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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. 
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OMVÄRLDSANALYS

1.
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1.1
AKTUELL 

MIGRATIONSPOLITIK
År 1975 antog en enig riksdag riktlinjer för en samlad invandrarpolitik. Fram till dess 
var den grundläggande idén assimilation, det vill säga nyanlända skulle anpassa sig och 
sammansmälta kulturellt och socialt med de inrikes födda. Beslutet 1975 innebar ett 
avståndstagande från assimilationstanken och ett bejakande av kulturell mångfald. Ca 
20 år senare hade samhället förändrats och tydliga tendenser i form av ökad social 
segregering med etniska inslag ledde till nya beslut i riksdagen. Regeringen lade fram 
den integrationspolitiska propositionen Sverige, Framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik (prop. 1997 / 98:16) där det föreslogs mål och 
inriktning för en framtida integrationspolitik, och riksdagen biföll förslaget. Främst skulle 
samhällets insatser skapa förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet 
i samhället, värna om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och 
mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Politiken lade nu alltmer fokus på integration från både 
majoritetsbefolkningens samt migranternas sida, men även vikten av att kunna försörja 
sig själv blev en alltmer framträdande målsättning. 

Sedan början av 2000-talet har Sverige haft en omfattande flyktinginvandring, bl. a. 
från länder som Irak, Afghanistan, Syrien och Somalia. Särkilt efter att konflikten i 
Syrien eskalerade 2012 ökade antalet asylsökande i Sverige markant år 2015. Under 
2015 uppgick antalet asylsökande i Europa till cirka 1 300 000 personer. I Europa har 
Sverige varit ett av de länder som tagit emot flest asylsökande från Syrien i den ökade 
flyktintillströmmningen, tillsammans med Tyskland. Under 2015 sökte totalt 162 877 
personer asyl i Sverige, varav 48 149 kvinnor och 114 728 män. Vid ett tillfälle sökte 16 
000 personer asyl på en månad. Den vanligaste gruppen asylsökande uppdelat på land 
var i fallande ordning Syrien, Afhanistan och Irak. Under 2015 sökte 51 338 personer 
med syriskt medborgarskap asyl i Sverige. (MV 2017) (Eurostat, 2017)

431 0002013

2014

2015

2016

627 000

1 260 000

1 200 000

ANTAL ASYLSÖKANDE EU28
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Under 2016 bestämde sig regeringen för att under en begränsad tid anpassa Sveriges 
regelverk till EU:s minimumnivå för att färre ska söka asyl i Sverige, vilket sedermera 
också förlängdes. Det innebär sammanfattningsvis temporära uppehållstillstånd för alla 
utom kvotflyktingar, starkt begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpta 
försörjningskrav. Undantag gäller barn och deras familjer som registrerat sin asylansökan 
före den 24 november 2015 och som är i landet.

Den ändrade mottagnings- och migrationspolitiken har gjort Sverige mindre attraktivt 
som asylland och antalet asylsökande till Sverige har minskat. En större andel 
asylsökande väljer nu att söka sig till andra länder inom EU, främst till Tyskland, Italien, 
Frankrike, Grekland och Storbrittanien. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i 
Sverige, varav 11 587 kvinnor och 17 352 män. Den vanligaste gruppen asylsökande är 
fortsatt personer med syriskt medborgarskap. För 2017 bedömer Migrationsverket att  
20 000–32 00 personer kommer att ansöka om asyl i Sverige. Planeringsantalet för 
året är 25 000, vilket innebär en minskning jämfört med 2016, då 31 000 beräknades 
komma. På samma sätt som för 2017 bedömer Migrationsverket att nuvarande 
utveckling är mest sannolik för 2018. Det totala beredskapsscenariet för 2018 ligger 
dock kvar på 60 000 asylsökande. För närvarande är cirka 90 000 personer inskrivna i 
en mottagningsprocess. (MV2017) (Eurostat 2017)

Trots begränsningarna i asylrätten 2016 finns det ett stort behov av arbetsmarknads-
politiska och andra åtgärder för att hjälpa nyanlända migranter att finna en försörjning. 
Fokus i regeringens arbete har gått över från den akuta fasen till långsiktiga satsningar i 
syfte att främja integration, det vill säga frågor som berör boende, arbetsmarknad och 
social inkludering.

Arbetsförmedlingen har dock i ett remissvar på regeringens föreslagna migrationspolitik 
hävdat följande: 

»  Rege l n  om  an s t ä l l n i n g  s om  g r u nd  f ö r  p e r manen t  uppehå l l s t i l l s t å nd 
f ö r s äm ra r  a l l va r l i g t  mö j l i g h e t e n  a t t  t i l l v a ra t a  n yan l ä nda s  k ompe t en s 
o c h  u t g ö r  e t t  h i n d e r  i  mynd i g h e t e n s  a r b e t e  f ö r  a t t  mo t v e r k a 
r e k r y t e r i n g sp r ob l emen  på  a r b e t sma r knaden . Y t t e r l i g a r e  k ra v , t i l l 
exempe l  t v å n g  a t t  d e l t a  i  f ö r e s l a g en  u t b i l d n i n g  f ö r  a t t  e r hå l l a  s . k . 
e t ab l e r i n g s s t ö d , h a r  e f t e r  b e s l u t e t  i n f ö r t s . «

Ett syfte med vår förstudie har därför varit att dels undersöka vilka behov de nyanlända 
med migrantbakgrund har avseende arbete, att försöka få en bild av hur efterfrågan på 
arbetskraft inom främst textil och beklädnadsindutrin på den svenska arbetsmarknaden 
ser ut. 
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CENTRALA BEGREPP
Det finns många och ofta tvetydiga begrepp som rör migration och interkulturella 
frågor. De mest centrala i det här sammanhanget är begreppen invandrare, nyanländ, 
asylsökande och flykting. I förstudien används följande definitioner: 2

Begreppet invandrare valdes av myndigheterna i slutet av 1960-talet som ersättning för 
ordet utlänning. Den som har fått tillstånd att bosätta sig i Sverige och blir folkbokförd 
betraktas som invandrare i den svenska statistiken. Begreppet används i både vardagligt 
tal och i offentliga sammanhang, ibland på ett alltför generaliserande sätt. Invandrare 
kan i andra sammanhang avse exempelvis personer som är utrikesfödda eller personer 
med utländskt medborgarskap. Ett problem tycks vara att invandrare kan ha bott i 
Sverige i decennier och identifiera sig som svensk men som invandrare av andra. 3

Med nyanländ avses i skollagen den som 1) har varit bosatt utomlands, 2) nu är bosatt 
i landet, och 3) har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det 
kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ 
efter fyra års skolgång i Sverige. Nyanländ i förstudieprojektet Konfektion 4.0 avser 
en person som under de senaste fyra åren kommit till Sverige, fått uppehållstillstånd, 
personnummer och skrivits in i en kommun. 4 Personen kan på egen hand bosätta sig i 
någon kommun eller få hjälp av arbetsförmedlingen. Under två år kan en nyanländ efter 
beviljad ansökan få etableringsersättning. 

Asylsökande är personer som sökt skydd i Sverige men ännu inte fått svar om 
uppehållstillstånd. Den asylsökande kan bo i ett boende finansierat av Migrationsverket, 
hos släktingar eller vänner etc. Alla asylsökande är dock inte flyktingar (Migrationsverket 
räknar enbart de som kan få stanna i Sverige på grund av flyktingsskäl som flyktingar). 
Asylsökande kan inte delta i SFI-undervisning eller anställas men kan få sysselsättning i 
form av praktikplats.
   
Enligt FN:s Genèvekonvention definieras flykting som en person “som befinner 
sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av etnicitet, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt 
hemlands skydd”. 

2 Deskriptiva definitioner är öppna och beskrivande, medan normativa definitioner gör anspråk på att vara styrande och 
fastställer innebörden av ett visst fenomen eller förhållande.
3 Utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare.
4 Nyanländ enligt Arbetsförmedlingens definition är en person som under de senaste tre åren kommit till Sverige och 
fått uppehållstillstånd. Den tidsperioden är knuten till särskilda villkor för etableringsstöd, vilket förklarar skillnaden 
gentemot skollagens angivna tidsrymd (4 år).
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ALLA HAR 
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OCH RÄTTEN 
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OLIKA
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1.2
NYANLÄNDA, EN KOSTNAD 

ELLER TILLGÅNG?
I mediernas debatt om invandring har ofta fokus legat på frågan om nyanlända ska ses 
som en kostnad för samhället, där de ibland målas ut som ett hot mot välfärdssamhället. 
Det finns dock även dem som ser de nyanlända som en tillgång. Det framhålls då att 
både nyanlända och migranter generellt kan, och skulle kunna  bidra mer, till den 
svenska samhällsekonomin; både med sina kunskaper och kompetens. Ett argument är 
att Sverige inte skulle klara sin välfärd utan migranternas bidrag till samhällsekonomin. 
Det gäller därför att kunna ta tillvara kunskaperna och kompetensen bland de 
nyanlända, vilket skulle kunna bidra betydligt till att finansiera välfärden. Även om dessa 
utgör en kostnad i det korta perspektivet, handlar det om att tänka långsiktigt och finna 
åtgärder och möjligheter för dessa personer att kunna bidra med sina erfarenheter. 
Det handlar alltså ytterst om att skapa förutsättningar för utveckling och inkludering av 
nya samhällsmedborgare. 

Sverige behöver en nettoinvandring på 64 000 personer i arbetsför ålder (16 –  64 år) 
per år för att underhålla välfärden och tillväxten, vilket i praktiken betyder en invandring 
av 90 – 100 000 personer/år. Det visar Arbetsförmedlingens rapport, Nettoinvandring, 
sysselsättning och arbetskraft (2015). De senaste tio åren har utrikesfödda stått för 
75 procent av ökningen i sysselsättning. År 2025 kommer de enligt prognosen att stå för  
hela ökningen. Inom gruppen utrikes födda är det dock stor skillnad på 
sysselsättningsgraden. Bland de högutbildade låg den på 76,1 procent år 2014 (79 % 
bland inrikes födda totalt).  Bland de lågutbildade är sysselsättningsgraden betydligt 
lägre och den minskar successivt. Även LO konstaterar i sin årliga rapport ett stort 
behov av utbildning och att få in fler personer på arbetsmarknaden. I sin utredning 
konstaterar Arbetsförmedlingen också att en utmaning är att ”integrationen, både socialt 
och arbetsmarknadsmässigt, ska fungera väl. Det är en förutsättning för att nettotillskottet 
av arbetskraft ska leda till ökad sysselsättning”.

Utgångspunkten i Konfektion 4.0 är att sätta fokus på de möjligheter som nyanlända 
innebär för utveckling och välfärd. Fokus bör vara både ekonomisk och social, samt 
ske på både europeisk, nationell och lokal nivå. Detta innebär att kunna bidra och 
uppmuntra till kompetens och företagsutveckling, men att även lägga fokus på människor 
som individer och deras möjlighet att inkluderas och uppleva samhörighet i samhället. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den stora ekonomiska samhällsutmaningen 
är den demografiska utvecklingen. Åldersstrukturen i det svenska samhället bland de 
inrikes födda är snarare det verkliga hotet mot välfärden, medan de nyanlända bör 
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ses som en viktig motvikt och tillgång gentemot detta – detta under förutsättning att 
de ges möjlighet att bidra i arbetslivet och får möjlighet att uppleva tillhörighet och 
samhörighet i det svenska samhället. 

MIGRATIONEN
Migrationen till Sverige har sett olika ut under olika tidsperioder. Hur många, från 
vilka länder och av vilka skäl, påverkas av konjunkturläget i Sverige jämfört med 
andra länder men också av krig och konflikter i omvärlden samt av politiska beslut. 

Antalet i Sverige bosatta personer, som är födda utomlands, 
ökade från knappt 200 000 till ca 1 miljon under perioden 
1950 – 2000. År 2015 var motsvarande antal nästan 1,7 
miljoner, varav nästan 60 % är svenska medborgare.

År 2015 hade ca 2,2 miljoner utländsk bakgrund, vilket i 
SCB:s statistik betyder att man är född utrikes eller född i 
Sverige med två utrikes födda föräldrar. Det innebär att 22 % 
av befolkningen har utländsk bakgrund.

Under perioden 2010-2013 har migrationen till Sverigeupp-
gått till ca 100 000 personer/år. Under 2014-2015 har mot-
svarande antal varit ca 130 000. Under perioden 2010–2015 
har ca 50 000 personer/år utvandrat.

Under perioden från mitten av 1800-talet till 1930 emigrerade 
cirka 1,5 miljoner människor. Huvuddelen (1,2 miljoner) 
emigrerade till Nordamerika, vilket motsvarade 23 % av 
Sveriges befolkning.

Sysselsättningsgraden ökade med 2,4 % bland utrikes födda 
mellan åren 2005 och 2014. Nivån steg i åldrar över 25 år och 
i synnerhet i åldrar över 60 år. Bland ungdomar under 25 år 
skedde motsatt utveckling. Sysselsättningsgraden minskade 
bland kvinnor medan den ökade bland män under perioden. 
Männens sysselsättningsgrad uppgick till ca 69 % jämfört med 
60 % bland kvinnor år 2014.

Källor : Statistiska Centralbyrån samt Arbetsförmedlingen (2015)

FAKTA OM MIGRATION I SVERIGE



16     KONFEKTION 4.0

År 1960 invandrade omkring 26000 människor till Sverige. Under denna period 
stod födda i Norden, framförallt Finland, för en stor del av invandringen, men också 
invandrare födda i sydeuropeiska länder. Många från Sydeuropa kom till Sverige som 
arbetskraftsinvandrare för att arbeta inom industrin. Under 1960-talet invandrade fler 
män än kvinnor. År 1968 beslutade riksdagen om en reglering av invandringen från 
länder utanför Norden. Invandringen fortsatte dock att vara på en relativt hög nivå 
några år efter att regleringen infördes. År 1970 invandrade närmare 78 000 personer 
till Sverige. I början på 1970-talet minskade invandringen. Minskningen berodde på 
dels på regleringen av invandringen och dels på 1970-talets lågkonjunktur. Ett annat 
mönster som framträde var att invandringen även kom att förskjutas från att vara 
arbetskraftsinvandring till att bli i huvudsak i form av flyktinginvandring. Invandringen 
låg därefter på en relativt låg nivå ända fram till mitten av 1980-talet. Vissa toppar 
under denna period kunde emellertid ses i form av flyktinginvandring som orsakades av 
miltärkupper och revolutioner i länder som Chile, Turkiet och Iran. Under 2000-talet 
har invandringen till Sverige varit hög, särskilt efter 2005. År 2015 invandrade 134 000 
personer, nära 74 000 män och 61 000 kvinnor, till Sverige. Sedan år 2000 har personer 
födda i många olika länder sökt sig till Sverige av skilda skäl. Det enskilt vanligaste 
födelselandet bland migranter är dock personer födda i Sverige som återinvandrar. De 
har utgjort omkring 15 % av invandringen under 2000-talet. 

Knappt 10 % är födda i något av de nordiska grannländerna och drygt 25  % i övriga 
Europa. Födda i länder utanför Europa har stått för ungefär hälften av invandringen 
sedan år 2000. Från länder utanför Europa kommer flyktingar och anhöriginvandrare 
från till exempel Irak, Syrien och Somalia, arbetskraftsinvandrare från Indien 
och Kina samt studenter från bland annat Kina och Pakistan. Det kommer också 
anhöriginvandrare från till exempel Thailand. Andelen män är hög framförallt bland 
arbetskraftsinvandrare, studenter och asylinvandrare. Andelen kvinnor är högst bland 
anhöriginvandrare. (SCB 2016a)
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ANTAL INVANDRADE KVINNOR OCH MÄN, 1960-2015.

Källa: Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet 
(SCB, Integration rapport 9 – 2016)
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MÅNGKULTURELLT 
SAMHÄLLE

Det svenska samhället är idag ett mångkulturellt samhälle. Det betyder att samhället 
präglas av kulturell olikhet, det vill säga en slags faktisk beskrivning av etniska 
förhållanden som råder i Sverige. Termen mångkultur knyts till frågan om etnicitet. 
Begreppet kulturell mångfald är inte oproblematiskt. Termen är inte bara ett allmänt 
konstaterande om ett sakförhållande utan kan också användas normerande, positivt 
eller negativt. Begreppet mångkultur kan å ena sidan åsyfta att kunna se saker och 
ting från många perspektiv, ”förmågan att inte bara se den andre i ljuset av det egna 
perspektivet utan också se sig själv i ljuset av den andres perspektiv; sätta sig själv i den 
andras situation” (Nejadmehr 2008, s. 20). Människor med olika etnisk bakgrund kan 
med den utgångspunkten ses som en tillgång och resurs. Alternativt kan begreppet 
kulturell mångfald användas för att separera och åtskilja människor från varandra, ett 
uttryck för ”vi-och-dom-tänkande” där olikheter betonas och fungerar som ett i-sär-
hållande av minoriteter gentemot majoritetsbefolkningen. I linje med detta ligger ett 
synsätt som innebär att kultur blir synonymt med svenskhet medan mångkultur blir 
liktydigt med invandrarkultur. Mångkulturalism är än mer problematiskt. Det kan ses 
som ett ideologisk, politiskt ställningstagande vars grund är att betrakta kulturer som 
åtskilda, det vill säga motsatsen till interkulturalitet. Mångkulturalism antyder ett snävt 
normativt perspektiv medan mångkultur – i dess positiva mening – står för bejakande 
av mångfald av perspektiv och betoning av interkulturell dialog. Med det ovan sagda, 
vad betyder detta för förstudieprojektet Konfektion 4.0? 

Människor med skilda yrkesmässiga bakgrunder, olika traditioner och livsstil, 
fostrade i mer respektive mindre demokratiska samhällen och familjemiljöer ska 
samarbeta och tillsammans utveckla verksamheten i framtidens fabrik. Leder detta 
till positiva kulturmöten eller destruktiva kulturkonflikter? Det finns en uppenbar risk 
– utifrån erfarenhet av mediaflödet och strömningar i samhället – att etnicitet och 
mångkulturalism blir förklarande orsaksfaktorer vid eventuella konflikter istället för andra 
förklaringsmodeller: kön, klass, kulturellt och socialt kapital, strukturell diskriminering 
etc. Denna ”problemfälla” (enligt Stier 2004) innebär att andra grupper per automatik 
ses som ett problem och förklaras som orsak till problemen. Sociologen Jonas Stier 
pekar också på ”förklaringsfällan”: ”Kulturell tillhörighet framkastas som en förklaring 
till arbetslöshet, missbruk, kvinnoförtryck, bidragsberoende, gruppkonflikter, ohälsa, 
utanförskap eller kriminalitet” (s. 149). När ”vi” har problem är det emellertid andra 
faktorer som utgör förklaringsgrunder: uppväxtförhållanden, ADHD-problem, olyckliga 
omständigheter etc. Vidare kan olikheter ha en tendens att betonas hos exempelvis 
nyanlända medan likheter betonas hos majoritetsbefolkningen (ibland med betoning 

1.3
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av det gemensamma kulturarvet). Denna ”olikhetsfälla” innebär att likheter inom den 
egna gruppen ofta överskattas liksom överskattning av olikheterna mellan den egna 
gruppen och andra grupper. Dessa olikheter i förhållande till den egna gruppen ses ofta 
som brister eller svagheter.  

Det som ovan beskrivits ska sammantaget belysa vikten av att inom Konfektion 4.0 och 
dess utvecklingsarbete knyta kompetens för att hantera frågor om interkulturalitet. I 
arbetet utifrån syftet att främja inkludering är frågan om hur budskap kommuniceras en 
central fråga. De ord och begrepp vi använder styr tanke och handling, genom språket 
skapar vi vår syn på verkligheten. Detta tillsammans med hur vi identifierar problemet 
får direkta konsekvenser för åtgärder och hur vi agerar. (Orlenius 2016)
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1.3
INTEGRATION ELLER 

INKLUDERING? 
Insatser som finansieras av AMIF ska bidra till utvecklingen av EU: s gemensamma 
asyl och migrationspolitik och en gemensam kapacitetsuppbyggnad. Under 2015 
uppdaterades EU migrationsagenda, i den står att läsa att EU behöver verktyg för 
att identifiera vilka ekonomiska sektorer och yrken som har rekryteringsproblem 
eller kompetensbrist. Befintliga instrument tillhandahåller redan viss information men 
en fullständigare kartläggning och behovsanalys på EU-nivå är nödvändig. Befintliga 
webbportaler som EU: s migrationsportal och den Europeiska portalen för fri rörlighet 
i arbetslivet kan spela en viktig roll för att underlätta matchningen mellan utbud och 
efterfrågan för tredjelandsmedborgare som befinner sig i Europa. Vid matchning av 
migranters kompetens utgör bristen på erkännande av kvalifikationer som migranterna 
tillägnat sig i sina hemländer ett särskilt problem. EU:s migrationspolitik blir framgångsrik 
om den underbyggs med en effektiv integrationspolitik. Även om behörigheten 
primärt ligger hos medlemsländerna själva kan EU också stödja åtgärder från nationella 
regeringar, lokala myndigheter och det civila samhället som ingår i den komplicerade 
och långsiktiga processen i syfte att främja integration. (COM 2015)

I frågan om matchning kan EU bidra till att förbättra kunskapen om kvalifikationer som 
förvärvats utanför EU samt till utvecklingen av nya kapaciter och system i offentlig 
förvaltning. Konfektion 4.0 är ett utvecklingsarbete som är lokalt och regionalt knutet 
till Borås och Sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Det är logiskt med tanke på den 
starka historiska tradition av textil och sömnad som funnits och numera också finns i 
annan form i detta område. Samtidigt bidrar Konfektion 4.0 till utvecklingen av EU: s 
gemensamma kapacitetsuppbyggnad inom området för integration, social inkludering 
och sysselsättning. Tillsammans med den starka forskningsmiljö som finns vid Högskolan 
i Borås inom det textila området utgör dessa förutsättningar en gedigen plattform och 
utvecklingspotential för textilproduktion. Men Konfektion 4.0 är mycket mer.  Ytterst 
handlar det om att i det mångkulturella samhället ta vara på människors möjligheter 
och resurser att utvecklas (`empowerment´) och inte minst kunna uppleva ett socialt 
medborgarskap, det vill säga att uppleva delaktighet, samhörighet och trygghet. Det är 
grunden för social hållbar samhällsutveckling. Är då social hållbar utveckling i det här 
sammanhanget en fråga om integration? 

Integration är ofta liktydigt med en teknisk organisationsfråga, som det exempelvis 
kommit att handla om i skolans värld: hur kan vi få andra grupper att ”flytta in” i 
verksamheten, det vill säga de som avviker från normaliteten: funktionshindrade (fysiskt 
och intellektuellt), utlandsfödda, nyanlända barn och unga etcetera? Problemet med 
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begreppet integration är problemidentifieringen. Identifiering av problemet riktas 
emot de andra, inte våra egna värderingar och förhållningssätt, vilket också leder till 
att åtgärder riktas mot de som är utanför gemenskapen (Riksrevisionen 2014). Denna 
tanke baseras på syftet att de utomstående ska inkorporeras i majoritetssamhället till 
skillnad från att se frågan som en ömsesidig process. Är målet istället inkludering, dvs.  en 
ideologisk fråga om hur vi skapar en samhällsgemenskap där vi inte tänker och talar i vi-
och-dom-termer? Eftersom detta är ett relationellt begrepp som implicerar kontextens 
villkor och förutsättningar (exempelvis nyanländas livsvillkor och erfarenheter) och hur 
interaktion och kommunikation främjar lika villkor för alla parter. Utifrån ett sådant 
synsätt handlar det om att se människor i svårigheter snarare än med svårigheter och 
med syftet att ge alla lika goda förutsättningar för tillgänglighet och möjligheter att 
uppnå skilda mål.  Hur problemet definieras och förstås är avgörande. Inkludering 
innebär ett förhållningssätt som grundar sig i den etiska grundprincipen om respekten 
för alla människors lika och unika värde. (Orlenius & Bigsten 2013)

Social hållbarhet som begrepp har huvudsakligen lyfts fram på policynivå snarare 
än i forskningssammanhang. I det senare sammanhanget har begrepp som socialt 
kapital, social samhörighet (’social cohersion’), social inkludering och exkludering 
betonats (Dempsey, Bramley, Power & Brown, 2011). Nämnda författare betonar 
två centrala begrepp som inryms i social hållbarhet: social rättvisa (’social equity’) och 
hållbar gemenskap (’sustainability of community’). Det förstnämnda baseras på rättvisa 
i betydelsen rättfärdig fördelning av resurser och en jämlik tillgång till resurser. Det 
senare är nära knutet till begreppen socialt kapital och samhörighet, vilka inrymmer 
former av sociala nätverk och delaktighet, kommunikation och sociala normer som 
främjar interaktion och prosociala handlingar samt trygghet och säkerhet. 

Det svenska samhället präglas numera av pluralism, sekularisering, globalisering, 
individualisering och en ökad komplexitet i många andra avseenden (Jacobsson & 
Sandstedt, 2010). En av de mest grundläggande frågorna inom sociologin gäller frågan 
om vad som binder samman ett samhälle och hur? 5 Den frågan kan inte närmare 
belysas i denna rapport men poängen här är att betona följande: ska Konfektion 4.0 bli 
ett framgångsrikt utvecklingsprojekt måste sådana förutsättningar som redovisats ovan 
beaktas. Fabriken ska inrymma maskiner för textil produktion men också människor av 
kött och blod, med både positiva och negativa erfarenheter av det svenska samhället. 
En framgångsrik utveckling av Konfektion 4.0 är dels relaterad till deras upplevelse av 
delaktighet, samhörighet och trygghet, dels det bemötande de får både i och utanför 
sitt arbetsliv. Att få ett arbete kan för många nyanlända vara en nystart i livet, men 
för vissa är tidigare traumatiska upplevelser det som överskuggar glädjen över ett 
arbete. Alla har lika värde men måste bemötas  –  och har rätten att vara  –  olika. 
Detta måste beaktas i en samhällelig kapacitetsuppbyggnad riktad till målgruppen i 
ett vidare perspektiv. En nyckel till integration är arbete men det upphör inte här, för 
inkludering av människor i samhället krävs mer, nyckeln till integration utgår från ett 
helhetsperspektiv.

5 (som genomför t ex komvux- och arbetsmarknadsutbildningar)
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