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OM SCIENCE PARK BORÅS
Science Park Borås är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås,
RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i
Borås.

FROM IDEA TO SUSTAINABLE IMPACT
Genom Science Park Borås skapas än tydligare synergier mellan lärosäte, näringsliv och
kommun. Med goda möjligheter till samverkan, framstående forskning och kreativa,
inspirerande mötesplatser i Textile Fashion Center ska Science Park Borås locka fler
företag till Boråsregionen och bidra till ökad sysselsättning.
Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning,
näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås
tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till
samhällsnytta. Science Park Borås kanaliserar innovationssystemet – från idé till hållbar
utveckling.

MÖJLIGGÖRARE FÖR INNOVATIONER
Med resurser från forskning och prototypframtagning skapar vi möjligheter för
kommersialisering av produkter och tjänster. Science Park Borås skapar samhällsnytta
och resultat tillsammans med akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det
civila samhället. Genom de olika aktörernas olika kompetenser och resurser skapas
möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och
tjänster på marknaden. Science Park Borås arbetar för en positiv samhällsutveckling
genom cirkulär ekonomi.
www.scienceparkboras.se
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- En väg till arbetslivet i Sverige för migranter från tredje länder

MÅL OCH SYFTE
Under 2016 - 2017 har vi genomfört ett förstudieprojekt med fokus på migration och
innovation med finansiering från den europeiska asyl-, migration- och integrationsfonden
(AMIF). Förstudiens syfte har varit att studera och synliggöra framtida förutsättningar
för den svenska textilindustrin att ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till
behovet av ny kompetenskraft; främst på lokal samt regional nivå, men även vad som
kan göras på en nationell nivå. Konfektion 4.0 kan ses som en väg till arbetslivet i
Sverige för migranter från tredjeländer med någon form av yrkesverksam bakgrund
inom skrädderi, industri- eller konfektionssömnad. Ursprungsidén handlar om att
skapa en levande fabriksprototyp eller textil anläggning med arbetsplatser för 100
konfektionsarbetare. I prototypen ska idéer prövas för nya affärsmodeller kopplade till
hållbar utveckling och ”design för re: design”, samtidigt som maskinparken ska kunna
användas för validering av kompetens inom området för textil sömnadsproduktion.
Avsikten är att konfektionsfabriken ska kunna drivas som en verksamhet med flexibla
former, anställd personal, uthyrning av maskinpark till företag med egna anställda samt
för solo-, mikro- och små och medelstora företag som erbjuder sina produkter eller
tjänster.

» Visionen för verksamheten
omfattar rådgivning,
kompetensutveckling,
validering, matchning samt
företagsutveckling «
Framgångsrika affärsmodeller bedöms ge förutsättningar för konfektionsfabriken att
kunna växa och omfatta fler yrkesgrupper inom design, textil sömnadsproduktion samt
tillverkning. I studien beaktades kvinnor som en särskild utsatt grupp, då kvinnor utgör
den största gruppen av arbetslösa migranter. Särskilda insatser bedöms behövas för
att förebygga utanförskap som kvinnor annars riskerar att fastna i under de första åren
i det mottagande landet. Det sammantagna resultatet från förstudien ska bidra till ett
långsiktigt utvecklingsarbete under ledning och samordning av Science Park Borås.
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METODVAL OCH DISPOSITION
Förstudien omfattar tre delar: Omvärldsanalys, Branschanalys samt Behovsanalys
kopplad till målgruppen. Omvärldsanalysen sätter fokus på samhällsutveckling; migration,
integration, arbetsliv och socialt hållbar utveckling. Branschanalysen har inneburit
att analysera förutsättningar och företagsekonomiska villkor för den planerade
textilproduktionen. Häri ingår samtal och intervjuer med ett stort antal företagare
(både små och större) för att undersöka branschens önskemål, intresse och behov av
samarbete. Behovsanalysen är baserad på nyanländas erfarenheter, intresse och behov.
Fokus riktas här mot personer från tredjelandsområden, huvudsakligen från Syrien,
Afghanistan och Somalia. I denna del ingår frågor om validering och kompetensutveckling.
Genom intervjuer och samtal i fokusgrupper har ett stort antal personers medverkan
från tredje land skapat en bild av deras erfarenheter, intresse och behov angående
arbetsliv med inriktning mot textil, mode och sömnad.
Förstudien baseras delvis på kvantitativa data, där insamlandet av dessa utgått från de mål
som angetts för genomförandet av förstudien, t ex målet att 100 nyanlända förväntas
kunna delta i förstudien, 200 personer från företag etc. Den bygger också på kvalitativa
data via intervjuer, studiebesök, observationer, konferenser mm. Dessa data är dock främst
ett medel för det som är det huvudsakliga målet med förstudien; dvs. att analysera villkor
för att skapa goda förutsättningar för etablering av en innovativ produktionsverksamhet
som främjar både näringslivsutveckling och integration för nyanlända i arbetslivet samt
inkludering i det svenska samhällslivet.
Konfektion 4.0 utgör ett ´exempel´ som inrymmer aspekter som gäller både miljö,
ekonomi och sociala dimensioner. Branschanalysen och behovsanalysen avslutas
med en översikt av resultat som framkommit i samband med intervjuer och möten i
olika former med nyanlända samt näringslivets aktörer. Dokumentationen i sin helhet
belyser dels strukturella villkor och förutsättningar men också villkor och konsekvenser
på individnivå, det vill säga analyserna inrymmer både en makro- (samhälle), meso(organisatorisk) respektive mikronivå (individ).

LEDNING OCH SAMVERKAN
Projektägare av förstudieprojektet Konfektion 4.0 har varit Science Park Borås, vars
verksamhet utgör en del av Högskolan i Borås. Strategi- och ledningsgruppen har
utgjorts av verksamhetsledare för Science Park (Erik Bresky), Marketplace (Nanette
Espinasse) och Proteko1 (Christian Lundell) samt de tre projektledarna (Ulrika Nilsson,
Anna-Karin Reis och Kennert Orlenius). Science Park kan beskrivas som en generisk
plattform för innovation i syfte att främja näringslivsutveckling och sysselsättning inom
till exempel textil, mode och handel. Marketplace Borås är en affärsarena inom mode,
textil och design med ca 170 medlemmar, huvudsakligen förtag som arbetar med
design och produktion inom textil och sömnad, t ex Gina Tricot, H&M, Lindex, Oscar
Jacobson, Almedahls, Hemtex. Stiftelsen Proteko bedriver utbildningar (t.ex. två-åriga
1
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Under förstudieprojektets genomförande har organisationen Proteko ändrat namn till Nordiska Textilakademin
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YH-utbildningar) via sina varumärken Nordisk Designskola och Proteko, där den senare
fokuserar på inköp, kvalitet och Corporate Social Responsibility (CSR).
Inom ramen för förstudien har vi etablerat ett SamRåd under ledning av Science Park
Borås. SamRådet har varit ett viktigt verktyg i syfte att skapa en grund till en bred
samverkan med nya parter i samhälle och näringsliv på lokal, regional och nationell nivå.
Arbetsförmedlingen Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen Borås Stad, Modeink/Inkubatorn
i Borås, Kanico AB (bostadsföretag) samt TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag har
tillsammans med representanter från Marketplace Borås, Proteko och Högskolan i Borås
medverkat i SamRådet. Gruppen har träffats vid fyra tillfällen för att gemensamt kartlägga
den aktuella arbetsmarknadssituationen för nyanlända. SamRåden har följt ett enhetligt
program med inriktning på fyra tematiska områden av vikt för initiativets utveckling. Den
övergripande frågeställningen har utgått från integration kopplat till arbetslivet - Vad finns
det för behov?
Projektsamordnare har varit Ulrika Nilsson med ansvar för bl a övergripande processledning inklusive projektledningsmöten, samordning av skilda aktiviteter, uppföljning
och rapportering (50% av heltid i projektet). Anna-Karin Reis har haft ansvar för huvudsakligen genomförande av bransch- och behovsanalys kopplat till målgrupp inklusive
frågor om validering och kompetensutvecklingsinsatser (100%). Professor Kennert
Orlenius har deltagit som följeforskare och bidragit till projektets teoretiska förankring,
inkluderat omvärldsanalys och frågor om hållbar samhällsutveckling (25%). Professor
Heikki Mattilla har bidragit till analys av företagsekonomiska villkor. Erik Ljungar har
tillkommit senare i projektet med särskilt ansvar för upprättandet av en plan för hur
det fortsatta arbetet med Konfektion 4.0 bör utvärderas, samt vilken följeforskning som
kan bli aktuell vid en fortsättning av projektet (40 timmar). Ola Rynge har bidragit till
en undersökning med fokus på nyanländas särskilda behov kopplat till entreprenörskap
och egenföretagande. Marie Wilhelmsson har bidragit till ekonomisk redovisning.
Jacqueline Forzelius har bidragit till utvecklingen projektets visuella identitet och
kommunikationsmaterial. I övrigt har externa resurser knutits till projektet efter behov.

FÖLJEFORSKNING
Följeforskningens bidrag i en separat bilaga är att synliggöra och tydliggöra dels hur
detta arbete har genomförts, dels bidra med konsekvensanalys inför nästa steg: den
operationella delen i form av utveckling av insatser för validering och kompetensutveckling samt uppbyggnad och drift av den textila anläggningen.
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3.1
MÅLGRUPP
Tillgången till kompenskraft är en avgörande nyckel till en nyetablering av
konfektionsindustrin på lokal och regional nivå i Sverige. Under den period som svensk
konfektionsindustri varit utlokaliserad till andra länder har textil kompetens till stor del
försvunnit från den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt medför ökad automatisering
i konfektionsindustrin nya digitala kompetensbehov. På EU-nivån kallas detta för
“up-grading of skills” inom området för livslångt lärande. Förstudiens branschanalys
har bidragit till ökad kunskap och förståelse om textil- och beklädnadsindustrins
kompetensbehov. För svenska textil och modeföretag är det angeläget att ta tillvara
på textil kompetens hos nyanlända. För att kunna matcha nyanlända till relevanta jobb
är det viktigt att kunna validera och kompetensutveckla nyanländas kompetenser.
Kompetensförsörjning är något som bör vara en del av ett större sammanhang där
validering är ett verktyg av flera. Samtidigt som vi ser att kompetensförsörjningssystemet
måste fungera inte bara i Sverige utan också i synergi med hela Europa.
En av de särskilt utsatta grupperna på arbetsmarknaden är kvinnor som idag utgör den
största gruppen av arbetslösa migranter. Vår behovsanalys riktad till målgruppen visar
att särskilda insatser behövs för att nå ut till kvinnor och förebygga det utanförskap
som kvinnor riskerar att fastna i under de första åren i det mottagande landet. För att
bättre nå ut till målgruppen är inkluderande mötesplatser och välkomstcentra samt
samarbete med frivilliga initiativ viktiga.
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3.2
BRANSCHSPECIFIK
VALIDERING
Myndigheten för Yrkeshögskolan har haft ett regeringsuppdrag att tillsammans med
myndighetens branschnätverk ta fram nationella kriterier och riktlinjer för validering
av kunskap och kompetens. I februari 2017 presenterade myndigheten sin slutrapport
angående utvecklingen av en ny standard för branschvalidering.
“Det primära syftet med standarden är att den ska vara ett stöd vid
branschernas utveckling och vidareutveckling av kvalitetssäkrade och stabila
valideringsmodeller. Den framtagna standarden med tillhörande riktlinjer
ska kunna anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och
förutsättningar.” (MYH 2016)
Validering innebär en kartläggning och bedömning av individens kvalifikationer och
kompetens, oavsett när, var och hur personen förvärvat denna kunskap. Avsikten är att
anpassa utbildning och insatser för kompetensutveckling så att ingen behöver ta tid
till utbildningsinsatser2 där man redan har kompetens. En inriktning är att näringslivets
medverkan i utformning och innehåll i kurserna ska främjas. (MYH 2016)
Validering handlar om att bedöma en persons reella kompetens i relation till ett visst
arbete (Ellström 1997), dvs. handlingsförmåga i relation till en viss given situation2.
I akademiska sammanhang används ibland tillgodoräknande i samband med att en
person tidigare läst en viss kurs (t ex på annat lärosäte) som anses motsvara en
kurs som kan ingå i en programutbildning vid det aktuella lärosätet där personen
nu studerar. Vid validering görs en bedömning av en persons kvalifikationer (i form
av utbildning) och kompetens (erfarenhet och förmåga att utföra ett visst arbete).
Kvalifikationer och bedömning av kompetens utgör alltså grunden för validering enligt
den begreppsdefinition som gäller för Konfektion 4.0.
Det finns idag 25 branschmodeller och 140 olika yrkesgrupper, vilket innebär att
vissa branscher och yrken saknar en branschspecifik modell, däribland textil och
modebranschen. I Borås har en process för bedömning av kompetens och validering
prövats som gett positiva resultat. En metod utvecklades med att kombinera validering
Utbildningsinsatser avser här både teoretiska och praktiskt inriktade moment.
Kompetens = ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare
bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera,
utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (P-E Ellström,
1997, s. 21).
2
3
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och utbildning. Arbetsförmedlingen (AF) Göteborg kontaktade Proteko om validering
av en person från Syrien med textilbakgrund inom trikå. Företaget Astar4 som hjälper
AF med kartläggning inom flera yrkesgrupper saknade kunskap om textil kompetens.
Proteko skapade därför en valideringsmodell med utgångspunkt från Astars frågor och
dokument samt utifrån den erfarenhet och kompetens som finns inom Proteko och
samarbetspartners i Borås. Efter denna validering startades våren 2015 ett pilotsamarbete
med 15 nyanlända personer från Syrien, Afghanistan, Palestina och Eritrea som hade
erfarenhet av sömnad. Viktiga delar i valideringen var att förstå sömnadsinstruktioner,
skilda arbetsmetoder, effektivitet, förståelse för hela produktionsledet (söm, press,
flöde), arbete i grupp, självständighet, anpassning till likriktade metoder, förståelse
för moment som var nya (mönsterkonstruktion, automatiserade processer, kvalitet,
dokumentation, administration etc. Då deltagarna gjorde allt under 4 timmar per
dag under 4 veckor blev det en mix av validering och undervisning. Butiker besöktes
för kvalitetsbedömning, liksom företag med industrimaskiner och tillverkning. En
yrkesordlista skapades, för de nyanlända, till vilken de fick bidra med 5 -10 nya ord
per dag. En utställning och tillställning på AF i Göteborg hösten 2015 markerade
valideringsprogrammets avslutning. Ett år efter avslutat program var 13 av de 15
personerna i yrkesverksamhet inom textil och sömnad. Modellen har gett oss en grund
för utvecklingen av en ny branschspecifik valideringsmodell för nyanlända med en
yrkesverksam bakgrund i textil och modeindustrin. Att arbeta med textilproduktion
kan inrymma automatiserade arbetsmoment, beräkningar, problemlösning och
hantverksskicklighet. Vissa av de nyanlända hade erfarenhet av arbete som anställda,
egenföretagare med skrädderi eller som ansvariga för större företag, andra har främst
erfarenhet av småskalig produktion med exempelvis enbart trampmaskin. Validering av
kompetens behöver dels baseras på tidigare utbildning men också på vilken erfarenhet
av olika moment i arbetsprocessen som de som valideras har, exempelvis erfarenheter
av olika maskintyper, läggning av tyg, mönsterkonstruktion och tillskärning, olika typer
av sömnad och material, egen företagsamhet etc. Denna typ av erfarenhet har tidigare
funnits i Sverige men har i stor utsträckning försvunnit genom utflyttning till andra
länder av textil produktion.
Som framgått ovan är validering av kompetens och kompetensutveckling en central
fråga för vidare utveckling av Konfektion 4.0 – inte minst mot bakgrund av att
kunskap om textilproduktion nationellt sett utgör en bristvara inom näringslivet och
arbetsmarknadsutbildning. Erfarenheter finns dock i Borås som kan utgöra en plattform
för fortsatt utvecklingsarbete. Särskilda resurser bör avsättas för sådant arbete. Här
rekommenderas att sådana insatser synkroniseras med nationella prioriteringar och
satsningar som görs, t ex via regeringen men också i relation till Västra Götalandsregionens utvecklingsinsatser.

4
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(som genomför t ex komvux- och arbetsmarknadsutbildningar)
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I Sverige har Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för etableringsuppdraget
i samverkan med Migrationsverket, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och landets
kommuner. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny i
Sverige så snabbt som möjligt ska få lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden
och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan nyanlända ta del av olika insatser
som utbildning eller praktik. Praktik för att visa upp sin kompetens handlar om validering
som kan göras på en arbetsplats eller yrkeshögskola. Arbetsförmedlingen kan vidare
bidra med olika anställningsstöd, s.k. subventionerad anställning, vilket kan handla om
ett instegsjobb, ett nystartsjobb eller ett traineejobb. Ibland behöver nyanlända bygga
på sin kompetens eller överbrygga ett specifikt kompetensglapp så att den matchar
arbetsmarknadens behov, en så kallad kompletteringsutbildning. Den här formen av
kompetensutveckling är yrkesinriktad och utformas alltid efter individuella behov. För
den som är inskriven i etableringsuppdraget börjar vägen till ett nytt jobb med att
personen själv får beskriva sin yrkeskompetens.
Arbetsförmedlingen har upphandlat olika metoder för att kunna validera kompetens och
tydligare yrkeserfarenheter. Exempel är specifika branschmodeller och meritportföljen.
I de fall där det fortfarande saknas en branschspecifik modell för validering tillämpas
meritportföljen. Det betyder att personen gör en yrkesbedömning på en arbetsplats
eller i en arbetsliknande situation. Den valideringsprocess som prövats i Borås är
ett exempel på ett uppdrag som genomförts under Meritportföljen, på uppdrag av
arbetsförmedlingen.
I mars 2015 inleddes implementeringen av regeringens nya satsning på “snabbspår”
med särskilt fokus på nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Satsningen har
omfattat trepartssamtal mellan arbetsmarknadsdepartement, arbetsmarknadens parter
och arbetsförmedlingen i syfte att hitta former och insatser för att på bästa sätt ta
tillvara värdefull kompetens hos nyanlända så att dessa snabbare kan matchas mot
branschers och företagens behov. Särskilt fokus har inledningsvis legat på bristyrken.
Trepartssamtal har förts med företrädare ur industrisektorn, byggsektorn, privat sektor
och offentlig sektor.
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SNABBSPÅR
Inom etableringsuppdraget kan särskilt främjande utvecklingsinsatser genomföras
i syfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom att
synliggöra nyanländas kompetens eller att i övrigt främja användningen av
arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Det kan till exempel handla
om utvecklingen av verktyg för validering eller ett snabbspår inom en specifik
bransch.
» Ett snabbspår handlar om en sammanhållen process för praktik,
språkträning och validering. «
Snabbspår har hittills skapats för kockar, samtliga yrken inom träindustrin,
samhällsvetare och socionomer, lärare och förskollärare, samt legitimationsyrken
inom hälso- och sjukvården. I utvecklingen av snabbspår för nyanlända
samarbetar arbetsförmedlingen med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).
Arbetsförmedlingen har behövt denna myndighets stöd för behovet av att kunna
kvalitetssäkra branschvalideringen i projektsamarbeten och upphandlingar. Det
är dock arbetsförmedlingen som tillsammans med arbetsmarknadens parter
kommer överens om hur snabbspåren utformas.

» INDUSTRIN VÄXLAR UPP
MED BÄSTA LÄGET
PÅ SEX ÅR «
Enligt Västra Götalands Konjunkturbarometer är läget starkare än normalt för
textil- och beklädnadsindustrin i regionen. Efterfrågan har stärkts och företagen
har höjt produktionen. Det kommande halvåret räknar branschen med en kraftig
konjunkturförstärkning och antalet anställda väntas öka i snabb takt. Hälften av de
tillfrågade företagen rapporterar om större produktionsvolymer under våren 2017, än
för hösten 2016 och hälften av företagen i regionen har redan nu utökat personalstyrkan.
Företagen ser i nuläget framför sig en kraftigt ökad efterfrågan där orderingången från
både export och hemmamarknaden spås öka starkt. För att möta den högre efterfrågan
planerar företagen att höja produktionen.
Till hösten räknar textilföretagen med att det redan starka läget stärks ytterligare.
För att kunna växa och bibehålla sin konkurrenskraft är det högst angeläget för
textil och modebranschen att så snart som möjligt kunna ta tillvara på den textila
kompetenskraft som migrationen för med sig. Enligt vår kartläggning av det aktuella
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arbetsmarknadsläget är cirka 2020 personer med textil kompetens för närvarande
inskrivna i etableringsstödet, varav 400 personer är bosatta i Sjuhärad och Västra
Götalandsregionen. Vi ser att utvecklingen av ett snabbspår för nyanlända med textil
kompetens kan påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden på lokal och
regional nivå då det för närvarande finns en stark efterfrågan på textil kompetenskraft
i Västra Götalandsregionen. Västsverige är idag ett levande centrum för textil och
modebranschen med mer än 50 % av den svenska textiltillverkningen.

Pilotspår för nyanlända med textil kompetens i sjuhärad
Arbetsförmedlingen Borås Stad har tillsammans med Arbetslivsförvaltningen i Borås
Stad samt TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag ingått i den samverkansplattform
som skapats till grund för genomförandet av förstudien. Vi har i fyra gemensamma
SamRåd analyserat textil och modebranschens förutsättningar att skapa ett pilotspår
för nyanlända med textil kompetens i samarbete med kommuner i Sjuhärad. Ett starkt
behov av kompetenskraft på arbetsmarknaden skapar förutsättningar till utvecklingen
av nya snabbspår.

En kortare väg
» Textilhögskolan

i Borås är Nordens enda tvärvetenskapliga forskningsinstutition med ca 1000 studenter samt mer än 40 doktorander och
forskare som till stor del förser hela mode och textilindustrin i Sverige med
spetskompetens. «
Det är också viktigt för textil och modebranschens aktörer att kunna ta tillvara på den
kompetens som nyanlända akademiker för med sig. För utländska akademiker som
har en motsvarighet till kandidatexamen har Arbetsförmedlingen tagit fram den korta
vägen. I programmet som omfattar cirka 26 veckor ingår språkstudier, samhällskunskap,
ämneskunskap och praktik på en arbetsplats. Samtidigt har Högskolan i Borås på eget
initiativ tagit fram en kompletteringsutbildning och högskolekurs som omfattar 60 poäng
för att hjälpa utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden
genom förberedande introduktionsutbildning och vägledning. Insatserna ska leda till
vidare studier eller arbete. Syftet med denna högskolekurs som går under namnet
“Invandrarakademin” är att ge studenten språklig kunskap och interkulturell kompetens
för att kunna utöva det yrke som den utländska akademiska utbildningen har förberett
för och därmed kunna stärka sin anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden.
Vi ser goda förutsättningar att, i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Högskolan i Borås, utveckla en kortare väg och kontaktnät för akademiker med en
bakgrund inom textil och mode. Textilhögskolan har idag ett brett utbud på utbildningar,
alltifrån design och teknik till produktion, ekonomi och marknadsföring.
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3.3
- HUR KAN VI SKAPA EN
VÄG TILL ARBETSLIVET FÖR
NYANLÄNDA MED TEXTIL
KOMPETENS?
För textil och modebranschen i Sverige är det högst angeläget att ta tillvara på
textil kompetens hos nyanlända. Det pågår en strukturomvandling inom industrin i
omställningen mot mer hållbara produktionssätt. Strukturomvandlingen bidrar till ökad
lokal produktion och ökad konkurrenskraft för svensk textil och beklädnadsindustri.
Textilföretagen i Sjuhärad rapporterar redan nu om ökade produktionsvolymer
vilket fört med sig en ökad efterfrågan på kompetenskraft med textil baskompetens.
Konfektionsindustrins återuppbyggnad och högteknologiska utveckling är en förutsättning för att Sverige ska kunna ligga i framkant när det gäller gäller den nationella
målsättningen för arbetet med hållbarhet i värdekedjan för textil och mode. Ett nytt
projekt ska bidra till att hjälpa nyanlända med textil baskompetens till en snabbare
etablering på arbetsmarknaden.

» Behovet av
kompetenskraft spås öka
och industrin ser goda
förutsättningar till att
nyanställa «
Ett genomförandeprojekt baserat på förstudiens resultat ska bidra
till utvecklingen av en nationell innovations- och valideringsmiljö för
branschspecifik validering, praktik och yrkesintroduktion, samt bidra till att
kartlägga förutsättningarna för utvecklingen av ett regionalt snabbspår för
nyanlända med textil baskompetens i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen.
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PROGRAM FÖR BRANSCHSPECIFIK
VALIDERING, YRKESINTRODUKTION OCH
KOMPETENSUTVECKLING
.0

K4

.0

K4

Ansökan
1-2 mån

.0

K4

Inkubatorprogram
10 företag

Validering
1-2 mån

.0

K4

Anställning
15 pers

.0

K4

Utbildning
4-6 mån

.0

K4

Praktik
6 mån

Industri 4.0
Företagsutveckling
Anställning
< 100 pers
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UTVECKLING I NYTT PROJEKT 2018 - 2022
HUBB FÖR VALIDERING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan är “ partsgemensamt huvudmannaskap” en central fråga för utvecklingen av en rationell infrastruktur
för kompetensbaserad matchning. Det är en fråga som måste involvera
arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, intressenter och
myndigheter på lokal, regional och nationell nivå. Vi har i steg ett skapat
en grund för samverkan till stöd för utvecklingen av en ny infrastruktur
för validering och kompetensutveckling. Vi avser att i steg två utveckla
en branschspecifik modell samt innovations och valideringsmiljö riktad
till nyanlända med textil kompetens. Ur ett branschspecifikt perspektiv
behöver de individer som har förutsättningar att arbeta i branschen både
ges möjligheter att validera sin yrkeskompetens samt ges möjligheter till
kompetensutveckling inklusive praktik och yrkesintroduktion.
SNABBSPÅR / KORTARE VÄG FÖR NYANLÄNDA
MED TEXTIL KOMPETENS I SJUHÄRAD
Till grund för behovsanalysen har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen
Borås Stad gjort en initial kartläggning och bedömning av nyanländas
situation på arbetsmarknaden. Vi avser att i ett fortsatt samarbete kartlägga
och undersöka förutsättningar till att utveckla ett regionalt snabbspår/
kortare väg för nyanlända med textil baskompetens.
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BILAGA 1
DELTAGARE I KUNSKAPSUTBYTEN
Fokusgrupper och intervjusamtal:
Inom ramen för förstudien har vi genomfört fokusgrupper och intervjusamtal i syfte att
på djupet lära känna målgruppens situation på arbetsmarknaden. Samtal med nyanlända
har gett oss ökad förståelse och kunskap om målgruppens särskilda behov.
Fokusgrupper i samarbete med:
Ungt Mode 3 i Botkyrka Kommun, 26 juni 2017 (4 deltagare)
AF Göteborg Stad, 13 februari 2017 (14 deltagare)
Vuxenutbildningen i Borås/SFI, 7 februari 2017 (2 grupper, 17 deltagare)
Svenska Kyrkan, riktad till kvinnor, 1 december 2016 (7 deltagare)
AF Borås Stad, 8 november 2016 (17 deltagare)
Intervjusamtal:
Idésömnad i Borås, den 27 juni 2017 (2 deltagare från Syrien och Afghanistan)
Proteko i Borås, 27 och 28 februari 2017 (14 deltagare)
Möten:
AF Göteborg Stad, 16 december 2016, (2 deltagare)
Svenska Kyrkan, 29 november 2016 (2 deltagare)
Humanus i Borås, 28 november 2016 (2 deltagare)
Hermods i Borås, 28 november 2016 (2 deltagare)
AF Borås Stad,13 oktober 2016 (3 deltagare)
Röda Korset i Borås, 22 september 2016 (4 deltagare)
Deltagande verksamheter i övrigt:
Inom ramen för förstudien har vi tagit del av olika initiativ i syfte att främja nyanländas
inkludering i samhället. Kunskapsutbytet har gett oss ökad förståelse och kunskap om
målgruppens särskilda behov.
ADA, Göteborg
Forum Skill och Mammas Retro (projekt), Göteborg
Lenningsgymnaiset, Borås
Medborgarskolan, Borås
Norrköpings Kommun
Norrköpings Stadsmuseum
Marks Kommun, Sjuhärad
Viskastrandgymnasiet, Borås
Vuxenutbildningen/SFI Borås Stad
Stockholms Stadsmission
Tillskärarakademin Stockholm
Tråd och Trade, Göteborg
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BILAGA 2
SHARE-TO-CARE
DELTAGARE I NATIONELL TANKESMEDJA
Inom ramen för förstudien har vi genomfört en nationell tankesmedja “Share-toCare”. Tankesmedjan har varit ett viktigt verktyg i syfte att på djupet lära känna
målgruppens arbetsmarknadsrelaterade behov samt för att hitta nya former för
samverkan till grund för en gemensam kapacitetsuppbyggnad inom området för
integration. Programmet utgick från frågan: - Hur ska vi skapa effektiva processer i
syfte att tillvarata migranternas kompetenser i arbetsliv och samhälle? Tankesmedjan
genomfördes som ett rundabordssamtal där vi bett ett par deltagare att på förhand
förbereda små korta presentationer. Samtalet modererades av Kennert Orlenius och
Anna-Karin Reis. Kennert Orlenius är professor i pedagogiskt arbete och biträdande
föreståndare för Centrum för Hållbart Samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. Han
är också Högskolans ledamot i Västragötalandsregionens forskarråd för interkulturell
dialog. Anna-Karin Reis var under förstudiens genomförande anställd hos Marketplace
Borås / Proteko som projektledare för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning
i projektet Konfektion 4.0. Samtalet ägnades åt gemensamma utmaningar kopplat till
rekrytering, validering och nya utbildningsinsatser för nyanlända.

Korta presentationer
RESTAD SUPPORT GROUP NETWORK
“Support Group Network” är en förening som skapats av asylsökande på
Restad Gårds asylboende i Vänersborg. Föreningen verkar för asylsökandes och
nyanländas egenmakt och inkludering genom samverkan med civilsamhället, privata
och offentliga aktörer. Bilal Almobarak koordinator för nätverket i Göteborg
medverkade tillsammans med Hebatellah Hammoud koordinator för “Womens
Support Group Network” i tankesmedjan och berättade om verksamheten.
TEXTIL INTEGRATION
Under hösten 2016 inledde Röda Korset projektet Textil Integration där nyanlända
med textil yrkeserfarenhet tillsammans med etablerade svenska formgivare tagit
fram textila kreationer. Röda Korset i Borås och Jönköping har drivit projektet
vars syfte är att integrera nyanlända, asylsökande och etablerade svenskar, och
ge dem möjlighet att ta del av varandras yrkeserfarenheter och nätverk inom
textilbranschen. Projektets deltagare kommer från sju olika länder och har 5 till 30
års erfarenhet inom modebranschen eller textil tillverkning. Matilda Maroti som
arbetar som projektledare i Röda korsets verksamhet medverkade i tankesmedjan
och berättader om projektet.
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UNGT MODE MODE 3
Ungt Mode är en modeskola som arbetar med mode och hållbarhet. Verksamheten
utvecklas i dialog med ungdomar som brinner för mode tillsammans med andra
nyckelaktörer inom mode och design. Ambitionen är att göra det möjligt för alla
ungdomar att ta plats i modebranschen, vilket är en fråga om hållbarhet. I januari
2017 bytte Ungt Mode namn till Mode 3 och växte till en skola året runt. Halema
Dahie och Hans Andrén som är initiativtagare till Ungt Mode/Mode 3 medverkade
i tankesmedjan och berättade om verksamheten.
ITZINYA
Itzinya är ett inkubatorsprogram som hjälper nyanlända att komma igång med ett
fungerande företag så snabbt som möjligt. Initiativet genomförs i samarbete med
Norrköping Science Park. Khaldoun Sarraj som är verksamhetens projektledare
medverkade i tankesmedjan och berättade om projektet.
OUR MOVE
Andrea Hvistendahl, lärare på programmet rumslig gestaltning på Mälardalens
Högskola, har skapat ett interaktivt konstverk, en metod som liknar ett brädspel –
Our move. Metoden hjälper människor som befinner sig i konflikt att mötas och
bättre förstå varandra. Tillsammans med den fredsutvecklande myndigheten Folke
Bernadotteakademin (FBA) har hon nyligen varit på uppdrag i Istanbul där hon
ansvarat för en workshop där Our Move använts som brobyggare mellan olika
grupper av delegater från krigshärjade Syrien. Andrea Hvistendahl medverkade i
tankesmedjan och berättade om sitt arbete i syfte att skapa interkulturell dialog
utifrån ett konstnärligt ledarskap.

Samtliga deltagare
Andrea Hvistendahl, Universitetsadjunkt Informationsdesign, Mälardalens Högskola
Ann-Heléne Sörbö, Produktionsutvecklare, Eton Fashion
Andreas Larsson, Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Borås Stad
Bilal Almobarak, Koordinator för “Restad Support Group Network” i Göteborg
Emma Ivarsson, Affärsutvecklare, Modeink (Inkubatorn i Borås)
Erik Ljungar, Universitetslektor, Högskolan i Borås
Halema Dahie, Projektledare Ungt Mode - Mode 3
Hans Andrén, Projektledare Ungt Mode - Mode 3
Hebatellah Hammoud, “Women Support Group Network” i Göteborg
Khaldoun Sarraj, Projektledare ITZINYA
Matilda Maroti, Projektledare Textil Integration, Röda Korset
Marie Sjövall, Regionutvecklare, Västragötalandsregionen
Stina Ogbonnaya, Integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen Borås Stad
Weronica Rhenby, Hållbarhetsstrateg, TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag
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VGR (2017:b) Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland
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