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OM FÖLJEFORSKAREN
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.
Centrum för Hållbart Samhällsbyggande (CHS) är en flervetenskaplig
forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv,
kulturliv och offentliga samhällsaktörer.
Centrets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och
samordna aktiviteter om forskning och utbildning relaterade till hållbart
samhällsbyggande. Utgångspunkten i verksamheten är ett integrerat
förhållningssätt till begreppet hållbarhet. De tre dimensionerna, miljö,
ekonomi och den sociala dimensionen, ses som sammanvävda men de
inrymmer också värde- och målkonflikter.
www.hb.se/forskning/centrumbildningar

Deltagare i arbetsgruppen för analys och dokumentation:
Kennert Orlenius, Professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås
Erik Ljungar, Universitetslektor i sociologi och arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås
Heikki Mattila, Professor i textilekonomi vid Textilhögskolan/Högskolan i Borås
Ulrika Nilsson, Projektsamordnare, Science Park Borås
Anna-Karin Reis, Projektledare, Marketplace Borås/Proteko
Rapporten är sammanställd av:
Ulrika Nilsson, Projektsamordnare, Science Park Borås
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INLEDNING
Syftet med följeforskningen har varit att beskriva och konstruktivt kritiskt granska
hur planeringsarbetet i vid mening utvecklas. Det betyder att följeforskningsdelen
sätter fokus på processer. Vilka utmaningar ställs projektledningen inför? Hur hanteras
dessa? Vilka avgörande erfarenheter görs som har betydelse för det långsiktiga arbetet?
Förstudien inrymmer flera aspekter: att organisera ett funktionellt partnerskap baserat
på delaktighet, att analysera branschens behov och intresse liksom hos nyanlända
(som potentiell arbetskraft), validering av kvalifikationer, hur projektet är relaterat till
hållbar samhällsutveckling (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) mm. Följeforskningens
bidrag är att synliggöra och tydliggöra dels hur detta arbete genomförts, dels bidra med
konsekvensanalys inför nästa steg: den operationella delen i form av uppbyggnad och
drift av den textila anläggningen. Det innebär att denna rapport baseras på kvalitativa
data. I vilken utsträckning förstudien uppnått de mål (kvantitativa data), som angetts i
ansökan av medel från AMIF, redovisas i andra sammanhang.
I etnografiska studier är deltagande observationer en vanlig metod. Det betyder att
man som forskare är extern observatör men deltar vid vissa tillfällen för att kunna
studera det som sker. I det här fallet har forskarens roll istället varit att fungera om
observerande deltagare. Det betyder att forskaren är en del av det inre arbetet men
samtidigt fungerar som observatör och kritisk granskare. Fördelen med det senare är
att man på helt annat sätt har möjlighet att följa processen inifrån. Närheten innebär
att man som forskare kan erhålla insikt om både helheten och detaljer, som annars inte
skulle varit möjligt. Nackdelen kan vara brist på distans och oberoende, det vill säga
det faktum att man är ”part i målet” påverkar det man ser och tolkar. Konkret betyder
ovanstående att en av projektledarna, Kennert Orlenius, har agerat som följeforskare
och deltagit i nästan alla möten med övriga projektledare, styrgruppsmöten, möten
med strategi- och ledningsgruppen samt samrådsmöten.
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GENOMFÖRANDE AV
FÖRSTUDIEN
INRE AKTIVITETER
Projektmöten har genomförts kontinuerligt, varvid projektledarna har träffats formellt
och informellt under projekttiden för förstudien (2016-06-01 – 2017-06-30), och vid
vissa tillfällen har också adjungerade deltagare medverkat. De formella mötena har
varit förberedda av projektsamordnaren (Ulrika Nilsson) med en agenda för att skapa
struktur, avstämning och uppföljning samt som grund för fortsatt arbete. I den senare
delen av projekttiden tillsattes en särskild arbetsgrupp (inkluderat projektledningen)
för att dokumentera och redovisa resultat från förstudien. Detta ska inte förväxlas
med aktionsforskning, vilket förenklat innebär att man som forskare och ”praktiker”
gemensamt formulerar problem som ska lösas och sedan arbetar för förändring.
Projektledarna har skilda kompetensområden och yrkesmässig bakgrund, vilket kan ses
som en tillgång men alternativt även utgöra ett problem. Eftersom förstudien dessutom
inrymmer en rad olika aktiviteter är det en utmaning i sig att etablera och tydliggöra
projektledarnas roller: Vem har ansvar för vad? Vilka uppgifter ska prioriteras? (Vad är
huvudsak och bisak i det här sammanhanget?) Vad är rimligt inom angivna tidsramar?
Vad är projektledarnas mandat i förshållande till styrgruppen? etc. Att utveckla ett
arbete som baseras på kollektivitet och ömsesidighet istället för individuellt arbete i
grupp är inte en självklarhet.
Styrgruppen består av flera olika parter. Under projekttiden skulle den enligt ansökan
samlas vid två tillfällen, vilket också genomförts. Styrgruppen skulle enligt ansökan bland
annat fungera som beslutande organ, ha ansvar för implementering och kvalitetssäkring.
Denna grupp fick dock i praktiken mer funktionen av en referensgrupp. I den gruppen
har också TEKO (nationell bransch- och arbetsgivarorganisation) samt Modeink (en
del av Inkubatorn i Borås) ingått. Den direkta ledningen med nämnda mandat kom att
utgöras av Lednings- och strategigruppen, där VD för Marketplace Borås, Proteko1 och
Science Park Borås fungerat som ledamöter tillsammans med projektledarna. Denna
grupp har utgjort en formell grupp men som också fungerat som en aktiv, funktionell
grupp där de olika parterna vid varje möte bidragit till konstruktiv analys och utveckling.
Samrådsmöten skulle genomföras vid fyra tillfällen inom ramen för förstudien, vilket
också skett. Syftet har varit att presentera och i seminarieform diskutera tematiska
frågor med relevans för fortsatt utvecklingsarbete. Vid första tillfället redovisades och
diskuteras temat: ”Nyanlända – kostnad eller tillgång?” samt kvinnors situation på svensk
arbetsmarknad. Vid nästa tillfälle fördjupades frågor om arbetslivet med redovisningar
och analyser av företrädare för Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen i
Borås. Studiebesök har också genomförts vid ett innovativt textilföretag för att studera
utvecklingsmöjligheter och samarbete inom textilproduktion. I det sista samrådsmötet

1

Under förstudieprojektets genomförande har organisationen Proteko ändrat namn till Nordiska Textilakademin
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har frågan om boende och möjligheter för nyanlända att erhålla bostad behandlats.
Samtliga tillfällen har varit uppskattade och bidragit till kompetensutveckling i det inre
arbetet.
Många andra kontakter har tagits och genomförts under förstudien: internationellt
(inkluderat Brysselresa och medverkan i EU: s strukturerade dialog om migration och
innovation), nationellt, regionalt och lokalt (t.ex. med organisationer i civilsamhället). Alla
dessa kontakter kan ses som långsiktiga investeringar och har också utgjort underlag för
samtal om hur ansvariga inom projektet kan och vill gå vidare i arbetsprocessen.

YTTRE AKTIVITETER
En central del i förstudien har utgjorts av branschanalys och behovsanalys. Det
operationella arbetet har en av projektledarna (Anna-Karin Reis) arbetat med på
heltid. Som framgått inledningsvis var målet att 100 personer inom etablerade företag
skulle kontaktas samt motsvarande antal nyanlända med mer eller mindre erfarenhet
av skrädderi, textil och sömnad. Målet var högt satt mot bakgrund av en relativt kort tid
för förstudiens genomförande. Måluppfyllelsen redovisas mer detaljerat på annan plats,
men kort kan konstateras att nämnda projektledares egen mångsidiga erfarenhet samt
etablerade kontaktnät har varit en förutsättning för genomförandet.
Till yttre aktiviteter hör också kommunikation och spridning av kunskap om arbetet. Lokalt
och regionalt har detta skett huvudsakligen genom muntliga kontakter och möten med
branschföreträdare och nyanlända som blivit intervjuade inom ramen för förstudiens
kartläggning. Dessutom har det också förekommit en del rapportering i media och på
HB:s hemsida. Ambitionen var att redan i ett tidigt skede sprida kunskap om planering
och långsiktiga mål, och flera intresserade hörde också av sig, inte minst media – såväl
lokalt, regionalt som nationellt. Avsikten var att sprida kontinuerlig information nationellt
via en aktiv hemsida etc. Det arbetet har dock blivit starkt begränsat av främst två skäl.
Under perioden juni-oktober 2016 rådde stora oklarheter om administrativa frågor i
relation till AMIF (ekonomi, former för redovisning och rapportering mm). En stor del
av tiden för främst projektsamordnaren fick användas för sådant arbete på grund av
brister och oklarheter i administrativa teknikaliteter. Den andra faktorn var relaterad till
brist på ansvarig kommunikatör som skulle kopplas till förstudien. Därtill har sjukdom
hos ansvarig för ekonomiska frågor fått vissa negativa effekter för det mer operationella
arbetet. Sammantaget har alltså brister i vissa stödfunktioner och yttre strukturella
förhållanden lett till begränsningar av tid för insatser när det gäller kommunikation och
kunskapsspridning. Trots detta har genom de berördas nätverk och kontakter i andra
sammanhang information spridits om Konfektion 4.0, informella och formella kontakter
som långsiktigt kan vara värdefulla i det fortsatta arbetet.
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UTMANINGAR UNDER ARBETSPROCESSEN
Målen i förstudien har varit högt ställda och flera avseenden har dessa nåtts. Framför
allt mot bakgrund av den korta tidsrymden för förstudien (12 månader, exklusive juli
månad) kan det ses som anmärkningsvärt. De tre projektledarnas roller och ansvar var
inte givna från början och har delvis förändrats under processens gång. Flera parter
har varit involverade och deras roller har inte heller varit helt tydliga inledningsvis.
Organisationen förändrades och parterna fick delvis andra roller än de som angetts i
ansökan om medel. Som antytts ovan har även oklarheter i AMIF:s rutiner och krav på
redovisning inneburit mycket merarbete.
Syftet med förstudien har varit att lägga en grund för fortsatt utvecklingsarbete, vilket
betyder att förstudien utgör ett projekt i ett större sammanhang. Under förstudien
har parallellt också förts diskussioner om det långsiktiga arbetet, inte minst om vidare
finansiering. Flera möten har genomförts där strategier och utvecklingsmöjligheter
diskuterats. Möte med företrädare för bland annat AMIF har genomförts. I samband
med detta har även frågor om former för dokumentation ventilerats2. Extra interna
resurser har använts för att genomföra en analys av förutsättningar för att konkret
kunna gå vidare i utvecklingsarbetet med textilfabriken.
Redan vid första mötet i juni 2016, med de som kom att utgöra referensgruppen,
väcktes frågor om begrepp och teoretiska perspektiv. ”Vad menar vi med invandrare,
nyanlända etc? Vad är mål och medel i arbetet?” Det i sin tur ledde till diskussioner om
lokala respektive nationella perspektiv och intressen. Under förstudiens gång kom bland
annat samrådsträffarna att utgöra viktiga tillfällen för belysning och analys av sådana
frågor. Lednings- och strategigruppen ägnade särskilda tillfällen åt sådana diskussioner
och extra satsningar gjordes för att genom skriftlig dokumentation tydliggöra grunderna
för syfte och mål. Se vidare under rubriken Konsekvensanalys.

2

Se vidare s. 12 om fortsatta problem när det gäller rapportering.
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KONSEKVENSANALYS
ORGANISATION OCH PARTNERSKAP
Lärdomen från förstudien gäller dels vikten av att vara flexibel för att skapa en funktionell
organisation och att ledamöterna har mandat att företräda sin egen organisation, dels
betydelsen av ett partnerskap där deltagarna upplever reell delaktighet. Konkret har
detta i förstudien visat sig genom en mycket hög närvaro av de berörda vid möten men
också ett stort engagemang i diskussioner och samtal om strategier. Hur skapar man
arenor som bidrar till att processen systematiskt utvecklas? En erfarenhet från förstudien
är vikten av att ledamöters kompetens bejakas och tas tillvara, vilket kan tyckas självklart
men så är inte alltid fallet. Projektledarnas agerande – framför allt projektsamordnaren
som mötesledare – skapar den kultur som avgör i vilken utsträckning ledamöter vill och
kan bidra med input i processen.
Lednings- och strategigruppen har bestått av sex personer. Det betyder att 15 olika
interaktioner mellan ledamöter är möjliga. Om gruppen bestått av nio personer hade
interaktionsmönstret bestått av 36 möjliga interaktioner [x (x-1)/2]. Poängen är alltså att
även antalet är betydelsefullt för talutrymmet och därmed upplevelsen av delaktighet.
Att skapa en organisation inför fortsatt arbete handlar alltså både om att ha kompetens
och mandat som kompletterar varandra och en organisation som möjliggör att den
kommer till utryck.
Den organisation som utvecklats i förstudien och dess sammansättning av skilda
kompetenser bedöms som mycket relevant och funktionell. Men vilka behov och
krav kan ställas i nästa fas av arbetet? Övergripande branschkunskap finns liksom
utbildningskompetens, men sannolikt kommer även viss ekonomisk, arbetsrättslig
och juridisk kompetens behövas men också kompetens för att hantera och vägleda
i interkulturella frågor. Det senare kan betyda att organisationer och föreningar i
civilsamhället kan ha en viktig funktion att fylla.

OMVÄRLDSANALYS
Är det realistiskt att arbeta för att skapa en fabrik i Sverige med inriktning mot textil och
sömnad och som kan ge arbete åt 100 nyanlända? Hur kan en sådan verksamhet konkurrera
med motsvarande i låglönelöner? Innebär en sådan verksamhet att främja protektionism
istället för att bidra till global utveckling? Hur förhåller sig denna satsning till global utveckling?
Utgör nyanlända en kostnad eller tillgång i Sverige? En väsentlig del som ingått i förstudien
har varit omvärldsanalysen. Nämnda frågor är exempel på förhållanden och problem
som dryftats vid skilda tillfällen under förstudiens gång. Dessa och mer detaljerade
företagsekonomiska aspekterna redovisas i förstudiens branschanalys och behovsanalys.
Inledningsvis ska här bara betonas att det lokala i det här sammahanget är i mycket
hög grad avhängigt vad som sker båda nationellt och globalt. Förutsättningar för denna
typ av verksamhet kan vi bedöma idag men vad gäller om 5-10 år? En central aspekt
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som dock ska betonas här är följande: identifiering av problemet avgör vilka åtgärder
som behövs. Om exempelvis nyanlända ses som en kostnad eller tillgång får avgörande
betydelse för fortsatt verksamhet, det vill säga inte bara i samhället i övrigt. Sverige
behöver en nettoinvandring på 64 000 personer i arbetsför ålder (16 – 64 år) per år
för att ombesörja välfärden och tillväxten, vilket i praktiken betyder en invandring av
90 – 100 000 personer/år. Det visar Arbetsförmedlingens rapport, Nettoinvandring,
sysselsättning och arbetskraft (2015). SCB arbetskraftsundersökning för perioden
2008 – 2016 visar att sysselsättningen i landet ökat med 244 000 personer. Utrikes födda
står hela den ökningen. Det stora arbetskraftsproblemet i Sverige är åldersstrukturen,
dvs. demografin. Inrikesfödda i arbetsför ålder har minskat med 166 000 personer.
Detta är exempel på faktakunskap som motiverar fortsatt projektutveckling både ur
samhällsekonomiskt-, näringslivs- och integrationsperspektiv. Det är också exempel på
en god strategi och struktur som funnits i förstudien att genomföra en analys i tre delar:
omvärlds-, bransch- och behovsanalys, där den senare delen satt fokus på nyanländas
behov och erfarenheter, främst kopplat till arbetslivet.

BRANSCHANALYS OCH BEHOVSANALYS
I en särskild branschanalys, redovisas förutsättningar för uppbyggnad och drift av
den planerade textil- och sömnads-produktionen. Där redovisas också målgruppens
erfarenheter och behov, liksom förutsättningar för att starta och driva egna företag. Att
denna helhetstäckande och systematiska analys och dokumentation kom till stånd var
inte planerat från början, men i arbetsprocessen blev det alltmer tydligt med vikten av
att synliggöra sådana förutsättningar. I diskussioner inom strategi- och ledningsgruppen
blev behovet tydligt av att belysa såväl strukturella villkor och förutsättningar som villkor
och konsekvenser på individnivå, det vill säga att i analyserna inrymma både en makro(samhälle), meso- (organisatoriskt) respektive mikronivå (individ). Konsekvenser för
det fortsatta arbetet har redovisats i nämnda rapporter och kommenteras inte i övrigt
här. Däremot kan konstateras att även i detta avseende har sakfrågan varit utgångspunkt
i arbetsprocessen: vilken information och kunskap behövs för att ge bästa förutsättningar
för ett utvecklingsarbete med målet att skapa en levande fabriksprototyp inom textil och
sömnad som gagnar både branschens och nyanländas behov och som bidrar till hållbar
samhällsutveckling? Konfektion 4.0 utgör därmed ett “case” som inrymmer aspekter
som gäller både miljö, ekonomi och sociala dimensioner.
Det har alltså varit positivt att de berörda under processens gång varit lyhörda för
de behov som uppstått och varit flexibla i genomförandet. Det kan inte nog betonas
vikten av att främja en dynamisk process i ett innovativt utvecklingsarbete. I projektet
har i ledningsgruppen, referensgruppen och projektledningen etc. ingått personer från
vitt skilda arbetsområden och intressen. Risken är uppenbar att särintressen tar över
istället för nämnda kärnfråga. Det som vissa ser som mål kan andra se som medel. Även
om mål formulerats för både bransch- och behovsanalysen så finns risken att det ena
kan komma att betraktas som över- respektive underordnat. Enligt min bedömning har
så inte varit fallet i förstudien.

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER
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Utifrån min erfarenhet, som delaktig i skilda forskningsprojekt under årens lopp och
bedömare av forskningsansökningar i Sverige och Norge, kan konstateras att det är
anmärkningsvärt att förstudien under dessa 12 månader har lyckats ge ett så omfattande
kunskapsbidrag för fortsatt utveckling. Ambitionen i ansökan om externa medel till AMIF
har varit betydligt högre än vad som tidsramar och resurser rimligen kan medge. Men
engagemanget och drivkraften har varit mycket hög hos berörda, och som framgått
i redovisningen ovan har arbetsprocessen varit mycket målinriktad, dynamisk och
processinriktad, inte rigid eller statisk. Detta är desto mer anmärkningsvärt med tanke
på att det sistnämnda präglat relationen till AMIF. En stor del av projektsamordnarens
tid har fått ägnas åt att reda ut oklarheter och krav från AMIF.
Som antytts inledningsvis fanns stora initiala problem som gällde oklarheter från
AMIF om former och principer för redovisning och rapportering. Det kan delvis
ursäktas med att fonden uppenbarligen hade vissa initiala uppstartsproblem, men
tyvärr har grundproblemet fortsatt under större delen av projekttiden: AMIF har en
rigid detaljkontroll som bygger på att i princip inga förändringar tillåts som bryter
mot formuleringar på detaljnivå i beslut av ansökan. Min bedömning som följeforskare
och erfarenhet av forskningsprojekt är att ett sådant förhållningssätt riskerar att
lamslå kreativitet, lyhördhet och utveckling i arbetsprocessen. Målet för fonden blir
att kontrollera att alla detaljer stämmer emot det som formellt angetts. Att roller
inom projektet delvis förändras, att organisationen delvis behöver justeras för att bli
så funktionell som möjligt, att omprioriteringar behöver göras, att delar i planerande
insatser senare- eller tidigareläggs är verkligheten i de flesta forskningsprojekt. Mitt
intryck som följeforskare är att om den verkligheten inte stämmer med kartan så följer
AMIF principen att kartan gäller.
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INFÖR FORTSATT UTVECKLINGSARBETE ÄR
RÅDET ATT NOGA ÖVERVÄGA FÖLJANDE:
Vilka externa resursinsatser som behövs samt bedöma så långt det är
möjligt omfattning av administrativa resurser och krav.
Vilken kompetens som behöver knytas till fortsatt utvecklingsarbete.
Vilka parter som bör ingå i strategi-/ledningsgrupp och projektledning
samt ansvarroller.
Vilka prioriteringar som behöver göras för att fortsätta att utveckla
det helhetstänkande om projektets hållbarhet i vid mening som präglat
förstudien.
I övrigt hänvisas till de slutsatser som framkommer i Konfektion 4.0
förstudierapport i tre delar – omvärldsanalys, branschanalys och
behovsanalys.
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BILAGA
UTVÄRDERING/FÖLJEFORSKNING AV FORTSATT
ARBETE MED KONFEKTION 4.0
Under aktuell period har Erik Ljungar vid Centrum för Arbetsliv och Vetenskap (CAV)
på Högskolan i Borås tagit fram ett förslag till utvärdering/följeforskning av fortsatt
arbete med Konfektion 4.0.
Resultatet av Förstudien Konfektion 4.0 har visat att det finns god potential att driva
projektet vidare. Vi rekommenderar därför att den följeforskning/utvärdering som bör
ske utförs utifrån följande kriterier:
1. Får de personer som genomgår de olika instanserna i projektet ett arbete, antingen
som anställd eller startar ett eget företag. Detta kan mätas genom uppföljande intervjuer
av deltagarna i projektet.
2. Viktigt att beakta genusaspekten, vilket kan uppnås genom intervjuer med både
manliga och kvinnliga deltagare i projektet. Undersöka hur de dels upplever de olika
momenten av validering, kompetensutveckling, starta-eget-rådgivning etc. fungerar. Av
vikt att även undersöka hur de som arbetar med de olika momenten upplever att de
beaktar i detta fall att deltagarna är både kvinnor och män.
3. De olika förberedande arbetsmarknadsinsatserna måste även utvärderas utifrån
om de verkligen bidrar till att öka deltagnas kompetens, samt om de upplever de
olika inslagen av praktik/utbildning som relevanta. Intervjuer med deltagare, även
fokusgrupper kan komma ifråga.
4. Valideringsinstrumenten måste vara väl utformade och följas upp avseende effektivitet
och relevans. Mäter dessa instrument verkligen kompetens, motivation och önskemål
hos deltagna i projektet.
5. Det måste ske särskild utvärdering av de deltagare som startar eget företag. Här
är det av vikt att utvärdera kvalitén i den rådgivning och det stöd som medarbetarna
upplever att de får. Även de som arbetar som rådgivare eller på annat sätt ansvarar för
projektet bör få ge sin bild.
6. De måste även ses över var deltagarna i projektet ska bo, dels medan de genomgår
faser som validering, utbildning, kompetensutveckling etc. Men även vilka möjligheter
för boende som ges när de blivit självförsörjande efter att de lämnat Konfektion 4.0
7. Slutligen är det av vikt att utvärdera om deltagna i Konfektion 4.0 upplever att de
blir inkluderade i det svenska samhället. Leder deltagande i projektet även till social
integration. Även här är det av vikt intervjuer sker med deltagare både i början och
slutet av projektet.
Det fortsatta arbetet med utvärdering och följeforskning rekommenderar vi bör
genomföras i samarbete med CAV, Högskolan i Borås.
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