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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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KONFEKTION 4.0
- 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. 

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. 

» Visionen för verksamheten 
omfattar rådgivning, 

kompetensutveckling, 
validering, matchning samt 

företagsutveckling «
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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. tvååriga 
1  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. 



8     KONFEKTION 4.0



KONFEKTION 4.0    9

BRANSCHANALYS  

2.
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2.1
SVENSK TEXTIL  

OCH MODEINDUSTRI

Definitionen och gränsdragningen av den svenska textil och modeindustrin som 
används till grund för vår branschanalys, huvudsakligen med inriktning mot textil 
sömnadsproduktion har tagits fram av konsultföretaget Volante Research i samarbete 
med branschorganisationer. Sedan 2012 har Volante Research på initiativ av Association 
of Swedish Fashion Brands (AFSB) med finansiering av Tillväxtverket arbetat för att  
utveckla statistiken för den svenska textil och modebranschen2.  I textil och mode-
industrin ingår aktörer verksamma inom “tillverkning av”, och “handel med kläder” 
skor, textilier, väskor och accessoarer. En värdekedja enligt Volantes beskrivning är i 
sammanhanget ett ekonomiskt begrepp som används för att beskriva “en produkts väg 
från exempelvis bomullsplanta till ett färdigt plagg som konsumenter handlar och sedan 
bär till vardags eller fest. Genom denna värdekedja passerar produkten en mängd olika 
aktörer som i varje steg tillför värde till produkten som gör att det är möjligt att ta ut 
det pris som konsumenten i slutändan betalar för produkten. Förenklat kan värdekedjan 
delas upp i designledet, producentledet, leverantörsledet samt detaljistledet.” Ett 
företag inom textil och modeindustrin kan vara verksamt inom en avgränsad del i 
värdekedjan eller så kan verksamheten innefatta flera led i värdekedjan. I följande figur 
illustreras ett exempel på en värdekedja för cirkulärt mode. (Volante 2016)

2 Den årliga branschanalysen tas fram i ett samarbete mellan ASFB, Agenturföretagen, Centrum för Modevetenskap, 
Modeinkubatorn, Textilhögskolan, Föreningen Svenskt Mode, PROTEKO, Swedish Fashion Council, Sveriges 
Textilhandlare, Svensk Handel Stil, Svensk Form samt TEKO. Statistiken i den gemensamma branschanalysen bygger 
främst på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). 

MODEBRANSCHENS 
SEKTORER

BUTIKSHANDEL

AGENTURHANDEL

DISTANS OCH 
E-HANDEL

TILLVERKNING

PARTI- OCH 
GROSSHANDEL
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Konfektionsfabrik 4.0 handlar om att ta tillvara kompetens bland nyanlända i utvecklingen 
av en modern högteknologisk produktionsanläggning för textil och mode i Borås. 
Verksamheten innebär att konfektionsindustrin kan få stöd till återuppbyggnad och 
innovativ utveckling mot ett hållbart samhälle och industri 4.0. Företag ska få tillgång till 
innovationsledning och ges möjligheter att testa och utveckla nya affärsmodeller och 
produktionssätt för cirkulärt mode och inredning. Vårt fokus är på producentledet i 
värdekedjan för textil och mode. 

PURCHASE RE:CYCLE

“ Producenter är de som fysiskt till- 
verkar klädesplagget enligt de instruk-
tioner och den kvantitet beställaren 
har listat i företagets inköpsorder. 

Producenterna har i sin tur allt som oftast 
en mängd underleverantörer som levererat 

insatsmaterialet, det vill säga alla tyger, 
knappar, dragkedjor, innertyg och foder 

etcetera som behövs för 
att tillverka plagget. ”
(Volante 2016 s. 32)
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Ökad globalisering och höga produktionskostnader har under lång tid tvingat de 
svenska textil och modeföretagen att utlokalisera sin produktion till lågkostnadsländer.  
Vinsterna för företag med ett ofta traditionellt synsätt har legat i att flytta ut enklare 
tillverkningsjobb till lågkostnadsländer men idag håller kartan på att ritas om. Lönerna 
ökar i de nya tillväxtekonomierna vilket gör lönekostnader mindre betydelsefulla. Sedan 
början på 60-talet när den storskaliga sömnadsproduktionen började förflyttas från 
Sverige till andra länder, först till Finland sedan till Baltikum och Asien, har den svenska 
textil och modeindustrin genomgått en markant strukturomvandling. Utvecklingen 
av textil och modebranschen med flera små aktörer3  och ett ökat ansvarstagande 
för en social och hållbar samhällsutveckling har bidragit till nya produktionsbehov. 
Utlokaliseringen av storskalig produktion har medfört en avigsida, dvs. dålig insyn i 
produktionsförhållanden kopplat till miljömässiga aspekter och sociala arbetsvillkor och 
förhållanden. Utlokaliseringen har ofta bidragit till sämre kvalité, resursslöseri och ökat 
spill av råvaror. För Rudjareet Pal, forskare vid Textilhögskolan i Borås, ter sig därför en 
återflytt, på engelska “re-shoring”, av konfektionsindustrin till Sverige och Europa och 
närproduktion som ett möjligt framtidsscenario. (Pal 2016)

Hållbar utveckling / CSR är ett stort och viktigt område för svenska textil och mode-
företag. Det är ett område som rymmer många aspekter, alltifrån vilka material som 
används till design och hur kläder transporteras och produceras. Motiven till en 
återuppbyggnad av konfektionsindustrin i Sverige och norra Europa är bland annat 
att låta design, tillverkning och produktion komma närmare varandra, få tillgång till 
hög kompetens och säkra hög kvalitet och inte minst att kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag medverkar i projektet och 
stödjer utvecklingen av mer produktion av textilier och sömnad i Sverige. 

“ Ett sätt att öka transparensen inom textil och modebranschen för att 
säkerställa att det vi producerar är hållbart, både för ekonomi, miljö och 
människa, är genom att flytta produktionen närmare (...) Då är det enklare 
att tillse att människor mår bra på arbetsplatsen och att lagar och regler 
kring till exempel kemikalier följs .” 

Cecilia Tall Teko:s generalsekreterare

Varje år etableras en rad nya textil och modeföretag i Sverige. Dessa söker efter fler 
underleverantörer inom området för sömnad som kan åta sig en mer småskalig och 
hållbar produktion. De småskaliga designföretagen har ofta svårt att hitta samverkan 
med andra underleverantörer i andra länder som till exempel i Asien, vilka ofta väljer 
att prioritera avtal för storskalig produktion. Den ökade digitaliseringen i samhället är 
ett annat stort och viktigt område som kommer att innebära stora förändringar för 
textil och modebranschen i sin helhet. Den digitala utvecklingen har potential att skapa 
nya affärsmodeller och göra produktionen mer effektiv. 

3 Vid sidan om större kedjor som H&M och Lindex är företagen ofta små och medelstora, 2015 utgjorde soloföretagen 
62 procent av alla företag medan 33 procent var mikroföretag med 1 – 9 anställda. Detta innebar att 95 procent av 
företagen hade färre än 10 anställda. 
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I Retextile4 prövas och bedöms praktisk och ekonomisk genomförbarhet av nya 
affärskoncept som stödjer den cirkulära visionen. Den cirkulära visionen skapar nya 
utmaningar för morgondagens designer och produktutvecklare att designa för cirku-
läritet och på så sätt möjliggöra för återanvändning, up-cycling och materialåtervinning. 
År 2030 kommer vi att behöva mer än dubbelt så mycket textila fibrer för att möjliggöra 
ekonomisk tillväxt inom rådande system. Detta är en vedertagen utmaning som textil 
och modebranschen står inför. Morgondagens affärer inom textil och mode kommer 
till stor del vara frikopplade från användandet av jungfrulig råvara. Textila produkter 
kommer i originalutförande (dvs. vid det traditionella försäljningstillfället) bara ha uppnått 
en del utav sin planerade potential. En betydande del av företagsintäkter kommer att 
komma från kompletterande tjänster, uppdateringar, immateriella produkter etc. Vilket 
inte bara kommer att ställa helt nya krav på designers och bereda grund för en helt ny 
designdisciplin: att designa för re:design - att både göra produkter som möjliggör för 
fler affärer under produktens livscykel och utforma själva uppdateringarna. Utan också 
ställa helt nya krav på materialets kvalité och hållbarhet över tid och nya produktionssätt. 
Resultatet blir både en grund för nyetablering av konfektionsindustrin i Sverige och 
framväxten av en ny arbetsmarknad där reparation och resursoptimering står i fokus. 
Dagens skrädderier byggs i framtiden ut till raffinerade re:designstudios där kunder 
kan få plagg lagade eller uppdaterade/re:designade för ett längre liv. Vi ser redan dessa 
tendenser inom ledande varumärken idag. Digitaliseringen kommer vidare att skapa 
fler möjligheter för affärsutveckling utifrån cirkulära principer. Nya typer av företag och 
delbranscher uppstår i gränssnittet mellan kultur, teknik och samhälle. FashionTech 
och RetailTech är exempel på två med varandra kompletterande innovationsområden 
och nya delbranscher med hög tillväxtpotential i korskopplingen mellan bärbart mode, 
näthandel och IKT-sektorn. Tvärdisciplinära utbildningssatsningar och program för 
livslångt lärande kommer också spela stor roll för framväxten av nya innovationer som 
möjliggör den cirkulära omställningen. 

Omsättningen för den svenska textil och modeindustrin var 305 miljarder kronor år 
2015, vilket innebär en ökning med 15,3 procent jämfört med året före. Exklusive H&M 
som utgör 59 procent av hela den svenska modemarknaden ökade exporten med 19,6 
procent och den inhemska marknaden med 7,0 procent. Sedan mätningarna av den 
svenska textil och modebranschen inleddes 2012 har det skett en ökning med nära 
50 procent totalt sett och nära en fördubbling av exporten. Den svenska textil och 
modebranschen sysselsätter totalt sett en högre andel kvinnor än män. Könsfördelningen 
sett till totalt antal sysselsatta inom modebranschen utgörs av 73 procent kvinnor och 
27 procent män. Sett till beslutsfattande nivåer inom modebranschen återfinns flest 
män, i likhet med näringslivet som helhet. I jämförelse med andra branscher i Sverige är 
textil och modebranschen ungefär lika stor som trävaru- och massa/pappersindustrin. 
(Volante 2016).

4 En projektverksamhet med finansiering av Västragötalandsregionen under ledning av Science Park Borås i samverkan 
med forskare vid Textilhögskolan. 
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Tvärtom vad många tror lever textil och beklädnadsindustrin kvar i Sverige och inte 
minst i Sjuhärad. Under 2015 omsatte tillverkningsindustrin 11,2 miljarder. I Europa 
som helhet, från öst till väst och syd till norr, är textil och beklädnadsindustrin långt 
ifrån utdöd även om förutsättningarna ser annorlunda ut. I södra Europa och Baltikum 
finns det en traditionell industri som på många sätt genomgår den strukturomvandling 
som konfektionsindustrin i Sverige genomgick i samband med den stora TEKO-
krisen från 60-talet fram till 90-talet, samtidigt som vi delar samma utmaningar sett till 
behovet av ökad innovationshöjd sett till hållbar samhällsutveckling. Omsättningen för 
textil och modeindustrin i Europa som helhet var 166 miljarder Euro 2015, medan 
sysselsättningen uppgick till 1,7 miljoner anställda. (DG GROW 2017)
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2.2
INDUSTRI 4.0

I januari 2015 lanserade den svenska regeringen en strategi för smart industri och 
ny-industrialisering.

Den svenska industrin ska bidra till välstånd och sysselsättning genom hållbara lösningar 
på samhällsutmaningar. Sverige ska inte konkurrera med låga löner utan med hållbar 
produktion. Industrin genomgår en strukturomvandling som drivs av globalisering, 
digitalisering och omställning mot en grön resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Häri 
ligger möjligheterna för svensk ny-industrialisering. (Regeringen 2015)

Västra Götalandsregionen arbetar i enlighet med EU:s plattform för smart spe-
cialisering. Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning och innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns och att samtidigt ha en 

• Industri 4.0
• Hållbar Produktion
• Kunskapslyft
• Testbädd Sverige

I STRATEGIN INGÅR 
FYRA FOKUSOMRÅDEN 

AV SÄRSKILD VIKT: 

• Behovet av kompetenskraft.
• Behovet av ökad innovationshöjd 

kopplat till industri 4.0.
• Behovet av nya affärsmodeller anpassade 

för en cirkulär och/eller delad ekonomi.

TEXTIL OCH MODEINDUSTRIN 
I SVERIGE OCH EUROPA STÅR 
INFÖR TRE ÖVERLAPPANDE 

UTMANINGAR: 
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Under hösten 2016 lanserades en kraftsamling för innovation 
på nationell nivå med målsättningen att stärka Sveriges 
position som forsknings och innovationsland. I Testbädd 
Sverige ingår ett strategiskt samverkansprogram för inno-
vation för cirkulär och biobaserad ekonomi. Ett mål är 
att Sverige ska vara ledande i områden som bidrar till att 
stärka den industriella produktionen, dvs. en form av 
nyindustrialisering. 

TESTBÄDD SVERIGE 

beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. Smart 
specialisering är en del av VG2020 - Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling 
2014 - 2020. Ett strategiskt område är textil som omfattar smarta textilier och cirkulär 
ekonomi inom mode och inredning. 

Science Parks i Västra Götaland är miljöer för innovation som verkar inom tematiska 
områden kopplade till VG2020. Miljöerna samlar satsningar på forskning och innovation, 
entreprenörskap samt stöd till små och stora företag. I Science Park, Borås som eta-
blerades under 2015 - 2016, samlas regionala och nationella satsningar som Smart Textiles 
och Re:textile. Smart Textiles medverkar i RegioTex som är en samarbetsplattform för 
textil innovation under EU:s plattform för smart specialisering med tematisk inriktning 
på ny-industrialisering. Till stöd för implementeringen och utvecklingen av smart 
specialisering finansierar Västra Götalandsregionen olika tematiska program kopplat till 
prioriterade områden, där aktörer kan söka finansiering för olika samverkansprojekt. 
Här ingår även Västra Götalandsregionens program för cirkulärt mode och hållbara 
miljöer 2017 – 2020. (VGR a, b, c 2017) (VG 2020)

Västra götalandsregionen arbetar även med att ta fram nästa strategi för tillväxt och 
utveckling Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. 
De strategiska vägvalen handlar om regionala prioriteringar som ska underlätta ett 
omställningsarbete i Västra Götaland och leda mot målet om en fossiloberoende 
region 2030. Förslaget är inriktat på områden där lokala och regionala aktörer har 
möjlighet att styra över planer och processer med utrymme att agera. Stor betoning 
ligger även på att skapa implementeringskraft, genom ett tydligt och koordinerat lokalt 
och regionalt ledarskap. Regionala klimatutmaningar har kartlagts, dialogprocesser med 
bred uppslutning från näringsliv, universitet och högskolor samt offentliga aktörer har 
genomförts och slutligen har ett omfattande analysarbete gjorts. Förslaget till ny strategi 
består av tolv satsningar inom fyra fokusområden. Ett fokusområde är förnybara och 
resurseffektiva produkter och tjänster, detta omfattar tjänster och cirkulära varor samt 
design för en hållbar livsstil. Strategin kommer således fortsätta stödja omställningen av 
textil och modeindustrin mot hållbara produktionssätt och cirkulära affärsmodeller i 
ett långsiktigt perspektiv. (VGR a, b, c 2017)
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SVERIGE - DET HÅLLBARA MODEUNDRET 
I maj 2017 samlades den svenska textil och modebranschen på initiativ av regeringen 
i ett dialogsamtal för att samla och konkretisera arbetet inom ramen för det nya 
samverkansprogrammet. Regeringens ambition är att Sverige ska ligga i framkant när 
det gäller arbetet med hållbarhet i värdekedjan för textil och mode, som en del i arbetet 
för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål går under beteckningen 
Agenda 2030, och är i linje med klimatavtalet från Paris 2015. Statssekreterare Elisabet 
Backteman vid Näringsdepartementet har i ett uttalande om satsningen sagt att Sverige 
kan gå före och “visa hur vi genom samverkan, forskning och innovation kan ställa om och 
använda oss av hållbart producerad bioråvara som till exempel den svenska skogen för 
att tillverka tyger”. Samt “hur vi genom nya affärsmodeller och digitalisering kan arbeta 
smartare både från industrins håll och som konsument för att göra hållbara val.” Sverige har 
goda förutsättningar att både ställa om mot en mer hållbar modeindustri och samtidigt 
lägga grunden till nya exportframgångar. “Det är den här vägen vi måste gå för den 
svenska industrins tillväxt och konkurrenskraft och för att skapa jobb och tillväxt i 
hela landet”. Science Park Borås medverkar i arbetet med att ta fram formen för en 
nationell arena för hållbart mode på nationell nivå. (Regeringskansliet 2017)

Den återvändande textilindustrin kommer att se annorlunda ut än den storskaliga 
industri vi minns från förr. Den industri som är på väg tillbaks till Sverige och Europa 
som är under att utvecklas utifrån helt andra affärsmodeller och bidra till skapandet av 
nya värdekedjor för cirkulärt mode. En cirkulär och/eller delad ekonomi kommer att 
växa fram i takt med samhällets ökade digitalisering. Den utveckling vi ser idag är i hög 
grad en del av den fjärde industriella revolutionen (4. 0). Våra strategiska satsningar 
och projekt bidrar i synergi med varandra till samhällets hållbara utveckling i ett 
långsiktigt perspektiv, sett till sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska aspekter.  
(Persson et al. 2016)

Parallellt och i synergi med utvecklingen av den nya plattformen för cirkulärt mode 
och hållbara miljöer i samarbete med miljöenheten för regional utveckling hos Västra 
Götalandsregionen, samt i synergi med utvecklingen av en nationell arena för hållbart 
mode på regeringens initiativ, utvecklas en rad nya projekt och samarbeten hos Science 
Park Borås kopplat till Retextile. Förutom Konfektion 4.0 med finansiering från AMIF 
kan nämnas följande projekt: 
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Asterix, H2020 2018 – 2020
Inom ramen för Business Innovation bidrar Textilhögskolan i Borås i samarbete 
med Smart Textiles till kartläggningen av nya värdekedjor för cirkulärt mode 
och hållbara miljöer på EU-nivån. 

Innovation Square, ERUF 2017 – 2020 
Inom ramen för fokusområdet Arkitektur & Interiör driver Smart Textiles 
tillsammans med Science Park Borås projektet Innovation Square. Projektet 
kommer att involvera 15 företag verksamma inom inredning och design från 
hela Sverige. 

Slow Fashion, Interreg Central Baltic 2018 – 2020
Inom ramen för Interreg Central Baltic utvecklas ett samarbete mellan 
verksamheter i Finland, Estland, Lettland och Sverige. I projektet skapas en 
hubb för interregionalt samarbete till stöd för utvecklingen av cirkulärt mode 
i syfte att främja entreprenörskap och nyföretagande. 

Body & Space, ERUF 2018 – 2020
I samarbete med Västra Götalandsregionen utvecklas en regional plattform  
och innovationsmiljö för cirkulärt mode och hållbara miljöer.

DigiMode, Vinnova 2017 – 2019
I DigiMode utvecklas en demonstratör för virtuell design och försäljning, vilket 
kan möjliggöra för lokal produktion av kläder i framtidens fabrik 4.0.

Education4Fashion-Tech – Interdisciplinary Curriculum for Fashion in 
the Digital Era, Erasmus + 
Inom ramen för Education4Fashion-Tech medverkar Textilhögskolan i ett 
strategisk partnerskap för högre utbildning på EU-nivån.

INNOVATIONSPROJEKT: 
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NYTTIGGÖRANDE AV FORSKNING

NYA PRODUKTIONSSÄTT
Under hösten 2016 kontaktades Retextile av Lindex AB som ville få hjälp med att 
introducera, testa och utvärdera en cirkulär affärsmodell för re:design av produkter 
med låg lageromsättning och istället för att rea ut dem ge dem en andra chans. På så sätt 
kan miljöpåverkan minskas. Syftet med projektet var att undersöka hur plagg som inte 
har tillräcklig snabb försäljning i Lindex butiker med hjälp av lokala produktionsenheter 
uppdateras till mer attraktiva modeller för att sedan göras tillgängliga för försäljning 
i utvalda Lindex-butiker under våren 2017. I projektet deltog förutom Lindex AB 
och Retextile, Marketplace Borås, Nordiska Etikettbolaget, Textilhögskolan, Syverket 
och Xvemiul. Retextile hos Science Park Borås har tillsammans med Lindex lett sam- 
arbetet enligt en modell där Retextile har skapat plattformen för projektets 
genomförande och Lindex varit kommersiell partner. Den småskaliga provkollektionen 
som producerades i projektet och sedan såldes i Lindex butiker omfattade 300 Jeans, 
30 väskor samt 30 kappor.  Projektet som helhet var ett experiment kring hur ett 
modeföretag kan introducera idéer kring cirkulär ekonomi i sin organisation. Allt ifrån 
att ta fram mönster till att sköta den lokala logistiken som är ny för företag som 
fortfarande till största delen har sin tillverkning och sömnadsproduktion utlokaliserad i 
andra länder. Projektet har varit värdefullt för den fortsatta utvecklingen av Konfektion 
4.0. Det har visat på hur en testbäddsmiljö kan bidra med innovationsledning och 
stötta textil och modeföretag, stora som små, i utvecklingen av nya produktionssätt i 
syfte att skapa en cirkulär ekonomi kring modeplagg. Lindex-projektet har synliggjort 
bristen på kompetens inom branschen för att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet. 
I produktionsledet skapades ett samarbete med lokala leverantörer i Sjuhärad. I 
Sjuhäradsbygden finns utrustning att återproducera plagg men kapaciteten behöver 
stärkas och bli mer sammankopplad. I en större kartläggning som Mode Ink  gjorde 
2016 framgår också att all typ av produktion går att lösa i trakten kring Borås, men att 
det i dagsläget finns ett kompetensglapp samt brist på kompetenskraft. Redan nu finns 
förfrågningar om nya liknande samarbeten och underlag till stöd för utvecklingen av en 
ny test och produktionsanläggning under ledning av Science Park Borås i samverkan med 
näringsliv och forskning. Om vi är motor och föregår med goda exempel på lokal och 
regional nivå kan det fångas upp av fler företag och samtidigt bidra till framväxten av en 
ny arbetsmarknad inom textil och modeindustrin och en väg till arbetslivet för nyanlända.  
(Larsson 2017, Persson et al. 2016)
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NYA AFFÄRSMODELLER
I dagens klädhandel finns exempel på ny företagsutveckling kring reparation och 
resursoptimering.  Ett exempel är “re:pair shops” där lagning av plagg kan ske som 
service i en butik, genom att kunden skickar in sina produkter till företaget, eller att 
företaget skickar ut material så att kunden själv kan utföra reparationerna. Ett företag 
som erbjuder denna service är Nudie Jeans Co reparationer. Ett annat exempel är nya 
affärsmodeller som utvecklats baserade på “open manufacturing”. Ett designföretag 
som producerar och säljer sina kläder genom open manufacturing är ATACAC. Kunden 
beställer sin produkt on-line eller i en “pop-up butik” innan plagget producerats vilket 
minskar risken för överproduktion. Ju tidigare i designprocessen som kunden beställer 
plagget desto lägre är priset. I en testbäddsmiljö för cirkulärt mode och hållbara miljöer 
kan fler företag och start-ups få stöd i att utveckla och anpassa nya affärskoncept. 
Här finns stor efterfrågan på underleverantörer och behov för nya företag.  
(Persson et al. 2016) 

NYA START-UPS & FRAMTIDENS FABRIKER
I en test och produktionsanläggning för cirkulärt mode och hållbara miljöer kan digitala 
affärskoncept prövas i samverkan med näringsliv och samhälle och utvecklas till nya 
affärsmodeller, start-ups och framtidens fabriker. Med utgångspunkt i Textilhögskolans 
forskning finns redan flera mogna idéer med potential att utvecklas till framtidens 
fabriker i en ny test och produktionsanläggning. I DigiMode som nämnts ovan, bygger 
forskningen vidare på resultaten från “From-Roll-to-Bag” som genomförts med EU-
finansiering från H2020. Målet med DigiMode är att utveckla en demonstratör för 
virtuell design och försäljning, samt möjliggöra för digital lokal produktion av kläder för 
ökad flexibilitet i kundrelationen. För att uppfylla syftet kommer nuvarande analoga 
system i design, marknadsföring, försäljning, kundanpassning och utprovning digitaliseras. 
Tillsammans med lokala aktörer kommer en efterfrågestyrd och digitalt förstärkt 
värdekedja byggas och demonstreras. Digitalisering av analoga processer kommer kunna 
ta bort överproduktion, möjliggöra högre grad av kundservice, reducera returer inom 
e-handel och skapa en unik köpupplevelse för kunden. Kundanpassning av produkter 
har visat sig ha väldigt låga returandelar, så låga som under en procent. Projektets 
fokus är att använda de i sammanhanget bästa kommersiellt tillgängliga teknikerna 
och sätta samman dem till en fungerande demonstratör. Demonstratören består av 
två delar som är sammankopplade av ett molnbaserad orderhanteringssystem; en 
del för virtuell design och försäljning och en del för lokal efterfrågestyrd tillverkning.  
(TUT 2016)
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KONFEKTION 4.0 
- EN VÄG TILL ARBETSLIVET FÖR NYANLÄNDA

Tillgång  till kompenskraft är en avgörande nyckel till en nyetablering av konfektions-
industrin 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 på lokal och regional nivå. Samtidigt 
medför automatiseringen i konfektionsindustrin nya digitala kompetensbehov kopplat 
till textil kompetens. På EU-nivån kallas detta för “up-grading of skills” inom området för 
livslångt lärande. Vi har undersökt svenska textil och modeföretags förutsättningar att 
ta tillvara nyanländas kompetenser i utvecklingen av en ny svensk konfektionsindustri. 
Undersökningen har involverat en rad företagsbesök, fördjupade intervjusamtal, 
samråd, fokusgrupper samt workshops med företagsledare och produktionsansvariga. 
I undersökningen har 200 företag medverkat. Branschorganisationer, nätverk och 
inkubatorer har också bidragit till undersökningen, däribland Marketplace Borås, The 
Swedish Fashion Council, TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag - samt Modeink/
Inkubatorn i Borås. Det är viktigt att notera att undersökningen har omfattat olika 
företag; från egenföretagare, mikroföretag, små och medelstora företag till större 
kedjor och storföretag med global verksamhet. För att kunna göra en jämförande 
och avgränsad analys har vi använt oss av ett enhetligt frågeformulär. Undersökningen 
har gett oss en positiv indikation om företagens framtida förutsättningar att ta tillvara 
på nyanländas kompetenskraft. Det finns en stor tillväxtpotential bland de företag 
som medverkat i undersökningen och redan nu finns det behov av textil kompetens. 
Bland de designföretag som medverkat i undersökningen finns ett stort behov av 
underleverantörer för provsömnad samt lagning och reparation. Samtliga företag 
uttrycker ett behov av innovationsledning i omställningen mot en cirkulär ekonomi 
och utvecklingen av nya produktionssätt i ett hållbart samhälle. 

I fördjupade intervjusamtal med företagsledare och produktionsansvariga har 
framkommit att många har goda förutsättningar att redan nu anställa nyanlända med 
textil kompetens, det skulle ge företagen möjlighet att ta emot fler och större ordrar 
som de idag tackar nej till i brist på tillgång till arbetskraft. Att anställa nyanlända med 
textil kompetens, alternativt att ge uppdrag till en nyanländ egenföretagare, är något 
som företagsledare och produktionsansvariga ser som en möjlighet. Samtidigt upplever 
flera företagsledare och produktionsansvariga regelverket som krångligt och svårt, det 
sista man vill är att bli ansvarig för att ha gjort fel i rekryteringen av en nyanländ 
arbetstagare och bli orsak till att personen utvisas. Det saknas en branschspecifik portal, 
en plats att vända sig till för upplysning och vägledning. 

2.3
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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 
företagen som tillfrågats i undersökningen rapporterar om större produktionsvolymer 
under våren 2017, än för hösten 2016. Hälften av företagen har redan nu utökat 
personalstyrkan. Företagen ser framför sig en tilltagande och kraftigt ökad efterfrågan. 
Orderingången från både export och hemmamarknaden spås öka starkt. För att möta 
den högre efterfrågan planerar företagen att höja produktionen och nyanställa. För 
att kunna växa och bibehålla sin konkurrenskraft är det i nuläget högst angeläget för 
textil och modebranschen att så snart som möjligt kunna ta tillvara på den textila 
kompetenskraft som migrationen för med sig. 
Det finns skäl till varför ett företag ställer krav på en validerad yrkeskvalifikation. 
Validering är ett sätt att kvalitetssäkra och synliggöra kompetensen och ligga i framkant 
i utvecklingen. För textil och modeföretag som verkar i en internationell kontext är 
det också viktigt för att kunna klara konkurrensen på en global marknad. Om inte 
den yrkeskompetens som ett företag förfogar över är synliggjord finns det en risk att 
omvärlden ifrågasätter företagets trovärdighet och legitimitet. Utan att kunna hävda en 
branschspecifik kompetens inom sitt verksamhetsområde är det svårt att ta hem en 
order eller vinna en upphandling. 

» Idag saknas en nationell och europeisk standard för textil kompetens. Ur 
ett branschspecifikt perspektiv är det angeläget att ta fram processer och 
verktyg för kompetensbedömning och validering av nyanländas kompetenser
både för att kunna anställa och samarbeta med nyanlända egenföretagare. «

På EU-nivå har den Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för Tillväxt gjort en 
kartläggning över egenföretagande bland nyanlända till grund för en gemensam 
kapacitetsuppbyggnad i EU som helhet. I studien framgår målgruppens särskilda behov 
kopplat till nya insatser i syfte att främja entreprenörskap och nyföretagande. Det kan 
konkret handla om extra stöd och vägledning - en guide till arbetslivet, coachning, 
språkundervisning och samhällsorientering. På nationell nivå finns ingen motsvarande 
kartläggning över nyanländas egenföretagande. Vi har i samarbete med ModeInk/
Inkubatorn i Borås undersökt behov för utvecklingen av nya metoder, processer och 
verktyg i syfte att främja migranternas viktiga roll som framtida egenföretagare inom 
textil och modeindustrin. En särskild fokusgrupp riktad till nyanlända med bakgrund 
som egenföretagare bosatta i Sjuhärad och Västra Götaland genomfördes under våren 

» INDUSTRIN VÄXLAR UPP 
MED BÄSTA LÄGET 

PÅ SEX ÅR «
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2017. I fokusgruppen medverkade nyanlända med bakgrund som egenföretagare, 
allt från enskilda egenföretagare och små familjeföretagare till individer som varit 
produktionsansvariga för storskaliga konfektionsanläggningar med internationell 
export. För att kunna starta ett nytt företag och verka inom branschen är det viktigt 
för en nyanländ att ges möjlighet till att både validera sin kompetens och yrkesfärdighet, 
samt att ges möjlighet att utveckla sin idé och affärsmodell och skapa affärsnätverk.  
(EC 2016)



KONFEKTION 4.0    25

2.4

NÄSTA STEG
- HUR KAN VI SKAPA EN VÄG TILL ARBETSLIVET 

FÖR NYANLÄNDA MED TEXTIL KOMPETENS?

Förstudiens branschanalys har bidragit till ökad kunskap och förståelse om textil och 
modebranschens framtida utvecklingsbehov. För svenska textil och modeföretag är det 
högst angeläget att ta tillvara på textil kompetens hos nyanlända. Konfektionsindustrins 
återuppbyggnad och högteknologiska utveckling är en förutsättning för att Sverige 
ska kunna ligga i framkant när det gäller den nationella målsättningen för arbetet 
med hållbarhet i värdekedjan för textil och mode. Sverige och Västra Götaland har 
förutsättningarna för att utmärka sig som växtplats för framtidens fossilfria lösningar. 
Nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa 
inkubatorer, acceleratorprogram och riktat innovationsstöd är viktiga verktyg inom 
detta arbetssätt. Genom att våga testa nya angreppsätt kan vi utveckla produkter 
och samhällslösningar som underlättar omställningen både lokalt och globalt. För 
textil och modeindustrin utgör cirkulärt mode och hållbara miljöer ett strategiskt 
utvecklingsområde som för med sig helt nya värdekedjor för det som vi kallar för 
varuproducerande industri. Det omfattar såväl små som stora företag och inbegriper 
kommersiella och ideella aktörer. Inom RE skapas nya cirkulära flöden till grund för nya 
ekonomiska möjligheter och en ny arbetsmarknad där textil kompetens bland nyanlända 
kan tas tillvara. Forskarna ser också att det finns goda förutsättningar för lokala textil 
och modeföretag att också hitta en ny nisch kopplat till digitalisering. I synergi med vårt 
branschundersökning har två forskare hos Textilhögskolan, Rudjareet Pal och Jonas 
Larsson, undersökt vad som kan möjliggöra för avancerad textilproduktion i Sverige 
inom projektet ”Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning”. Utmaningarna med att ta 
hem produktion till Sverige initialt är framför allt att kostnadsläget är högt jämfört med 
många andra länder och att det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetens 

» BEHOVET AV 
KOMPETENSKRAFT SPÅS 
ÖKA OCH INDUSTRIN SER 
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR 

TILL ATT NYANSTÄLLA «
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för tillverkningen samtidigt som fördelar med en närbelägen produktion är flera, för 
både konsumenter och företagare. Konsumenter vill veta mer om varan och hur den 
har kommit till. De vill också kunna få snabba leveranser. Samtidigt som företagarna 
vill slippa den långa framförhållning som är förenad med produktion långt bort, vilket 
medför en risk för överproduktion. Digitala tillverkningsmetoder kan vara något att satsa 
på vid produktion i Sverige. Sådan teknik är flexibel och innovativ och kan användas för 
kundanpassad produktion i små serier. Ett genomförandeprojekt baserat på förstudiens 
resultat ska bidra till utvecklingen av en modern textil och beklädnadsindustri och 
framväxten av en ny arbetsmarknad.

KOMPETENS

DESIGN

PRODUKTIONIDEAS

INNOVATIONSLEDNING



KONFEKTION 4.0    27

BRANSCHPORTAL
Ur ett branschspecifikt perspektiv behöver de individer som har förutsättningar att 
arbeta i branschen ges möjligheter att hitta till jobben.  Vår målsättning i nästa steg är 
att utveckla en branschportal och kompetenssluss för nyanlända med textil kompetens. 
På sikt är vår målsättning att kunna erbjuda ett nationellt och europeiskt centrum för 
rådgivning, kompetensutveckling, praktik, validering och matchning under ledning och 
samordning av Marketplace Borås.

INNOVATIONS- OCH VALIDERINGSMILJÖ
Vår målsättning är att i nästa stegutveckla en testbäddsmiljö för cirkulärt mode och 
hållbara miljöer där små som stora företag kan ges möjlighet att i olika projekt testa 
och utveckla nya cirkulära affärsmodeller och/eller produktionssätt. I fabriksprototypen 
ska prövas idéer för nya affärsmodeller kopplad till hållbar utveckling, samtidigt som 
maskinparken ska användas för validering av kompetens, praktik och yrkesintroduktion. 

ACCELERATORPROGRAM FÖR NYANLÄNDA 
För textil och modebranschen saknas program i syfte att främja egenföretagande bland 
nyanlända. I fabriksprototypen Konfektion 4.0 ska prövas idéer för nya affärskoncept 
samtidigt som fabriken ska drivas som en verksamhet med flexibla former, anställd 
personal, uthyrning av maskinpark till företag med egna anställda samt för solo-, mikro- 
samt små och medelstora företag som erbjuder sina produkter eller tjänster. Vår 
målsättning i nästa steg är att utveckla och implementera ett nytt acceleratorprogram 
under ledning av ModeInk/Inkubatorn i Borås. Programmet ska främja utvecklingen av 
nya affärsmodeller och start-ups och långsiktigt bidra till att öka nyföretagandet bland 
nyanlända i branschen. 

Projektet är tänkt att bidra med mervärde till utvecklingen av en regional plattform för 
cirkulärt mode och hållbara miljöer i samarbete med Västra Götalandsregionen samt till 
utvecklingen av ett nytt program för branschspecifik validering för textil och modebranschen. 

UTVECKLING I NYTT PROJEKT 2018 - 2022
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BILAGOR
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Amanda Andersson, Enskild firma
ACG Kinna Automatik AB 
ACG Nyström AB
Anki Bengtsson AB
Another Studio AB
Almedahls AB
Altitud 8848
Atacac AB
Berendsen
Beyond RETRO, Stockholms Stadsmission 
Björk by Viksten och Marmander AB
Blaue AB
Bluegiallo AB
Bunble and bee
Bybrown AB
Båstadsgruppen AB
Cansocks AB
Cavalier AB
Cheap Monday AB
Chevalier AB 
Craft of Scandinavia AB 
Curt U Bergvall AB (Stockholm)
Dahlens konfektion AB
Dstort AB
Ekelunds Linneväveri AB
Elektrolux AB
Elinord AB
ELLOS AB
ELLOS Hem AB
Eton Fashion AB
Eton Shirts AB
Eva Lindell, Enskild firma
FAB Library Aps
Filtex AB
Flybäck & Flybäck AB
Franzéns AB
Fresh in your garden 

Fristad Kansas Sverige AB 
Gina Tricot AB
Göteborgs Remfabrik AB
Hilda M
HM Sverige AB
Hälsinge Linneväveri AB
Idésömnad (ideell förening)
IKEA of Sweden AB
Indukta (Scantiva Maskin AB)
International Textile AB
Intuagera
Ivanhoe AB
Jade Player AB
JL Textile Aps
Kappahl AB
Kasthall AB
Kinnarps AB
Klässbolls Linneväveri AB
Korallen AB
Kungsskräddaren AB
Kunsäter Industrier AB
Linda Carlén AB
Lindex Sverige AB
Ludwig Svensson AB
Margaretas Gardinkonfektion AB
Martinsson (Fristad Kansas Group AB)
MGP AB
Minna Bodén, Enskild firma
Minimera AB
Mod Designstudio AB
Mon Ami AB
Monki AB
Morr Sweden
Myrins Textil AB
My Textiles APS 
Nordiska Etikettbolaget AB
Our Legacy AB

BILAGA 1
MEDVERKANDE FÖRETAG OCH 

BRANSCHORGANISATIONER
Företag
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Pierre Henriet AB 
Quality Textiles Aps
Rekotex 
Reuseremade AB
Retex AB
RGP AB
Rudholm Holding AB
Ruwi AB
Sandquistbag AB
Sakmagasinet AB
Segers Fabriker AB
Seppo Aula AB
Sibship AB
SKRYTA HB
Skydda i Sverige AB
Somna AB
Svenljungaverken AB
Syverket AB
Swedish Stockings AB
Tailor AB
TEKO Solution AB
TEXIA AB
TEXRA Aps
Theresa Larsson, Enskild firma
Tretorn Sweden AB
Trikåby AB
TST AB
Tukkuporrass OU
The Lazytailor AB
Tygrossisten  AB
Ullspinneriet i Kilafors, Hälsingland
Urban Wardrobe AB
Wendre Scandinavia AB
Vävt av eLIN AB
Växbo Lin AB
Xvemiul Ekonomisk Förening 

Branschorganisationer
Marketplace Borås
SFTK - Svenska Färgeri-, Textil- och 
Konfektionstekniska Föreningen
Swedish Fashion Council, Stockholm
TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag
Teknikföretagarna
Textile Fashion District, Stockholm
Textile Machinery Association

Inkubatorer/
acceleratorprogram
ALMI Företagspartner Väst
Connect Väst
Coompanion Väst
Drivhuset Borås 
Inkubatorn i Borås
ITZINYA, Norrköping Science Park
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BILAGA 2
CASE ANALYSIS LOOKING AT NEEDS TO SUPPORT 
MIGRANT ENTREPRENEURSHIP IN THE TEXTILE 
AND FASHION INDUSTRY

As part of the pre-study project Manufacturing Fashion 4.0, as funded by the European 
Asylum, Migration and Integration Fund, special attention was directed towards 
identifying the needs for new methods, tools and processes to support migrant 
entrepreneurship.

METHODOLOGY
We have interviewed 15 individuals from the target group in six different sessions (13 
male, 2 female). Twelve migrants had come to Sweden from Syria, two from Afghanistan, 
and person from Pakistan. All interviewees had an expressed interest in starting a new 
business in the textile and clothing sector. 

Also two advisors at ALMI IFS were interviewed to get a wider view on the challenges, 
that they as advisors, see when they encounter individual migrants that are in the 
process of starting their own business.

FOCUS GROUPS/INTERVIEWS
Questions asked: 

- What challenges do newly arrived face when starting and running a company in Sweden?
- In your opinion, how can we better support newly arrived when starting and running a 
company in Sweden?

Interviews were held at ALMI Väst in Borås.  

17th Februrary 2017
27th Februrary 2017
28th Februrary 2017

Ola Rynge, Consultant
FashionInk/Borås Incubator



32     KONFEKTION 4.0

ANALYSIS 
The interviewees were grouped in three different categories based on previous work 
experience and skills general view on perceived challenges and need for support; 

Persons with extensive managerial experience
Persons with practical or limited managerial experience
Advisors

The group with extensive managerial experience had more concerns over financial 
factors such as labour costs, material costs, initial investments and gross margins than 
practical issues such as language and work culture. This group was also perceived as 
more willing to assume financial risk in their entrepreneurship.

The group with practical or limited managerial experience was more concerned with 
practical issues such as language, understanding work culture as well as to learn to 
communicate with governmental agencies and to be able to navigate better in society. 
A few factors were however present in both groups, such as a concern for providing 
for their family, not being able to assess risks of starting a business in Sweden, finding 
supplies and finding and communicating with clients. Criticism was expressed towards 
Arbetsförmedlingen as to how professional skills and experience is currently being 
validated. Existing matching methods was perceived as not functional. 

An important factor for the two focus groups held with migrants was also that none of 
the participants had yet any practical experience of trying to set up and run a business 
in Sweden. The experience of the third focus group with advisors was therefore 
important since they already work with individuals with a non-EU background that are 
about to, or has started their business in Sweden.



KONFEKTION 4.0    33

• Collaboration with Arbetsförmedlingen early on to capture 
individuals with a professional background in textile and fashion. 

• Collaboration with the migration office to be able to reach out to 
individuals with a professional background in textile and fashion as 
early as possible. 

• Developing mentoring programmes. 

• Developing digital portal and meetingplace to facilitate for 
validation and matching. 

INVENTORY FOR BUILDING 
NEW CAPACITIES: 

CONCLUSIONS 
What we can see, based on the interviews held in focus groups, is a great need for 
an improved support system to facilitate the integration process for newly arrived 
migrants. We need to develop new capacities to support migrant entrepreneurship at 
local and regional levels of society. 

When arriving to Sweden, there is a need for earlier identification and validation of 
professional experience and skills. There are no examples of programmes supporting 
migrant entrepreneurship in the textile and clothing sector in Sweden or Europe. 
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BILAGA 3

FÖRPROJEKTERING

KONFEKTION 4.0 
Testbädd för cirkulärt mode och hållbara miljöer.

Branschportal och komptenssluss för nyanlända 
med en bakgrund inom textil och mode.

Hubb för validering och kompetensutveckling för nyanlända 
med en bakgrund inom textil och mode.

Acceleratorprogram för nyanlända 
med en bakgrund inom textil och mode.
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ARBETSPROGRAM

ARBETSPAKET ANSVARIG ORGANISATION

Program för validering och kompetensutveckling riktat till 
nyanlända med textil kompetens. 

Nordiska Textilakademin (Proteko)

Branschportal inklusive utveckling av centrum för rådgivning, 
mötesplats och digital plattform. 

Marketplace Borås

Testbädd (innovations- och valideringsmiljö) för textil produktion. Science Park Borås

Acceleratorprogram riktat nyanlända med en bakgrund inom textil 
och mode. 

ModeInk/Inkubatorn i Borås

VERKSAMHETSSTÖD ANSVARIG ORGANISATION

Processledning Science Park Borås

Kommunikation Science Park Borås

Projektadministration Science Park Borås

Ekonomisk redovisning Science Park Borås

Följeforskning Högskolan i Borås 
Centrum för Arbetsliv och Välfärd

GENOMFÖRANDEPROJEKT 2018 - 2022

TOTAL PROJEKTKOSTNAD: 45 201 480

Kommentar till budgeten

Rambudgeten är baserad på en uppskattning av faktiska kostnader för projektets genomförande 2018 - 2022. 

RAMBUDGET 2018-2022

KOSTNADSSLAG FAKTISKT KOSTNAD

Personalkostnader 33 300 000

Utrustning/materiel 4 530 000

Kontorslokaler/Externa lokaler 4 690 000

Kommunikation och digital infrastruktur 2 250 000

Övriga kostnader (drift, underhåll) 431 480
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