dessa förändringar, och stötta den nödvändiga om-
ställningen. Under lång tid har ett målmedvetet arbete med epicentrum i Borås och Textilhögskolan byggt upp ett erkänt 
regionalt innovationssystem, med kopplingar och nätverk som sträcker lång ut över landets gränser, runt textil och mode. 
En rik ”mylla”, som tillsammans med branschens alla aktörer har goda förutsättningar att ta nästa steg och utvecklas till 
Europas Innovativa Spets.

Projektets genomförandestrategi har varit att fysiskt (i den mån även virtuella möten och mobilsamtal kan klassas som 
fysiska) engagera och involvera textil- och modebranschens alla aktörer (offentlighet, akademi, civilsamhälle och nä-
ringsliv) i projektarbetet, i workshops, i personliga möten, arbetsgrupper, i studiebesök och i gemensamma samlingar där 
man kunde följa projektets progress. Genom att engagera branschen i arbetet med att identifiera och formulera de nyckel-
satsningar, ”spetsar”, som behöver göras för att inleda och stimulera utvecklingen som leder till att Västra Götaland blir 
Europas Innovativa Spets, så blir kvaliteten på slutresultatet hög. Projektets bedömning är att de som aktivt lever och 
andas i branschen bäst kan identifiera och formulera nödvändiga kompletteringar och ”spetsar” till ”myllan”. 

En ytterligare effekt av aktörernas engagemang i projektets utformning blir att vi också får ett aktivt fortsatt deltagande 
i stegen som följer efter detta projekts avslut. För det är bara i samverkan mellan branschens alla aktörer (offentlighet, 
akademi, civilsamhälle och näringsliv) som vi kommer att lyckas. Uppslutningen från branschens alla aktörer har varit 
över förväntan, trots den rådande pandemin. Och denna uppslutning är fundamental för projektresultatets kvalitet, och 
för fortsättningen. 

Den 15 juni 2021, på ett öppet zoommöte, presenterades ett förslag till sex ”spetsar”. Dvs de prioriterade komplettering-
arna och satsningar som projektets alla deltagare i sagda workshops och möten identifierat. Vid samma möte tillsattes 
också arbetsgrupper för respektive spets vars uppgift var att utveckla och i detalj beskriva nyckelaktiviteter, nyckel- 
aktörer, tidplan och budget för respektive spets. Projektets slutresultat presenterades på det avslutande Textilkalaset 20 
oktober. Ett mycket välbesökt hybridevent, som ytterligare manifesterade intresset och engagemanget från branschens 
alla aktörer.

Förändringens  vindar blåser
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Spetsarna presenterades  
på Textilkalaset i sin 
slutliga utformning:
Spets 1, designa för cirkulenten. 
Accelerator för kreativa koncept där cirkulenten är morgondagens medvet-
na konsument. 

Spets 2, tillgång till lokal produktion.
Närheten till produktionsresurser för hela värdecykeln blir avgörande.

Spets 3, materialutveckling.
Hög kompetens om textila material och dess tillämpningar. 

Spets 4, öppna innovationsmiljöer.
Skapa, tillgängliggöra och erbjuda öppna innovationsmiljöer.

Spets 5, morgondagens talanger.
Attrahera och skapa möjlighet för talanger att utvecklas.

Spets 6, öppna testmarknader.
Testa av, förbättra, testa igen, förfina, hitta din kund…
För en fullständig beskrivning av spetsarna se bilagor [1]-[6]  
samt en sammanfattande presentation bilaga [8].

Projektet finner att visionen, att utveckla regionen till ”Europas innovativa 
spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode”, ligger 
väl i linje med Västra Götalands utvecklingsstrategi från februari 2021 med 
sitt uttalade mål att inom tidsperioden 2021–2030 göra Västra Götaland till 
ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenkraftigt samhälle. 
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Det finns primärt en omedelbar koppling till stärkt innovationskraft och cirkulära affärsmodeller, men också kompetens-
byggande och en ambition att knyta samman Västra Götaland. En av de bärande idéerna med ”Europas Innovativa 
Spets” är att mobilisera och samverka med alla regionens tillgångar, branscher, företag och kompetenscentra med 
koppling till textil, vilka återfinns distribuerade geografiskt över hela Västra Götalandsregionen. Den bilden skall bevaras, 
försvaras och förstärkas.

Vi bedömer vidare att i projektarbetet, analyser och slutligt strategiförslag så finns det starkt stöd från alla branschaktörer 
(näringsliv, civilsamhälle, akademi, offentlighet) för projektet. Detta har vi vinnlagt om att syna genom workshops, dialoger 
och gemensamma återkommande träffar.

Projektets rekommendation är därför att omedelbart sätta upp ett samordningskontor, med bas i Science Park Borås, 
vars uppgift blir att initiera och samordna de nyckelaktiviteter och deltagande branschaktörer som beskrivs i denna slut- 
rapport och bifogade underlag. Förslagsvis utnyttjas den struktur som redan etablerats i Circular Hub.

När och hur vet vi att vi lyckats? Vi vill fånga en bild av en framtid, inte allt för långt bort i tid, som beskriver en region som 
leder omställningen av en bransch och som företag, talanger och investeringar söker sig till. Bilden som vi vill jämföra 
med är bilden av starka kluster där företag och investeringar ser nödvändig närvaro med exempelvis utvecklingskontor 
för att hänga med. En stark FOMO, Fear Of Missing Out, skall prägla bevekelsegrunderna bakom dessa investeringar. 
Och på samma sätt som Kalifornien länge setts som en fantastisk plats att flytta till, vill vi att regionen Västra Götaland 
utvecklas och lyfts fram som en plats att längta till, där talanger kan utvecklas socialt och professionellt.

Vi vill slutligen tacka alla de som bidragit till projektet, på eget bevåg eller efter förfrågan, och det är många. En del har 
lagt ner mer tid och kraft än andra, men alla har bidragit på ett positivt sätt och i en konstruktiv positiv anda. Det bådar 
gott inför framtiden. Ett speciellt tack till strategigruppen som aktivt stöttat genom hela projektet. Tack!

Tillsammans  
blir vi starka
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Allmänt
Den 10 september 2020 presenterades för första gången visionen att skapa ”Europas innovativa spets och kreativa 
mylla för cirkulär design inom textil och mode”, i Västra Götaland, på grunden av det som idag redan är ett framgångsrikt  
nationellt innovationssystem med en rik regional ”mylla” av näringsliv, entreprenörskap, forskning, utbildning samt utvecklade 
processer, för branschens omställning till en cirkulär ekonomi. 

Målsättningen var att med hjälp av en gemensam vision och strategi inspirera och mobilisera en stark utvecklings- och 
konkurrenskraft för regionens textila näring i omställningen till cirkulär ekonomi, och på så sätt, inte bara stötta den  
nödvändiga omställningen utan också bidra till att forma ett nytt styrkeområde för sysselsättning och ekonomisk bärkraft 
i paritet med regionens andra styrkeområden inom fordons-, transport- och processindustrin.

Som en del i det följande visionsarbetet publicerades i januari 2021 en trendrapport av Västra Götalandsregionens en-
het för samhällsanalys, omvärldsanalys, textilbranschen i Västra Götaland. Omvärldsanalysen pekade ut flera viktiga 
områden att inkludera i det fortsatta visionsarbetet (mer om det senare i detta dokument). Ungefär samtidigt, februari 
2021, publicerades Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) med sitt uttalade mål att inom tidsperioden 
2021–2030 göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. RUS 
pekade ut som långsiktig prioritering att stärka innovationskraften och behovet av en tvärsektoriell kraftsamling för cirkulära 
affärsmodeller. Sammantaget väl i linje med visionens målsättning.

På dessa grundvalar inleddes ett projekt, vars resultat sammanfattas i denna strategirapport. Projektets uppgift var att ut-
kristallisera de viktigaste prioriteringar och satsningar för att nå visionen, och formulera en gemensam strategi som inspi-
rerar till en stark utvecklings- och konkurrenskraft för näringslivet i omställningen till cirkulär ekonomi i Västra Götaland. 

Detta dokument beskriver det förslaget på strategi och genomförandeplan för hur Västra Götaland och dess aktörer inom 
den textila näringen i regionen tillsammans når visionen ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär 
design inom textil och mode.

En historisk återblick
Textil- och modeindustrin var en av de industrier som i stort sett helt lämnade Sverige under industrikrisens kulmen på 
70-talet (stålkrisen, varvskrisen mfl). Orsakerna bakom dessa kriser är väl beskrivna och berörs inte här. För flera orter 
och regioner i Sverige blev konsekvenserna dramatiska, speciellt för Borås och Sjuhäradsbygden. I Sverige gick 70,000 
arbetstillfällen förlorade, och enbart i Borås så försvann 25,000 jobb. 

I kölvattnet av den så kallade TEKO krisen överlevde dock flera företag, och branschen försvann inte fullständigt från 
Sverige, och framförallt inte från Västra Götalandsregionen. 

Där återfinns idag företag som inte var så beroende av stora serier, låga löner och stark inhemsk konsumtion, utan  
snarare var specialiserade inom vissa nischer, och som under lång tid vässat sitt erbjudande och operations tillsam-
mans och nära sina kunder. Inget av dessa företag blev dock dominerande i den nya svenska textil- och modeindustrin  
liknande hur Ericsson, ABB (Asea) eller andra klassiska storföretag dominerar i sina respektive branscher. 

Textilgiganten som växte fram i kölvattnet av TEKO krisen var istället H&M, med en modus operandi och affärsmodell, 
i linje med den nya industrilogiken. En logik som för H&M’s del innebar fokus på fysiska butiker med attraktiva lägen,  
moderiktig design, effektiv logistik och en outsourcad supertrimmad supplymaskin, vilket öppnade upp för ett mycket 
starkt erbjudande till konsumenter världen över, prisvärt mode. 

Så här växte sakta men säkert en ny bransch upp i Sverige under 80-, 90- och 00-talen. En mindre del, med starka  
nischade erbjudanden som Ludvig Svensson, Tranemo textil, Svenskt Konstsilke, FOV och Almedahls samt en betydligt 
större del mot konsumentmarknaden, en detaljhandel, med H&M som främsta varumärke, men där också Lindex, Kapp-
Ahl och andra återfanns. 

Bakgrund  
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Förutsättningar för strategin
Följande förutsättningar och viktiga utgångspunkter har legat som grund för strategiarbetet. 
Cirkulär ekonomi, innovationskraft och den regionala myllan. 

Textil- och modeindustrins omställning - cirkulär ekonomi
Själva startpunkten och idén för hela arbetet med strategin bakom ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för 
cirkulär design inom textil och mode” börjar med den omställning som industrin står inför. En omställning som går 
snabbare och snabbare, drivet av insikten om betydelsen av den påverkan textil- och modeindustrin och vår konsumtion 
har på klimatet och miljön, och för den delen villkoren för oss människor. Synen på konsumtionens roll, konsumtionskritik, 
är ingalunda ny men har de senaste åren fått en betydligt bredare acceptans, och stöd i forskning, vilket också lett till 
omfattade arbete kring regelverk och policys från offentligheten. 

I någon slags allmän insikt har den geologiska tid som vi nu befinner oss i, Holocen, föreslagits att betecknas som 
Antropocen, människans tid, baserat på det enorma avtryck vår art, Homo Sapiens, nu gör på jordens klimat och eko-
system. Textil är en betydande del av detta avtryck. Det har sakta men säkert blivit tydliggjorts hur stor påverkan vår 
textila konsumtion, och den textila linjära värdekedjan, har på klimatet och miljön i form av både koldioxidutsläpp såväl 
som olika livsstörande kemikalier. Villkoren för många av dem som jobbar inom framförallt den outsourcade textila pro-
duktionen lyfts också fram som ohållbara och omänskliga.  

Det låga priset på textilier betalas av eftersatt miljö och omänskliga arbetsvillkor. 

I en artikel i Svenska Dagbladet från 2018 uttryckte Göran Sundberg, lärare i mode på designhögskolan Beckmans, 
konsumenternas syn på följande sätt:

Som svar på detta har två strömningar vunnit fotfäste, cirkulär ekonomi och hållbarhet. Under senare tid har även ett 
begrepp som resiliens, eller robusthet, fått genomslag. Vi har noterat vår sårbarhet för minsta störning, orkaner, över-
svämningar, pandemi, eldsvådor, torka, logistikproblem (Suezkanalen…). Moderna företag har inte reserverat resurser/
reserver för att klara av detta. Kapital skall arbeta, inte vara reserverade för att hantera eventuella problem av denna art. 
Företag och människor förlitar sig alltmer på samhällets kollektiva insatser och skyddsnät. 

Resiliensbegreppet har allt snabbare vunnit gehör som en konsekvens av dessa ”störningar”. Jorden har redan börjat 
ställa om, och många effekter på klimat och miljö är irreversibla, om än fortfarande hanterbara. Samhällets resiliens 
blir därmed också en central strategi. Både cirkulär ekonomi och hållbarhet är starkt kopplade till resiliens, och är båda  
strategier för att uppnå resiliens.

Centralt för både cirkulär ekonomi och hållbarhet är vår användning av energi och material. Länge har energin varit i  
fokus. Tanken från början var att bara vi löser den frågan, grön hållbar förnyelsebar energi, så kan vi fortsätta som  
tidigare, behålla infrastruktur och affärsmodeller. Nu förstår vi dock att det inte räcker. 

Materialfrågan, och resursuttaget, är minst lika väsentligt, för den kopplar till utrymmet för andra arter och livsmiljöer. 
Ju mer människan tar i anspråk, ju mindre utrymme finns det för andra, och så länge vi inte har för avsikt att omvandla 
jorden till en artificiell rymdstation, en mänsklig biosfär, så är materialfrågan central. Resursutvinning och bearbetning av 
material och resurser i allmänhet står för 50 % av de globala koldioxidutsläppen och 90 % av förlusten av den biologiska 
mångfalden .

”Modet har tappat mycket av sitt inflytande på samhället 
och kulturen, de senaste fem åren. Och förknippas mer 
med en konsumtionsvara som skitar ned och skapar dåliga 
arbetsvillkor i tredje världen”.
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Det spännande nu är möjligheten för en ny svensk textil- och modeindustri, med epicentrum i Västra Götaland, att både 
bidra, och i viss mån leda, omställningen och samtidigt ta position inom framväxten av en bitvis ny bransch. Och på  
samma sätt som svenska framgångar inom IT och Tech de senaste decennierna, med Stockholm som nationellt epi- 
centrum, har Sverige och Västra Götaland en liknande position som Stockholm hade i början på 2000-talet (med IT 
kraschen som fond) att bygga på.

Ytterligare en viktig förutsättning – innovationens roll och innovationskraft
I slutet på 90-talet kunde man börja skönja konturerna av det som idag ses som fullständigt självklart, e-handel.  
Utvecklingen drevs inte från detaljhandeln, utan från IT/techbranschen, i kölvattnet på den första Internetvågen som för 
Sveriges del började tidigt 90-tal.

Exemplet med världens första email mellan regeringschefer, president Bill Clinton och statsminister Carl Bildt, 4 februari 
1994 brukar anges som en vattendelare för Internet, men utvecklingen var redan då långt gången. Denna första boom 
såg sitt slut redan i mars 2000 med den så kallade IT kraschen. Orealistiska förväntningar på IT teknikens duglighet 
och en fullständigt världsfrånvänd syn på ekonomisk fundamenta, Den Nya Ekonomin [sic]. Alltsammans bäddade för 
kraschen, där just ett svenskt internetbaserat modebolag försvann under stora svarta rubriker, Boo.com. Rätt tänkt, 
men några år för tidigt. Men bollen var i rullning och nästa våg, med bättre Internet, Smarta Mobiler, sociala medier, in- 
fluencers, erfarna entreprenörer, trimmad kapitalförsörjningsmarknad och appar öppnade för det som sedan 10-talet plå-
gat den traditionella detaljistbranschen, flytten från fysisk handel till nätet, med butiksdöd och konkurser som konsekvens.

Mode var tidigt ute inom andra vågens e-handel, med exempelvis svenska Nelly som grundades 2004, bara några 
år efter konkursen för Boo.com. På ett sätt en naturlig utveckling med tanke på den tradition av postorder som redan 
fanns etablerad i regionen där Ellos och Haléns var starka varumärken. 2005 grundades Bubbleroom i Borås och tyska  
Zalando grundades 2008 i Berlin. Zalando, med huvudägaren Kinnevik, är idag Europas största e-handelsbolag i mode 
och omsätter över 1 miljard euro, att jämföra med Nelly som omsätter dryga miljarden svenska kronor. Notera att H&M 
också utvecklats kraftigt på e-handelssidan där den står för ca 30% av den totala omsättningen.

Men det är inte bara IT och e-handel som driver utvecklingen i textil- och modeindustrin framåt. Ett viktigt fundament 
för utvecklingen mot hållbarhet och cirkulär ekonomi rör material- och råvaruförsörjning, där begrepp som bioekonomi 
passar bra med cirkulära modeller. 

Sverige har med sin starka tradition och globala industriella position inom skogsindustrin, och den kemi som baseras 
på skogsbaserad råvara, flyttat fram positionerna väsentligt, och textil- och modeindustrin hänger på eftersom en av  
utmaningarna rör materialbasen (bomull och fossilbaserad textilfiber). De första innovationerna i detta område kan redan 
börja skönjas i och med tekniska genombrott och investeringar i uppskalning av kapacitet (Renewcell och TreeToTextile), 
och mer är på gång. 

Västra Götaland har här en synnerligen fin position där traditionen från den petrokemiskt baserad processindustri på 
västkusten kan bli en viktig komponent för uppskalning till en ny processindustri baserad på en betydligt bättre bio- 
baserad hållbar råvara.

Även på IT och techsidan kan vi se ett växande utrymme inom nästa generations textil- och modeindustri för teknologier 
som Artificiell Intelligens, Internet of Things, Automation och Robotisering, för att nämna några. Flera av dessa har  
redan påbörjat sitt intåg i textil- och modeindustrin och vi kan se både lovande utvecklingsprojekt och uppmärksammade 
startups som utmanar sättet hur kläder produceras, vart de produceras och med nya affärsmodeller som stöttar cirkulära 
flöden. 

En textil- och modeindustri i omställning erbjuder en gigantisk marknad för ny klimatsmart tech vilket öppnar upp för 
ny spännande innovation och accelererad utveckling. Även här har Västra Götaland en framstående roll att spela där 
förmågan att samverka branscher och teknologiområden emellan möjliggör innovation. Ett exempel från regionen rör 
exempelvis automation och robotisering där steget från fordon till textil inte är så långt som det verkar.  
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Den regionala myllan  
och platsutveckling   
Vad handlar platsutveckling om - ett kort resonemang om ett stort ämne
Att vi överhuvudtaget arbetar med detta projekt, ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design 
inom textil och mode”, har sin förklaring i den rika ”mylla” som Västra Götalandsregionen, med epicentrum i Borås och 
Sjuhäradsbygden, kan uppvisa. Projektet har konsekvent använt begreppet ”mylla” för att beskriva den industriella bas 
av kompetens och tradition inom det textila området som regionen besitter, och som redan idag röner uppmärksamhet.

 ”Myllan” är den bas, den jordmån, som med rätt stimuli kan leverera än mer innovationskraft, växtkraft, för olika om-
råden. Projektet har också använt begreppet ”spets” som en beskrivning av prioriterade stimuli/insatser för att uppnå 
utveckling och tillväxt inom ett specifikt område. Ett sätt att ta sig an ”myllan”, att identifiera strategi och prioriterat stimuli, 
”spets”, är med platsutveckling. Platsutveckling som begrepp är inte generellt konceptualiserat och definierat utan kan, 
beroende på vem man frågar, beskriva flera olika utvecklingsstrategier för en plats. 

Platsutveckling kan vara allt i ifrån gestaltning av platsens rum (byggnader och gröna ytor), transportinfrastruktur, till  
kulturellt innehåll (krogliv och kulturinstitutioner). Platsutveckling i detta sammanhang, i detta projekt, handlar om att 
utveckla strategier för en stad, en region eller just en plats, som med hjälp av riktade insatser stimulerar tillväxt, syssel-
sättning och utveckling för textil- och modeindustrin. 

Strategin beskriver de prioriterade insatserna, och identifierar var och hur de bäst gör nytta. Platsutveckling i detta sam-
manhang är därmed den utveckling som rör platsens direkta kvaliteter för näringslivet. Hur ser vi på områden som kultur, 
skola, barnomsorg och hälsovård mfl? Områden som verkligen inte är ointressanta för näringslivet på platsen, för de har 
alla en koppling till platsens kvaliteter, som styr människors val av plats. Delar av alla dessa områden ingår, men inte i 
sin helhet. Om vi istället för skola, vilket kanske för tankarna till grundskola, skriver kompetensutveckling och utbildning 
så klarnar bilden.

Det börjar och slutar med människan kan man säga. Kompetenta, talangfulla människor, vid sidan av marknad och  
kunder, är högvaluta för alla företag. Människans nyfikenhet, kreativitet och förmåga att gå från idé till verklighet är hård-
valutan i ekonomisk och samhällelig utveckling, och väldigt många människor dras till städer. 

Städerna är centra för politiska beslut, ekonomisk tillväxt och grogrund för banbrytande forskning, innovation, kulturella 
och teknologiska framsteg, har varit så sedan den första stadsbildningen uppstod i Mesopotamien för 6000 år sedan,  
i övergången från nomadiserande jägare och samlare till jordbrukssamhället. 

Under industrialismen, som följde efter jordbrukssamhället, var tillgången på resurser som energi, råvaror och arbetskraft 
avgörande för en etablering av en industri. Lägg till mark och bra transportläge (ofta vid en skyddad vattenled) så var 
saken klar. De flesta arbetsuppgifterna i industrierna var rimligt enkla och till stor del kunskap som man fick på arbets-
platsen. Arbetsplatserna lockade människor, och städer växte upp runt arbetsplatsen. Det fanns väldigt få välutbildade 
ingenjörer, ekonomer och jurister per arbetare. 

Kunskapssamhällets intåg innebar ett mycket större fokus på den första gruppen, och andelen välutbildade idag är 
överväldigande jämfört med för 100 år sedan. Att inte avsluta åtminstone gymnasienivå anses numera nästan som 
professionellt självmord. Effekten av kunskapssamhället intåg blev att människor lämnade industriplatser och klassiska 
industriorter för de växande storstäderna, där även inledningsvis mycket av den moderna industrin återfanns. Människor 
idag, till skillnad från hur det såg ut vid industrialismens genombrott, attraheras i högre grad av en attraktiv plats, ett bra 
ställe att leva på och utvecklas, än att det finns ett arbete. Och skillnaden nu är att etableringar och investeringar kommer 
till människorna, snarare än tvärtom. Människan har blivit hårdvalutan. Därmed blir det platsens uppgift att locka och 
attrahera människor.

Globaliseringens intåg, genombrottet för informationsteknik och en allt större harmonisering av regelverket för handel 
och ekonomi innebar en turbo för det postindustriella samhället, med en allt högre grad av specialisering och utflyttning 
av tillverkande industri till platser runt om i världen som kunde uppvisa de klassiska tillgångarna (energi, råvaror, arbets-
kraft och geografiskt logistiskt läge). 
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Platsutveckling - städer och landsbygd
Det är en total missuppfattning att de stora städerna växer på bekostnad av landsbygden. Städer växer av sin egen  
dynamik, sin egna ekonomiska och kulturella motor. Däremot är det fullständigt fel slutsats att städer kan existera utan 
väl fungerande kopplingar till landsbygden.

I en rapport från IVA, den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, från 2017 beskrivs en pågående ”rurba-
nisering”, där gränserna mellan stad och landsbygd är på̊ väg att suddas ut. Man pekar på̊ en utveckling mot ett större 
ömsesidigt resursberoende, som kan leda till positiva spiraler för båda miljöerna. Statistiken visar redan att befolkningen 
och antalet småorter i Sverige ökar på̊ den tätortsnära landsbygden. En möjlig förklaring är att de växande tätorterna 
kan erbjuda fler jobb åt människor på̊ landsbygden, vilket i sin tur ”flyttar ut” pengar och resurser som kan användas för 
att bygga nya, eller attraktivare miljöer även där. En ökande landsbygdsbefolkning kan samtidigt förse tätorterna med ny 
arbetskraft som bidrar till en fortsatt ekonomisk tillväxt, vilket sin tur kan skapa fler jobb på̊ den omgivande landsbygden. 

Pandemin och klimatutmaningarna har drivit på en spännande utveckling som tacklar en av utmaningarna med rurbani-
seringen, arbetspendling, med virtuella möten, coworking och en ny syn på hållbar mobilitet.  

Detta projekt och Västra Götalandsregionen har stora möjligheter att dra full nytta av en sådan utveckling med sin geo-
grafiska struktur och distribuerade regionala industriprofil. Västra Götaland kan med riktade insatser erbjuda det bästa 
av två världar.
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Varför blir en del platser framgångsrika?
Att en del platser är älskade, framgångsrika och spännande kan man både se och uppleva som besökare eller som 
invånare. Men samtidigt, det är i betraktarens öga. När nyhetsmagasinet Fokus 2020 publicerade en lista på Sveriges 
kommuner med bäst livskvalitet toppade i tur och ordning, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Mölndal och Solna. Det  
intressanta är att här vill ändå inte alla bo. Många vill flytta ifrån Stockholm , och samtidigt finns det många som skulle 
vilja flytta dit, men som av olika anledningar ännu inte tagit steget. Storstockholm och storgöteborg tillsammans lockar 
drygt 30 % av Sveriges befolkning.  Statistik är en generell beskrivning av många individuella val, så allt för stora slutsatser 
skall inte dras. Vad den ena gillar, kanske den andre inte gör, men mönstret är ändå tydligt.

Är dessa två platser framgångsrika av en ren slump? Förmodligen inte.
Valen av Stockholm och för den delen Göteborg var inte uppenbara. På 1400-talet låg kanske Kalmar bättre till, eller 
Västerås, eller varför inte Uppsala? Och Göteborg är ju i någon mån en helt ny plats, vald på 1600-talet utifrån sin  
strategiska position, där föregångaren (Lödöse) låg betydligt längre inåt landet. Och självklart kan båda dessa platsers 
framgångar delvis förklaras av att de är utvalda. De valdes för att de låg bra till för handel, transport (vatten), resurs- 
tillgång och logistik, av militär-strategiska skäl. Investeringar, människor och verksamheter drogs hit av den anledningen. 
Men även här finns motsatta exempel, utvalda platser (Canberra, Washington, Brasilia, Ottawa) som trots sin utvaldhet 
inte på långa vägar kan mäta sig med närliggande platser (Sidney, Melbourne, New York, Sao Paolo, Rio de Janeiro, 
Toronto, Montreal), som inte har utvecklats som det kanske var tänkt. Det gäller att välja rätt.

Och hur kommer det sig att textil- och modeindustrin aldrig helt lämnade Västra Götalandsregionen, att den tvärtom idag 
är en rik ”mylla” av näringsliv, entreprenörskap, forskning och utbildning som nu ligger till grund för branschens omställning 
till en cirkulär ekonomi? Ett svar är att de företag i regionen som överlevde krisen, framförallt var de företag som antingen 
lyckades anpassa sig till nya förutsättningarna eller de företag som inte var så beroende av dessa förutsättningar, dvs i 
huvudsak företag som jobbade med premiumprodukter eller tekniska textilier. 

En annan mycket viktig faktor var etableringen av Textilhögskolan 1996 och den fortsatta utvecklingen av området som 
idag hyser Textile Fashion Center och Science Park Borås. Textilhögskolan blev också den organisation som tog sig an 
den framgångsrika utvecklingen av det regionala innovationssystemet i och med etableringen av programmet Smart 
Textiles 2006. Vinnovas stora utvecklingsprogram, Vinnväxt, för starka regionala innovationssystem. 

Slutligen kan nämnas den kanske viktigaste faktorn med stark kultur, entreprenörskap och företagande som Borås och 
Sjuhäradsbygden fortfarande kännetecknas av. Innovationskultur slår innovationssystem kan man säga. 

Poängen är, att vässa sin attraktionsfaktor, utveckla dem, och att berätta om dem, sin place value proposition, lönar sig. 
Det finns inga givna val eller utveckling baserade på statistik. Varje val av plats är individuellt, för människor, som för 
företag. På samma sätt som ovan, med resonemanget om val av plats baserat på livskvalitet kan man räkna fram den  
optimala platsen för varje företagsinvestering, och detta sker hela tiden. För till skillnad från oss människor, där i många 
fall kärlek styr val av plats, så styrs företag av betydligt krassare synsätt, där konkurrens, vinst och affärsplan ligger i 
fokus. Oftast. För det finns självklart undantag. Exempel på investeringar med ”hjärtat” är inte ovanliga, men för en struk-
turerad satsning som detta projekt handlar om så satsar vi inte på ”hjärtat”, det finns där ändå, som en härlig bonus. Eller 
som en obehaglig blixt från klar himmel.
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ATTRAHERA

ETABLERA

VÄXA

MARKNADSFÖRA

En viktig aspekt av platsers framgång handlar om metodiskt arbete. Det tar aldrig slut kan man säga. Så fort firandet av 
ett påskrivet avtal om etablering eller investering är avslutat så påbörjas det riktigt svåra arbetet.

Det går att urskilja fyra faser i utvecklingsarbetet : attrahera, etablera, växa, marknadsföra.

En investerare bedömer platsens förmåga i alla dessa faser, för det är här investeraren kan se kopplingen till hela affärs-
planen, ca 5 år bort.

I ett första läge, attraherafasen, så bedöms hårda parametrar, kostnader i närtid, som mark- och lokalkostnader,  
logistiskt läge eller tillgång och närhet till energi och råvaror. 

I det efterföljande läget, i etableringsfasen, så tillkommer tex tillståndsfrågor och handläggningstider. Alla företag lever 
i en konkurrensutsatt miljö där tid är pengar. När väl en investering är beslutat finns det inget som kostar mer än kapital 
som inte arbetar. När Northvolt valde Skellefteå, var tid den enskilt viktigaste parametern för valet av Skellefteå. Att vara 
lite före konkurrenterna ger en enorm marknadsfördel. Tiden det tog att bygga anläggningen hade Northvolt koll på, men 
inte tiden för handläggning, bygglov och miljötillstånd.

I växafasen, när etableringen är genomförd och verksamheten snurrar, blickar vi längre fram. Tillgång till talang, kom-
petens och forskning, dvs tillgång till resurser för både tillväxt och innovation, blir nu väldigt strategiskt. Klusterbildning 
och industriell logik ingår här. Företag vill sällan vara själva, de vill anställa och investera i kärnaffären, resten vill de 
samarbeta kring. Närhet och tillgång till det är mycket värdefullt. Det är tom intressant att klusterbildning omfattar rena 
konkurrenter. Kan man som plats också agera marknad och kund är det självklart en bonus, och just på denna punkt 
missar många platser och regioner en uppenbar möjlighet. 
Den industriella logiken handlar om närheten till viktiga strategiska kunder och marknader. För NorthVolts och Volvo Cars 
nästa batterifabrik är industriell logik extra viktigt, vilket ger Skövde och framförallt Göteborg en omedelbar fördel, jämfört 
med Gävle eller Sundsvall tex. Men också tid är viktigt, vilket kanske ger Sundsvall en fördel om man kan erbjuda stads- 
och hamnnära mark utan allt för mycket hanteringstid på tillståndssidan.

Den sista fasen, marknadsföra, handlar om att berätta och engagera företagen och entreprenörerna i att berätta och 
marknadsföra platsen externt, för fler företag, entreprenörer, investeringar och talang. Här jobbar man tillsammans, det 
ligger i bådas intresse.

Och så här fortsätter det, för nästa gång företaget som platsen attraherade för många år sedan skall investera så är vi 
tillbaka i attraherafasen. Och då, sorgligt nog, är inget givet.

Utmaningen för många platser är att orkestrera denna helhet, ledarskapet. Kommuner är sällan organiserade på detta 
sätt, och skall flera kommuner samarbeta ökar komplexiteten. Investeringar och etableringar slår över i stort sett alla 
förvaltningar, inte bara byggnads- och miljöförvaltning utan också skola, vård, omsorg och kultur, och fort skall det gå.
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När Apple skickade ut sin första sondering till flera nordiska kommuner för det datacenter som slutligen hamnade utanför 
Viborg i Danmark, så hade kommunerna 24 timmar på sig att svara.

Dessutom måste man vara proaktiv. Att sitta och vänta på ett ärende, att vara ärendehanterare, är inget som vin-
ner investeringar. Förmågan och viljan att arbeta med strategisk holistisk processorientering vs transaktionsorientering 
är fundamental. Vad är platsens tradition och styrkeområde, den smarta specialiseringen, som det i modernt tillväxt- 
språkbruk numera kallas? Bygg vidare på den. Ha dörren öppen för det oväntade och intressanta, men arbeta metodiskt 
med din specialiseringsstrategi.

Att förstå sin plats näringslivsportfölj, styrkor och svagheter, blir då viktigt, och en bra start för proaktivt agerande. Det 
finns flera metoder för att bygga förståelse och insikt. En enkel SWOT-analys kan vara ett sätt. Men också, om man till 
exempel plottar in platsens bolag i den klassiska bostonmatrisen så kan man snabbt bilda sig en uppfattning. Matrisen 
togs fram för att analysera och fatta beslut rörande ett företags olika projekt och produkter, men den fungerar bra som 
analysmetod också för platsens bolagsportfölj, och vad för typ av proaktiva åtgärder och prioriteringar som behöver 
göras.

Strategin för en plats är att ha en diversifierad portfölj, med ett antal företag i Cow (kassakor) kvadranten som finansierar 
riskabla satsningar i ?  och marknadsexpansioner i Star. Den teoretiska utvecklingen går motsols, från ? till Dog. Det kan 
vara skönt med en lysande Star i portföljen och vi återfinner många svenska orter här (Älmhult med IKEA tex), men de 
är känsliga och väldigt beroende. 

Alla företag blir Dog till slut med sjunkande marknadsandelar på en krympande marknad. En plats med många företag 
i Dog kan räkna med förestående omfattande bolagsnedläggningar. Att slippa stå med mössan i handen inför en ”kris-
kommitté” i Stockholm, eller för den delen slippa hantera alla invånares frustration när arbetsplatsen försvinner på en 
krympande lokal arbetsmarknad, måste väl rimligen vara alla platsers yttersta mål när det gäller näringslivsutveckling? 
Varför proaktivitet är så viktigt.

Företag och projekt i ? kvadranten betecknar typiska startups, företag i tidiga faser, eller projekt och projektkonsorti-
um på etablerade företag. Hög risk, men med potentiellt hög avkastning. Exempel på sådana företag eller projekt är  
Northvolt, Renewcell, Hybritkonsortiet, TreeToTextile och Fabric Forest. Lovande, spännande och nydanande men  
fortfarande höga risker. En plats som upplåter mark och resurser för sådana här projekt tar också risker, sida vid sida 
med företagen. Men med en väldigt fin uppsida om det går vägen, och det gäller att inte ha för många sådana här, för de 
suger mycket kraft. Balans i portföljen. Och har man inte balans, men för tillfället mår väldigt bra i sin ”bruksort” så kan 
det vara bra att bygga resiliens, den dagen det skakar till, för den dagen kommer, alltid.

Slutligen, vad är det som skapar framgångsrika företag? Det är ju framgångsrika företag man vill ha på sin plats. Vad 
kokar det hela ned till? Vad skall man leta efter? Och här skiljer sig inte platsen från en Investerare. En plats är också 
en investerare.Är det en välformulerad affärsplan, en lysande idé, stark patentportfölj med stöd av starka forsknings-
program? Eller varför inte en riktigt stor påse pengar? Inget av detta är på något sätt fel eller oviktigt, men hur ser vi på 
ledarskapet, teamet och människorna bakom idén och affärsplanen, de som skall genomföra det?

I investerarvärlden söker man efter båda dessa, bra idé med världsklass team. Men det är inte den bästa idén som 
vinner, det är det bästa teamet, starkt ledarskap och eldsjälar, med en bra idé, som vinner. I offentliga sammanhang, till 
exempel på kommunens näringslivskontor, med skattefinansierade medel är detta en utmaning. 

Det är lättare och väger tyngre för kommunen att rada upp forskning, patent, starka varumärken (gamla fina företag) och 
en jättebra plan än att sätta sig i båten med ett gäng entusiaster. Skulle något gå fel så kan man peka på denna vikt. 
Som besluts-fattare i offentligheten kan man känna ängslan över framtida rubriker om dåligt omdöme med skattemedel, 
vårdslösa entreprenörer och våghalsigt agerande från kommunen. För många gånger uteblir framgången. Men detta är 
inte offentlig upphandling av framgångsrik innovation och tillväxtföretag, detta är strategiskt samarbete där platsen också 
investerar, tillsammans med företaget, med en bedömning av både hårda och mjuka parametrar.

STAR ?

COW DOG

PORTFÖLJANALYS
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Vad gillar företag – attraktionsfaktorer och deras relevans för projektet?
Det är väl inte en jätteöverraskning att företag drivs av viljan att göra riktigt bra produkter och lösningar för sina kunder, 
och som tack för det kan de växa och tjäna pengar. Att på olika sätt hjälpa till i det arbetet utan att bli en operativ del av 
företaget kommer att uppskattas.

Ett bra sätt att förstå vad som uppskattas, och som också ligger inom ramen för offentlighetens uppdrag och kompetens, 
är att utgå ifrån de strategier och planer som styr företag, dvs de parametrar som företagens ägare och styrelse har som 
utgångspunkt. Och pratar vi ett specifikt företag är det ju det företagets strategier och planer som skall analyseras. 

Nedan listas ett antal attraktionsfaktorer som har relevans också för arbetet med ”Europas innovativa spets”.  
Notera att listan är helt oprioriterad och oviktad.

Marknad
Överst i företagens resultaträkning står omsättning, dvs försäljning. Här finns en mycket stor och ofta outnyttjad möjlighet 
att agera kund och testmarknad. Mycket har sagts och skrivits om denna möjlighet. För offentlig upphandling är stora 
summor och de berör i stort sett alla typer av produkter och tjänster. Men framgångarna har trots en ökad medvetenhet 
under senare tid uteblivit, de hör fortfarande historien till med klassiska exempel som ASEA och Vattenfall, LKAB och 
Atlas Copco, Ericsson och Televerket mfl. Underskatta inte denna möjlighet för en plats att också vara kund. Det tidiga-
re exemplet med Apples etablering i Viborg slutade med att kommunen köpte överskottsenergi som växlades ut med 
Danfossteknik och på så sätt fick Apple ett elpris som de kunde acceptera. I slutändan, vad är arbetstillfällen värda? I 
projektet har vi tagit med tankarna kring att aktivera och mobilisera regionens marknadskrafter, dess konsumenter, dess 
branscher med koppling till textil (fordon, lantbruk, hälso- och sjukvård, inredning mfl) och dess offentliga institutioner 
(kommuner och region) som inköpare och brukare av olika produkter och tjänster med textilt innehåll.

Arbetskraft
Arbetskraft hamnar på kostnadssidan, personalkostnader, ofta anfört som en dryg post. Men också en strategisk post 
för med rätt personal, rätt bemanning, rätt kompetens så ökar chanserna att leverera på affärsplanen. Många data- 
centeretableringar i Norden vittnar om fina möjligheter på flera kostnadsposter och kvaliteter, kyla, kraft, säkerhet (politisk 
och klimat), mark, infrastruktur, men framgången för många platser att attrahera rätt kompetens har haltat. Platserna 
har inte utvecklats och attraherat talang och kompetens i den omfattning man önskat. Detta har lett till ett fortsatt stort, 
och kostsamt, beroende av influgna experter/konsulter för företagen, och en utebliven arbetsmarknadseffekt för platsen.
En mycket viktig parameter i en platsutvecklingsstrategi för att attrahera arbetskraft handlar för projektet om att få med 
regionens enda riktigt urbana miljö, Göteborg. Fördelen är att Västra Götaland är platsen för en av Sveriges två riktigt rika 
urbana miljöer (ursäkta Malmö). Nackdelen är att Göteborg idag inte riktigt fullt ut är med i utvecklingen. 

Hur blir vi 
relevanta?
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Kompetens
I många fall är specifika utbildningar inte allt. Många arbeten har profiler som endast människor med bred erfarenhet och 
många arbetsplatser i bagaget kan kvalificera sig till. ”Hire on attitude and train for skills” sammanfattar detta. Utbildning 
och formell skolning har viss betydelse, men inte enbart. Här har platser med många invånare en stor fördel, för dessa 
människor har förmodligen kanske bildat familj och fäst sig, investerat i, en plats. Att flytta till ett företag i närheten innebär 
då en enklare manöver än att behöva byta bostad, skola, partnerns arbete osv.

I projektet har vi tagit med frågor som fadderskap, alumni, lärlingsplatser, on-the-job-training, praktikplatser och exa-
mensarbeten som sätt att involvera näringslivet och tydliggöra/marknadsföra en rik arbetsmarknad med starkt inslag av 
kontinuerligt lärande.

Listan kan göras längre, mycket längre, men för att nämna några till:

Forskning
Närhet till forskningscentra, universitet och institut. Under utbildning ovan listades några viktiga institutioner, men som 
sagts tidigare bygger utveckling och innovation mycket på mötet mellan branscher och teknologier. Att tydligare skapa 
koppling och nätverk till, samverkan med, regionens forskningcentra för exempelvis automation, materialutveckling och 
processteknik blir därför viktigt.

FoU
Den industriella logiken, den logik för etableringar och investeringar som bygger på ett enskilt företagsbehov av sam-
verkan och kompletterande parter, med under-leverantörer, med taktiska och strategiska samarbetspartners är ett  
fundament för framgångsrikt företagande och produktutveckling. En tydlig specialisering och fokus på kärnverksamhet, 
med starka samarbeten som tillsammans kreerar konkurrenskraft och attraktiva erbjudanden är grundpelare i modernt 
företagande. I tidiga skeden kan man se en högre grad av integration, men ju mer teknologin och branschen utvecklas 
över tiden, ju högre grad av specialisering (avknoppningar) och starka samverkansnätverk.

Därmed bör platsutveckling också omfatta erbjudanden som marknader för test och demo, kopplingar till andra branscher, 
tillämpning som teknologi, med relevans för textil- och modeindustrin.

Innovation
Hårdvalutan i allt företagande, och den enskilt viktigaste faktorn för företag som växer och blir långlivade. Företag som 
kan förnya sig själva, igen och igen. Närhet till Science Parks, inkubatorer och startup scener är viktigt för företagen. Här 
finns rika miljöer för att finna idéer, inspiration och talang för företagen. Dessa aktörer, även i viss mån forskningssidan, 
vinnlägger sig om att beskriva förmågan att attrahera publik finansiering. I Sverige kanaliserat bla via Vinnova, Energi- 
myndigheten eller SIP’ar som Re:source och BioInnovation, även via EU och Tillväxtverket. Detta kan ibland vara ett 
tveeggat svärd. Många företag har nästan helt slutat att fiska i dessa finansieringsvatten, antingen för att de upplever att 
det tar för mycket kraft eller att eventuella medel framför allt går till administration av innovationssystemet snarare än till 
framdrift i innovationsarbetet.

I projektet kan vi se en trötthet från näringslivet, och en tveksamhet, men också en förväntan om effektivisering och mer 
praktisk stöttning, i förhållande till projektadmin och kommunikation. För behovet är stort. I projektet har vi tagit med  
insikten, vikten av framdrift, men också om att vi behöver aktivera fler platser som stöttar och kompletterar regionens hela 
innovationssystem. Det regionala näringslivet och urbana miljöer (Göteborg) måste aktiveras.

Regelverk och lagar
Regler och lagar kommer från många håll, och styr mycket av företagandets villkor. Kan man som plats tydligt visa 
hur processen ser ut (tid och resurser) för exempelvis en byggnation och driftsättning av en verksamhet, och i den  
kommunikationen förmedla en predikterbarhet så är mycket vunnet. Det handlar alltså inte om att runda systemet,  
lagar och regler, det handlar om predikterbarhet.

Service och tjänster
Slutligen kan nämnas service, till företaget för verksamheten, personalen och besökande kunder och underleverantörer. 
Oftast bortglömt. Men exemplen är många där företag själva får engagera sig för att tex få till bra kundupplevelser för 
besökande delegationer. Och service sträcker sig vidare till säkerhet, lokalvård, underhåll, företagshälsa etc etc.
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Människor som attraktionsfaktor-  
är Västra Götaland framgångsrik?

Listan för attraktionsfaktorer som företagen gillar var orankad, men om vi skall lyfta fram den enskilt viktigaste attraktions-
faktorn för investeringar och etableringar så är det platsens tillgång till kompetenta och talangfulla människor. 

Att utveckla ett företag på en plats som inte kan tillhandahålla, locka till sig och behålla de människor som behövs för att 
driva och utveckla verksamheten kommer att te sig mycket oattraktivt för att inte säga uteslutet. Generellt sett är detta ett 
stort problem på många platser i Sverige idag. Och det är inte befolkningsminskning som är problemet, för många platser 
upplever befolkningsökning, det är talang- och kompetenstappet som är utmaningen. En sakta pågående selektiv ”brain 
drain” för många platser. Förutsättningarna för att utveckla företaget på den plats man en gång började på blir svårare 
och svårare när urbanisering och flytten av kompetens till stora befolkningscentra fortsätter. 

Människor söker sig till platser som utvecklar och stimulerar deras professionella och sociala sidor, och i det långa loppet 
måste båda förutsättningarna vara på plats för att stanna kvar. Här har platsen ett mycket stort ansvar.

Arbetet med strategin bakom ”Europas innovativa spets” samt vilka spetsområden och aktiviteter som prioriterats har inte 
inkluderat att bedöma eller stimulera sociala erbjudanden och kvaliteter i regionen, men är värd att nämnas ändå, och 
den finns med indirekt i strategin genom att betona betydelsen av att få med Göteborg och den levande kulturbygden 
Sjuhäradsbygden i det fortsatta projektarbetet. I detta sammanhang bör också nämnas att det finns en sak som forskar-
världen verkar vara överens om, och det är betydelsen av stora städer för innovation, tillväxt och utveckling. Betydelsen 
av städer sträcker sig ut till omgivande region, och ju bättre detta nätverk är organiserat ju bättre effekt. 

En forskare sticker ut i sammanhanget, Richard Florida. Nyligen, november 2019, förärad en hedersdoktorstitel på KTH 
i samhällsplanering och miljö, urbana och regionala studier. Richard Florida ligger bakom platsens tre T:n (Teknologi,  
Talanger och Tolerans). Platser som har dessa tillgångar och kvaliteter har fina förutsättningar för att attrahera kompetens  
och talang, dvs grunden för positiv tillväxt och utveckling. Dessa tre T:n är självklart en förenkling av verkligheten men 
samtidigt intressanta, speciellt betydelsen av tolerans, kulturella och värdemässiga fundament. 

Och förutom att forskning kan visa kopplingen mellan tolerans och utveckling så känns den också intuitivt rätt. Om  
innovation och entreprenörskap bygger på att koppla ihop saker, samverkan och samarbete så är tolerans ett absolut 
rekvisit för framgång. Underskatta alltså inte betydelsen av mikrobryggerier, levande och rika kulturscener samt vackra 
offentliga rum på en plats. Och för vårt projekt är framtidens konsument, cirkulenten, i någon mening en kulturarbetare. 

I en rapport från Tillväxtverket  där forskaren Charlotta Mellander använder sig av Richard Floridas teorier för att bedö-
ma hur väl svenska kommuner lyckas i detta avseende så placerar sig Göteborg på plats nummer sju och Mölndal på 
plats nummer nio, av totalt 20 svenska kommuner. I övrigt finns ingen kommun från Västra Götaland med. Borås som är  
Sveriges 13:e största kommun är inte med på topp 20 listan. Här finns stoff för reflektion och aktion.
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Slutsatser platsutveckling – 
vad tar vi med oss i strategin för 
Europas Innovativa Spets?

Den smarta specialiseringen - Cirkulär hållbar omställning är basen
Själva grunden i visionen ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode” är  
behovet och nödvändigheten av omställning. Att de aktörer som snabbast och effektivast kan ställa om blir morgondagens 
vinnare, och därmed en mycket tydlig specialisering för regionen. Arbetet med visionen kommer därmed präglas och 
ledas av det synsättet.

Utgå ifrån redan gjorda strategiska projekt och program
Det finns väldigt mycket gjort, och mycket görs redan i regionen. Detta visionsarbete, och de spetsar och aktiviteter som 
definieras och prioriteras, har ingen annan strategi än att bygga vidare, förstärka och komplettera det som redan görs. Vi 
skall alltså inte sjösätta en stor ny organisation so ”tar över”. Hellre addera resurser och kraft i verksamheter som redan 
verkar i rätt riktning. Gräv där du står alltså.

Engagera andra branscher och teknologier med tyngd i regionen
Textilbranschen i Sverige är, trots sin vikt och betydelse för människor i gemen, en liten bransch, och som av andra 
branscher inte ännu ses som så strategiskt som andra techområden IT, automation, logistik, robotik, bioteknik, transport/
fordon mm. Därmed hämmas tillgången till viktiga verktyg för branschens utveckling som till exempel tillgången på kapital 
och talang. 

Ett framgångsrikt visionsarbete handlar alltså i mångt och mycket inte bara om ett bra inre utvecklingsarbete, utan i hög 
grad av att framgångsrikt mobilisera och engagera närliggande branscher med intresse av den textila marknaden och 
textil teknologi. Av speciellt intresse är de branscher som redan har en stark position i regionen som möbelindustrin, for-
don/transport, processindustrin, dataspelsbranschen, livsmedel, handel och life science/hälsovård. Besöksnäringen har 
också lyfts fram som en viktig motor och tillväxtpotential.

Aktivera fler platser i regionen
Utöver uppenbara verktyg som talanger och kapital har också platser lyfts fram som betydelsefulla. Speciellt när det gäl-
ler att erbjuda talanger och entreprenörer kreativa och effektiva utvecklingsmiljöer så finns det stor anledning att se över 
och komplettera regionens nuvarande profil i textil- och modebranschen med framför allt fler och starkare urbana miljöer, 
dvs Göteborg, där flera intressanta urbana miljöer kan återfinnas (Gamlestaden, Hisingen och Ringön). 

Visionsarbetet kommer inte att aktivt driva på fastighets- och stadsutveckling, men kommer att identifiera, lyfta fram och 
lyfta in regionens intressanta platser i programmet. Även den spännande profil som redan idag karakteriserar regionens 
textilindustri, av internationellt framgångsrika företag belägna på mindre orter med attraktiva levnads- och destinations-
erbjudanden (Sjuhäradsbygden) kommer att beaktas. Jokern i leken, rurbaniseringen, har Västra Götalandsregionen 
(VGR) särdeles goda möjligheter att dra nytta av.  

Genomförandeplan skall bygga på engagemang och intresse, starkt ledarskap
Det finns en stark tro, engagemang och förhoppning som präglat visions- och strategiarbetet och dess medverkande 
sedan projektets start. Det finns också en uttryckt vilja från VGR att stötta visionen med resurser, om dessa resurser 
gör verklig nytta, vilket bara en stark genomförandeplan med kompletterande verkligt engagemang och resurser från  
regionens strategiska aktörer från akademi, civilsamhälle, offentlighet och näringsliv kan påvisa.
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Regionens förutsättningar jämfört med omvärlden
I VGR’s trendrapport, Omvärldsanalys Textilbranschen i Västra Götaland, utvecklades ovanstående resonemang med 
samhällsförändrande megatrender som, klimatförändring, globalisering, digitalisering, automatisering, AI och fortsatt  
urbanisering. Utöver dessa generella megatrender baseras trendrapportens slutsatser på fyra viktiga trender specifika 
för textilbranschen

1. Konsumentbeteenden i snabb förändring inom textil
2. Ökade krav på producenter från olika håll  med fokus på hållbarhet 
3. Ökad försäljning av textil i virtuella kanaler
4. Utvecklingen av avancerad teknik kopplat till textil ökar

Till detta kan också läggas till en intressant utveckling för bitvis nya nischer inom framförallt konfektion och mode där 
Outdoor och Workwear har blivit svenska paradgrenar med världsledande varumärken.

Trendrapporten hamnar i sin analys att textil- och modeindustrin är i stor förändring, att det fortsatt är en mycket intres-
sant bransch, samt att Västra Götaland med sin erkänt starka position har goda möjligheter att både leda och utvecklas 
med branschens förändringar som handlar mycket om omställning. En nödvändig och viktig omställning för branschen till 
cirkulär, hållbar industri. För att lyckas med detta pekar rapporten på satsningar i följande fokusområden
 
1. Cirkulär innovativ affärsutveckling 
 • Marknadsplats B2B och match-make 
 • Destinationsutveckling med erbjudanden och upplevelser B2C 
 • Utvecklingsmöjligheter för designer, kreatörer, entreprenörer

2. Cirkulär produktion med hög kompetens och FoU 
 • Material, produktion och uppdatering 
 • Spets inom forskning och innovation för produkt- och affärsutveckling 
 • Grundutbildning och livslångt lärande på olika nivåer

Inom ramen för projektet har vi också blickat ut i Europa för att ytterligare komplettera bilden av Västra Götaland i  
förhållande till motsvarande regioner och platser i Europa.

Euratex, branschorganisationen för europeisk textil- och modeindustri, beskriver branschen i rapporten Facts & Key 
figures of the European textile and clothing industry från 2020, och det är en spännande bild av europeisk textil- och 
modeindustri som beskrivs. För att plocka lite fakta, 1,5 miljoner sysselsatta, omsättning på 162 miljarder euro med en 
export på 61 miljarder euro. Så även om handelsbalansen är negativ så gör detta Europa till den näst största aktören på 
exportmarknaden. 

Som bransch betraktat står den för 6 % av sysselsättningen i EU . Och det är klart att textil- och modebranschen i Europa, 
på samma sätt som i Sverige, har genomgått ett stålbad, men den är allt annat än oväsentlig. Lägger man ihop export- 
volymen för de femton största textilexportörerna (267 miljarder euro) så blir Europa (EU28) klart näst störst med sina 25 
%, jämfört med Kinas 40 %. Trean, Indien, och fyran, USA, har 6 % respektive 4,5 %. Liknande bild även vad gäller mode 
där Europa också intar en tydlig andraplats efter Kina med 37 % (Europa 34 %). 

Att ta plats i Europa, vilket är visionen för projektet, är därmed både ambitiöst och högst globalt relevant. För vårt projekt 
är det också intressant att blicka ut över Europas innovativa landskap, för det är det vi kommer jämföras med. Och vid 
en första anblick ser det imponerande ut. 40 textila FoU center, 50 textilfakulteter på tekniska universitet, 80 universitet 
med tillämpad textil forskning, 15 textila kluster. 

Sverige har idag två FoU center, i Mölndal (RISE) och ett i Borås, en Textilhögskola (Borås) och ett textilt kluster (Borås 
med omnejd). Inga andra universitet i övriga Sverige har ämnet textil på programutbudet. Textilhögskolan i Borås är unikt, 
men också ensamt. Det kan verka lite dystert, men vid närmare anblick så står sig Sverige väl. 
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Västsverige på 
plats nummer 11 som 
en av EU’s starkaste regioner.
Många av regionerna i Europa, i norra Italien, Katalonien och Portugal där många av universitetet och instituten ovan 
återfinns, är baserade på den gamla industrin och tillverkningstraditioner, inte innovativa hot spots. Och mycket av  
innovationskraften idag handlar om mötet mellan olika branscher, nya råvarukällor, ny produktionsteknologi, digi- 
talisering, affärsmodeller samt förmågan att ta tillvara på bra idéer, och här står sig Sverige väl. Och i den meningen 
är det inte de klassiska regionerna vi skall jämföra oss med utan snarare Berlin/Tyskland, Nederländerna/Amsterdam, 
Belgien/Antwerpen. Där finns liknande kapacitet och förmåga. Exempelvis Tyskland med starka industriella traditioner, 
automation och robotik, världsledande kemi-industri, stark hemmamarknad och väl fungerande kapitalförsörjnings- 
struktur. Även Danmark/Köpenhamn och i viss mån Finland bör nämnas. Speciellt Finland med liknande industriell  
tradition och profil som Sverige.

EU-kommissionens Regional Innovation Scoreboard från 2021, där 240 regioner utvärderas, konfirmerar ovanstående. 
Västsverige hamnar där på plats nummer 11 som en av EU’s starkaste regioner. Stockholm är klar etta med Sydsverige 
på plats nio. På samma lista ligger Helsingforsregionen tvåa, Köpenhamn på plats fyra och Berlin på plats nummer sju. 
Ingen av de andra regionerna återfinns bland topp 20.

Vad det handlar om för projektet är att samverka, att ta till vara på de möjligheter som framförallt regionens närhet 
till flera branscher med textil koppling erbjuder. Euratex nämner området Smart Textiles i sin rapport som kopplingen  
mellan tech och textil för att addera funktionalitet och komfort för branscher som bla personligt skydd, fordon, konstruktion, 
inredning, flyg och rymd, lantbruk, marint, miljöteknik och lantbruk. Västra Götaland har tillgång till alla dessa i regionen, 
om vi lyckas med samverkan.

Vi bedömer det också som av högsta vikt att få med fler universitet och högskolor i Sverige, där banbrytande forskning 
och utveckling sker inom exempelvis material, produktion och digitalisering/data. Låt oss exempelvis börja med regionens 
egna prestigehögskola, Chalmers.
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Europas Innovativa Spets och EU 
Den 14 juli 2021 antog kommissionen ett paket, EU Green Deal, med förslag för att anpassa EU:s klimat-, energi-,  
transport- och skattepolitik så att det går att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030  
jämfört med 1990 års nivåer. En viktig del av Green Deal är den investeringsbudget på 1 biljon euro för gröna  
investeringar vilken framförallt kanaliseras via gemensamma investeringar mellan enskilda medlemsländer och EU.

EU Green Deal är ett samlingsnamn där också pågående satsningar återfinns. Och de är många redan. Det finns flera 
aktuella sektorsprogram (Horisont Europa, Digital Europe) och strukturfondsmedel (Interreg, ERUF) samt InvestEU inom 
stärkt innovationskraft och cirkulära affärsmodeller att tillgå.

Att ”Europas Innovativa Spets” visionen organiseras för att kunna ta del av, och vara aktiv i, de framtida omfattande 
investerings- och utvecklingsanslag som följer med EU Green Deal blir därför av största vikt för de företag och organisa-
tioner som deltar i projektet. 

Även på denna punkt finns redan flera strukturer på plats bland annat med regionala och lokala representanter i Bryssel  
med koppling till det textila innovationssystemet. Vad som behöver stärkas upp är det operativa nätverket mellan 
det textila innovationssystemet i Västra Götaland och motsvarande europeiska samarbetspartners. Denna operativa  
samverkan sker på personlig basis, relationer och tillitsfull samverkan, som under tid och praktiskt arbete vuxit fram. 
EU Green Deal handlar om europeisk samverkan vilken manifesteras i bra projektförslag i samverkan, mellan flera EU 
medlemsländer. Kan dessa identifieras och riggas på operativ nivå, finns strukturerna på regional nivå i EU för support.

Vad tror vi mer om framtiden – ytterligare globala trender 
I omvärldsanalysen från januari 2021 beskrivs klimatförändring, globalisering, digitalisering, automatisering, AI och  
fortsatt urbanisering som megatrenderna. Och det är ofta frestande att dra ut strecket, att extrapolera från dagens  
situation, för att beskriva framtiden, för det är det vi känner till. Samtidigt vet vi, av erfarenhet, att så gestaltar sig framtiden 
sällan. Pandemin är en sådan händelse. Oväntade händelser förändrar förloppet och framtiden blir en annan, vilket  
också delar av omvärldsanalysen beskriver, också i globaliseringstrenden. Följande stycke är direkt saxat ur rapporten, 
som en kommentar till den just fastslagna globaliseringstrenden. 

”På senare år har tendenser till en mottrend börjat att växa fram. Det geopolitiska- och handelsmässiga klimatet har 
förändrats och blivit allt mer osäkert. Detta har påverkats av en stigande protektionism, förändrade handelsförbindelser 
och strukturella anpassningar.”

Även vad gäller beskrivningen av klimatförändringarnas konsekvenser för textil- och modebranschen, som beskrivs som 
i bitvis försiktiga ordalag, finns det anledning att skruva upp förändringstakten. Trycket ökar, och inte bara från konsumen-
ter, utan som en direkt konsekvens av redan synbara pågående och systempåverkande klimatförändringar, också från  
regeringar och policybeslutsfattare.
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Projektet – Europas innovativa spets och kreativa 
mylla för cirkulär design inom textil och mode
Projektets organisation. Projektet som formades i januari 2021 bestod av en operativ styrgrupp.
Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen (ordförande)
Cecilia Tall, TEKO
Erik Bresky, Science Park Borås

En strategigrupp, med Henrik Ekelund från Svensk Handel, Jennie Rosén, Swedish Fashion Council, Christian Lundell, 
Nordiska Textilhögskolan och Proteko, Clemens Thörnquist och Ragne Emardson, Högskolan Borås, Susanne Nejderås, 
Science Park Borås, Hanna de la Motte, RISE, Ulrika Simonsson, TEKO, Sophia Höfvner Skogh, Tillskärarakademin, 
Maria Ström, Wargön Innovation, Anders Glemfelt, Borås stad, Eva Lotta Persson, Boråsregionen, Rasmus Heyman,  
Business Region Göteborg, Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige och Sandra Johansson, Västra Götalandsregionen.

I projektarbetsgruppen har, förutom även den operativa styrgruppen, Nanette Espinasse, Keep Communication  
(kommunikation) Magnus Fransson, Place Consulting (strategi och näringslivskontakter), Maria Cole och Sveinung Skaalnes, 
Colearn (visionsarbete) och Erik Valvring (Science Park Borås) medverkat.

Uppgiften för projektet bestod i att identifiera, formulera och prioritera ett antal ”spetsar”, dvs fokusområden, som bäst 
gav effekt på regionens ”mylla”. Projektet har konsekvent arbetat med ett sätt att beskriva regionens sammanlagda  
styrka inom den textila näringen som en rik ”mylla”, som med riktade insatser, ”spetsar” driver utvecklingen i önskad 
riktning. 

Tidplanen för projektet sattes till oktober 2021 med ett avslutande textilkalas och släppande av strategiplan. Input för 
projektet var förutom RUS, Omvärldsanalysen och föregående analysarbete och slutsatser från den tidiga arbetsgruppen 
också strategier för platsutveckling. 

Projektets metodik och process
Projektet har jobbat med sju steg

1. ANALYS
2. DIALOG
3. EXPERTER
4. VISION
5. FÖRANKRING
6. STRATEGI
7. PRESENTATION

Inte nödvändigtvis i sekventiell ordning, utan analys, dialog, expertengagemang, förankring och även presentation har 
skett kontinuerligt. Däremot hade projektet sin början i en omvärldsanalys och sitt slut i och med den presentation som 
skedde 20 oktober 2021, Textilkalaset.

Projektets genomförandestrategi har varit att fysiskt (i den mån även virtuella möten och mobilsamtal kan klassas som 
fysiskt) engagera och involvera textil- och modebranschens alla aktörer (offentlighet, akademi, civilsamhälle och närings-
liv) i projektarbetet, i workshops, i personliga möten, arbetsgrupper, enkät, i studiebesök och i gemensamma samlingar 
där man kunde följa projektets progress. Genom att engagera branschen i arbetet med att identifiera och formulera 
de nyckelsatsningar, ”spetsar”, som behöver göras för att inleda och stimulera utvecklingen som leder till att Västra  
Götalandsregionen blir Europas Innovativa Spets, så blir kvaliteten på slutresultatet hög. Projektets bedömning är att de 
som aktivt lever och andas i branschen bäst kan identifiera och formulera nödvändiga kompletteringar och ”spetsar” till 
”myllan”. 

En ytterligare effekt av aktörernas engagemang i projektets utformning blir att vi också får ett aktivt fortsatt deltagande 
i stegen som följer efter detta projekts avslut. För det är bara i samverkan mellan branschens alla aktörer (offentlighet, 
akademi, civilsamhälle och näringsliv) som vi kommer att lyckas.

Projektet startade med ett strukturerat visionsarbete under ledning av Colearn. I mars deltog ett 50-tal personer från olika 
organisationer med koppling till textilnäringen i två virtuella workshops med stöd av Zoom och Miro som kollaborativa 
plattformar.  

Deltagarna indelades i fem arbetsgrupper/expertgrupper där uppgiften var att identifiera nyckelområden, resurser, förut-
sättningar och utmaningar. Arbetsgrupperna hade också till uppgift att presentera en ”artikel” från en framtida mediepu-
blikation för varje fokusområde som de definierade som ett sätt att åskådliggöra framgången.

26



Följande fem arbetsgrupper, med en utsedd ordförande, var definierade:

1. Hållbar konsumtion och kreativ mylla för kreatörer och besökare, ordf Rasmus Heyman, BRG
2. Forskning och Innovation med internationell spets, ordf Clemens Thörnquist, Högskolan Borås
3. Produktion 2.0 för cirkulär design, ordf Cecilia Tall, TEKO
4. Textil professionell utveckling och attraktionskraft, ordf Ragne Emardson, Högskolan Borås
5. Västsvenskt fönster i Europa, ordf Susanne Nejderås, Science Park Borås

Totalt identifierade de fem grupperna 22 fokusområden med lika många tillhörande artiklar.

Hållbar konsumtion och kreativ mylla för kreatörer och besökare
Denna grupp diskuterade betydelsen av kultur för att dels åstadkomma förändring, och dels som attraktionsfaktor för 
talang, helt i linje med tidigare beskrivna teorier om platsutveckling och kulturens betydelse (tolerans).

Fokusområden:
- Tydlig destination med upplevelse.
- Kreativ och innovativ höjd.
- Stark mylla genom tillåtande klimat för olika livsstilar och idéer.
- Hållbart fokus.
- Innovation för transformation. Företagande/entreprenörskap infrastruktur.

Forskning och Innovation med internationell spets
Gruppen fokuserade på betydelsen av tydliga styrmedel och cirkulär design integrerat i läroplaner och forskningsagendor. 
Och kopplingen mellan företagens möjligheter, konsumenternas krav och teknikens förutsättningar.

Fokusområden:
- Cirkulära materialflöden (hållbart in, livslängd, återvinningsbart ut).
- Digitala verktyg som del i att stötta en mer hållbar utveckling.
- Design.
- Nya normer och logik.

Produktion 2.0 för cirkulär design
Här handlade diskussionen mycket om att skapa förutsättningar för en ny industri, kopplingen mellan kapitaltillgång, 
kompetens och teknologi. Speciellt digitalisering lyftes fram, som ett sätt att koppla ihop process-steg och öppna upp 
för effektivisering och innovation. Även tillståndsprocesser och trögheten hos system, organisation och människor för 
förändring lyftes fram.

Fokusområden:
- Kunskap för både nya studenter och yrkesverksamma. Samarbete mellan företag och lärosäten/institut.
- Testbäddar, plats för teknikutveckling och produktion, implementering av ”ny” teknik. Långsiktighet i testbäddar och stöd        
under längre tid.
- Cirkulär design. Miljönytta. Fungerande cirkulära affärsekosystem. Industriell samverkan.
- Innovationskraft och mod.

Textil professionell utveckling och attraktionskraft
Mycket fokus på att berätta och marknadsföra regionens styrkor och kvaliteter. Som plats för talanger, företagsetable-
ringar och investeringar. Betonar vikten för regionens mylla av företag, akademier och institut av att jobba tillsammans 
och beskriva en helhet.

Fokusområden:
- Möjlighet till lönsamma affärer. Kommersialisering av forskning.
- Kompetensnav.
- Nya områden. Förutsättning för branschmixning.
- Mötesplatsen – tex Textile Fashion Center, en möjliggörare.
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Västsvenskt fönster i Europa
Att ta sig utanför regionens och nationens gränser, ut i världen för att dels få en bättre benchmark, men också för att nå ut 
till och konkurrera om investeringar, talang och etableringar. Vikten av att välja rätt budskap och plattform för budskapet. 
Identifierade också betydelsen för regionen av att ”matcha” investeringar och kapital för attraktivitet.

Fokusområden:
- Samarbete. Tillsammans.
- Branschöverskridande samarbeten, partnerskap, innovation, inkubatorfunktion, implementera forskning, fokus på håll-
barhet.
- En plats man kan leva ”hela sitt liv” stad/land/hav/sjöar/natur och kultur. Kopplingen till våra livsmiljöer. Form, konst, 
arkitektur (teknik).
- Modernt. Innehålla något nytt.

Exempel på artikel för respektive fokusområde som presenterades var tex från gruppen Forskning och Innovation med 
internationell spets som beskrev framgången för ett av sina identifierade fokusområden, ”nya normer och logik”, med en 
framtida artikel ”H&M har släppt sin sista kollektion”.
Ytterligare exempel på artikel var från gruppen ”Produktion 2.0 för cirkulär design” som beskrev framgången för ett av 
sina identifierade fokusområden, ”innovationskraft och mod” med artikeln ”textilvärldens circular valley”.

Arbetsgrupperna presenterade sina respektive arbeten för varandra på samma möte.
Sammanfattningen av workshopens slutresultat från mars finns bifogat [7]. 
Resultatet av visionsarbetet har fungerat som själva grunden till det fortsatta arbetet med spetsutformningarna.

Tillsammans med arbetsgruppernas ordförande på projektarbetsgruppens bearbetning av visionsunderlaget och nyckel-
områdena gjordes en prioritering vilken fick följande utfall.

1. Reuse makerspace (45)
2. Share to care (30)
3. Smart textile production (25)
4. Myllan (25) Livsstil, kompetensutveckling, tillgängliggöra infrastruktur för entreprenör
5. Circular textile design (15)
6. Zero waste material (10)

I mars inleddes också arbetet med att få in synpunkter och engagemang från ett utvalt antal företag med koppling till den 
textila näringen. Resultatet från visionsarbetet presenterades också löpande för synpunkter och tankar. 

Företagen som deltagit i arbetet har varit:
ACG, Almedahls, A-industry, Ayandeh, Blåkläder, Björkå Frihet, Cavaliere, Engtex, Ericsson, FOV Göteborgs Syfabrik, 
Ivanhoe, Jumperfabriken, Kinnalin, Kokokaka, Lager 157, Lindex, Ludvig Svensson, Marquet, Rudholm Group, Skrädderi- 
kompaniet, Svenskt Konstsilke, Tranemo Group, Volvo och Volvo Cars.

Återkopplingen från näringslivet på projektet i allmänhet och spetsarna i synnerhet summeras i nästföljande sektion.

Den 21 april formulerades den första ansatsen till det som senare skulle bli de sex spetsarna. Efter fortsatt analysar-
bete och återkoppling från näringslivet så presenterades det slutliga, oprioriterade, förslaget till de sex spetsarna på ett  
öppet zoommöte 15 juni 2021. Vid mötet informerades det också om att det tillsatts en arbetsgrupp per spets vars uppgift  
under sommaren, fram till 8 oktober 2021, var att utveckla och i detalj beskriva nyckelaktiviteter, nyckelaktörer,  
tidplan och budget för respektive spets. Arbetet i dessa grupper fortsätter även efter denna del av projektet är avslutat.  
Resultatet av gruppernas arbete fram till idag finns bilagt i [1]-[6]. 

Projektgrupp och styrgrupp, med stöd av strategigruppen tog sig därefter an en slutlig prioritering, vilken presenterades, 
bilaga [8], på Textilkalaset 20 oktober och ligger som grund för slutsatser och rekommendationer i denna slutrapport. 
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Slutliga utformningen  
av spetsarna 

Nedan redovisas delar ur det arbete som i sin helhet finns redovisat i bilagorna [1-6].
Det är sex spetsar, som efter en nogsam process och stort deltagande från branschens aktörer, prioriterats som avgö-
rande för att nå visionen ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode”. De sex 
spetsarna representerar en bra balans mellan viktiga kompletterande platsutvecklingsstrategier för att bygga regional 
attraktionskraft, en holistisk ansats.

• Det finns en tydlig profil, en smart specialisering – cirkulär ekonomi och omställning för textil och modeindustrin, med 
en stark koppling till producentansvar, ReHub och EU’s Green Deal.

• Den bygger på regionens befintliga kvaliteter och position, både genom att fokusera på textil och mode, men också 
kopplingen till andra branscher i regionen och möjliga kombinatoriska effekter.

• Den innehåller mycket fokus på innovation via entreprenörskap, nya affärsmodeller och teknologi (framförallt vad gäller 
nya material och Re:processer).

• Den lyfter fram människan, både som talang och som konsument. Behovet av kompetensutveckling, stöttande nätverk 
(alumni, fadderskap, praktikplatser, utbildning, forskning) och konsumentbeteenden.

• Den vill utveckla destinationen/platsen för besökare, för boende och för investerare.

• Det finns en tydlig profil med avstamp i att göra saker, på riktigt, i sin beskrivning av produktionsmiljöer, testbäddar, 
kompetensutveckling och öppna innovationsmiljöer.

• Den vill mobilisera och utveckla regionen som marknad och förebild för framtidens cirkulära ekonomi.

• Den inkluderar både stad och landsbygd. Betydelsen av samverkan mellan båda för platsutveckling för båda är oom-
tvistat, och just i detta fall, textil- och modebranschen i Västra Götalandsregionen, en styrka. 
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Spets 1, designa för cirkulenten
Accelerator för kreativa koncept där cirkulenten är morgondagens medvetna konsument. 

Västra Götaland ska bli ett internationellt erkänt kunskapscentrum för cirkulär design med affärsutveckling där forskning 
& innovation sprids till näringsliv och samhälle. 

Pitch
Design är ett arbetssätt som öppnar upp för nya idéer, ger oss möjlighet att ställa nya frågor och förändra beteende. 
Design är alltså mycket mer än det estetiska uttrycket. Målet med ”designa för cirkulenten” är att genom experimentell 
design- och materialutveckling genom teknik och cirkulära principer utmana textilindustrins status quo. Ur ett ”inifrån och 
ut” perspektiv där syntesen mellan det materialet, maskinerna och människorna är utgångspunkten skapas möjligheter 
att vara modig i samskapandet av en ren, rättvis, och vacker cirkulär framtid.

Målsättning 2025
• Regionen har etablerat ett starkt och skarpt nätverk med fristående kreatörer, formgivare, stylister och småska- 
 liga företag som samverkar kring utvecklandet av visionära koncept och artefakter inom som inspirerar andra  
 företag till omställning genom cirkulär design. 
• Västra Götaland ska utgöra en storskalig accelerator för utveckling, innovation, testning, utvärdering och lanse- 
 ring av hållbara produkter och tjänster som främjar cirkulär ekonomi, framtidens hållbara handel och cirkulär  
 upphandling, både inom privat och offentlig sektor. 
• Cirkulära produkter och affärsmodeller är normen för utveckling av produkter inom Västra Götalandsregionen. 
• Invånarna i Västra Götaland är föregångare inom omställningen mot mer hållbara konsumtionsvanor och att bli  
 cirkulenter.
• 45 företag ska ha deltagit i en Challenge. 
• Industriell Forskarskola påbörjad med doktorander som utvecklar designmetoder och modeller för en cirkulär  
 omställning.

Prioriterade insatser
• Projektledning och facilitering - Att skapa förutsättningar för att utmaningarna dels ska vara genomförbara, dels  
 visionärt inspirerande vilket möjliggör långsiktiga deltagande och engagemang av näringslivet. 
• Challenges - För att bidra till att skapa mer cirkulära och hållbara produkter, service och processer bjuds företag  
 in till ”Challenges” där de under sex månader får laborera med material, maskiner och människor för att skapa  
 nya möjligheter för cirkulära affärer.
• Cirkulära Affärsmodeller - Företagen får hjälp att beskriva de koncept de skapar i formen av cirkulära affärsmo- 
 deller, t ex med hjälp av Circular Business Canvas.
• Dissemination - Genom artiklar, filmer och utställningar (digitala och fysiska) gör resultaten från projekten till- 
 gängliga och kunna påverka beslutsfattare, industrin och användare/kunder. Inspirera intressenterna i industrin  
 att göra bättre val. 
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Spets 2, tillgång till lokal produktion
Närheten till produktionsresurser för att utforma sitt erbjudande blir avgörande när både omställning och teknologier 
förändrar förutsättningarna.

En bransch i stark förändring. Speciellt när de gäller hela kedjan från produktion, automation och logistik så är närheten 
till produktionsresurser avgörande, för framgångsrikt genomförande, finansiering och marknadsutveckling.

Pitch
Det cirkulära produktionsflödet – utveckling av ett obrutet cirkulärt värdenätverk i Västra Götaland.

Målsättning 2025
• Identifiera ”gap” och hinder för utveckling av en konkurrenskraftig cirkulär regional textilindustri genom att ta  
 fram en plan, ”road map”, från framtagning av miljövänliga garn och filament till färdiga produkter i industriell  
 skala med hjälp av ny processteknik och kunskap.
• Identifiera miljöförbättrande material/polymerer och sammanställa specifikationer för dessa för att skapa ett un- 
 derlag för implementering.
• Sluta den cirkulära processen genom att identifiera tydliga användningsområden och flöden för förbrukad, åter- 
 vunnen och upparbetad textil
• Ta fram underlag gällande nödvändig processteknik och hjälpverktyg, såsom digitalisering, AI och robotisering,  
 som kan implementeras för mer effektiv utveckling, spårbarhet mellan aktörer i värdenätverket och tillverkning  
 av textila material och strukturer.
• Inventera och om nödvändigt skapa fler testbäddar för småskalig utvärdering i verklighetsanpassad, industriell  
 skala.

Prioriterade insatser
• Gapanalys – Identifiera hinder/möjligheter för cirkulär utveckling inom den regionala textilindustrin för att utveckla  
 väl fungerande regionala cirkulära värdekedjor.  
• Från forskning till industriell skala ”Det lärande R&D tänket” med Labbskala => pilotskala => produktion där  
 forskning och utveckling snabbare kommer till företagens tillämpning. Belysa hinder/möjligheter för:
‒ Material/Produkter – finns många ”gröna” forskningsinitiativ men hinder/möjligheter behöver synliggöras för att  
 ta dem till industriell nivå i ett cirkulärt system. 
‒ Teknikutveckling - det finns gap när det gäller regionala resurser kopplade till utveckling och utbildning inom  
 material- och processteknik till företagen.
‒ Beteende - det finns idag ett gap mellan vad vi säger att vi bör göra och vad vi egentligen gör. Kunskap, människa/ 
 teknik, konsumtionsbeteenden/marknad ex offentlig upphandling.
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Spets 3, materialutveckling
Kunskap om textila material (prestanda), dess tillämpningar och dess kombinatoriska möjligheter med andra teknologier 

Kunskap om textila material, dess kvalitet, prestanda, tillämpning och industriella status, framförallt när det gäller fram-
tidens material, är en avgörande kunskap för skapandet av framtidens cirkulära produkter och lösningar med textilt 
innehåll. 

Pitch
För att skapa en hållbar cirkulär textilindustri krävs en bättre materialanvändning. Resursuttaget måste minska genom 
att jungfruliga material ersätts med återvunna, förnyelsebara eller biobaserade. Materialens livslängd behöver därtill 
förlängas genom att rätt material används till rätt funktion, innan de återvinns. I den här spetsen navigerar vi näringslivet 
genom den textila värdekedjan utifrån materialen, och ger stöd kring val, utveckling och testning av nya material och 
komponenter. Vidare länkas utvecklingen till storskaliga produktions- och återvinningsprocesser. Resultatet blir hållbara 
och återvinningsbara textila produkter i linje med en cirkulär ekonomi. Vi stöttar också företagen kring vad digitaliseringen 
innebär för materialutvecklingen. 

Målsättning 2025
• Etablerad arena för textil materialutveckling inom regionen, bidragande till att Sverige kan bli en europeisk  
 Re Hub. Arenan inkluderar kontaktpersoner och SPOC (single point of contact), exempelvis mejladress och web- 
 sida, samt klargjorda samverkansformer för aktörerna i regionen. 
• Konkreta och ändamålsenliga erbjudanden tillverkade för de olika arbetspaketen, för kommunikation och ökad  
 synlighet. 
• Minst X antal entreprenörer eller näringslivsidkare har vänt sig till regionen och fått mätbart stöd inom spets för  
 materialutveckling. 

Prioriterade insatser
• Livslångt lärande - Utbildning för ledare och chefer för att öka insikt och förståelse kring materialutveckling och  
 hållbarhet, för konsumenter samt utbildning av verksamma i regionen för att skapa och erbjuda nya processer  
 och metoder 
• Tillämpad materialutveckling mot cirkulära produkter - Tillämpad utveckling av produkter med kunskap om mate- 
 rialproduktion och egenskaper, komponenter och dess kombinationer (rätt material till rätt ändamål). 
• Mätbarhet och verifiering - Kunskap och hjälp med mätbarhet kring hållbarhet i tre dimensioner (LCA, LCC,  
 S-LCA). Även i kombination med balanserad livslängd och affärsvinst.  
• Materialomställning och politiska incitament - Tillämpad träning kring vad en materialomställning innefattar och  
 innebär för enskilda företag. Styrning och process (framtidsanalys, styrmodeller, policy och samhällsförändring)  
 och Ledning (innovationsledning och omställningsförmåga inom företag). 
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Spets 4, öppna innovationsmiljöer
Skapa, tillgängliggöra och erbjuda öppna innovationsmiljöer.

Genom att stimulera och stötta utvecklingen av anpassade, öppna och kreativa innovationsmiljöer, så sker bransch- och 
teknologiöverskridande möten. Med tydligt fokus och stöd för att ”att-göra” saker skapar vi innovationskraft.

Pitch
Genom att synliggöra, tillgängliggöra och vidareutveckla hela Västra Götalandsregionens innovationsmiljöer med kopp-
ling till hållbar och cirkulär textil kan vi erbjuda den primära målgruppen SMF, entreprenörer och start-ups möjligheter att 
accelerera sina utvecklingsprocesser med mål att öka konkurrenskraft, vidareutveckla produkter, tjänster eller lösningar, 
och nå en större marknad. De öppna innovationsmiljöerna främjar samverkan och god innovationskultur där flera olika 
parter tillsammans löser behov eller problem i fysiska testmiljöer som främjar kunskapsutbyte och har tydliga ramar för 
samarbetet.

Målsättning 2025
• Ha formulerat vägledningsprinciper för öppen innovation som skulle kunna ligga till grund för riktlinjer/certifiering  
 och stöd till en innovationsmiljö med textil och cirkulär inriktning eller intresse 
• Skapat en teknisk och personell plattform för enkel access och tillgänglighet 
• Kartlagt kapacitet för textil test, prototypande och produktion 
• Initierat aktiviteter & hackatons med hjälp av projekt 
• Kunnat visa på goda resultat från nya gränsöverskridande samarbeten 
• Kunnat återkoppla konkreta resultat där de öppna innovationsmiljöerna varit av betydelse 
• Skapat en mobil textil innovationsfabrik som kan resa runt och interagera med andra platsers innovations- 
 kapacitet inom regionen 
• Visat på uppskattade hållbarhetseffekter som en följd av öppena innovationsprojekt i företag 
• Genomfört kommunikation för medverkan och av goda exempel 

Prioriterade insatser
• Kapacitetssamordning. Detta är ett begränsat uppdrag för att förstå och synliggöra kapaciteten som finns och  
 behoven som växlar upp kapaciteten. Det synliggör också vilka som vill vara med och kan öppna upp för textil  
 innovation.
• Kommunikation. En väg in och skapandet av attraktionskraft kräver skarp kommunikation. Detta innebär  
 dedicerad resurs.
• Attitydriktlinjer. Detta handlar om att skapa tydlighet i hur regionen vill och bör arbeta med innovation inom det  
 textil och mode. Här behöver en arbetsgrupp med erfarenhet av kreativitet och innovationsprocesser skapas,  
 gärna förankrad i företag.
• Riktade Hackatons. Detta är regelbundna startskott för att samla förmågor och skapa intresse i kommunikationen.  
 Kräver kompetenta ledare med företags och samhällsbehov som ingångsvärde. 
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Spets 5, morgondagens talanger
Attrahera och skapa möjlighet för talanger att utvecklas.

Vi är en framtidsbransch. För att attrahera talangerna behöver vi visa på alla de karriärmöjligheter som finns. Skapa 
incitament för utveckling. Satsa på AI, digitalisering och automation. Det är värdegrundat och med människan i centrum.

Pitch
Västra Götaland är ett nav av talanger, entreprenörer och start up-företag, verkande för cirkularitet inom textil, mode, hant-
verk och design. Problematiken är att dessa inte stannar och blir verksamma i regionen. Hur behåller och knyter vi talanger, 
entreprenörer och start up-företag till regionen och skapar en global samlingsplats för kultur, tech och innovation?

Att koppla samman lokala aktörer i regionen skulle både möjliggöra en större samverkan, och samtidigt skapa utväx-
ling för cirkularitet. Att etablera talanger, entreprenörer och start up-företag inom cirkularitet, textil, mode, hantverk och 
design, skulle positionera regionen som globalt ledande mot en hållbarare modeindustri. Samverkan mellan regionens 
aktörer skulle skapa en attraktiv symbios mellan det kulturella och det kreativa, som erbjuds. Det krävs att öka medve-
tenhet runt regionen för att skapa tyngd, attraktion och synlighet. Kommunikation runt befintliga miljöer kommer att vara 
avgörande.

Målsättning 2025
• Erbjuda utbildning inom textil, mode och hantverk som är konkurrenskraftig och globalt ledande.
• Skapa nätverk och paketera ett stöd för talanger, entreprenörer och start up-företag inom cirkularitet för textil,  
 hantverk, mode och design.
• Skapa en plattform för kunskapsspridning och ökad kännedom - fysisk och digital
• Utveckla en alumnverksamhet vid för utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan näringsliv och akademin  
 med fokus på karriärstöd.
• Skapa en ”snabbfotad” och flexibel inkubator för talang med fokus på ”Textil Craft and High-Tech Solution” t.ex.  
 skrädderi, sömnad i kombination med 3D, Tech och hantverk i kombination med ny teknik, lokal innovation och  
 produktion inom cirkulärt mode och textil.

Prioriterade insatser
• Framtidens spets - Paketera ett stöd för talang, entreprenörer och start up-företag inom cirkularitet, textil, hant- 
 verk, mode och design verkande inom regionen. Undersök existerande sammanhang och behov
• Öka synlighet och attraktion - Öka synlighet och attraktion runt “Framtidens spets”-stödet för talang, entreprenörer  
 och start-up.
• Sammanhållande aktör – digitalt samt starkt nätverk, som kan koppla samman och förenkla i navigeringen för  
 talanger, entreprenörer, och start-up som vill bli verksamma i regionen.
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Spets 6, öppna testmarknader
Testa av, förbättra, testa igen, förfina, hitta din kund…

Marknadsutveckling, börjar med att det finns EN intresserad kund. 
Att skapa tillgänglighet till framtidens användare blir ett mycket viktigt och i viss mån, unikt erbjudande. 

Pitch
Västra Götaland är Europas ledande destination och drivande kraft för hållbar konsumtion och cirkulär textil och mode 
kopplat till besöksnäring, handel och offentlig upphandling.

Målsättning 2025
• Västra Götaland utgör en storskalig accelerator för utveckling, testning, utvärdering och lansering inom privat  
 och offentlig sektor av hållbara produkter och tjänster som främjar cirkulär ekonomi, framtidens hållbara handel  
 och cirkulär upphandling.
• Tydliga lokala satsningar runt om i regionen för att stärka och växla upp befintlig besöksnäring kopplat till hållbar  
 design, konsumtion och livsstil. 
• Invånarna i Västra Götaland är föregångare inom omställningen mot mer hållbara konsumtionsvanor och att bli  
 cirkulenter.
• Offentliga aktörer och näringslivet i Västra Götaland är föregångare inom cirkulära affärsmodeller och cirkulär  
 upphandling inom textil och arbetskläder.

Prioriterade insatser
• Hållbara produkter och tjänster för framtidens cirkulent - Att skapa acceptans och intresse för hållbar konsumtion  
 och hjälpa invånare i Västra Götaland sänka sitt miljömässiga fotavtryck genom att bli mer resurseffektiva i sin  
 konsumtion och livsstilsval. Målbilden är att förverkliga den omvända konsumtionspyramiden i praktiken. 
• Destinationsutveckling för hållbara livsstilar kopplat till textil, design, mode och interiör - Utveckla Västra Götaland  
 till en tydlig och stark destination för hållbar design, lokal produktion och lokala tjänster, hållbar livsstil och  
 konsumtionsbeteende som attraherar såväl regionala som nationella och internationella besökare. 
• Främja samverkan och innovationskraft mellan privat- och offentlig sektor för utveckling av cirkulära produkter  
 och tjänster - Att skapa förutsättningar och forum för företag och offentlig verksamhet att samverka med syfte att  
 testa, utveckla och skapa lösningar för att främja en cirkulär omställning kopplat till textil och arbetskläder.
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Återkoppling och input från 
textil- och modeindustrin i 
Västra Götaland

Regionens textil- och modeindustris input och feedback kan skilja sig åt i vissa frågor, i den mening att vissa intresserar 
sig mer för vissa områden är vad andra gör, men i sak är kommentarerna sammanhållna.

Arbetet och ambitionen med strategin och spetsarna har fått bra respons. Omdömen som nämnts är viktig satsning, allt 
är intressant, väldigt relevant och i många fall spännande. Det finns en mycket positiv atmosfär i samtalen och många av 
företagen förmedlar en stark insikt i behovet av samverkan i tider av stor förändring, men också i tider stora möjligheter 
för tillväxt och expansion. Några har kommenterat att denna satsning skulle kunna ge lite energi i ett regionalt innova-
tionssystem som upplevts tappat lite fart, inspiration och närvaro de senaste åren.

I något fall har en oro att Borås och befintligt innovationssystem där skulle miss-gynnas i förhållande till exempelvis  
Göteborg, som i strategierna lyfts fram som viktigt för att aktivera fler branscher men framförallt för att locka fler  
kompetenser och talanger till att utveckla den regionala textilnäringen. Och strategin bakom satsningen bygger inte på att 
omfördela resurser och missgynna Borås utan snarare att addera nya resurser genom att aktivera och koppla samman 
fler platser och organisationer, med Borås som kraftcentrum. 

Exemplet Renewcells utveckling kan fungera som ett illustrativt exempel. Bolaget började som en idé på KTH och några 
forskare med bakgrund inom skogsindustrin och cellulosaprocesser. Skulle en liknande process kunna fungera också för 
att ta tillvara bomullen i avlagda textilier? På KTH, GreenHouse Labs, byggdes en liten test- och utvecklingsanläggning 
i kiloskala där tekniken bakom idén utvecklades och provades fram. I nästa steg, tonsteget, etablerades en anläggning 
för pilotvolymer och industriell test- och utvecklingsanläggning i Kristinehamn för 6–7000 ton. Och slutligen en stor  
kommersiell anläggning fann sin plats på Ortviken i Sundsvall. Hela Sverige gynnas av denna utveckling. Missgynnas 
Stockholm för att man inte fick etableringarna i Kristinehamn och Sundsvall? Tror inte det. Bolaget har säte i Stockholm 
och finns nu på börsen. KTH njuter säkert av fortsatt forskning och utveckling. Poängen är att bolaget stannade i Sverige, 
och bidrar till en hörnsten i Sveriges förmåga inom den framväxande bioekonomin. Så måste vi se regional samverkan, 
och för den delen nationell samverkan.

Flera av företagen nämner oron för producentansvaret och frånvaron av storskalig insamling och framförallt vad som 
idag är industriellt möjligt att göra när det gäller Re: med de produkter och material som idag genereras. Frågan är jätte-
viktig och grundläggande när vi tar steget in i hållbar cirkulär textil ekonomi. Men det finns ingen explicit spets formulerad 
som behandlar detta idag, utan den frågan ligger implicit framförallt i spets 3 – materialutveckling, och i viss mån spets 
4 – öppna innovationsmiljöer. Självklart genomsyrar den också tankarna bakom spets 1 – designa för cirkulenten, men i 
dagsläget har vi valt att inte fokusera med en separat spets för detta. Vår bedömning är att det redan finns starka krafter 
och initiativ som driver på utvecklingen i Sverige och EU, där projektets fokus snarare handlar om praktisk och strategisk 
stöttning för omställning. 

En annan viktig kommentar från ett av företagen gällde prioriteringen överlevnad vs utveckling, vilket andra företag pratat 
om men inte i samma kraftiga krigsrubriker. Att ha tid och ork att ta sig an spännande utveckling och innovation ligger 
inte på allas topplista när företagets direkta överlevnad står på spel. Alla resurser går åt till att hålla kunder, produktion 
och leveranser flytande. Att på något sätt kunna jobba tillsammans, att skapa tid och resurser för affärsutveckling och 
innovation, affärsutveckling, sågs som attraktivt.

Har också av företagen uttalats vikten av att skapa ett program runt ”Europas Innovativa Spets” som inte upplevs som 
långsamt, utan exekutivt och korta beslutsvägar.
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Specifika kommentarer på spetsarna från näringslivet

SPETS 1 – Designa för cirkulenten
Flera av företagen uttalar intresse för denna spets, att det 
finns hjälp att få, att inte själva behöva driva svaren på kritiska 
frågor som branschen i många fall gemensamt står inför. Många 
av företagen har tagit flera steg och en del är redan på plats men 
frågorna är så många att det blir om inte bara kostsam, så för 
mindre företag, start-ups, också ohållbart.

Ett av företagen nämnde lim som ett exempel på fråga. Väljer jag 
rätt lim? En trivial fråga kan tyckas, men, det är en av många frågor, 
som ställs på sin spets när framtidens cirkulent skall tillfredsställas. 

Denna situation hämmar omställningen.

SPETS 2 - Tillgång till lokal produktion. 
Företagen i allmänhet gillar anslaget i denna spets. Det är konkret, det öppnar för samverkan och det svarar på en  
utmaning som nästan de flesta gett uttryck för, att det är svårt att komma åt de fysiska produktionsresurser som idag finns 
i Borås högskolemiljö. Varför det är så har vi inte analyserat djupare i. Kanske är det så att produktionsresurser kopplade 
till en högskola inte enkelt prioriteras till projekt med nära kommersiellt anslag framför forsknings- och utbildningsuppdra-
get. Speciellt som ansvaret för resurserna vilar hos en forskare. Och det är kanske inte heller rimligt att ställa kravet att 
också svara mot innovationsmarknadens behov. Forskning och utbildning är viktigt det med. Dygnet har bara 24 timmar.

Det är heller inte rimligt att på ganska lösa kommersiella grunder stänga ned en kommersiell produktionslina för att testa 
nya idéer tillsammans med externa parter. Det är extremt kostsamt och i de fall det ändå görs så handlar det oftast om 
inkrementell utveckling och inte innovation.

Vidare har den senaste tidens turbulens kring transporter och den ofta långväga relationen till underleverantörer synlig-
gjort svagheten i den operativa modellen och fler söker nu redundans i sina supplyupplägg. 

Denna spets möjliggör ett affärsorienterat upplägg där utvecklingsprojektet får en möjlighet att regionalt producera  
pilotvolymer som konkret testas och valideras på marknaden hos en kund vilket sen i nästa steg kan leda till nya inves-
teringar, kanske också i lokala/regionala produktionsresurser.

Många, nästa alla, av företagen har också ett nära samarbete med sina underleverantörer, som i de flesta fall sätter 
ramarna för graden av innovation, där innovation och förnyelse också kommer an på underleverantörens interna utveck-
lingsplan och ambition. Spetsen ger en möjlighet att frikoppla sig för att på så sätt skapa unika erbjudanden vilket ses 
som attraktivt.

Just denna spets har dock fått en mycket negativ kommentar från ett av företagen. Att det är helt fel att lägga offent-
liga medel på att stödja utveckling av innovation som i vissa fall riskerar att konkurrera med befintlig regional industri.  
Invändningen var om det ens var förenligt med regelverket. Företaget i fråga ifrågasatte också strategin att bygga upp 
ett regionalt nätverk av produktionsresurser, nära kopplat till specifika företag, framför att istället gå till botten med varför 
produktionsresurser på högskolan i Borås var så svåra och omständliga att komma åt.

Inget av företagen ser denna spets som ett kraftigt steg mot homeshoring och framväxten av en lokal produktion. Inves-
teringar och infrastrukturen för att kunna skala är inget som enkelt sker lokalt/regionalt. Men ett bra komplement.



SPETS 3 - Materialutveckling.
På den tidigare kommentaren om företagens utmaning kring producentansvaret så är det viktigt att denna spets fångar 
upp detta och tydliggör ”Europas Innovativa Spets” koppling till utveckling och implementering av Re: kapacitet.

I samtalen har vi också tydliggjort att vi siktar på att ta vara på den tradition som finns kring biomaterial från svenskt jord- 
och skogsbruk, där skogen har en särskild ställning. Det har mötts av positivt gensvar.

Vi har också tydliggjort att vi framförallt vill ta vara på gjorda upptäckter och nyheter, att snabba på kommersialisering och 
innovationsutveckling, framför att driva mer forskning. Tillgänglighet av hållbara material har nämnts som en trång sektor 
när det förväntas bli konkurrens om de tidiga volymerna av miljösmarta material.

SPETS 4 - Öppna innovationsmiljöer. 
Många av företagen har denna spets som en av favoriterna.  
Rätt typ av öppen innovationsmiljö skulle kunna stimulera till  
ett viktigt konkret möte med andra branscher och kompetenser.  
Det är i det spännande mötet unika produkter och lösningar  
skapas.

Att involvera Göteborg som ytterligare en nod ses som positivt  
av de flesta.

Viktigt att branschen är väldigt närvarande i miljöerna och att den 
”kommer en bit bort” från forskningsmiljöerna. Inte i idé och tanke,  
utan i genomförande och ledarskap.
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SPETS 5 - Morgondagens talanger.
Även här en spets som fått mycket stöd, och som ses som väldigt okontroversiell. Det finns en stor insikt om att branschen 
dels behöver fler människor, men också behöver en kraftig injektion av kompetenser med annan bakgrund än textil.

Att hantverket flyttar in i datorn måste få konsekvenser på utbildningssidan.

Stort intresse för att satsa betydligt mer på praktiska färdigheter YH-utbildningar och lärling, gärna med stark koppling 
till produktion.

SPETS 6 - Öppna testmarknader.
Denna spets är väl den som möts av minst hejarop. Potentialen och betydelsen av en framgångsrik mobilisering av  
regionens branscher där textil har en viktig roll, utöver den större mode- och konfektionsindustrin, kan förstås. Men möts 
av ganska stor skepticism.

Det är kanske inte så förvånande med tanke på att stora branscher, offentliga såväl som privata, tenderar att bete sig på 
liknande sätt, dvs inte så innovationsvänliga (venturesome) utan snarare styrs de av upphandling pris och prestanda, 
inkrementell utveckling. Ett underleverantörstänk snarare än partnertänk.

Intressanta branscher i regionen, sjukvårds- och omsorgsbranschen, fordonsindustrin, lantbruket och inredningsbranschen.
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Slutsats och rekommendation 
Visionen, ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode”, ligger väl i lin-
je med VGRs utvecklingsstrategi från februari 2021 med sitt uttalade mål att inom tidsperioden 2021–2030 göra Västra  
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 

Det finns primärt en omedelbar koppling till stärkt innovationskraft och cirkulära affärsmodeller, men också kompetensbyg-
gande och en ambition att knyta samman Västra Götaland. En av de bärande idéerna med ”Europas Innovativa Spets” är 
att mobilisera och samverka med alla regionens tillgångar, branscher, företag och kompetenscentra med koppling till textil, 
vilka återfinns distribuerade geografiskt över hela Västra Götaland. Den bilden skall bevaras, försvaras och förstärkas.
Vi bedömer vidare att i förarbetet, analyser och slutligt strategiförslag så finns det starkt stöd från Quad Helix alla aktörer 
(näringsliv, civilsamhälle, akademi, offentlighet) för projektet. Detta har vi vinnlagt om att syna genom workshops, dialoger 
och gemensamma återkommande träffar, varav den senaste, Textilkalaset 20 oktober 2021, blev ett slags crescendo.
Uppslutningen från branschens alla aktörer har varit över förväntan, trots den rådande pandemin. Och denna uppslutning 
är fundamental för projektresultatets kvalitet, och för fortsättningen. 

Utmaningen ligger i att hushålla med resurserna och utnyttja redan pågående arbete och initiativ i mesta möjliga mån. 
Projektet skall snarare komplettera redan pågående program och initiativ. Som redovisats tidigare, definierades och priori-
terades sex spetsar. Specifika arbetsgrupper har sedan utvecklat detaljerade planer med aktiviteter, organisation, tidplaner 
och budget. Redovisat i källorna [1] – [6]. Detta arbete bör fortsätta, men i sin helhet är det för omfattande för att ta sig an i 
ett ”bett”. Projektarbetsgruppen och den operativa styrgruppen har därför plockat ut nyckelaktiviteter från de sex spetsarna 
som vi bedömer vara en bra start. Denna prioritering har expertgruppen verifierat på ett avstämningsmöte följande Textil-
kalaset den 20 oktober 2021.

Projektets rekommendation
Organisation
Att omedelbart tillsätta ett samordningskontor, som tar sig an det fortsatta arbetet och sjösätter och driver de föreslagna  
prioriterade nyckelaktiviteterna (nedan) i samarbete med branschens aktörer. Samordningskontoret föreslås att inlednings-
vis bestå av tre till fyra personer, och tillsätts omgående.

Utöver den personella resursen så bör det också budgeteras för marknadsföring och mindre utredningar. För att säkra 
kontinuitet och grund för bra rekryteringar till programledningen föreslås en initial period om tre år.

Till samordningskontoret knyts den struktur av spetsarbetsgrupper och den expertgrupp som redan etablerats. Finansiering 
av dessa grupper sker genom självfinansiering.

Samordningskontorets uppgift blir att utöver driva arbetet framåt, också verka som den centrala punkt, one door, till inno-
vationssystemet, starkt kopplat till SPETS 4 nedan. Att få bättre utväxling gentemot EU och Green Deal blir även det en 
arbetsuppgift som lämpligen koordineras från denna samordningskontoret. Ytterligare en viktig uppgift blir att kommunicera 
och konceptualisera ”Europas Innovativa Spets”.

Slutligen, i arbetet med spetsarna så framkom ett behov av ledarutbildning i omställning och cirkulär ekonomi/ 
affärsmodeller. Det förslaget vill vi lyfta in i samordningskontoret, som ett erbjudande, att utveckla och erbjuda som tjänst. 
Lämpligen görs detta i samverkan med någon aktör, exempelvis RISE och/eller Nordiska Textilakademin.
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Nyckelaktiviteter
Utöver ovanstående aktiviteter har vi plockat ut några nyckelaktiviteter med ursprung i arbetsgrupperna bakom spetsarna 
[1-6]. Vi har inte valt att prioritera en spets framför en annan utan snarare välja ut en viktig aktivitet per spets, så att alla 
spetsarna kommer igång. Spetsarna har definierats och prioriterats i det omfattande arbetet som utgjorde projektet och är 
därför i den meningen viktiga och skall alla äras.

Spets 1, designa för cirkulenten
Inleda arbetet med att etablera en forskarskola med fokus på tillämpning, hur industrins/producenternas processer och  
metoder utformas för att göra rätt från början och möjliggöra cirkulär ekonomi. Forskarskolan blir därmed ett samarbete 
mellan akademi och industri där industrins processer, som product development, supply chain och Re: (i avsaknad av bättre 
namn) blir cirkulära och effektiva med avseende på ekonomisk, miljömässig och social prestanda.

Spets 2, tillgång till lokal produktion
Målsättning med spets 2 inledningsvis, är att skapa förutsättningar för cirkulära textila produktionsflöden i Västra  
Götalandsregionen, och på så sätt även bidra med unika miljömässiga material och/eller polymerer. Med en regional  
tillverkning kan obrutna värdekedjor skapas vilka långsiktigt säkerställer cirkulära flöden som är verifierbart hållbara och 
ekonomiskt lönsamma. Detta ger även möjlighet att framtidssäkra konkurrenskraften genom att öka kunskapsbasen inom 
digitalisering, AI och robotisering inom processteknik för att därigenom sörja för stark utveckling av textilindustrin, regionalt 
såväl som globalt. 

Detta arbete inleds med en gapanalys för att ge en bred överblick över de gap/luckor som finns för att utveckla obrutna 
cirkulära värdekedjor/värdenätverk i regionen. Vidare skapas en plan, en ”road map”, för hur man skulle kunna möjliggöra
en stark och lönsam cirkulär textilindustri.

Spets 3, materialutveckling
Målsättningen är att etablera en arena för materialutveckling i Europa, vilket också stöttar ambitionen att ta position som en 
europeisk ReHub. Arbetet inleds med att identifiera och paketera kunskap efter behov, identifiera och paketera tillgängliga 
laborativa miljöer aktuella för behov, skapa ett ramverk för samverkan (avtal och code of conduct). Identifiera och samverka 
med aktörer utanför regionen. Därefter färdigställa en plan för att verkställa experimentella verkstäder och faktiskt stöttning 
av dessa. 

Spets 4, öppna innovationsmiljöer
Målsättningen är att förenkla, förklara, komplettera och kommunicera regionens nuvarande distribuerade innovationsmiljöer 
så att de på ett tydligt och enkelt sätt blir åtkomliga för företag och entreprenörer, och på så sätt ökar innovationskraften 
och attraktiviteten i regionen. Om man samordnar kapaciteter, verkar för en öppen tillåtande attityd och möjliggör sam- 
skapande med enkel access till innovations-miljöerna, så kommer driftiga människor med intresse för textil och mode att uträtta  
torverk. Om dessutom ingångsvärdet är att tänka nytt kring samhällsviktiga behov såsom ökad cirkularitet kommer en  
riktning i energi, som i sin tur skapar konkurrenskraft för företag, att nås. 

Genom att forma ett tydligare tillvägagångssätt och en bättre kommunikation för hur företag kan dra nytta av kapacitet, 
kompetens och forskning kommer entreprenörskraft att få fritt spelrum. 

Bedömningen är att det finns åtminstone två geografiska ”koncentrationspunkter”, i Borås och i Göteborg, varav Borås 
redan i någon mening existerar. På sikt finns ett intresse av att driftsätta också en mobil textil innovationsfabrik som kan 
fungera som pop-up och knyta samtliga platser i regionen till regionens samlade innovationsmiljöer. 

Spets 5, morgondagens talanger
Målsättningen är långsiktig talangförsörjning för den framväxande nya textil- och modeindustrin i regionen. Detta åstad-
kommes genom att paketera ett stöd för talang, entreprenörer och startup företag inom cirkularitet, textil, hantverk, mode 
och design verkande inom Västra Götaland. Stödet handlar i mångt och mycket om att kanalisera mentorskap, etablera 
alumninätverk, marknadsföra utbildningar, erbjuda lärlingsplatser, fadderskap etc. Arbetet inleds med inventering och pake-
tering, samt framtagning av en genomförandeplan.

Spets 6, öppna testmarknader
Målsättningen är att utveckla Västra Götaland till Europas ledande destination och drivande kraft för hållbar konsumtion 
och cirkulär textil och mode kopplat till besöksnäring, handel och offentlig upphandling. Vi inleder arbetet med att engagera 
regionens kommuner i arbetet och kopplar på F/ACT movement som metod och utvecklingsverktyg för att skapa och mark-
nadsföra profilerade cirkulära kommuner.
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Budget
3-4 personer + budget för marknadsföring och mindre utredningar under 3 år.

Tidplan och genomförande
Man kan se framför sig en utvecklingsfas och två beslutspunkter innan programmet ”Europas Innovativa Spets” är driftsatt.

1. Beslut ”interimistisk” budget och programledning
 Ett beslut till stöd för strategin och mindre budget för att tillsätta en programledning och resurser för mobilisering
 Tidpunkt: nu 
 Budget: 3-4 personer

2. Mobilisering 
 Tydliggöra och detaljera nyckelaktiviteterna, ta fram budget, tidplaner och beslutsunderlag.
 Inleda mobilisering av aktörer.

3. Beslut start av program
 Ett beslut för genomförande av ”Europas Innovativa Spets”
 Tidpunkt Q1 2022

Organisation
Science Park Borås föreslås leda genomförandet av det samordningskontoret och etableringen på lämplig befintlig struktur, 
förslagsvis Circular Hub.

Respektive organisation som ledde arbetet med att ta fram respektive spetsbeskrivning [1-6] föreslås fortsatt leda arbetet 
med nyckelaktiviteten i nära samarbete med samordningskontoret.

Långsiktiga effekter

När och hur vet vi att vi lyckats? 

Det finns ett antal nyckelord som ytterligare beskriver vad vi menar med visionen ”Europas innovativa spets och kreativa 
mylla för cirkulär design inom textil och mode”.

Ord som omställning, etableringar, investeringar, nystartade företag, konkurrenskraft, textilunder, cirkulär ekonomi, bio- 
ekonomi, destinationsutveckling och innovations-system förekommer ofta. Alla dessa ord går att sätta mätetal på, vilket i 
något skede av denna utvecklings förlängning bör göras, men i detta skede vill vi snarare förmedla en bild av framtiden.

Och den bild av en framtid som växer fram, inte allt för långt bort i tiden, beskriver en region som leder omställningen av en 
bransch och som företag, talanger och investeringar söker sig till. Bilden som vi vill jämföra med är bilden av starka kluster 
där företag och investeringar ser nödvändig närvaro med exempelvis utvecklings-kontor för att hänga med. En stark FOMO, 
Fear Of Missing Out, skall prägla bevekelsegrunderna bakom dessa investeringar. Och på samma sätt som Kalifornien, på 
USAs västkust, länge setts som en fantastisk plats att flytta till, vill vi att regionen Västra Götaland, på Sveriges västkust, 
utvecklas och lyfts fram som en plats att längta till, där talanger kan utvecklas socialt och professionellt.

Källor
Resultatet av arbetsgruppernas arbete med spetsarna samt redovisning av visionsarbetet [7].

[1]: DESIGN FÖR CIRKULENTEN
[2]: Spets Lokal Produktion (TEKO)
[3]: Materialspets_Final
[4]: Europas Spets Oppna innovationsmiljöer_v3
[5]: Europas spets talang
[6]: Projpl öppna testmarkn destutv final
[7]: Europas Spets visionsarbete, Colearn 19 mars 2021
[8]: Summering spetsar final Oktober 2020, PPT
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