
VÄSTSVERIGE -

EUROPAS INNOVATIVA

SPETS

OCH KREATIVA MYLLA 
FÖR CIRKULÄR DESIGN 
INOM TEXTIL OCH MODE



VARFÖR EN SATSNING?

• Stark förändringskraft för hållbar och cirkulär textil 

omställning där textil är prioriterat såväl nationellt som inom EU. 

• Sveriges textila styrkeområde finns i Västra Götaland

• Stärka näringslivets konkurrenskraft och bli föregångare. 

• Utveckla och öka attraktionskraften till Västra Götalands 

innovativa arena. 



Expertgrupper

Högskolan Borås

RISE

Chalmers

Göteborgs universitet

Stiftelsen Svensk

Industridesign

Johanneberg Science Park

Business Region Göteborg

Swedish Fashion Council

Tillskärarakademin

Turistrådet Västsverige

Svensk Handel

Borås City

Mötesplats Steneby

Stadsmissionen

TEKO

Wargön Innovation

IVLIDC Västsverige

Borås INK

Borås Stad

Västra Götalandsregionen

Nordiska Textilakademin

Västsvenska

Handelskammaren

Sparbanken Sjuhärad

Marketplace Borås

Automation Region

Högskolan för Design och

onsthantverk

Svenska Institutet

Textile Fashion Center

Business Sweden

Företagsintervjuer

ACG

Almedahls

Atacac/A Industry

Ayandeh

Blåkläder

Björkå frihet

Cavaliere

Ericsson

FOV

Ivanhoe

Jumperfabriken

Kinnalin

Kokokaka

Lindex

Ludvig Svensson

Marquet

Rudholm Group

Skrädderikompaniet

Svenskt Konstsilke

Tranemo Textil

Volvo

TACK TILL ALLA MEDVERKANDE

Och alla er andra som gett oss kloka tankar utmed vägen…



MYLLAN I 

VÄSTRA 

GÖTALAND

• Bred textil kompetens inom      

näringsliv, forskning och 

utbildning.

• Mångfacetterat textilt 

entreprenörskap.

• Unikt textilt 

innovationssystem.

• Bransch med engagemang 

för cirkulär omställning

• Politiskt stöd i Regional 

utvecklingsstrategi 2021-

2030.



1. Forskning/utbildning

2. Materialinstitut

3. Råvaror och ”skogsindustri”

4. Processindustri

5. Automation och Produktion

6. Sortering och återvinning

7. Mode/Konfektion 

8. Teknisk textil

9. Möbelindustri

10.Fordonsindustri

11.Life Science

12.Gröna näringar

13.Spel och Gaming

14.Handel/Besöksnäring

EN TEXTIL BREDD I 

VÄSTRA GÖTALAND FÖR 

ETT STARKT KLUSTER

Starka varumärken och 

textil SME i flera branscher



En mylla med sex spetsar för framgångsrik utveckling 
och cirkulär omställning med entreprenören i fokus.



DESIGNA

FÖR

CIRKULENTEN

Cirkulenten är morgondagens

köpstarka konsument.

Ansvarig koordinator: 

Högskolan Borås



DESIGNA FÖR CIRKULENTEN
Prioriterade insatser • Facilitering - Skapa förutsättningar för kunskap och utmaningar inom hållbar design 

som är genomförbara och visionärt inspirerande vilket möjliggör långsiktigt 

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 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 affärsmodeller.

• Dissemination - Artiklar, filmer och utställningar (digitala och fysiska) gör resultaten 

från projekten tillgängliga för att kunna påverka beslutsfattare, industrin och 

användare/kunder. Inspirera intressenterna i industrin att göra bättre val.



TILLGÅNG TILL 

LOKAL

PRODUKTION

Närheten till 

produktionsresurser för hela

värdecykeln blir avgörande.

Ansvarig koordinator: 

TEKO



TILLGÅNG TILL LOKAL PRODUKTION
• Cirkulära produktionskedjor – Identifiera hinder/möjligheter för cirkulär 

utveckling inom den regionala textilindustrin för att utveckla väl fungerande och 

lönsamma  regionala cirkulära värdekedjor.  

• Digitalisering - framtidssäkra konkurrenskraften genom att öka kunskapsbasen 

inom digitalisering, AI och robotisering inom processteknik .

• Från forskning till industriell skala:

• Material/Produkter – Synliggöra hur ”gröna” forskningsinitiativ kan tas 

till industriell nivå i ett cirkulärt system. 

• Teknikutveckling – regional kompetens inom material- och 

processteknik sprids och tillämpas på företagen

• Beteende – utbilda producenter, inköpare, användare/konsumenter i 

alla led att skapa ett hållbart beteende. 

Prioriterade insatser



MATERIAL-

UTVECKLING

Kunskap om textila material,  

är avgörande för skapandet av 

framtidens cirkulära produkter och 

lösningar. 

Ansvarig koordinator: 

RISE



MATERIALUTVECKLING
• 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 materialproduktion 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). 

Prioriterade insatser



ÖPPNA

INNOVATIONS-

MILJÖER

Öppna och kreativa 

innovationsmiljöer för bransch-

och teknologiöverskridande 

möten med tydligt fokus och 

stöd för att ”att-göra”. 

Ansvarig koordinator: 

Science Park Borås/Wargön Innovation



• 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.

Prioriterade insatser

ÖPPNA INNOVATIONSMILJÖER



MORGON-

DAGENS

TALANGER

Textil är en kreativ framtidsbransch 

som attraherar engagerade 

människor och företag för en 

cirkulär och hållbar framtid. .

Ansvarig koordinator: 

Swedish Fashion Coucil/ Högskolan 

Borås/ Tillskärarakademin Göteborg



MORGONDAGENS TALANGER
Prioriterade insatser

• Utbildning i världsklass inom textil, mode och hantverk i världsklass och 

attraktivt program för studenter och alumner tillsammans med näringslivet. 

• Framtidens spetsar - Skapa professionellt nätverk och paketera ett stöd för 

talanger, entreprenörer och start up-företag inom cirkularitet, textil, hantverk, 

mode och design.

• Plattformar/hubbar – tillgång fysiska makerspace, arbetsytor och 

marknadsplatser för utveckling. Digital plattform för ökad uppmärksamhet 

och synliggöra regionens resurser. 

• Årlig arena - där flera aktörer inom regionen möts för att lyfta talanger, 

entreprenörer och start up-företag inom cirkularitet för textil, hantverk, mode 

och design.. 



ÖPPNA TEST-

MARKNADER

Västra Götaland är Europas ledande 

destination och drivande kraft för hållbar 

konsumtion och cirkulär textil och mode 

kopplat till besöksnäring, handel och 

offentlig upphandling.

Ansvarig koordinator: 

Science Park Borås/ Svensk Handel / 

Turistrådet 



ÖPPNATESTMARKNADER
• Framtidens cirkulenter - utveckling av hållbara produkter, tjänster och upplevelser 

där handeln och cirkulenterna inspireras av varandra. F/ACT Movement som stort 

och engagerat community ger uppslag till nya affärsidéer.  

• Destinationsutveckling för hållbara livsstilar kopplat till textil, design, mode och 

interiör. 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. 

• Samverkan och innovationskraft mellan privat- och offentlig sektor för 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. 

Prioriterade insatser



GLOCAL
SAMORDNING

Circular Hub Borås

Samordning av myllan och spetsar

Professionellt och effektivt företagsstöd

Paketera och synliggöra regionens resurser

Ökad attraktionskraft för samverkan nationellt/EU

Leda strategigrupp med medarrangörer


