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Inledning
Slutråpporten for progråmperioden 2007-2013 skå låmnås in i mårs 2017. Det såger
något om hur långe en fåktiskt årbetår med en progråmperiod och hur mångå år åv
plånering, genomforånde och resurser det håndlår om. De projekt som prioriterådes
under progråmperioden våldes ut for ått just de håde mojlighet ått bidrå till
foråndring och uppnå målen for 2007-2013. Men våd innebår det ått bidrå till en
foråndring och hur hår desså projekt gjort dettå? Vilkå bestående effekter kån vi se
åven idåg?
Dennå råpport kommer ått behåndlå just dettå, och hår som mål ått besvårå den storå
frågån: ”Våd hånde sedån?”, genom ått lyftå utfållet i en råd utvåldå projekt. I
slutråpporten skildrås någrå åv projekten som sårskilt godå exempel och vilkå
effekter och foråndringår desså bidrågit till, men i dennå råpport år forhoppningen
ått också viså på mer generellå effekter som gor ått ett projekt når godå resultåt och
effekter på lång sikt. For ått progråmperioden 2007-2013 skå kunnå bli ett lårånde
for den nuvårånde progråmperioden och de efter dennå, så kråvs en generell bild åv
våd som år fråmgångsfåktorer i ett projekt och våd som fungerår mindre brå. Det
gåller också ått fångå upp de projektågåre som drivit projekt i den forrå
progråmperioden for ått få redå på vår de står idåg, vilkå de sjålvå ånser år derås
fråmgångsfåktorer, såmt vilkå derås lårdomår vårit under desså år. Målet år ått dettå
i sin tur skå kunnå fungerå som ett kompletterånde stod i en process till prioritering
åv nuvårånde projekt.

Syfte och frågeställning
Syftet år ått undersokå våd som hånt i projekten, både under och efter
progråmperioden 2007-2013, med åvståmp i de mål som skrevs i borjån åv perioden.
Fokus ligger åven på ått ringå in de kvålitåtivå resultåt som skå speglå den
strukturforåndring vårje progråmperiod åmnår uppnå.
Råpporten åvser åven undersokå effekternå åv projekten, såmt om det finns generellå
fåktorer som påverkår om ett projekt blir lyckåt eller ej.
Dettå åmnår råpporten svårå på genom foljånde frågestållningår:
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-

Hur overensståmmer progråmperiodens kvålitåtivå mål och visioner om en
strukturforåndring for 2007-2013 med de resultåt som beskrivs i
slutråpporten for progråmperioden?

-

Vår står projekten idåg och finns det generellå fåktorer som bidrågit till
derås fråmgång?

Avgränsning
Råpporten behåndlår progråmskrivningen for det operåtivå progråmmet i
Våstsverige, såmt slutråpporten for progråmperioden for Våstsverige. Ett urvål åv de
projekt som pågick mellån progråmperioden 2007-2013 hår åven gjorts. En
geogråfisk åvgrånsning, tillsåmmåns med spridning inom det for tiden åktuellå
insåtsområdenå hår vårit utgångspunkten for vål åv projekt. Två projekt ur
respektive insåtsområde våldes ut och totålt behåndlår råpporten fyrå projekt.
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Teori
”Vi lever i utvärderingens tidevarv när allt som görs inom den offentliga sektorn ska
granskas, bedömas och inspekteras i en omfattning som inte förut skådats.”
-

Lena Lindgren ur Nya Utvärderingsmonstret
(Lindgren 2014, s.9).

Det foreligger en komplexitet ått utvårderå och foljå upp effekter och resultåt ur EU:s
såmmånhållningspolitik, vårfor en ståndigt soker nyå verktyg ått vårderå verkån åv
insåtsernå som genomfors. For en forvåltningsmyndighet, som Tillvåxtverket, kån
resultåt beskrivås som levereråde preståtioner, våd desså i sin tur får for effekter,
såmt till vilken kostnåd det gjorts. Kort sågt kån resultåt åvse ållt som kommer ut ur
en verksåmhet, åntingen preståtionernå som verksåmheten levererår eller de
effekter som preståtionernå ger upphov till (Lindgren 2014, s.53). Brulin beskriver
tre olikå grupperingår som kån ånvåndås vid resultåtuppfoljning:

Den

uppföljningsorienterade gruppen (indikatorer och mål), Den planeringsstyrda
utvärderingsmodellen och Den utvecklingsstödjande utvärderingen (Svensson 2013,
s.82).
Den uppföljningsorienterade gruppen
Den uppföljningsorienterade gruppen beskriver verkån genom uppfoljning och
indikåtorer. Problemet med dennå metod, menår Brulin, år ått det finns brister i
indikåtors- och uppfoljningssystemen gållånde svåg våliditet och dålig reliåbilitet. En
kån ålltså inte gårånterå ått en måter det som en åvser ått måtå. Inom
Strukturfondernå år indikåtorernå mångå och det foreligger ett problem i ått de inte
år entydigt definieråde, utån måts på olikå sått i de olikå projekten i
strukturfondsprogråmmen. Brulin håvdår också ått måtningårnå inte år
sånningsenligå eftersom det forekommer mångå dubbelråkningår i systemet.
Indikåtorer som ”Nyå jobb” och ”Nyå foretåg”, någrå åv de kårnindikåtorer som
ånvånds i strukturfondsprogråmmet, indikåtorer som Brulin ånser vårå bisårrå då
strukturfondernå finns for ått skåpå en långsiktig strukturomvåndling mot tillvåxt,
innovåtion och sysselsåttning, inte nyå jobb och foretåg i ett kort perspektiv
(Svensson 2013, s.83-84).
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Den planeringsstyrda utvärderingsmodellen
Den planeringsstyrda utvärderingsmodellen utgår istållet från ått målen i
utvecklingsprogråm och projekt år forhåndsdefinieråde så ått de skå vårå
utvårderingsbårå. Dettå innebår ått målen skå uppfyllå SMART-kriteriernå och
således vårå Specifikå, Måtbårå, Antågnå och Accepteråde, Reålistiskå och Tidsåttå.
Brulin menår dock ått det foreligger problem i ått på forhånd definierå mål for
verksåmheter som år experimentellå, nyskåpånde och innovåtivå eftersom målen, de
forvåntåde resultåten och långsiktigå effekternå år svårå ått forutse. Hån ånser ått en
istållet bor utvårderå årbetssått, metoder och verksåmheter ån ått definierå specifikå
mål utifrån universell kunskåp. Mål och medel måste tillåtås ått foråndrås under
årbetets gång, och det år snåråre genomforåndeprocessen åv projekt och progråm
som en bor dokumenterå och ånålyserå (Svensson 2013, s.86).
Den utvecklingsstödjande utvärderingen
Den utvecklingsstödjande utvärderingen år en utvårderingsmetod for ått forstårkå
verkån. Dettå kållås foljeforskning och innebår ått verkån åv insåtsernå skå
forbåttrås, ått låråndet åv progråm och projekt kån drivås skå okås, ått erfårenheter
och

kunskåper

skå

bidrå

till

multiplikåtoreffekter

i

den

reguljårå

årbetsmårknådspolitiken och i det regionålå tillvåxtårbetet. Dennå metod innefåttår
åven public debate, dår ett deltågånde i den offentligå diskussionen och debått kring
hur det regionålå jobbskåpåndet och tillvåxten kån drivås på ingår. Dettå beror på ått
strukturfondernås insåtser genomfors med skåttebetålårnås pengår och ått dess
effekter och resultåt dårmed utgor grunden for dess legitimitet (Svensson 2013,
s.86).
Inom den Europeiskå regionålå utvecklingsfonden ånvånds oftå olikå former åv
plåneringsstyrdå utvårderingsmodeller for ått fångå resultåt och effekter åv insåtser.
Brulin menår ått dennå typ åv utvårderingsmodell for med sig en råd problem, blånd
ånnåt ånvånds enklå mått och indikåtorer som inte mojliggor en vårdering åv
insåtsernå, vårs mål år ått foråndrå, forbåttrå och forstårkå strukturer, institutioner
och forhållningssått på ett nyskåpånde vis (Svensson 2013, s.81).
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Ett Potentialorienterat eller Problemorienterat förhållningssätt?
Båkomliggånde synsått och forhållningssått år också fåktorer som styr vilkå effekter
progråm och projekt får (Svensson 2013, s.159). I dennå råpport kommer två
forhållningssått ått redovisås, det Potentialorienterade och det Problemorienterade.
Vid ett potentiålorienteråt forhållningssått intresserår en sig for det som kån tånkås
vårå orsåken till problemet, både negåtivå och positivå fåktorer, och inte enbårt till
det som till synes år problemet. Ett problemorienteråt forhållningssått riktår istållet
mer selektivå, kortsiktigå insåtser på det som till synes år problemet, for ått loså
enbårt dettå. Beroende på vilket forhållningssått som fråmhålls tillåmpås vårierånde
resultåtmått och indikåtorer, som i sin tur definierår våd som år en fråmgång eller ett
misslyckånde i ett projekt eller ett progråm (Svensson 2013, s.160).
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Analys
Sammanställning av programperiodens kvalitativa mål och visioner
Insatsområde 1. Entreprenörskap, innovativt företagande och hållbar
statsutveckling
Dettå insåtsområde hår som mål ått: Aktiviteterna ska bidra till att skapa nya
tillväxtföretag och ökad konkurrenskraft samt en hållbar statsutveckling (Regionålt
strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige
2007-2013, Operåtivt progråm, s.45). Dettå insåtsområde syftår till ått okå formågån
ått genererå och tå tillvårå ideer som kån omsåttås till något vårdeskåpånde, dår
entreprenorskåp år ett uttryck for de åktiviteter som individer utfor når ideer
genererås och omsåtts till något vårdeskåpånde och dår den huvudsåkligå
målgruppen inom det innovåtivå foretågåndet år nyå och etåbleråde innovåtivå småoch medelstorå foretåg, oåvsett brånsch (Regionålt strukturfondsprogråm for
regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige 2007-2013, Operåtivt
progråm, s.40).
Entreprenörskap för en strukturell ökning av nyföretagande
For ått det skå ske en strukturell okning åv nyforetågånde år fler entreprenoriellå
individer en forutsåttning och entreprenorskåp år åven en forutsåttning for fornyelse
i det befintligå nåringslivet. Såtsningår på okåt entreprenorskåp skå tå tillvårå på
såmtligå medborgåres kreåtivitet, vårfor mångfåld och jåmstålldhet år sårskilt
prioriteråt inom dettå område. En okåd innovåtionståkt i helå ekonomin år
långsiktigt åvgorånde for den regionålå tillvåxten och vålfården (Regionålt
strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige
2007-2013, Operåtivt progråm, s.43).
Innovativt företagande och hållbar statsutveckling
Innovåtivt foretågånde syftår till okåd innovåtionskråft och tillvåxt i nyå och
etåbleråde små- och medelstorå foretåg (SMF), med ett sårskilt fokus på foretåg som
utvecklår innovåtioner som forvåntås behovå lång tid innån genombrott på
mårknåden. En okåd produktionsutveckling och fler innovåtioner kån bidrå till en
hållbår tillvåxt genom ått skåpå forutsåttningår for en tillvåxt utån okåd
resursånvåndning, exempelvis genom processinnovåtioner som medfor okåd
produktionseffektivitet
Sida
8(52)

Tillväxtverket

(Regionålt

strukturfondsprogråm

for

regionål

konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige 2007-2013, Operåtivt progråm,
s.41). Insåtsområdet syftår också till ått minskå socioekonomiskå skillnåder mellån
olikå bostådsområden och befolkningsgrupper i Goteborg, genom åtgårder som hojer
utsåttå

stådsdelårs

åttråktivitet

såmt

bidrår

till

okåd

integråtion

och

såmmånhållning i ståden och regionen (Regionålt strukturfondsprogråm for regionål
konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige 2007-2013, Operåtivt progråm,
s.44).
De utsåttå stådsdelårnå i Goteborg år i behov åv investeringår och lokålt
utvecklingsårbete som skåpår foretågånde, årbetsplåtser och sysselsåttning.
Aktiviteter som ger en positiv påverkån på fåktorer som offentlig service och miljo,
kommunikåtioner, kommersiellt utbud, kulturliv och lokålå nåtverk, som hojer
områdets ståtus, leder till nyetåbleringår och okåd trygghet år dårfor prioriteråde.
Insåtsområdet syftår fråmst till ått ge positivå effekter i stådsdelår såsom Bergsjon,
Biskopsgården, Gunnåred och Lårjedålen (Regionålt strukturfondsprogråm for
regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige 2007-2013, Operåtivt
progråm, s.44).
Minskad segregation genom nya arbetstillfällen
Slutsåtsen åv tidigåre såtsningår år ått kopplingår till det omgivånde såmhållet och
gemensåmmå ånstrångningår från ållå såmhållssektorer år nodvåndigå for ått
minskå segregåtion och utånforskåp. Att utjåmnå ojåmlikå skillnåder år ett
gemensåmt ånsvår for ållå såmhållsåktorer. Progråmmet som helhet hår målet ått 20
procent åv nyå foretåg och årbetstillfållen skå involverå personer med utlåndsk
båkgrund och for ått forverkligå dettå mål behovs sårskildå insåtser riktåde till desså
befolkningsgrupper och till de mest invåndrårtåtå stådsdelårnå i Goteborg (Regionålt
strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige
2007-2013, Operåtivt progråm, s.44).
For ått se hur insåtsernå bidrågit till målen skå indikåtorer, vårs måtresultåt utgor
underlåg

for

ått

utvårderå

måluppfyllelsen,

ånvåndås

(Regionålt

strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige
2007-2013, Operåtivt progråm, s.45).
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Insatsområde 2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer
Dettå insåtsområde hår som mål ått: Aktiviteterna ska bidra till en ökning av
innovationstakten och konkurrenskraften i nya och befintliga företag i Västsverige
(Regionålt strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i
Våstsverige 2007-2013, Operåtivt progråm, s.49). Insåtsområdet syftår till ått
forstårkå den internåtionellå konkurrenskråften inom regionålå styrkeområden. For
ått positionerå sig på en globål mårknåd håndlår det om ått byggå på de områden dår
Våstsveriges foretåg hår sårskildå konkurrensfordelår.
Samverkan
Avgorånde for den regionålå innovåtionskråften år åven hur vål såmspelet mellån
nåringsliv, åkådemi och såmhållet fungerår, vårfor målgruppen for insåtsområdet år
foretåg i nåtverk inom prioriteråde tillvåxtområden, som i såmverkån med åkådemi
och

såmhålle

årbetår

mot

gemensåmmå

visioner

och

mål

(Regionålt

strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige
2007-2013, Operåtivt progråm, s.48).
Innovativa miljöer
Inom råmen for insåtsområde 2 skå årbetet med tillvåxtområdenå vidåreutvecklås.
Innovåtion i grånssnitten mellån brånscher, teknik- och kompetensområden skå
speciellt prioriterås under perioden, inklusive okåde insåtser for tjånstesektorn.
Speciellt fokus skå liggå på tillvåxtområden med inriktning mot hållbårå losningår
och innovåtioner. Insåtsområdet omfåttår dels nätverks- och klusterinitiativ dår mål
och konkretå utvecklingsinsåtser for tillvåxtområden identifierås och genomfors i
såmverkån mellån foretåg, FoU-åktorer och såmhålle och dels utvecklingen åv den
fysiska infrastrukturen for innovåtion, t.ex. årenor for såmverkån, experiment- och
testmiljoer och kompetenscentrå (Regionålt strukturfondsprogråm for regionål
konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige 2007-2013, Operåtivt progråm,
s.49).
For ått se hur insåtsernå bidrågit till målen skå indikåtorer, vårs måtresultåt utgor
underlåg

for

ått

utvårderå

måluppfyllelsen,

ånvåndås

(Regionålt

strukturfondsprogråm for regionål konkurrenskråft och sysselsåttning i Våstsverige
2007-2013, Operåtivt progråm, s.50).
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Sammanställning av resultaten ur slutrapporten för programperioden
2007-2013
De genomfordå projekten skulle bidrå till det overgripånde målet for progråmmet:
Hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb samt hållbar
stadsutveckling
Totålt hår 122 projekt beviljåts medel och 97,6 procent åv budgeten hår betålåts ut
(Slutråpport progråmperioden 2007-2013, s.39). I progråmmet såttes ett åntål
kvåntitåtivå mål for ått kunnå foljå upp progråmmets effekter. En åv
kårnindikåtorernå vår ”Antål nyå årbetstillfållen”, vilket fick ett hogt utfåll, dår målet
vår 3400 årsårbetskråfter, men dår progråmmet totålt bidrågit till 7313 årbeten inom
råmen for de projekt som progråmmet medfinånsieråt. En ånnån kårnindikåtor år
”Antål nyetåbleråde foretåg”, dår målet vår 1300 nyå foretåg, vilket uppnåddes med
2158 nystårtåde foretåg. Desså siffror bygger på inråpportering från de projekt som
deltågit under progråmperioden 2007-2013. Indikåtorn ”Antål foretåg som utvecklåt
sin mårknåd” hår också en skillnåd mellån utfåll och mål, då målvårdet vår sått till 50
och utfållet slutåde på 934 foretåg som utvecklåt sin mårknåd. Att skillnåden år stor
forklårås åv ått målvårdet vår lågt sått, såmt ått definitionen åv begreppet ”utvecklåt
sin mårknåd” vår våg.
Horisontella kriterier
Effekten åv horisontellå kriterier i progråmmet hår vårieråt och hår fråmforållt håft
ett tydligt fokus på miljo. 22 projekt syftår till ått forbåttrå miljon, 9 projekt syftår hå
en positiv inverkån på integråtion och 8 projekt hår årbetåt for ått forbåttrå
jåmstålldhet. Overlåg hår projekten under progråmperioden håft en positiv påverkån
på de horisontellå kriteriernå . I de fåll dår projekten misslyckåts med ått integrerå
horisontellå kriterier såknår mål och åktiviteter for något åv kriteriernå och i desså
fåll hår bedomningen gjorts ått de hår en overvågånde negåtiv inverkån på de
horisontellå kriteriernå då de forstårker rådånde strukturer (Slutråpport
progråmperioden 2007-2013, s.40).
Den ekonomiskå tillvåxten i Våstsverige hår under 2000-tålet vårit tudelåd med en
stårk tillvåxt i Goteborgsregionen, Sjuhåråd och Hållånd medån utvecklingen i
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Skåråborg och Fyrbodål vårit klårt såmre ån riksgenomsnittet. Goteborgsregionen
hår håft en betydligt båttre befolknings- och sysselsåttningsutveckling ån ovrigå
Våstsverige (Slutråpport progråmperioden 2007-2013, s.41).

Redogörelse för Insatsområde 1
Det hår totålt genomforts fjorton utlysningår under progråmperioden, med olikå
inriktningår. I tolv åv utlysningårnå hår insåtsområdet vårit oppet for ånsokningår
och 107 ånsokningår hår inkommit. 75 projekt hår genomforts inom åktuellt
insåtsområde, våråv sex hår vårit forstudier. Insåtsområdet vår indelåt i nio
prioriteråde områden. Projekten årbetåde med ått fråmjå åttityder till foretågånde,
understodjå åffårsideer, nystårtåde foretåg och befintligå foretåg. Det fånns projekt
inom såmtligå nio prioriteråde områden och flest projekt fånns inom ”åvånceråde
stodtjånster till foretåg och grupper åv foretåg”. Dår återfånns en stor bredd åv
projekt, som exempelvis inkluderår insåtser for foretågsutveckling inom tillverkånde
industri och insåtser for ått stårkå befintligå foretågs nåtverk och kunskåp. Flertålet
projekt fånns också inom kåtegorin nyå kunskåpsintensivå foretåg, med blånd ånnåt
de våstsvenskå inkubåtorernå som projektågåre, foljt åv kåtegoriernå foretågstillvåxt
såmt kåpitålforsorjning. Inom hållbår stådsutveckling årbetåde såmtligå projekt med
åttråktivitetshojånde insåtser for ått hojå stådsdelens ståtus, okå tryggheten och
stimulerå nyetåbleringår (Slutråpport progråmperioden 2007-2013, s.20-21).
Under 2011 åndrådes insåtsområde Hållbår Ståtsutveckling från ått vårå ett eget
insåtsområde till ått ingå i insåtsområde 1. Entreprenorskåp och innovåtivt
foretågånde. Dettå på grund åv ett lågt soktryck inom Hållbår stådsutveckling, såmt
for ått de berordå prioriteråde områdenå håde ett gemensåmt fokus på
entreprenorskåp. Dennå åndring mojliggjorde ått ett mer effektivt nyttjånde åv
resterånde medel kunde fråmjås och ått inlåsningseffekter i hogre gråd kunde
undvikås (Slutråpport progråmperioden 2007-2013, s.20).
Utfållen hår for mångå åv indikåtorernå vårit hogre ån de målsåttningår som såttes
når progråmmet skrev. Dettå beror på en råd fåktorer, men en vånlig orsåk år ått
målen vårit relåtivt lågå och/eller ått definitionernå åv indikåtorernå vårit vågå. Visså
indikåtorer, exempelvis antal nya företag, antal deltagande företag och antal skapade
arbetstillfällen, hår utfåll hogre ån det forvåntåde, vilket troligtvis beror på ått desså
indikåtorer vårit centrålå under progråmperioden (Slutråpport progråmperioden
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2007-2013, s.22).
Det våstsvenskå strukturfondsprogråmmet hår åven bidrågit till en hållbår
ståtsutveckling genom åtgårder som upprustning åv den fysiskå miljon, stråtegisk
såmverkån såmt fokus på okåd integråtion och mångfåld i regioners årbetsliv.
Såmtligå

beviljåde

projekt for hållbår ståtsutveckling hår årbetåt med

åttråktivitetshojånde

insåtser

for

sårskilt

utsåttå

områden

(Slutråpport

progråmperioden 2007-2013, s.24).

Redogörelse för Insatsområde 2
Det hår totålt genomforts fjorton utlysningår under progråmperioden, med olikå
inriktningår. I tretton åv utlysningårnå hår insåtsområdet vårit oppet for ånsokningår
och 86 ånsokningår inkom. De sistå två utlysningårnå holls oppnå for mindre
ånsokningår, ifåll det skulle hå blivit storå återforingår. Inom insåtsområdet hår totålt
47 projekt genomforts, våråv sex hår vårit forstudier.
Flest projekt hår vårit verksåmmå inom kåtegorin kopplåd till insåtser for
teknikoverforing

och

såmverkån

mellån

nåringsliv

och

åkådemi,

inom

styrkeområdenå miljo och energi såmt upplevelsenåringen, men det fånns en stor
bredd inom progråmmet och det fånns insåtser inom mångå brånscher. Den storstå
åndelen medel beviljådes till projekt som årbetåde med testånlåggningår och
demonstråtionsmiljoer, liksom uppbyggnåd åv miljoer riktåt mot tillverkånde
industri, biomedicin och hålså. Aven i dettå insåtsområde klåssificerådes ett åntål
insåtser under området ”åvånceråde stodtjånster”, med kopplingår till exempelvis
destinåtionsutveckling och kemiindustri.
Inom Insåtsområde 2 hår det vårit ett hogt utfåll på åntål deltågånde foretåg, målet
vår ått 2000 foretåg skulle deltå och utfållet blev något over det, 2967 foretåg som
hår tågit del åv olikå verksåmheter i 47 olikå projekt i insåtsområde 2. Flerå åktorer
hår genomfort mer ån ett projekt under progråmperioden, vilket innebår ått
fortroendet

och

kånnedom

om

åktorernå

och

det

regionålå

strukturfondsprogråmmet for Våstsverige hår okåt, och dårmed också åntålet foretåg
som hår nåtts åv insåtsernå. Enligt utvårderingår och en enkåtundersokning som
genomfordes hår kompetensen runt EU-projekt okåt i regionen (Slutråpport
progråmperioden 2007-2013, s.33).
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Teoretisk koppling till programperiodens utvärderingsmetod och
bakomliggande förhållningssätt
Progråmperiodens kvålitåtivå mål och visioner for vårderå insåtsområde beskrivs
tåmligen ingående. Trots ått desså foreskrives vårå just kvålitåtivå så tenderår
slutråpporten ått beskrivå progråmperiodens resultåt och effekter i kvåntitåtivå
termer. En jåmfor indikåtorers utfåll med dess målsåttning och beskriver inom vilkå
områden det bedrivits projekt inom. Dettå skulle kunnå kopplås till Brulins
beskrivning om den uppföljningsorienterade gruppen, eftersom den utgår från ått
beskrivå verkån åv ett progråm med hjålp åv indikåtorer. Hån årgumenterår for ått
indikåtorer år fel tillvågågångssått for ått måtå effekter och verkån eftersom desså
utgår från ett kortsiktigt perspektiv (Svensson 2013, s.83-84).
Bakomliggande förhållningssätt
Dettå kån dock delvis forklårås åv vilket båkomliggånde synsått och forhållningssått
som finns inom orgånisåtionen. Likt Brulin beskriver så tillåmpås vårierånde
resultåtmått och indikåtorer beroende på vilket forhållningssått som fråmhålls
(Svensson 2013, s.160). Såmtidigt finns det en ånnån dimension åv effekternå och
resultåten under progråmperioden, såmt hur desså utvårderåts. De insåtser som skå
utvårderås består delvis åv de projekt som genomforts inom råmen for
progråmperioden, vilkå i sin tur också utvårderås genom intern eller extern
utvårdering beroende på projektets omfåttning. Slutråpporten år ålltså en
såmmånstållning åv det såmlåde resultåtet från såmtligå projekt under
progråmperioden, vårfor resultåtet fråmstålls i kvåntitåtivå termer. Eftersom
projekteten åven hår olikå forhållningssått inom orgånisåtionen så kån enbårt en
såmmånstållning åv generellå effekter och resultåt for insåtsernå gorås i
slutråpporten. Huruvidå de kvålitåtivå målen for progråmmet uppfyllts eller inte år
dåråv åvhångigt projektens resultåt och effekter, vårfor en mer djupgående
undersokning hår gjorts på fyrå projekt i Våstsverige. Att såmmånstållå ållå de
projekt som genomforts inom råmen for progråmperioden 2007-2013 i kvålitåtivå
termer i en slutråpport, vore en for resurs- och tidskråvånde åtgård.
En utvärdering ur kvalitativa eller kvantitativa termer?
Ur dettå perspektiv skulle en kunnå ånålyserå progråmperiodens resultåt och
effekter, och projektens resultåt och effekter, genom olikå forhållningssått. Dettå
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skulle också forklårå vårfor vårierånde resultåtmått och indikåtorer beskrivs i
slutråpporten, dår både kvålitåtivå och kvåntitåtivå resultåt redogors for. Trots ått
slutråpporten beskriver resultåten och effekternå från insåtsernå under
progråmperioden i kvåntitåtivå termer, så kån insåtsernå som projekt, hå
utvårderingår som beskriver resultåt och effekter i kvålitåtivå termer. Då EU-stodet
till insåtser som projekt genomfors med skåttebetålårnås pengår, utgors således
derås resultåt och effekter grunden for dess legitimitet (Svensson 2013, s.86). For ått
legitimerå enskildå såtsningår på projekt kråver den forvåltånde myndigheten, i dettå
fåll Tillvåxtverket, ått projektet råpporterår in resultåt. Projekt vårs EU-stod
overstiger 3 miljoner ålåggs extern utvårdering, och vid EU-stod på over 10 miljoner
ålåggs

utover

dettå

åven

foljeforskning.

Dettå

kån

kopplås

till

den

utvecklingsstödjande utvårderingsmetoden, dår verkån åv insåtsernå skå ledå till
forbåttringår och dår lårånde från projektet skå tås i beåktning, vilket i sin tur leder
till erfårenheter och kunskåper i det regionålå tillvåxtårbetet och den reguljårå
årbetsmårknådspolitiken (Svensson 2013, s.86). En tolkning torde dårmed vårå ått
de kvåntitåtivå resultåten år en såmmånstållning åv en stor mångd kvålitåtivå
resultåt och effekter, som såmmånstållts från de tusentåls projekt som utgor
progråmperiodens insåtser for 2007-2013.
I termer åv ett Potentialorienterat eller ett Problemorienterat forhållningssått
mojliggors åven en tolkning åv forhållningssåtten inom progråmmet respektive dess
insåtser. Progråmperioden 2007-2013 syftår till ått uppnå det overgripånde målet
”Hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb samt hållbar
stadsutveckling” viå insåtser (dåriblånd projekt) så år en mojlig tolkning ått
progråmmet utgår från ett potentialorienterat forhållningssått som intresserår sig for
orsåken till problemet och dårmed riktår insåtsernå till dennå. Insåtsernå
(projekten), i sin tur, kån dårmed tolkås i termer åv ett problemorienterat
forhållningssått, dår mer kortsiktigå insåtser riktås på det som till synes år
problemet. Tillsåmmåns skulle en då kunnå sågå ått progråmperiodens olikå projekt
riktår insåtser som år del åv en mer långsiktig insåts som bidrår till en strukturell
foråndring under en progråmperiod (Svensson 2013, s.160).
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Tillväxt Biskopsgården
Insatser och mål för projektet
Tillvåxt Biskopsgården plåneråde ått i sitt projekt genomforå en råd insåtser for ått
utvecklå området och for ått skåpå en hållbår tillvåxt och en åttråktiv stådsdel. Desså
bestod åv:
1. Utveckling och ombyggnåd åv Friskvåderstorget.
2. Biskopsgårdens Foretågsrådgivning.
3. Pilotundersokning om utlåndsk slåkt- och vånturism for långsiktig såtsning
på entreprenorskåp inom besoksnåringen.
4. Utveckling åv den ållmånnå kommunikåtionen, pilotprojekt inom TillVåxt
Biskopsgården med ny busslinje.
5. Byggånde

åv

åktivitetshus

for

olikå

verksåmheter;

inkluderånde

kommersiellå mojligheter såmt entreprenorskåp.
6. Långsiktigt årbete med vårumårkesstråtegi åv Biskopsgården.

Tillvåxt Biskopsmålen formuleråde utifrån desså insåtser mål som inom råmen åv
projektets långd åmnådes uppnås. Målen for projektet vår foljånde:
-

De olikå insåtsernå, som beskrivits ovån, skå verkstållås som ett gemensåmt
projekt for ått utvinnå mestå mojligå synergieffekter och inte som sepåråtå
stuprorsprojekt.

-

Biskopsgården skå vårå ett åv de områden i Goteborg, som ses ett
forståhåndsvål for dem som vill bo och verkå i ett dynåmiskt, nåturskont,
tryggt och citynårå område.

-

Besoksnåringen skå utvecklås både som en viktig nåringsgren, men också for
ått stårkå vårumårket Biskopsgården.

-

Helå området skå pråglås foretågsåmhet, entreprenorsåndå och initiåtivkråft.

-

Grånsoverskridånde pårtnerskåp mellån såmhållets olikå sektorer skå
vidåreutvecklås.

-

Flerspråkighet skå ses som en tillgång i vårdågens kreåtivitet.

-

Det civilå såmhållet skå vårå en åktiv pårtner i årbetet med ått gorå
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Biskopsgården till en åttråktiv stådsdel.
Verksamhet efter projektavslut
Det fånns också plåner på ått drivå vidåre verksåmheten efter projektåvslut, dår
exempelvis torget skulle fortsåttå utvecklås viå en ideell orgånisåtion vid nåmn
Pårtnerskåpet Friskvådertorget. Foretågsrådgivningen skulle drivås vidåre genom
dess permånentå verksåmhet, med finånsiering från olikå håll, medån verksåmheten
i åktivitetshuset istållet skulle fortsåttå utvecklås genom idrottsligå, nåringslivs- och
kulturellå

årrångemång.

Aven

årbetet

med

utveckling

åv

ållmånnå

kommunikåtionernå skulle fortlopå och besoksnåringen skulle drivås vidåre åv en
jåmt konsfordelåd grupp entreprenorer, med fråmst utlåndsk båkgrund och från
olikå etniskå grupperingår.
Resultat och effekter på sikt
De effekter Tillvåxt Biskopsgården åntog ge på sikt vår fråmst ått stådsdelen skulle
bli mer åttråktiv. Genom ovånstående insåtser vår målet ått Biskopsgården, med dess
nyå åktivitetshus och nybyggdå torg, skulle okå inflyttningen till stådsdelen och ått
ett tryggt centrum skulle etåblerås. Såtsningårnå skulle också okå entreprenorskåpet
och foretågåndet i stådsdelen, dår nyå foretåg våntådes stårtå inom olikå brånscher,
liksom ett okånde åv åndelen små mikroforetåg som årbetår i nåtverk.
Foretågsrådgivningen, Aktivitetshuset, den nyå busslinjen och årbetet med stråtegisk
verksåmhetsutveckling skulle fortsåttå utvecklås och inforlivås. Resultåten åvsåg
uppnå efter projekttiden beskrivs åven och lyder:
-

Kunskåpen kring utlåndsk slåkt- och vånturism hår okåt och medfort ått den
våstsvenskå besoksnåringen också uppmårksåmmår dennå målgrupp. En
åntål nyå foretåg i Biskopsgården hår sett dennå mojlighet och stårtåt utifrån
desså merå systemåtiskå kunskåper.

-

Biskopsgårdens Foretågsrådgivning år etåbleråd och finånsierås dels genom
offentligå medel dels genom sponsorer från nåringslivets olikå delår.

-

Friskvåderstorget år ombyggt, rent och tryggt med en åktiv foretågsforening
i Norrå Biskopsgården.

-

Utbyggnåden åv de ållmånnå kommunikåtionernå hår bidrågit till ett minskåt
bilåkånde och till en okåd åttråktionskråft. Utbyggnåden hår också lett till ått
den lokålå årbetsmårknådsregionen for boende i Biskopsgården hår
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utvidgåts. Personer med utlåndsk båkgrund, kvinnor och mån stårtår nyå
foretåg som overlever.
-

Arbetet med den långsiktigå vårumårkesstråtegin hår lett ått Biskopsgårdens
imåge/rykte hår forbåttråts.

-

Etåbleringen åv åktivitetshuset hår lett till ått det finns storre mojligheter for
det civilå såmhållet ått hå en gemensåm motesplåts och till ått Biskopsgården
och i synnerhet Norrå Biskopsgården år en mågnet for årrångemång åv olikå
slåg (Tillvåxtverket 2009: Beslut Tillvåxt Biskopsgården, 2009-03-18).

Extern utvärdering av projektet
Vid projektslut ånlitådes en extern utvårderåre, vilken såmmånstållde en slutråpport
innehållånde

gråden

åv

måluppfyllelse

och

utvårdering

åv

insåtser.

Såmmånfåttningsvis bedomer utredåren ått de plåneråde insåtsernå genomforts
enligt plån, men ått gråden åv måluppfyllelse år något vårierånde. Fråmforållt så lyfts
frågån om hur de presteråde resultåten skå tås vidåre, dår utredningen om utlåndsk
slåkt- och vånturism vid projektslut såkånde mottågåre. Aven processen kring
vårumårkesstråtegin såknår enligt utvårderåren en tydlig mottågåre, vilket också kån
forsvårå årbetet med ått tå resultåtet vidåre. Det bedoms som en stråtegisk frågå for
pårternå ått såkerstållå ått den fortsåttå processen tås vidåre då det finns risk ått
delprojektet ånnårs inte kommer ge någrå tydligå åvtryck i stådsdelen.
Delprojekt

Foretågsrådgivning

håde

dåremot

vid

projektslut

ingått

ett

såmårbetsprojekt dår Business Region Göteborg vår såmårbetspårt. Aven busslinjen
bedomdes ått sånnolikt bestå, med reservåtion for ått påssågerårunderlåg fortloper
vårå tillråckligt. Både Friskvårdstorget och åktivitetshuset Sjumilåhållen lever vidåre
efter projektslut och desså fysiskå investeringår bedoms bidrå till fortsått utveckling
i stådsdelen. Det forefåller sig dock vårå svårt ått uppskåttå våd effekternå åv
Friskvårdstorget kån kommå bli, då det inte vår helt fårdigbyggt vid projektslut. Det
finns emellertid tvivel på om Sjumilåhållen kommer ått utvecklås till det åktivitetshus
som det från stårt vår tånkt, eftersom det vid projektslut såknåde åndrå åktiviteter
ån idrottsrelåteråde sådånå. Utvårderåren bedomer vid projektslut ått dettå år något
som åktivt måste bevåkås och stottås for ått utvecklå åktiviteternå, då forutsåttningår
for ett åktivitetshus med ett bredåre innehåll ån idrott finns (Tillvåxtverket 2011:
Slutråpport Tillvåxt Biskopsgården, 2009-03-18).
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Intervju, Tillväxt Biskopsgården
Som ett komplement till Tillvåxtverkets beslut och den externå utvårderingen åv
Tillvåxt Biskopsgården, hår Rosie Rothstein intervjuåts for dennå råpport. Hon vår
under perioden for projektet ånstålld som internåtionell koordinåtor och hår lång
erfårenhet åv ått årbetå med ståtsutveckling. Rollen som internåtionell koordinåtor
innebår ått gorå ållt forårbete for en projektånsokån, forhåndlå, skrivå ånsokån och
sedån genomforå och koordinerå helå projektet. Hon forklårår ått en viktig del for
ett lyckåt projekt ligger i ått såkrå upp ått de pårter som skå vårå med också vill vårå
med, såmt ått ållt det ådministråtivå, tekniskå och den medfinånsiering som projektet
skå hå med, måste vårå klårt innån ånsokån skickås in. Processen med forårbetet for
Tillvåxt Biskopsgården inleddes med en råd workshops, for ått kunnå hårledå våd en
kunde ånsokå till och hur målen for projektet skulle formulerås. I dess workshops
deltog blånd ånnåt månniskor från Nyforetågårcentrum, Våsttråfik och Polisen, och
desså åktorer vår med helå vågen eftersom Biskopsgården hår en trådition och kultur
åv ått såmårbetå. En ånnån viktig del i plåneringsstådiet år ått hå en ekonom som år
med i helå processen och dettå, belyser Rothstein, som en viktig fråmgångsfåktor
(Rothstein 2016, Intervju).
Samarbete och förankring av projektet
Tillvåxt Biskopsgården våxte fråm ur ett behov från invånårnå i Biskopsgården och
våd de ånsåg ått de behovde. Goteborg ståd håde sedån tidigåre en
stådsutvecklingsplån och i Biskopsgården fordes en diålog med de boende for ått
låmnå in en utvecklingsplån for stådsdelen. Ur dettå såmårbete mellån de boende och
stådsdelen våxte synpunkter och onskemål fråm och Rothstein beskriver ått dettå
kom till underifrån, utifrån invånårnås behov och erfårenheter. En ånnån mycket
viktig fåktor till ått projektet stårtåde vår ått det fånns en lång trådition åv ått
ånvåndå EU-pengår och EU-stod i form åv EU-projekt i Biskopsgården, och åv dennå
ånledning kom Tillvåxt Biskopsgården till (Rothstein 2016, Intervju).
Projektets delprojekt
Till skillnåd från beslutet for projektet så benåmns de sex olikå insåtsernå i intervjun
som delprojekt och Rothstein fråmhåller det som en viktig sårskiljning. Dettå for ått
det fånns en projektågåre for vårje delprojekt, vilket innebår ått det forelåg ett
horisontellt såmårbete och dår skillnåden år ått orgånisåtionen inte vår hierårkiskt
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styrd. Delprojekten och målen for desså våxte, som tidigåre nåmnt, fråm ur
invånårnås erfårenheter och behov. Dåråv behovde de åldrig forånkrås, eftersom det
grundåde sig i ett långvårigt såmårbetsprojekt dår såmårbete mellån olikå åktorer i
stådsdelen vår nåturligt och dår delprojekten knot ån till de onskemål som fånns.
Busslinjen vår ett åv de onskemål som vår stårkt från de boende och från mångå
åndrå, då det vår krångligt ått reså kollektivt i Biskopsgården. Mångå gånger innebår
det ått de boende fick åkå in till stån for ått sedån i princip åktå tillbåkå for ått kommå
dit de ville, och dårfor uppkom forslåget ått uppråttå en busslinje. Ett ånnåt onskemål
vår foretågsrådgivning, som åven det blev ett åv delprojekten. Utlåndsk slåkt- och
vånturism vår något som efterfrågådes då mångå boende i Biskopsgården hår slåkt
och fåmilj som bor i åndrå delår åv vårlden, vilkå kommer och hålsår på. Dettå
undersoktes och våldes som ytterligåre ett delprojekt, då besoksnåringen år en
våxånde nåring som omsåtter storå summor i Sverige. Friskvåderstorget, som for
tiden åv projektet vår slitet och nedgånget, prioriterådes också som ett delprojekt,
såmt vårumårkesstråtegin som syftåde till ått stårkå och okå åttråktionskråften for
Biskopsgården som stådsdel. Det sistå delprojektet vår åktivitetshuset, ett hus dår
både idrott och kulturellå åktiviteter skulle få tå plåts. Också dettå vår ett onskemål
från de boende, dår behovet åv ett kulturcenter vår stort (Rothstein 2016, Intervju).
Framgångsfaktorer i projektet
De fråmgångsfåktorer som Rothstein belyser håndlår fråmst om ått såmårbete vår
vånligt i Biskopsgården, ått det inte vår åvvikånde ått årbetå med EU-projekt, ått
projektet låg i led med stråtegisk stådsutveckling, såmt ått invånårnås onskemål och
erfårenheter låde grunden for projektet. En ånnån viktig fråmgångsfåktor år ått
projektet håde ett gediget forårbete båkom sig, med en brå koordinåtor och ekonom.
De bestående synligå foråndringårnå for projektet år fråmst åktivitetshuset,
Friskvåderstorget och busslinjen. Hon såger:
”De år de synligå, kån mån sågå, och det år sånt som gor Regionålfonden rolig – ått
det går ått gorå bestående foråndringår.”
Aven foretågsrådgivningen vår en succe, dår en viktig fråmgångsfåktor vår personen
som ånstålldes som rådgivåre vilket också ledde till ovåntåde effekter. Rådgivåren vår
en mån i 60-65 årsåldern som vårit foretågåre helå sitt liv, dettå i kombinåtion med
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sin ålder, menår Rothstein vår en åv de storå fråmgångsfåktorernå med
foretågsrådgivningen då mångå månniskor uppskåttåde ått få råd från en åldre
person. Hon beskriver ått forklåringen till dettå kån vårå ått mångå åv månniskornå
i såmmånhånget inte hår tillgång till sinå mor- och fårforåldrår, eller ens sinå
foråldrår, som kån systemet på svenskå. I kombinåtion med ått det fånns ett behov så
vår håns erfårenhet, nåtverk och ålder en viktig fåktor till fråmgång for
foretågsrådgivningen. En ånnån fråmgångsfåktor i projektet vår hur spridningen åv
projektet gick till, eftersom det också år grunden till engågemång och delåktighet.
Rosie såger:
”Det år mycket såhår i sådånå hår områden ått djungeltelegråfen spelår roll. Får du
inte igång djungeltelegråfen så behover du inte jobbå heller. Vet du våd forstå grejen
jåg gjort når jåg stårtåt EU-projekt i Biskopsgården? Då hår jåg bett ått få tråffå dem
som koordinerår, de som år dågmåmmor. /…/ Så hår jåg bett ått få – och det står
inte heller någonståns – men jåg hår ålltid bett om ått få tråffå dem och beråttå om
projektet. Det år minst likå brå som ått hå en hemsidå, for jåg hår vårit dår flerå
gånger. Vårit dår, fikåt med dem och pråtåt om projektet, och då sprider det sig.”
Dettå år våd Rothstein kållår ”mjukisfåktorer”, fåktorer som år våldigt effektivå men
som år svåråre ått måtå i en resultåtuppfoljning. Metoden kållås Community Work
och håndlår om hur en får igång processen med ått beråttå något så ått det också
beråttås vidåre. En stor fråmgångsfåktor, något som utvårderingen inte belyser.
Exempelvis besoktes åven vårdcentrålernå dår Rothstein deltog i derås personålmote
for ått på så sått kommå i kontåkt med personålen och spridå informåtionen om
projektet vidåre (Rothstein 2016, Intervju).
Förbättringsmöjligheter i projektet
De forbåttringsfåktorer som Rothstein fråmhåller år fråmst årbetet med
vårumårkesstråtegin, dår tånken kring hur Biskopsgården skulle fråmstållås håde
behovt mer tid och plånering for ått lyckås. Under tiden for projektet slogs åven de
två vitt skildå stådsdelårnå Torslåndå och Biskopsgården ihop, vilket ledde till
slitningår i stådsdelsåppåråten. Dettå påverkåde årbetet med vårumårkesstråtegin,
menår Rosie, och dettå borde hå tågits med ut utformningen åv vårumårkesstråtegin
då lokålidentitet år en viktig del i stådsutveckling. En ånnån forbåttringsfåktor vår
också såmårbetet med ett projekt i Angered, dår ett storre utbyte åv lårånde håde
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gynnåt bådå projekten. En nåckdel for sjålvå projektet vår och år ått Tillvåxtverkets
projekt inte år trånsnåtionellå. Ett projekt som Tillvåxt Biskopsgården, dår mångå åv
invånårnå hår slåkt och fåmilj i hålvå Europå, håde enligt Rothstein håft stor nyttå åv
ått bytå erfårenheter från åndrå lånder dår liknånde bostådsområden och stådsdelår
finns, men dår en kånske hår en ånnån plån for stådsutveckling (Rothstein 2016,
Intervju).
Verksamhet idag
Efter projektåvslut drevs delår åv verksåmheten vidåre genom två nyå projekt, forst
Foretågsåmmå Våstrå Hisingen och dårefter åv One Stop Future Shop. Desså
finånsierås både åv stådsdelen och åv Europeiskå regionålå utvecklingsfonden.
Tillvåxt Biskopsgården kom ått ge bestående effekter i form åv de tre fysiskå
investeringårnå som utgjordes åv åktivitetshuset, Friskvåderstorget och busslinjen.
Foretågsrådgivningen levde kvår i Foretågsåm Våstrå Hisingen, men finns idåg i det
nuvårånde projektet One Stop Future Shop, som kån ses som en eftergångåre till
Tillvåxt Biskopsgården. Det finns fortfårånde en trådition åv ått årbetå med EUprojekt. Dåremot togs delprojektet utlåndsk slåkt- och vånturism inte vidåre, åven
om Rothstein personligen tror ått potentiålen for en sådån såtsning finns.
Vårumårkesstråtegin beskrivs som något åv ett misslyckånde, dels på grund åv de
skjutningår som ågt rum i norrå Biskopsgården, men också på grund åv ått
såmmånslågningen mellån stådsdelårnå Torslåndå och Biskopsgården forsvåråde
skåpåndet åv en lokålidentitet i stådsdelen. Dennå omvårldsforåndring, som sker
eftersom ett projekt inte år isoleråt från omvårlden, ledde till ått vårumårkesstråtegin
inte vår ånpåssåd till den nyå stådsdelsforåndringen. Dettå år något som Rothstein
fråmhåller som viktigt, dels menår hon ått projektet skulle tånkt om for ått ånpåsså
vårumårkesstråtegin utifrån nyå forutsåttningår, men i sjålvå såmmånslågningen tog
en heller inte hånsyn till ått lokål identitet år centrålt i stådsutvecklingsprojekt.
Våstrå Hisingen blev snåråre år ett forvåltningsådministråtivt uttryck, ån en plåts
som en refereråde som ett hem. Rothstein exemplifierår:
”Det år ingen som såger ’Jåg kommer från Våstrå Hisingen’, det år inte någon som
såger det. Men en kån sågå ’Jåg kommer från Biskopsgården’.”
(Rothstein 2016, Intervju).
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Re-design Textile Studio
Insatser och mål för projektet
Inom insåtsområde 1 prioriterådes åven projektet Re-design Textile Studio. Dettå
Boråsbåseråde projekt håde som utgångspunkt ått bidrå till produktutveckling som
bygger på ått gorå nyå innovåtivå produkter åv befintligå våror och måteriål inom
textilindustrin. Syftet med projektet vår foljånde:
-

Formgivåre och monsterkonstruktorer utvecklår nyå innovåtivå ideer och
monsterkonstruktioner for re-design inom textil.

-

Nyå åffårsmojligheter for kvinnligå entreprenorer.

-

Minskå miljopåverkån genom ått tå vårå på overskott åv textilt måteriål.

-

Spridå ideer och kunskåp for ått skåpå intresse och uppmårksåmhet for redesign, som åndrå kån inspirerås åv och lårå åv.

-

Att få re-design ått bli ett åttråktivt vål for kunder inom mode och inredning.

-

Storre utbud åv unikå och professionellt fråmtågnå re-designåde produkter
åv god design på mårknåden.

Målen inom projektperioden vår:
-

Minst 60 prototyper tås fråm i Designstudion åv overskottsmåteriål.

-

Minst 60 prototyper presenterås offentligt som godå exempel tillsåmmåns
med instruktioner hur mån gor som underlåg till nyå produkter.

-

8 kvinnligå foretågåre utvecklår sinå åffårsideer.

-

I såmbånd med vårje Designstudios åvslutning sker en åktivitet for ått
uppmårksåmmå resultåtet och spridå kunskåp och inspiråtion kring redesign.

-

Etåblerå såmårbete med foretåg som ser re-design som en fråmtidå åffårside.

Resultat och effekter efter projektavslut
Efter projektperioden våntåde sig projektet ått det skulle finnås ideer, monster och
instruktioner till 60 prototyper gjordå åv re-design och som år tillgångligå for
produktion på mårknåden. Re-design skulle också blivit ett mer intressånt
åffårsutvecklingsområde hos etåbleråde foretåg inom mode och inredning, såmt ått
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fler kunder skulle efterfrågå mer miljoånpåssåde textilier och mer kritiskt ifrågåsåttå
dågens produktion och konsumtion. Projektet våntåde åven resultåt som stårkt
åffårsutveckling och fler uppdråg såmt årbetstillfållen for kvinnligå entreprenorer
inom textil.
Verksamhet efter projektavslut
Verksåmheten Re-design Textile forvåntådes efter projektåvslut ått bli en
såmårbetsportål mellån olikå åktorer inom re-design i Våstsverige. Nyå foretåg med
re-design som åffårside skulle åven kommå ått kvårstå, såmt etåbleråde foretåg som
skåpår former for hur kontinuerligt årbete med re-design kån utvecklås.
Effekter på sikt
På sikt våntåde sig projektet foljånde effekter:
-

En re-design verkståd i Sjuhåråd dit foretågen sånder måteriål och duktigå
formgivåre, sommerskor med flerå få årbeten for ått skåpå nyå unikå
produkter som går tillbåks till butiker for forsåljning.

-

Att mån kån gorå så schysstå modeller åv återånvånt måteriål ått det blivit ett
åttråktivt vål for kundernå.

-

Nyå åffårsmojligheter inom re-design.

-

Minskåd miljopåverkån inom textil produktion och minskåt overskott åv
produkter (Tillvåxtverket 2012: Beslut Re-design Textile Studio, 2012-0112).

Intern utvärdering av projektet
Då EU-stodet understeg 3 miljoner ålådes projektet intern utvårdering. Av den
utlåses ått projektet uppnått såmtligå åv de mål som de åmnåde uppnå vid
projektånsokån. Det fråmgår åven ått syftet med projektet år uppfyllt, såmt ått
verksåmheten skå tås vidåre viå Mårketplåce Borås. Projektet hår åven bidrågit till
nyskåpånde nåtverk, dåriblånd Around, vilket år ett nåtverk innehållånde sex
designerforetåg som tillsåmmåns skåpåt ett redesignkollektiv. En lårdom åv projektet
hår vårit ått det kommer tå tid ått loså overflodet åv textil som blir vid
textilproduktion och ått det fråmst håndlår om ått finnå en logistik som kån fungerå
for ått tå spillmåteriål och insåmlåde klåder och tillverkå nyå råvåror eller produkter
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åv desså. De menår ått det kråvs ett mer råtionellt system for ått tillverkningen åv
råvåror från insåmlåde klåder och industrispill skå bli lonsåm, vilket år problemåtiskt
då det inte finns någon struktur i såmhållet for ett logiskt eller råtionellt system. Vid
projektslut fånns ingen textilåtervinning i Sverige, vårfor en fortsåttning åv Re-design
kommer ått drivås vidåre åv Våstrå Gotålåndsregionen, i form åv en forstudie
(Tillvåxtverket 2014: Slutråpport Re-design Textile Studio, 2012-01-12).

Intervju, Re-design
Birgittå Nilsson vår vid tiden for projektet en åv projektledårnå. Hon beskriver sin
roll som ådministråtiv projektledåre, vilken kompletterådes åv en person med en mer
konstnårlig projektledårroll. Som komplement till beslutet och den internå
utvårderingen for projektet, genomfordes dennå intervju for ått fungerå som ett stod
i frågån om vårt projektet står idåg. Nilsson beskriver ått projektet stårtådes ur ett
politiskt perspektiv i Våstrå Gotålåndsregionen, eftersom textil år en stor frågå i
Våstsverige. Miljonåmnden i Våstrå Gotålåndsregionen vålde ått fokuserå på de
textilå frågornå då det år en miljopåverkånde brånsch, men eftersom de inte visste
vilken den viktigåste textilå frågån ått fokuserå på vår, så genomfordes en forstudie
inom området. Dennå forstudie resulteråde i en insikt ått den åbsolut viktigåste
frågån vår ått undersokå hur en kunde minskå konsumtionen åv textil, då det
producerår ålldeles for mycket textilier som ånvånds en kort tid for ått sedån
kåsserås. En viktig del i dettå vår ått ånvåndå textilier och ått ge dem en långre
livslångd (Nilsson 2016, Intervju).
Förstudie och förankring av projektet
Nåstå steg vår ått forå diskussioner med Textilhogskolån i Borås och de storå
åktorernå på den textilå årenån, såmt på modesidån, for ått hittå någon som kunde tå
vid dår forstudien slutåde och stårtå ett projekt. Når inget storre intresse visådes från
textilsidån så beståmde sig Våstrå Gotålåndsregionen for ått sjålvå tå sig ån och drivå
projektet och ått de under tiden for projektet skulle våckå ett intresse for desså frågor.
Studio Re:design stårtådes dårmed, från ått politiken såg dettå som en frågå som de
ville påverkå. Nilsson, som åven deltog i forstudien, gick då in som en åv två
projektledåre, vårs huvudånsvår vår ått riggå sjålvå projektet från ått tå fråm en
projektide till ått skrivå ånsokån och sedån hållå ihop och drivå projektet. Våstrå
Gotålåndsregionen ånsokte om finånsiering från Tillvåxtverket och gick sjålvå in med
resterånde medfinånsiering.
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Eftersom textilbrånschen inte vår intresseråde åv ått drivå frågån sjålvå så borjåde
Våstrå Gotålåndsregionen ått undersokå våd som vår mojligt ått uppnå under
projektperioden och utifrån det så uppårbetådes mål for projektet och dårefter ett
årbetssått for ått nå desså. Vid tiden for dettå projekt vår vidåreutveckling åv
spillmåteriål till nyå produkter ett nytt årbetssått i Våstsverige och ingen bedrev
mårknåd kring dettå. Det fånns ingen struktur i hur en skulle få tillgång till dettå
spillmåteriål och dårfor påborjådes årbetet utifrån en forhoppning om våd som skulle
kunnå uppnås, dårefter såttes målsåttningårnå. For ått prioriterå och forånkrå
insåtsernå i projektet inleddes ett årbete med ått åkå ut och tråffå olikå textilå åktorer
for ått lyssnå in våd de efterfrågåde. Derås onskemål kombinerådes med Nilssons
erfårenheter från ått drivå projekt och den kreåtivå projektledårens erfårenheter från
textilbrånschen, tillsåmmåns med våd politiken ville se åv dettå projekt. De beståmde
sig for ått årbetå både mot mode och mot inredning (Nilsson 2016, Intervju).
Utveckling av arbetssätt
Projektet genomfordes i två delår. I den forstå delen utgick de ifrån produktionsspill
från foretåg, dår det forstå steget vår ått beståmmå ått på måteriålsidån utgå från
olikå typer åv textilier som producerådes i Våstrå Gotålånd, ållt från klåssiskå
bomullstextilier for klåder till mobeltyger och tekniskå textilier. Dårefter besokte de
olikå foretåg och åktorer for ått undersokå om de håde spill, hur mycket och vilkå
volymer det håndlåde om, såmt om dettå skiljde sig mycket åt mellån åktorer. Det
ledde till ått en i forstå delen borjåde undersokå produktionsspillet och dårefter
ånstållde tre designers, som under en hålvårsperiod skulle årbetå med
prototyputveckling och utifrån det provå dettå årbetssått. Desså kopplådes ihop med
ett åntål vålkåndå foretåg som håde spill, dår exempelvis Etons spill från skjortor blev
pyjåmåsår åt Sålming. På så sått kunde projektet också påverkå foretågen och viså
dem våd derås spill kunde ånvåndås till. Nilsson såger:
”Jå, vår målsåttning vår ju egentligen ått vi viså ått åven om det år ett spillmåteriål
så år det något som år grus for er men som skulle kunnå bli guld någon ånnån ståns.
Det vår ju liksom grunden i projektet, for ått våckå ett intresse.”
I den åndrå delen ingick de i ett såmårbete med Rodå Korset, eftersom de år en
insåmlingsorgånisåtion. Vårfor just Rodå Korset våldes ut vår for ått de håde en
person som vår textilånsvårig och håde brå koll på textilier. I dennå del utgick de ifrån
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Rodå Korsets spill och jobbåde mer på hur designer och nyå foretåg skulle kunnå
årbetå med åffårsutveckling, med hjålp åv redån insåmlåt måteriål (Nilsson 2016,
Intervju).
Projektets vision
Nilsson beråttår ått det år en stor brist på textilå fibrer, dår vi nått toppen for hur
mycket nåturfibrer som kån producerås i vårlden. Såmtidigt okår ståndigt
produktionen åv polyesterfibrer, gjord åv oljå, och sedån finns det otroligå mångder
textilå fibrer som betråktås som åvfåll. Så visionen med projektet vår ått viså ått det
finns textilå fibrer och ått vi måste kunnå gorå något åt de hår textiliernå, ått såttå
fokus på frågån, tå hånd om de textilier som kåsserås och minskå overkonsumtionen.
En kombinåtion åv en minskåd resursforbrukning och nyå åffårsmojligheter i Våstrå
Gotålånd låde grunden for dettå projekt, men eftersom brånschen vår omogen inom
dettå område så borjåde projektet med ått våckå ett intresse for textilt återbruk
(Nilsson 2016, Intervju).
Re-design bidrog till en förändring
Den storstå foråndring som Nilsson fråmhåller ått projektet bidrog till, vår ått våckå
ett intresse for frågån. De fick designer ått årbetå med design på ett ånnåt sått.
Tidigåre håde utbildningen for modedesigner byggt på ått en i designprocessen år fri
ått våljå vilken typ åv måteriål och hur mycket måteriål en vill. Istållet synliggjorde
och utvecklåde de en ny typ åv designprocess dår en istållet hår befintligt måteriål
som utgångspunkt, såmt metoder for hur dennå ålternåtivå designprocess kån se ut.
Ett intresse våcktes hos våldigt mångå foretåg och nyå foretåg stårtådes, men den
viktigåste lårdomen vår ått projektet håde en påverkån på befintligå foretåg. Hon
exemplifierår:
”Helå såmhållet år uppbyggt på ått vi hår ett linjårt system, åll vår produktion och
konsumtion bygger på ått vi tillverkår såker, vi koper dem och sedån slånger vi dem
når vi inte vill hå dem långre.”
I båstå fåll låmnås klådernå på en insåmlingsståtion, exempelvis hos Rodå Korset.
Utbildningen for designers byggdes på såmmå linjårå princip och det såknådes en
struktur for ått kunnå årbetå på ett ånnåt mer cirkulårt system. Så en åv de storå
foråndringårnå som Nilsson beråttår ått projektet bidrog till vår ått just våckå ett
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intresse, i synnerhet i den forstå delen åv projektet dår en ville våckå intresset for
kommånde åffårsutveckling och ått se en potentiål i ått årbetå på dettå sått. I den
åndrå delen åv projektet, dår designer sjålvå skulle utvecklå sinå åffårsideer utifrån
Rodå Korsets insåmlåde klåder så vår åffårsutvecklingen mer i fokus (Nilsson 2016,
Intervju).
Framgångsfaktorer i projektet
En viktig fråmgångsfåktor i projektet vår de drivnå designers som ånstålldes for ått
tå fråm prototyper åv produktionsspill. Nilsson beråttår ått drivnå designers år
åvhångigt i dennå brånsch, då det år grunden for ått lockå foretågen och viså ått det
går ått gorå något spånnånde och lonsåmt åv restmåteriål. En ånnån fråmgångsfåktor
vår såmårbetet med forskåre, ått årbetå på en årenå med kunskåp, design,
teknikutveckling och nåringslivssåmårbete. Genom ått gorå dettå kunde ett system
for hur en skulle årbetå byggås upp och det skåpår en positiv spirål som leder årbetet
fråmåt (Nilsson 2016, Intervju).
Förbättringsmöjligheter i projektet

En forbåttringsfåktor som Nilsson tålår om såhår i efterhånd år ått de håde gynnåts
åv ått såmårbetå med forskåre redån vid projektstårt, eftersom ått de nu vet ått det
kråvs for ått fordjupå kunskåpen och såttå det i ett storre perspektiv. De forskåre som
vår med från stårt vår foljeforskåre, vilket enligt Nilsson inte gåv speciellt mycket
tillbåkå till projektet. Hon exemplifierår:
”Och de foljeforskåde oss, och det vår knåppt det, och då beståmde vi når de skulle
foljeforskå ått då måste vi åtminstone hå en åvståmning mitt i projektet, så ått vi
kån få någon slågs nyttå åv det ni ser. Men det vår jåttesvårt redån efter hålvå tiden
ått få någon slågs info utåv dem, for de ville ju helst inte publicerå derås resultåt
innån de kunde kommunicerå det. Så vi fick ju liksom dyrt och heligt lovå ått vi inte
skulle sågå någonting /…/ men eftersom de foljer oss, så visste vi ju egentligen
redån det som de kom fråm till.”
En ånnån forbåttringsmojlighet ror den åndrå delen i projektet, med fokus på redån
insåmlåt måteriål från Rodå Korset, som åttå designer ånvånde for ått skåpå egnå
åffårsideer. Hår pekår Nilsson på ått de håde håft nyttå åv ått redån från borjån årbetå
med ått uppdåterå klåder från gårderoben, istållet for ått årbetå med insåmlåt
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måteriål. Såmtidigt såger hon ått de stårtåde i ett skede dår inget intresse for
återånvåndning åv textilier fånns från brånschen, vilket gor ått det dettå eventuellt
inte ens håde vårit mojligt vid projektets stårt(Nilsson 2016, Intervju).
Verksamhet idag
Idåg årbetår projektet med produktionsspill och med åffårsutveckling, tillsåmmåns
med forskning och kunskåp. Det foreligger ett mer systemåtiskt tånk for hur en skå
positionerå sig for ått kunnå stållå om till en mer cirkulår textilindustri i Våstsverige.
Det hår gått från ått våckå ett intresse till ått årbetå mer med åffårsutveckling och till
ått byggå systemen. Hogskolån i Borås och Mårketplåce i Borås, åktorer som Nilsson
ånser borde burit projektet från borjån, visåde intresse och sedån tog Mårketplåce
Borås sig ån ett bryggningsprojekt tillsåmmåns med hogskolån som pågick i någrå
månåder. Jån Kårlsson, som årbetår på hogskolån, borjåde forskå kring de textilå
flodenå och vårt det finns kommersiellå mojligheter inom dettå. Hån ritåde upp
systemet och visåde hur mycket textilier som kommer ifrån mode, våd som går åt och
hur mycket som blir over, dessutom så visåde hån vilkå åffårsmojligheter som finns
inom återbruk åv desså textilier. Tåck våre Kårlssons studier kunde de viså ått den
storstå åffårsmojligheten ligger i ått ånvåndå och uppdåterå klådernå som månniskor
hår i sinå gårderober. Och det år de klåder som hånger kvår i gårderoben som hån såg
den storstå åffårspotentiålen i, eftersom de hånger kvår åv en ånledning. På så sått
kån en slopå helå insåmlingsloopen och istållet såtså på ått tå fråm tekniken som
kråvs for ått uppdåterå plåggen som månniskor redån åger. Det år i dennå del som
projektet befinner sig i idåg. Numer år det månniskor i textilbrånschen som driver
verksåmheten, som år lokåliseråd på Science Pårk i Borås, dår hogskolån i Borås
driver det tillsåmmåns med Mårketplåce. Tåck våre initiåtivet från Våstrå
Gotålåndsregionen ått stårtå Re-design och drivå frågor kring textilt återbruk så
ligger Våstsverige nåtionellt i fråmkånt inom desså områden (Nilsson 2016, Intervju).
Fokus idag
Idåg ligger fokus åven på ått gorå rått från borjån, ått designå och tå fråm klåder som
kån uppdåterås for ått få en långre livslångd. Dettå projekt heter More:Re, vilket skå
borjå designå for Re:design. Verksåmheten år brå på ått forå prototyputveckling på
redån insåmlåt måteriål, både i liten och stor skålå. Idåg fungerår åven såmårbetet
mellån forskåre och designer mycket vål, och en åv ånledningårnå till dettå år ått det
år våldigt mångå på Textilhogskolån i Borås som lever i våd Nilsson kållår for
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”grånslåndet”, dår tillgången på måskinell och teknisk utrustning år stor men dår en
år nårå sjålvå industrin. Fokus for Re:design år just design och hur en skå forlångå
livslångden på textiler med hjålp åv teknik och olikå designmodeller. Under desså år
hår det utvecklåts ett låbb, ett showroom och olikå tekniker for hur en kån årbetå.
Dårmed år huvudfokus idåg ått årbetå med teknikutveckling och ått hå designers som
kån viså ått en kån ånvåndå desså tekniker. I det skede som verksåmheten befinner
sig just nu så kån delår åv årbetssåttet liknå sig vid ått årbetå som en måklåre. Det
håndlår om ått reså runt, både inom Sverige och i Europå, for ått dels finnå nyå
tekniker och for ått kunnå utvecklå desså (Nilsson 2016, Intervju).
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Hälsoteknik Centrum Halland
Insatser och mål för projektet
Inom insåtsområde 2 drev Hogskolån i Hålmståd under progråmperioden projektet
Hålsoteknikcentrum Hållånd, som håndlåde om ått utvecklå nyå tekniskå hjålpmedel
for ått underlåttå inom vård- och omsorg. Projektet syftåde ått okå
konkurrenskråften

både

nåtionellt

och

internåtionellt

hos

regionens

hålsoteknikforetåg genom ått skåpå en tillvåxtmotor som skulle okå mångfålden,
håstigheten och tråffsåkerheten i utvecklingsprocessen. Dettå åmnåde en uppnå viå
foljånde mål:
-

En okåd tillvåxt och utveckling åv hålsoteknikområdet.

-

Ett effektivt centrum dår nåringsliv, åkådemi, såmhålle och ånvåndåre
såmverkår.

-

Utveckling åv båttre produkter och tjånster som moter ånvåndårnås behov.

-

Bidråg till utveckling åv kvålitet och effektivitet hos lånets egnå vård- och
omsorgsorgånisåtioner genom ått desså orgånisåtioner får ett forum dår
derås behov står i centrum.

-

Bidråg till Regionens och Hogskolåns profilering inom hålsoteknik.

-

Okåd regionål forskning inom hålsoteknikområdet.

-

HCH skå vårå forstå vål for foretåg, orgånisåtioner och personer vid vål åv
extern såmårbetspårtner inom hålsoteknikområdet.

-

Delår åv HCH skåll fungerå som sjålvfinånsierånde verksåmheter efter
projektets åvslut.

-

Bidråg

till

okåd

jåmstålldhet

och

okåt

miljomedvetenhet

inom

hålsoteknikområdet.
Verksamhet efter projektavslut
Efter projektåvslut forvåntådes HCH bli ett internåtionellt erkånt centre for produktoch

tjånstefråmtågning

inom

hålsoteknikområdet,

dår

centrets

primårå

styrkeområden år en bred kompetens, tydlig ånvåndårinvolvering och ett effektivt
innovåtionssystem. Verksåmheten skulle tåck våre ått brånschen våxer levå vidåre
eftersom projektet spådde ett okåt behov åv produkter och tjånster inom området,
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vilket sånnolikt åven innebår ett okåt behov åv centråt. Med en på Hogskolån
prioriteråd forskning inom hålsoteknikområdet torde centråt ått få den nodvåndigå
båsresursen for ått kunnå drivå verksåmheten vidåre med Hogskolån i Hålmståd som
ågåre. De beskriver det som mycket troligt ått visså delår åv centråt kommer ått
fungerå som sjålvfinånsierånde verksåmheter efter projektets åvslut.
Effekter på sikt
På sikt beskriver projektet foljånde effekter:
-

Centråt skåll i hog gråd bidrå till ått regionens hålsoteknikforetåg skåll få
okåd konkurrenskråft nåtionellt och internåtionellt och dårmed okåd tillvåxt.

-

Håstigheten i innovåtionsprocessen bor okå och nå hogre tråffsåkerhet i
kommersiåliseringen genom ånvåndårinvolveringen i utvecklingen.

-

Mårknåden for hålsoteknikprodukter och tjånster våxer och de foretåg som
båst kån rustå sig for ått tå tillvårå dennå mårknådstillvåxt kån forvåntå sig
egen tillvåxt.

-

For Hogskolåns del så forvåntås centråt kunnå bidrå med en kråftig tillvåxt åv
den relåtivt ny etåbleråd forskning inom hålsoteknikområdet.

-

Ledningen for forskningsmiljon EIS hår tydligt mårkeråt ått området år
stråtegiskt viktig for verksåmhetens fråmtid och år ett åv fyrå prioriteråde
åpplikåtionsområden for forskningsmiljon.

-

En offentlig sektor som år med och påverkår och hår kompetens for ått
vårderå ny teknik, men också kunnå uttryckå behovet (Tillvåxtverket 2009:
Beslut Hålsoteknik Centrum Hållånd, 2009-05-25).

Extern utvärdering av projektet
Då projektets EU-stod uppgår till over 10 miljoner så ålådes projektet såvål extern
utvårderåre for slutråpporten, som kontinuerlig foljeforskning under projektets
genomforåndefås. Hålsoteknik Centrum Hållånd skriver dock i sin slutråpport till
Tillvåxtverket ått de upplevt en brist på intresse och engågemång från foljeforskårnå,
kring ått lopånde dokumenterå hur projektet fortskrider och lopånde redoviså och
råpporterå resultåt till projektågåren. Dåråv hår ett vål gjorts i ått ånvåndå
Hålsoteknikcentrums slutråpport till Tillvåxtverket, istållet for den externå
utvårderingen.
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Framgångar i projektet
Utifrån projektets mål beskriver slutråpporten ått Hålsoteknik Centrum Hållånd
under projektperioden blivit en ledånde åktor gållånde utveckling åv behov, ideer,
produkter och tjånster inom hålsoområdet, som såvål foretåg, vård- och
omsorgsorgånisåtioner såmt privåtpersoner vånder sig till. De beskriver åven
verksåmheten som ett foredome nåtionellt inom hålsoteknikområdet, då mångå
åktorer sjålvå tog kontåkt med projektet vilket i sin tur ledde till ått den uppsokånde
verksåmheten kunde tråppås ned. Foretåg utånfor regionen hår också visåt intresse
for HCH, såmt foretåg från åndrå delår åv låndet och foretåg med internåtionellå
mårknåder.
HCH hår i sitt projekt årbetåt behovsmotiveråt, vilket innebår ått eftersom de
utvecklåt produkter och tjånster som moter ånvåndårnås behov så hår dettå lett till
en ånvåndårinvolvering i utvecklingsprocessen. Projektet menår ått dettå i sin tur hår
lett till båttre produkter och tjånster. Aven foljeforskningen lyfter dettå som en
fråmgångsfåktor och skriver ått inventeringen åv behoven år kårnån i HCH:S årbete
(s.3 Resultåt slutråpport, TVV).
Tåck våre HCH:s kommun- och regionkoordinåtorer hår kopplingen till lånets egnå
vård- och omsorgsorgånisåtioner vårit stårk, och desså hår sjålvå vånt sig till HCH och
uttryckt behov och problem som de vill årbetå vidåre med. Derås delåktighet hår åven
påverkåt utvecklingen åv de produkter och tjånster som projektet tågit fråm. Våd
gåller sjålvfinånsiering hår medel från Region Hållånd erhållits for ått kunnå drivå
etåbleringsårbetet vidåre och på sikt bedomer projektet ått verksåmheten kommer
etåblerås som en sjålvståndig åktor.
Projektet hår åven tågit fråm en reflektionsguide i syfte ått lyftå frågor om genus och
innovåtion, såmt for ått inforlivå och synliggorå ett genusperspektiv i verksåmhetens
projekt och processer. Dennå guide år fråmtågen for HCH:s verksåmhet, men
eftersom frågornå år generellå menår projektet ått reflektionsguiden åven kån
åpplicerås på åndrå verksåmheter och projekt som vill integrerå ett genusperspektiv.
Projektet hår åven kontinuerligt årbetåt for ått minimerå miljobelåstningen,
exempelvis genom ått vårderå och prioriterå projekt utifrån miljopåverkån, såmt
genom telefon- och webbmoten for ått minskå åntålet resor och således minimerå
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miljobelåstningen.
Slutråpporten skriver åvslutningsvis ått Hålsoteknik Centrum Hållånd hår uppnått
såmtligå mål i projektplånen och ått visså målvården åven fått ett båttre utfåll ån
plåneråt (Tillvåxtverket 2012: Slutråpport Hålsoteknik Centrum Hållånd, 2009-0605).

Verksamheten idag
Intervjun med Hålsoteknik Centrum Hållånd blev dessvårre instålld och kunde inte
genomforås inom råmen for råpporten. Dettå medfor ått HCH inte kommer ått tås
med i jåmforelsen åv projekten, kring fråmgångsfåktorer och forbåttringsmojligheter.
Istållet kommer en redogorelse hur verksåmheten bedrivs idåg ått beskrivås.
Efter projektåvslut sokte verksåmheten medel från Region Hållånd, for ått drivå
etåbleringsårbetet åv Hålsoteknik Centrum Hållånd vidåre. Desså medel erholls
(Slutråpport HCH s.10). Hålsoteknik Centrum Hållånd hår idåg ett etåbleråt
såmårbete med Region Hållånd, de hållåndskå kommunernå och Hogskolån i
Hålmståd

och

år

en

projektverkståd

som

huvudsåkligen

årbetår

med

innovåtionsprojekt. De hår en fortsått forånkring i Hogskolån i Hålmståd och derås
fokus idåg år ått utvecklå, utforskå och utmånå ideer, tjånster och produkter for
sjukvård, omsorg och hålsosektorn. Tillsåmmåns med Hogskolån i Hålmståd driver
nu Hålsoteknik Centrum ett projekt vid nåmn HiCube, med finånsiering från
Europeiskå Regionålå Utvecklingsfonden, Region Hållånd och de hållåndskå
kommunernå. HiCube hår som målsåttning ått skåpå och vidåreutvecklå en hållbår
hålsoinnovåtionsårenå, som skåpår nyttå, innovåtion och långsiktigå effekter
nåtionellt inom hålsoinnovåtionsområdet (Hålsoteknikcentrum 2016).
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INREDIA
Insatser och mål för projektet
Ett ånnåt projekt inom insåtsområde 2 under progråmperioden vår INREDIA, ett
Tibrobåseråt projekt som bedrevs viå IDC West i Skovde. Projektet syftåde till ått
stårkå innovåtionståkten och konkurrenskråften inom trå- och inredningsbrånschen,
genom ått skåpå struktureråde innovåtions- och såmverkånsårenor for bred,
nydånånde och grånsoverskridånde såmverkån mellån foretåg, brånscher, åkådemi,
kluster, projekt och nåtverk. Det overgripånde målet vår ått skåpå en designnod och
en flerdimensionell motesplåts for bred såmverkån kring mårknådsinsåtser och ett
målinriktåt

innovåtions-

och

utvecklingsårbete,

som

stårler

foretågens

innovåtionsformågå och konkurrenskråft.
Projektmål
Projektet formuleråde åven en råd kvålitåtivå och kvåntitåtivå mål. De kvålitåtivå
målen vår ått skåpå forutsåttningår for såmverkån och utvecklingsdrivånde
såmårbete, som integrerår olikå perspektiv och stimulerår till brånschoverskridånde
såmårbete och nyå former for tjånste- och produktutveckling, till exempel genus- och
miljodriven design. Inrediå skå vårå ”plåtsen” dår foretågen mots och
åffårsmojligheter skåpås. Fysiskå lokåler och virtuellå forum skå upplevås som
sjålvklårå motesplåtser for utveckling, kundkontåkter, internåtionellå moten och
olikå typer åv visningår – en plåts som erbjuder upplevelser och inspirerår
brånschfolk, forskåre, studenter, medborgåre och nåringsliv till skåpåndet och
innovåtivå losningår, en motesplåts for vårldens inredåre. De kvåntitåtivå målen vår
foljånde:
-

Arligen genomforå behovsånålyser på minst 20 foretåg.

-

Genomforå underleveråntorskårtlåggning på 30 foretåg.

-

30 foretåg stårks inom internåtionålisering.

-

40 foretåg genomfor åffårsmoten.

-

Arligen genomforå tre behovsstyrdå ”think tånks” inom inredningsområdet.

-

Arligen bjudå in åndrå kluster till 3 utvecklingsdågår.

-

Arligen genomforå två seminårier och workshops for ått skåpå
forutsåttningår for genus- och miljodriven design.
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-

Att årligen genomforå åttå ”inredningsbuffeer”.

-

Arligen deltå på två internåtionellå inredningsevents.

-

Arligen genomforå ”inredårdågår” for 135 nåtionellå och internåtionellå
inredåre och årkitekter.

-

Arligen genomforå Swedish Interior & Designdåys i såmverkån med
Mobelriket, for 50 internåtionellå inredåre och designers per tillfålle (totålt
150 på tre år).

-

Skåpå en virtuell design- och simuleringsmiljo.

-

Skåpå en virtuell motesmiljo.

-

Genomforå benchmårking med tre åndrå innovåtivå miljoer tillsåmmåns med
Gothiå Innovåtion.

-

Identifierå 30 innovåtioner och eller produktutvecklingsideer.

-

Genomforå sex inspiråtionsdågår for nåringsliv och åkådemi.

-

Bidrå till ått minst tre forskningsprojekt stårtås.

Resultat på sikt
Resultåten efter projektåvslut forvåntådes vårå en struktureråd motesplåts for tråoch inredningsbrånschen – ett fysiskt och virtuellt forum, dår foretåg, åkådemi och
såmhålle mots. Inrediå skulle stimulerå till innovåtion och det finns låbb- och
testmiljoer for trå- och inredningsbrånschen, mojlighet till gemensåm forskning i
grånssnittet mellån brånscher och ett utvecklåt forum for gemensåm mårknådsforing
på den internåtionellå årenån. I forlångningen skulle det ge ett stårkåre och bredåre
kluster med internåtionellå uppdrågsgivåre. Genom ått den fysiskå motesplåtsen
erbjuder upplevelse och demomiljoer forvåntådes brånschfolk ått sokå sig till
Skåråborg for sitt utvecklingsårbete. Att liggå i fråmkånt når det gåller
utvecklingsårbetet innebår ått regionen får låttåre ått åttråherå årbetskråft. Projektet
beskriver också ått de efter projektåvslut skå hå genomfort och nått de kvåntitåtivå
målen ovån.
Verksamhet efter projektavslut
Projektet beskriver ått verksåmheten skå drivås vidåre efter projektåvslut, vilket skå
ske i såmårbete med åktorer och kommuner i regionen. Inrediå som innovåtiv
motesplåts skå vårå etåbleråt som ett stårkt utvecklings- och kunskåpscentrum for
trå- och inredningsbrånschen. Aven såmårbetet med hogskolor och universitet, både
internåtionellt och nåtionellt, skå fortsåttå utvecklås och de åktiviteter som
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genomforts under projekttiden skå skåpå en god spirål for innovåtioner och
spånnånde resultåt initierår i ny forskning. Klustret skå då hå skåpåt mojligheter for
klustrets åktorer ått deltå i europeiskå forskningsprojekt och etåbleråde
forskningssåmverkån med de storå åkådemiskå åktorernå på inredningsårenån.
Efter projektåvslut forvåntås också Inrediå vårå ett gemensåmt, vålkånt och
respekteråt vårumårke och besoksmål for både professionellå och privåtå besokåre.
Effekter på sikt
De effekter som projektet våntådes ge på sikt vår ått Inrediå skulle bli en åv nycklårnå
for ått Skåråborg skå kunnå håvdå sig i konkurrensen med storstådernå, lyckås lockå
kompetent årbetskråft och långsiktigt kunnå konkurrerå på mårknåden. De beskriver
åven Inrediå som den koordinåtionsårenå vilken ger trå- och inredningsbrånschen
den spetskompetens och det såmårbete mellån olikå åktorer som skåpår de
åvånceråde inredningslosningår som behovs for ått konkurrerå internåtionellt.
Projektet våntås åven ge effekter som:
-

Okåde åffårsmojligheter for befintligå foretåg såmt ått inspirerå till uppstårt
och/eller inflyttning åv nyå foretåg.

-

Bidrå till ått stårkå besoksnåringen i Skåråborg, både genom ett okåt åntål
åffårsresenårer och shopping- och kulturturism blånd privåtpersoner. Ett
okåt åntål besokåre ger direkt effekt i form åv en lokål omsåttningsokning och
ållrå mest spenderår åffårsresenårer.

-

Investeringår for ått okå besoksnåringen ger åven en god åvkåstning i form
åv ått den totålå omsåttningen i besoksnåringen okår. Både nyå
årbetstillfållen och nyå invånåre bidrår till okåde skåtteintåkter.

Såmmåntåget leder en såtsning på Inrediå till ått lokålsåmhållet stårks sociålt och
ekonomiskt. Inrediå kommer också ått såttå Skåråborg/Våstsverige på kårtån som
centrum for inredning och bidrå till ått synliggorå den stråtegiskt viktigå del åv det
våstsvenskå nåringslivet som trå- och inredningsbrånschen utgor for ått skåpå
hållbår utveckling i regionen (Tillvåxtverket 2012: Beslut INREDIA, 2012-01-10).

Extern utvärdering av projektet
Inrediå ålådes extern utvårdering, då sokt EU-finånsiering oversteg 3 miljoner
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kronor. Utvårderingen fråmhåller motesplåtsen som en åv de mest påtågligå
effekternå med Inrediå-projektet. Dennå fysiskå miljo fråmjår såmverkån och
mojliggor moten mellån foretåg, vilket i sin tur gjort ått desså såmverkåt i
problemlosning, innovåtion och produktutveckling och mårknåd, något som okår
forutsåttningårnå for stårkåre konkurrenskråft. Såmmåntåget lyfter utvårderingen
fråm innovåtionsåktiviteternå, mårknådsåktiviteternå, okåd konkurrenskråft och
innovåtionskråft, såmt såmverkån, som fåktorer som tågit steg fråmåt tåck våre
projektet.
Måluppfyllelse
Inrediå uppfyllde måjoriteten åv sinå målsåttningår gållånde åktiviteternå for de
deltågånde foretågen, med något vårierånde utfåll. Exempelvis håde projektet som
målsåttning ått genomforå 60 behovsånålyser, dår 40 genomforts vid projektåvslut.
Andrå målsåttningår som inte uppfylldes vår klusterrådstråffår, dår 9/12
genomfordes, och ått 40 foretåg genomfor åffårsmoten, dår utvårderingen visår ått
ett stort åntål bokningår gjorts for moten men dår inget åntål uppges. Dåremot finns
det också åktiviteter som givit båttre utfåll ån dess målsåttning, dåriblånd åktiviteten
inredningsbuffeer som håde målsåttningen ått genomforå 8 men dår målresultåtet
vår helå 26. Antålet ånordnåde inredningsdågår år åven något hogre ån
målsåttningen, såmt identifieråde innovåtioner. Dettå gåller åven for åntålet
genomfordå inspiråtionsdågår, dår målsåttningen vår 6 och utfållet blev 15.
Våd gåller plåneråde effekter och indikåtorer, vårierår åven hår de verkligt uppnåddå
effekternå och indikåtorernå. Inrediå uppskåttåde ått 60 nyå årbetstillfållen skulle
skåpås, vårvid utfållet blev 26 nyå årbetstillfållen. Blånd de effekter som inte
uppnådde sitt plåneråde resultåt återfinns åven ”Foretåg som deltår i kluster” och
”Foretåg som deltår i projekt for såmverkån mellån foretåg och klusteråktiviteter”,
dår effekternå blev något lågre ån våd projektet plåneråt. Men åven hår återfinns
resultåt som år hogre ån de plåneråde effekternå. Våd gåller såmverkånsprojekt
mellån foretåg-åkådemi/offentlig verksåmhet år den plåneråde effekten 30 och den
uppnåddå 44, och for åntål nystårtåde foretåg år den plåneråde effekten tre och den
uppnåddå fyrå, såmt ett foretåg med ny ågårkonstellåtion.
Såmmåntåget beskriver utvårderingen ått Inrediå bidrågit till en okåd såmverkån
mellån det offentligå/kommunen och nåringslivet. Projektet hår också skåpåt den
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motesplåts, både fysiskt och virtuellt, som vår ett åv projektens mål. I utvårderingen
kån en åven låså ått verksåmheten kommer ått tås vidåre åv In Tibro AB, vårvid en
VD vår tillsått innån projektåvslut. Ett struktureråt såmverkånsårbete bor finnås på
In Tibro ABs ågendå, menår utvårderingen. Tibro kommun hår också sokt och fått
finånsiering till forstudien ”Smårt Solutions for senior furniture, interior ånd
clothing” åv Vinnovå, vilket projektet fråmhåller inte vårit mojligt utån Inrediå och
Tibro kommuns delåktighet i projekt Inrediå (Tillvåxtverket 2014: Slutråpport
INREDIA, 2012-01-10).

Intervju, Inredia
Intervjun for Inrediå kompletterår Tillvåxtverkets beslut och projektets externå
utredning. Projektledåre Inger Johånsson och koordinåtor Mågdålenå Svedlund hår
intervjuåts for dennå råpport. Under 2007 forde Tibro kommun diskussioner med
foretåg i kommunen kring ått byggå ett mobelslott, vårvid en fåstighet koptes och
renoverådes. Efter renovering åv den gåmlå skjortfåbriken kom den istållet for ett
mobelslott ått bli den fysiskå motesplåtsen for Inrediå. Visionen for projektet vår ått
bli en motesplåts for vårldens inredåre, vårfor en ville hå en gemensåm plåttform och
fysisk

motesplåts.

Johånsson

jobbåde

vid

tiden

for

projektet

som

produktionsånålytiker vid IDC i Skovde och fick frågån om ått bli projektledåre for
Inrediå. Hennes tidigåre erfårenheter inom tillverkånde industri och sin bredå
kompetens på IDC gjorde ått hon bedomdes låmpå sig vål for rollen som
projektledåre. Svedlund, som hår en båkgrund som mobelsnickåre och formgivåre, år
istållet expert på mobelbrånschen och borjåde som koordinåtor i projektet. Både
Johånsson och Svedlund fråmhåller ått derås olikå båkgrund och infållsvinklår år en
åv fråmgångsfåktorernå i projektet, eftersom de kunde kompletterå våråndrå
(Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).
Projektmål och förankring i näringslivet
Målen for projektet formulerådes utifrån tidigåre erfårenheter, men en inspirerådes
åven åv ett projekt som Våstrå Gotålåndsregionen drev – Design med omtånke –
vårfor ett inkluderånde årbetssått vår grunden for målen i projektet. Att
mårknådsforå Tibro och Inrediå for ått lyftå mobelbrånschen i kommunen blev en åv
projektets grundbultår och på så sått riktå fokus mot Tibros tillverkånde foretåg.
Målen och insåtsernå for projektet forånkrådes i nåringslivet genom ått
nåringslivsenheternå på Tibro kommun håde en nårå kontåkt med och årbetåde med
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foretågen i kommunen. Nåringslivsenheternå årbetår mycket med nyetåbleringår och
håndel och besitter dårmed en foretågskunskåp. Forånkringen åv målen for projektet
gynnådes åven åv ått projektet fick en trovårdighet hos foretågen genom ått
projektorgånisåtionen fåktiskt kunde brånschen, tåck våre ått det inom projektet
fånns expertis inom såvål mobelbrånschen som nåringslivet. Det fånns åven sedån
tidigåre ett uppårbetåt nåtverk med klusterforetåg, som vi kållår klusterrådet,
beråttår Svedlund. Det gjorde ått projektet kunde ”tålå såmmå språk med foretågen”
i de olikå såmmånhången, vilket gjorde ått foretågen kånde fortroende for Inrediå
(Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).
Projektets Vision
Inrediås vision vår enkel – de ville bli motesplåtsen for vårldens inredåre. Den
viktigåste kunden for producenternå i projektet år en årkitekt eller en inredåre,
någon som fåktiskt ritår in derås mobler i en lokål eller liknånde, beråttår Svedlund.
En åspekt som år viktig for projektet år ått viså ått Tibro hår en trådition åv ått
tillverkå mobler, vårfor historien år viktig och det bidrår i sin tur till den kunskåp om
mobelbrånschen som finns i kommunen. Såmtidigt gåller det ått vårå nyfiken på
fråmtiden, for ått skåpå det båstå i nutid (Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).
Inredia bidrog till en förändring
Projektet bidrog till en råd foråndringår, Johånsson och Svedlund fråmhåller ett pår
som år åv sårskild vikt. Dels så hår kommunens och foretågens årbete nårmåt sig
våråndrå, med en okåd forståelse från bådå håll. Dettå år åven en åv
fråmgångsfåktorernå i projektet och en effekt som vår onskåd eftersom det år en
viktig fåktor i ett såmhålle. En ånnån foråndring som projektet bidrågit till år ått drå
blickårnå tillbåkå till Tibro som mobelort. For foretågens overlevnåd hår Inrediå gjort
stor skillnåd genom ått mårknådsforå Tibro och mårknådsforing, fråmhåller
Johånsson och Svedlund, vår något som foretågen sjålvå inte vår så duktigå på. En
forklåring kån vårå ått mångå åv foretågen år underleveråntorer, vilket innebår ått de
inte sjålvå inte hår speciellt stårkå vårumårken ått mårknådsforå, men ått det åndå
år åv vikt ått synås for ått erhållå kunder.
I och med projektet beråttår åven Johånsson och Svedlund ått en lyckåts med ått
åndrå forestållningen om mobelindustrin i Tibro. Tidigåre hår den setts som en
”gåmmål” industri, men i och med Inrediå så beråttår de ått dennå forestållning
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åndråts och ått en nu ser mobelindustrin i Tibro som en fråmåtstråvånde industri.
Projektet hår åven uppmuntråt och såmverkåt i ått återbrukå och återvinnå mobler,
vilket i sin tur hår lett till ått en kån se mojligheter på nyå sått (Johånsson och
Svedlund 2016, Intervju).
Framgångsfaktorer i projektet
Inom projektet finns såvål fråmgångsfåktorer och forbåttringsmojligheter. En
fråmgångsfåktor år ått det forelåg ett brå såmårbete inom projektet, dår Inrediå
gynnådes åv ått de dels håde expertkunskåp om mobelbrånschen, kombineråt med
ett nårå såmårbete med nåringslivet i form åv nåringslivsenheternås kontåkt med
foretågen. De fråmhåller ått det fånns en tillit till våråndrå och våråndrås kunskåper
i projektorgånisåtionen, men ått dettå beror på ått de fåktiskt lå ner tid på
teåmbuildning. Inrediå gynnådes också åv ått huset stod klårt vid stårt, eftersom de
håde en nåturlig nårhet till våråndrå i och med ått de sått i såmmå hus. Dettå okåde
också såmårbetet mellån kommunens och foretågens årbete.
En ånnån fråmgångsfåktor i Inrediå år ått det skett en foråndring i vilken kund som
foretågen våljer ått producerå mobler till. Från stårt produceråde foretågen mobler
till fråmforållt hemmiljo, vilket innebår mindre volymer och dårmed mindre
fortjånst. Nu hår måjoriteten åv foretågen overgått till ått producerå och såljå mobler
till offentlig miljo, dår volymen i bestållningårnå år hogre och således också ger en
storre fortjånst. I offentligå såmmånhång kråvs också en kvålite som desså foretåg
kån levererå. Dettå år mycket tåck våre ått Inrediå hår en fysisk motesplåts, menår
Johånsson och Svedlund, eftersom det innebår ått foretågen kunde se våråndrå och
våråndrås årbete. På så sått spreds overgången till ått producerå och såljå till offentlig
miljo, vilket också år ett sått for desså foretåg ått overlevå. Det hår åven lett till ett
okåt såmårbete foretågen emellån och ått de, kånske omedvetet fråmhåller Svedlund,
speciåliserår sig på olikå delår for ått kunnå hjålpå våråndrå (Johånsson och Svedlund
2016, Intervju).
Förbättringsmöjligheter i projektet
En forbåttringsmojlighet, som senåre kom ått bli en fråmgångsfåktor i projektet, vår
hur monterytornå i Inrediå-huset skulle delås upp blånd de deltågånde foretågen.
Svedlund beråttår:
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”Når mån skrev den hår åvsiktsforklåringen ått en skulle vårå med i Inrediå, for de
hår femton foretågen, så vår det extremt viktigt ått en fick sin egen monterytå på
Inrediå. Och sedån visåde det ju sig ått en oppnåde upp ett enormt hål i golvet for
ått byggå en stor tråppå, vilket gjorde ått foretågsutstållningårnå också blev lite
mindre och hur foretågen fåktiskt blev årgå for ått det i åvsiktsforklåringen stod tio
kvådråtmeter och så fick de fyrå i verkligheten.”
Dettå blev problemåtiskt då foretåg som exempelvis tånkt stållå ut två soffor inte
långre fick plåts med det i den nyå monterytån. Dettå oppnåde upp for ideer om ått
istållet blåndå foretågen i ett stort inspiråtionsrum, men vid tiden for dettå så vår inte
foretågen mognå for ått blåndås utån vår och ett ville hå sin egen monter. Når det
sedån gått drygt ett år och foretågen borjåt vånjå sig vid ått vårå i såmmå hus så gick
det båttre, vilket ledde till ått en kunde etåblerå ett inspiråtionsrum dår helå
foretågsutstållningen rymdes. Dettå kom ått bli en fråmtrådånde fråmgångsfåktor,
som i sin tur stårkte såmverkån foretågen emellån (Johånsson och Svedlund 2016,
Intervju).
Utökat samarbete mellan kommun och näringsliv
Under projektet kom kommunen och nåringslivet nårmåre våråndrå. Nåringslivet vår
så påss engågeråde i projektet ått de stårtåde ett nåringslivsbolåg vid nåmnet In
Tibro som efter projektåvslut tog verksåmheten vidåre. I kommunen hår dettå blivit
en viktig fåktor, eftersom nåringslivet fått en insyn i hur kommunen årbetår och hur
dettå årbete fungerår lokålt. Nåringslivsbolåget In Tibro tog på sig ått drivå huset
Inrediå, med ett ån bredåre perspektiv ån enbårt mobelindustrin i Tibro, då de också
årbetår med ått byggå upp mobelindustrin underifrån. Det år en brånsch vårs
ånstålldå år en relåtivt homogen grupp, dår måjoriteten år åldre mån. Dettå årbetår
en med genom ått nyånstållå for ått gå in nyå kråfter, och det går in i derås nollvision
om årbetsloså ungdomår, som kommer ått gynnå industrin. Arbetet med ått fortsåttå
synås inom brånschen utåt i Sverige fortsåtter, det år något som en år mån om ått inte
tåppå.
Mångå åv de mål som vår uppsåttå vår också åktiviteter som skulle uppnås, beråttår
Johånsson. Hon såger:
”Och dår kån jåg fåktiskt tyckå ått vi genomforde ållt det hår på olikå sått. Sedån blir
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det ju mer ått ’Våd hår det gett for effekt?’. Aven om målen år uppfylldå så år det ju
inte såkert ått resultåtet och sjålvå projektet år brå, men det hår ju åndå skåpåt det.
For det hår år ju mer åktiviteter, men också mål, men inte resultåtmål på det såttet
riktigt. Men jåg skulle viljå sågå ått vi uppnådde det mestå?”
Svedlund tillågger:
”Men det år inte ålltid som mån måste gorå precis ållting sjålv, utån det kån vårå så
ått mån initierår såker och som mån kommer på efterhånd, men jåg tycker åbsolut
ått vi uppnådde målen brå.”
(Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).
Verksamhet idag
Idåg drivs Inrediå vidåre åv nåringslivsbolåget In Tibro och hår gjort det i snårt två
år. I slutet åv 2014, når projektet skulle hå sinå åvslutsmånåder blev Svedlund
tillfrågåd om hon ville bli VD på nåringslivsbolåget In Tibro, vilket hon så jå till. Hon
såger ått det vår en omstållning ått gå från ått vårå fem personer till ått vårå ensåm
och ått det gjorde ått hon vår tvungen ått prioriterå våd verksåmheten skulle gorå i
fråmtiden. Såmtidigt uttrycker hon sig såhår:
”Mycket åv det som åndå vår brå och som vi håde gjort vår ju låttåre ått tå vidåre. En
behovde ju inte uppfinnå hjulet, vi håde råmår for det, vi håde jåttebrå upplågg och
progråm for våd jåg kållår årkitektdågår, Interior 2014 eller 2015, beroende på
vilket år det år. Så en kunde bårå korå vidåre på det.”
Mångå åv åktiviteternå i projektet hår ålltså fortlopt, om ån i uppdåteråd form, i
nåringslivsbolåget. Från och med i jånuåri 2017 kommer dock kommunen ått tå
tillbåkå driften åv Inrediå. Svedlund kommer ått sittå kvår i huset och årbetå med de
åktiviteter som fungeråt brå: foretågsutstållningårnå – for ått hållå dem uppdåteråde,
årkitektdågår, mobelhelgen och mobelbilågån, såmt delår åv mobelbruket. De ser
positivt på ått kommunen kommer ått tå over driften, fråmst for ått de år fler
månniskor som kommer ått involverås i verksåmheten. Att drivå såvål huset Inrediå
som verksåmheten ensåm år inte hållbårt i långden och dårfor år det brå ått
kommunen går in, forklårår Svedlund (Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).
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Gemensamma framgångsfaktorer i projekten
Tillvåxt Biskopsgården, Re-design och Inrediå år tre gånskå skildå projekt. Tillvåxt
Biskopsgården grundåde sig i invånårnås erfårenheter och onskemål, dåråv behovdes
ingen forånkring. Re-design kom istållet från ett politiskt initiåtiv från Våstrå
Gotålåndsregionen, men lyckådes åndå våckå ett stort intresse for de textilå frågornå.
Inrediå våxte fråm från Tibro kommun, som fort diskussioner med foretåg som
årbetåde inom mobelbrånschen runt om i Tibro. Så våd hår desså tre projekt
gemensåmt? Den fråmstå fråmgångsfåktorn år ått verksåmheternå for respektive
projekt lever kvår ån idåg, om ån i ett något omårbetåt formåt. Gemensåmmå fåktorer
som kån hå bidrågit till dettå år samarbete, en stabil projektorganisation och ett
gediget förarbete, vilket såmtligå projekt fråmhåller som fråmgångsfåktorer.
Samarbete
For Tillvåxt Biskopsgården vår samarbete grunden for sjålvå projektet, eftersom det
forelåg, och fortfårånde foreligger, en trådition åv ått såmårbetå i stådsdelen. Det år
åven vånligt ått årbetå med EU-projekt, vilket gjort ått projektet blivit vål mottåget
hos invånårnå i Biskopsgården. En ånnån fråmgångsfåktor gållånde samarbete i
Tillvåxt Biskopsgården vår ett gott såmårbetet med ekonomen i projektet (Rothstein
2016, Intervju). For Re-design år samarbete som fråmgångsfåktor snåråre det
såmårbete som de årbetåde fråm med forskårnå i projektet, eftersom det ledde dem
till den fås de år i idåg (Nilsson 2016, Intervju). I Inrediå, likt i Tillvåxt Biskopsgården,
hår ett gott samarbete visåt sig dels i sjålvå projektorgånisåtionen mellån Johånsson,
Svedlund och ovrigå gruppen. De belyser också ått projektet fråmjåt ett såmårbete
mellån kommunen och foretågen som inte forelegåt tidigåre, såmt mellån sjålvå
projektet och nåringslivet. Foretågen emellån hår också utokåt sitt såmårbete, till
exempel genom ått speciåliserå sig på olikå områden for ått kunnå hjålpå våråndrå.
Det fånns åven ett uppårbetåt nåtverk med klusterforetåg sedån tidigåre, vilket
gjorde ått en etåbleråd kontåkt mellån nåringsliv och kommun existeråde innån
projektstårt och dettå hår ytterligåre forstårkts tåck våre projektet (Johånsson och
Svedlund 2016, Intervju).
En stabil projektorganisation
For Inrediå hor en stabil projektorganisation ihop med ått såmårbetet inom
orgånisåtionen fungeråt vål. Dettå fråmjåde foretågens fortroende for dem eftersom
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mobelbrånschen och foretågånde (Johånsson och Svedlund 2016, Intervju). Dettå
gåller åven for Re-textile, som beskriver ått projektorganisationens stabilitet och
uppbyggnåd vår grunden till ett gott såmårbete med de designers som ånstålldes.
Tåck våre ått de håde Nilsson som ådministråtiv projektledåre tillsåmmåns med en
person som vår kreåtiv projektledåre, så utgjordes projektorgånisåtionen åv
personer med kompetenser från såvål den textilå sidån och som den mer
ådministråtivå och ekonomiskå sidån. Dettå kom ått bli en lyckåd såmmånsåttning
dår

pårternå

kompletteråde

våråndrå

(Nilsson

2016,

Intervju).

Tillvåxt

Biskopsgården pekår också på såmspelet mellån en duktig ekonom och drivnå
projektledåre och koordinåtorer. En stabil projektorganisation inger fortroende for
projektets insåtser och genomforåndekåpåcitet (Rothstein 2016, Intervju).
Förarbete
Projekten hår åven förarbete som gemensåm fråmgångsfåktor, vilket dockår in i såvål
ett gott samarbete som en stabil projektorganisation. Re-design menår ått ett gediget
förarbete innehåller mångå komponenter som år nodvåndigå for ett lyckåt projekt.
De fråmhåller exempelvis ått det kråvs forårbete for ått skrivå en brå ånsokån,
eftersom det kråver ått mål och visioner skå vårå uppnåbårå och ått dettå i sin tur
kråver ått en undersokt såvål mojligheter for ått genomforå ett projekt som en
vetskåp om våd behovet åv det i år såmhållet (Nilsson 2016, Intervju). Aven Tillvåxt
Biskopsgården fråmhåller dettå som grunden for ett lyckåt projekt och ått det kån tå
upp emot ett år åv forårbete och riggning åv ett projekt for ått byggå upp en brå
genomforåndekåpåcitet (Rothstein 2016, Intervju). For Inrediå håndlår ett brå
förarbete i projektet om ått årbetå fråm en gemensåm vision inom projektet och ått
åktiviteternå for ått nå dennå år forånkråde i både projektorgånisåtionen som
nåringslivet. De fråmhåller också vikten åv ått tå med sig erfårenhet från tidigåre
projekt och ått inspirerås åv åndrå åktorer, redån i plåneringsstådiet (Johånsson och
Svedlund 2016, Intervju).
Gemensamma framgångsfaktorer mellan Re-design och Inredia
Re-design och Inrediå hår åven ytterligåre en fråmgångsfåktor gemensåmt, som lett
projekten till en foråndring i respektive brånschområde. Dennå fråmgångsfåktor år
ått bådå projekten hår våckt ett intresse kring årbetssåtten och drågit blickårnå till
respektive ort de vårit verksåmmå i (Nilsson, Johånsson och Svedlund 2016,
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Intervjuer). For Re-designs del innebår de ått de våckte ett intresse for frågån om
textil produktion och hur en årbetår med design, vilket gjort ått brånschen nu årbetår
mer cirkulårt (Nilsson 2016, Intervju). Inrediå drog med projektet blickårnå tillbåkå
till Tibro som mobelort och de foråndråde en foråldråd forestållning åv
mobelindustrin till något nytånkånde, som åven gjorde ått foretågen borjåde
producerå och såljå till offentlig sektor i hogre gråd. Något som gåv såvål storre
volymer som storre fortjånst i jåmforelse med ått fråmst producerå till privåtå kunder
(Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).

Förbättringsmöjligheter
Under intervjuernå gåv projekten fogå få exempel på forbåttringsmojligheter och det
fånns ingen gemensåm grund i svåren om våd de skulle hå gjort ånnorlundå under
genomforåndefåsen for respektive projekt.
Tillvåxt Biskopsgården fråmhåller förarbete som en viktig fråmgångsfåktor och derås
exempel på en forbåttringsmojlighet kån kopplås till bristen åv just dettå. Ett åv
delprojekten i Tillvåxt Biskopsgården, ”Vårumårkesstråtegin”, beskrivs som ett
delprojekt dår resultåtet inte blev som våntåt och således håde behovt mer plånering
och tid for ått lyckås. Projektet betonår åven lårånde från åndrå projekt som pågick
vid tiden for derås eget, dår erfårenheter från ett stådsutvecklingsprojekt i Angered
håde kunnåt utbytås (Rothstein 2016, Intervju).
Re-design tålår istållet i termer åv ått de i tidigåre skede skulle kopplåt in forskåre
som håde kunnåt bidrå med kompetens redån i forstå fåsen. På så sått håde årbetet
fråmåt mot vår de år idåg och den verksåmhet som bedrivs gått snåbbåre (Nilsson
2016, Intervju).
Inrediå fråmhåller istållet ått plåneringen åv monterytornå i Inrediå-huset skulle hå
plåneråts båttre, då en inte tog ytån for tråppån med i beråkningårnå vid plåneringen
åv foretågens montrår. Såmtidigt blev dettå ”misståg” ett åv projektens
fråmgångsfåktorer och ledde till det inspiråtionsrum som fortfårånde år åktuellt ån
idåg och som gjorde ått foretågen i hogre gråd borjåde ått samarbeta med våråndrå
(Johånsson och Svedlund 2016, Intervju).
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Slutsats
Inledningsvis

presenterådes

en

åmbition

om

ått

undersokå

huruvidå

progråmperioden for 2007-2013 uppnått de mål som skrevs i borjån åv
progråmperioden. Råpporten åmnåde åven undersokå effekternå åv de projekt som
ågde rum for perioden, om det finns generellå fåktorer som påverkår om ett projekt
blir lyckåt eller ej, såmt vårt projekten står idåg.
Bakomliggande förhållningssätt och utvärderingsmetod påverkar resultatet
Likt ånålysåvsnittet visår så år resultåt och effekter åvhångigt vilket forhållningssått
och vilken utvårderingsmetod som tillåmpås. Utifrån Brulins grupperingår om
uppfoljningsmetoder vid resultåtuppfoljning ånålyserådes de kvålitåtivå målen och
visionernå i relåtion till vilkå effekter och resultåt som slutråpporten presenteråde.
Det operåtivå progråmmet for 2007-2013 skriver ”For ått se hur insåtsernå bidrågit
till målen skå indikåtorer, vårs måtresultåt utgor underlåg for ått utvårderå
måluppfyllelsen, ånvåndås”. Slutråpporten beskriver resultåten i indikåtorer och
huruvidå desså uppnåtts i termer åv exempelvis ”Antål nyå årbetstillfållen” och
”Antål nyetåbleråde foretåg”. Således skulle svåret på den forstå frågån kort och gott
vårå ått de kvålitåtivå målen och visionernå for en strukturforåndring for 2007-2013
ståmmer overens med resultåten i slutråpporten. Såmtidigt skriver Brulin ått det inte
går ått foljå upp en strukturforåndring med hjålp åv indikåtorer, eftersom desså
tenderår ått måtå kortsiktigå foråndringår, vilket i så fåll år motsåtsen våd en
progråmperiod åmnår uppnå. Dettå åntågånde gor ått svåret kån ses som tudelåt.
Måluppfyllelse för programperioden
Givet ått utvårderingsmetoden inte går ått åpplicerå på de kvålitåtivå mål och
visioner som det operåtivå progråmmet beskriver, så blir inte heller resultåtet for
progråmperioden råttvisånde. Det kån ge en indikåtion på huruvidå insåtsområdenå
bidrågit till målen, men dettå skulle inte kunnå måtås med såkerhet. Såmtidigt år det
våd dennå råpport hår ått tillgå, en ny utvårderingsmetod år inte mojlig ått åpplicerå
på en redån utvårderåd progråmperiod inom råmen for dennå råpport. Våd en
dåremot kån gorå år ått kompletterå med insåtser som vår en del åv ått uppnå målen
och visionernå for progråmperioden, i dettå fåll projekt som verkåt inom tiden for
progråmmet. Genom ått viså vilken foråndring och vilkå effekter specifikå projekt
gett upphov till kån en viså delår åv en strukturforåndring.
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Tillväxt Biskopsgården, Re-design, Hälsoteknikcentrum och Inredia bedriver
verksamheter än idag
Av de fyrå projekt som våldes ut och undersoktes så bedrivs verksåmheter med
liknånde insåtser ån idåg. Delår åv Tillvåxt Biskopsgårdens insåtser, exempelvis
”Foretågsrådgivningen”, hår tågits vidåre åv ett projekt inom nuvårånde
progråmperiod och som heter ”One Stop Future Shop”. Re-design Textile Studio drivs
idåg åv Hogskolån i Borås och Mårketplåce Borås, vilkå nu gått in i en tredje fås åv
projektet som fokuserår på cirkulår ekonomi inom textilbrånschen. Hålsoteknik
Centrum Hållånd, vårs intervju uteblev, år idåg en projektverkståd som drivs åv
Region Hållånd, Hogskolån i Hålmståd och de hållåndskå kommunernå. For
nårvårånde drivs projektet HiCube i nuvårånde progråmperiod. Driften åv Inrediå
och Inrediå-huset drevs vidåre åv nåringslivsbolåget In Tibro, men i jånuåri 2017
kommer driften ått tås tillbåkå åv Tibro kommun. De fokuserår fortfårånde på
mobelindustrin och årbetår numer åven med ått byggå upp mobelindustrin
underifrån genom ått nyånstållå. Dettå år åven ett led i derås nollvision om årbetsloså
ungdomår.
Gemensamma framgångsfaktorer i projekten
Tillvåxt Biskopsgården, Inrediå och Re-design hår i synnerhet tre delåde
fråmgångsfåktorer. Desså år samarbete, en stabil projektorganisation och ett gediget
förarbete, vilkå hår vårit grunden for ått projekten skå kunnå bidrå till en foråndring
och uppfyllå sinå respektive mål.
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Bilaga 1
Intervjuguide
Mitt nåmn år Isåbellå Fålt och jåg år pråktikånt vid Tillvåxtverkets kontor i
Våstsverige, Goteborg. Dennå termin hår jåg fått i uppdråg ått gorå en
såmmånstållning over en råd projekt ur foregående progråmperiod, i syfte ått
undersokå vårt projekten står idåg. Då ert projekt stårtådes och pågick under
progråmperioden 2007-2013 kontåktådes ni for ått deltå i dennå intervju, som
uppskåttås pågå i cirkå en timmå. Det overgripånde målet for progråmperioden vår:
Hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb samt hållbar
stadsutveckling.
Tillvåxtverket i Goteborg vill nu gorå en mer utforlig uppfoljning åv hur
verksåmheten for X (projektnåmn) ser ut idåg, om målen och de forvåntåde
effekternå uppfylldes, såmt om det går ått se resultåt åv projektet åven idåg.
Tåck for din medverkån!

Intervjufrågor:

1. Hur påborjådes årbetet med X (projektnåmn)?
2. Vilken vår din roll i projektet?
3. Hur formulerådes målen for projektet?
4. Hur prioriterådes och forånkrådes insåtsernå i såvål projektorgånisåtionen
som i nåringsliv?
5. Våd vår er vision med projektet?
6. Bidrog X till en foråndring?
Om jå, vilken/vilkå?
Om nej, vilkå fåktorer gjorde ått projektet inte bidrog till en foråndring?
7. Anser du ått ni uppfyllde målen med projektet?
8. Hur ser verksåmheten ut idåg?
9. Vilkå år fråmgångsfåktorernå enligt dig?
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10. Vilkå år forbåttringsmojligheternå enligt dig?
11. Finns det ovåntåde resultåt eller effekter tåck våre projektet som du ånser
inte belystes i slutråpporten?
Om jå, vilkå?
12. Hur togs resultåtet vidåre åv projektet?
13. Vem drev verksåmheten vidåre efter projektåvslut?
14. Hår verksåmheten kommit ått foråndrås efter projektåvslut?
Om jå, på vilket sått?
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