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I mars 2011 invigs arbetet på att omvandla fabrikskvarteret Simonsland i centrala 
Borås av de tre huvudintressenterna i projektet: Högskolan i Borås, Borås Stad och 
fastighetsbolaget Kanico. Omvandlingen ska enligt planen skapa en ny kreativ 
stadsdel, en plattform för näringslivets textil och modeföretag samt en unik science 
park där högskolans bästa forskning ska stimuleras av möten och samarbete med 
företag och andra intressenter. Kanico har genom uthållighet och goda kontakter 
drivit fram projektet. 

Invigningen är en unik händelse där ett långtgående samarbete befästs genom 
bindande avtal som knyter intressenterna samman för lång tid. Mot bakgrund av 
den existerande näringslivskulturen, ”knalleandan”, kan invigningen tyda på en 
förskjutning i dominerande värderingar. Tidigare studier1 har visat att företagen i 
Borås med omnejd regelmässigt är skeptiska till samarbete sinsemellan. Man vill 
sköta sig själv och sätter en ära i att inte vara beroende av andra. Kan man få textil- 
och modeföretagen och andra intressenter att bryta det traditionella mönstret för 
det gemensamma bästa?

En ytterligare utmaning gäller hur ett privat företag, kommunen och en statlig 
myndighet ska komma överens och genom kompromisser överbrygga olika erfa-
renheter, intressen och värderingar. Det måste ju finnas fördelar för alla parter utan 
att helheten blir för splittrad och otydlig. Om man lyckas stärks samarbetsandan, 
vilket kan stimulera till ytterligare gemensamma projekt. 

Invigningen skapar stora förhoppningar inför framtiden. Här finns potential 
för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare 
kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samloka-
lisering av Textilmuseet och Textilhögskolan. Kommer de att infrias?

förord

1 Brorström, B., Edström, A., Oudhuis, M., (2008) Knalleandan – drivkraft eller begränsning.
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Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till alla som så frikostigt satsat av 
tid och intresse för att hjälpa mig att förstå omvandlingen av kvarteret Simonsland 
och till högskolans tidigare och nuvarande rektor för finansiering av projektet.

Borås i februari 2013
Anders Edström
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på väg mot framtiden
En berättelse om samverkan för regional utveckling

Hur kan en central stadsdel radikalt förändras? Inte bara materiellt genom om- och 
nybyggnad och förändrad infrastruktur utan också innehållsmässigt genom nya 
verksamheter och organisatoriskt genom ett förnyat nätverk av intressenter och en 
ny roll i ett helt annorlunda sammanhang som ger stadsdelen en förnyad identitet. 
Det är temat för denna berättelse som dokumenterar omvandlingsprocessen men 
även spårar den bakåt i tiden för att blottlägga åtminstone vissa tidigare initiativ 
och idéer som haft betydelse. Berättelsen stannar inte vid de lokala förändringarna 
utan tar även upp dess plats i ett vidare perspektiv inom Västra Götalandsregionen 
(VGR) och dess betydelse för framtidstro och förhoppningar hos Borås Stad, dess 
näringsliv, Högskolan i Borås och på sikt hela Boråsregionen.

Redan inledningsvis kan konstateras att ingen enskild aktör eller intressent kan 
åstadkomma en sådan förändring. Det krävs att ett nytt nätverk av organisationer 
skapas som kan finansiera nya verksamheter, som är villiga att hyra lokaler och 
samverka med andra för att skapa nya och bättre förutsättningar för allas aktivite-
ter samt en positiv image som stärker både stadsdelen, staden och de ingående in-
tressenterna. Ett nytt nätverk innebär att nya samarbetsrelationer skapas och kon-
solideras för att uthålligt kunna bära verksamheterna i den nya stadsdelen och dess 
relationer med omvärlden.

Ett central del i berättelsen är hur nya nätverk skapas och konsolideras i en 
långdragen process över tiden, hur konflikter uppstår och hanteras samt hur kom-
promisser skapas. Berättelsen följer processen i realtid under ett och ett halvt år och 
avslutas i början av februari 2012 medan omvandlingsprocessen kommer att fort-
sätta länge än. 

Berättelsens utformning har påverkats av två vetenskapliga traditioner. Aktör-
nätverksteorin, med ledande företrädare som Callon (1986), Latour (2005) och 
Czarniawska och Hernes (2005), har visat att förhandlingar om samverkan i nät-

på väg mot framtiden
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verk inte bara påverkas av mänskliga aktörer utan också av ting. I berättelsen som 
följer spelar Svensk Konstsilkes fabrik en nyckelroll för förhandlingar och beslut 
om Textile and Fashion Center2 och en ny samarbetsorganisation som knyter sam-
man många aktörer och intressen. Enligt samma teori skapas nya förbindelser ge-
nom problematisering, i den aktuella situationen hur man utnyttjar en uttjänt fa-
brik för ny verksamhet och därefter intresserar, värvar och mobiliserar anhängare 
till en idé och försvarar idén till exempel genom övertalning. 

Äldre forskning om organisering och beslutsfattande (till exempel March & 
Simon 1958; Cyert & March 1963) har studerat den politiska förhandlingsprocess 
som leder till att en organisation skapas eller förnyas. Olika aktörer väger, enligt 
denna teori, sina insatser mot de belöningar de kan få ut av att medverka. I det 
aktuella fallet, vad är det som krävs av och vad kan en intressent få ut av att gå in i 
Textile and Fashion Center? Teorin identifierar också förekomsten av så kallade 
”side payments” där en intressent bidrar med resurser som inte har direkt med in-
satsen att göra, till en annan part för att få dennes belöningar att överstiga insat-
serna och leda till att vederbörande medverkar i den nya organisationen.

 I det följande kommer tillkomsten av Textile and Fashion Center att följas i en 
berättelse om hur idén formas, modifieras, sprids och konsolideras.

Berättelsen är författarens egen och gör inte anspråk på att vara den enda sanna 
eller riktiga utan snarare en av flera möjliga. Den grundar sig på intervjuer med 
informanter som i olika kapaciteter och roller har medverkat i förändringsproces-
sen och på studier av dokument av varierande slag. Detaljer om studiens organise-
ring och källmaterial återfinns i bilaga 1–3. 

En berättelse som startar vid en viss tidpunkt bär alltid spår av händelser och 
handlingar som ligger betydligt längre tillbaka i tiden. Det är först i efterhand som 
det blir tydligt hur olika idéer och strävanden förenats i en ny verksamhet. I denna 
berättelse kommer några av dessa trådar till historien att redovisas men långt ifrån 
alla. Valet av startpunkter och trådar är subjektivt och begränsas av författarens 
förmåga och resurser.

 Berättelsen är organiserad i teman som i stort följer omvandlingsprocessens 
kronologi. Det är inte så att ett tema försvinner och ersätts av ett följande. Varje 
tema har en fortsättning som genom det följande temat inordnas i en vidare ram. 
Den nya ramen återspeglar i grova drag en förskjutning i aktörernas syn på om-
vandlingsprocessens inriktning och mål. Det är inte så att alla aktörer har samma 

2 Textile and Fashion Center antogs som namn på de nya verksamheterna först senvåren 2012.
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syn på inriktning och mål. De kan dock läsa in sin ”syn” i en för intressenterna ge-
mensam bild av helheten. I aktörnätverksteorin talar man om översättning. Många 
aktörer kan samlas genom att var och en kan översätta den gemensamma idén till 
sina egna förutsättningar.

Omvandlingsprocessen startar med fastighetsutveckling i kvarteret Simons-
land.



Figur 1. Flygfoto av kvarteret Simonsland
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På gränsen till Borås stadskärna ligger kvarteret Simonsland, mellan Skaraborgsvä-
gen i öster och Norrby Långgata i väster i höjd med den tidigare järnvägsstationen 
Borås Övre. Kvarteret breder ut sig på bägge sidor om ån Viskan. Det förbinder 
stadens centrala delar med köpcentret Knalleland. (Figur 1.)

Ursprungligen lär Simonsland ha fått sitt namn av en man Simon som ägde ett 
mindre torp där den nuvarande stadsdelen ligger. Vid den tidpunkten fanns endast 
en sparsam bebyggelse. Närheten till Viskan och tillgången på vatten och det cen-
trala läget ökade dock områdets attraktionskraft för textila verksamheter. Fabrikö-
ren CJ Jonsson startade under senare delen av 1800-talet en verksamhet för ma-
skintryckning av vävnader och styckfärgning av garn som sedan utökades med 
blekning och appretering av bomullsväv för dåtidens storföretag som Borås Wäf-
veri och Druvefors Väfveri. I början av 1900-talet kom verksamheterna att införli-
vas i Borås Wäfveri. 

Det stora lyftet för Simonsland blev etableringen av Svenskt Konstsilke (SKS). 
Företaget bildades 1918. Tillverkningen startade i Vansbro i Dalarna men flyttade 
snart till Borås. Verksamheten växte när man på 1920-talet började samarbeta med 
det schweiziska företaget Société de la Viscose som också gick in som hälftenägare. 
Företaget byggde upp en ny viskosavdelning för tillverkning av konstsilke. Verk-
samheten expanderade kraftigt under och efter andra världskriget då företaget var 
ensamt om att tillverka konstsilke i Sverige. Expansionen krävde nybyggnation och 
SKS blev den helt dominerande verksamheten i stadsdelen. 

Under andra världskriget började företaget också producera så kallat kordgarn 
och kordväv för gummiindustrin. Tillverkningsprocessen liknade den för konstsilke.

1950 hade SKS 800 anställda. När så småningom nylongarnet fick sitt genom-
brott utkonkurrerades SKS produktion av garn och företaget blev tvunget att dra 
ned på verksamheten och friställa över 400 personer. Verksamheten koncentrera-

fastighetsutveckling

fastighetsut veckling
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des till kordgarn och kordväv samt förädling av garner genom tvinning, vävning, 
dippning och spolning. 1986 blir SKS helägt av Borås Wäfveri. Viss tillverkning 
förläggs på 90-talet till Estland.

Efter att verksamheten minskat dramatiskt i omfattning och lönsamheten var 
blygsam kom underhållet av fastigheterna att eftersättas och hela kvarteret visade 
drag av förfall. Många boråsare reagerade på sakernas tillstånd men utan att kunna 
göra något.

”Jag är inflyttad boråsare sedan många år tillbaka och jag har alltid tyckt att staden har  
så gräsligt fula byggnader. Alla de där gamla fabriksbyggnaderna vi har och speciellt i 
Simonsland där man har kört förbi i alla år och tyckt att det här måste man kunna göra 
någonting bra av.” (företagare) 

”En rätt så gammal sliten fabrik, på bästa strandtomt, mitt i centrala Borås, nästan som 
en rostfläck inne i staden.” (intressent)

Borås Stads företrädare talar om stadsdelen som ett gammalt industrilandskap, 
ett fabriksområde som kontrast till en vital stadsdel eller som ett förslummat kvarter. 

Det var som om kvarteret självt pockade på åtgärder från omvärlden. Vissa reage-
rade också.

Borås Stad hade redan 2002 skrivit om det blå bandet, Viskans sträckning mel-
lan Stadsparksbadet centralt i staden till Almenäs i väster, inkluderande sträckan 
förbi Simonsland, som en vision för denna del av staden. Tanken var att människor 
skulle få tillgång till och kunna promenera längs vattnet. Men ingenting hände 
ännu på några år.

fastighetsförsäljning med förhinder

År 2000 var det aktuellt för svenska staten att starta en ny polishögskola. Flera 
städer konkurrerade om den nya högskolan, däribland Borås. Staten valde dock en 
etablering i Växjö. Under urvalsprocessen arbetade Borås Wäfveri på ett förslag att 
lokalisera en eventuell ny polishögskola i SKS fabrikslokaler. Störande ljud från 
fabriken gjorde dock att fastigheten inte ansågs lämplig.

I samband med att Borås Stad tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund 
skapade Espira Utveckling, en stiftelse för näringslivsutveckling, fördes diskussio-
ner med dåvarande verkställande direktören för Borås Wäfveri om att hyra en del 
av Simonsland. Det fanns lokaler färdigritade men det föll på att kostnaderna 
skulle bli för höga. Vid det tillfället 2001 hade SKS produktion i fastigheten och 
maskinerna stod högst upp och för att Espira skulle kunna driva verksamhet i vå-
ningar under krävdes omfattande åtgärder som höjde kostnadsnivån. Eftersom 
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man insåg att det bara var en tidsfråga innan sks skulle flytta ut ansågs det vara 
onödiga kostnader.

kanico – företag och idé

Kjell Berggren, huvudägare i fastighetsföretaget Kanico, hade 1981 tillsammans 
med Gunnar Ivarsson startat Wäst-Bygg. Företaget var huvudsakligen ett byggfö-
retag men sysslade också en del med fastigheter. Man köpte fastigheter och byggde 
om. Wäst-Bygg utvecklades väl och hade i slutet av 90-talet närmare två hundra 
anställda, vilket var mycket för ett Boråsföretag. Kjell Berggren var engagerad både 
i byggrörelsen och i fastighetsutveckling. De två kompanjonerna delade på sig 
1997/98. Ivarsson tog hand om byggrörelsen och Berggren tog med sig 12 000 kva-
dratmeter bostadslägenheter till sitt eget företag Kanico. 

Kanico började köpa äldre hus för att bygga om och förädla. Kvarteret Ålgår-
den, vid Borås ishall, förvärvades 2000. Fastigheten var byggd 1898 och var vid 
förvärvet mycket nedgången. Berggren hade under sin tid på Wäst-Bygg arbetat 
nära Stadsbyggnadskontoret och Näringslivsenheten inom Borås Stad och utveck-
lat ett stort kontaktnät. Via en kontakt fick han reda på att Transcom letade efter 
en fastighet bland annat i Borås. Han fick kontakt och erbjöd sig att ordna trettio 
arbetsplatser i kvarteret Ålgården på sex veckor. Kontrakt skrevs och huset byggdes 
om med återskapad fasad och fönster. Invändigt utnyttjades den gamla industri-
parketten för att få ett mervärde. Kontoret blev mycket uppskattat av företag och 
anställda. Efter något år arbetade 500 personer i fastigheten. 

Genom förvärvet återskapades en gammal fastighet med en mängd nya arbets-
tillfällen. Det var ett motto som företaget fortsatt att leva efter, att förädla fastig-
heter för nya arbetstillfällen. Kanico sålde fastigheten när man ansåg den färdig 
förädlad. Därefter följde successivt ytterligare förvärv av det så kallade Lapidushu-
set i Knalleland och von Ahnska huset i centrala Borås, det senare byggt 1906. 

Borås Wäfveri hade några år in på 2000-talet lämnat ut alla sina fastigheter 
över hela landet till försäljning. Den s k Nybrofastigheten, granne till SKS,  med 
bland annat detaljhandelskedjan MQ:s huvudkontor var med i paketet. En tredje-
del var iordninggjord i mitten av 90-talet och uthyrd till cirka 60 procent när Ka-
nico köpte den 15 000 kvadratmeter stora fastigheten 2004. Det sas vid den tid-
punkten ingenting om att SKS skulle flytta ut. Wäfveribolaget kontaktade Kanico 
för att höra om man inte var intresserad att köpa även SKS lokaler. Kanico såg inte 
då någon potential eftersom det var full verksamhet i fastigheten. Med väv- och 
spinnmaskiner på plats var det svårt att göra något rejält. 

fastighetsut veckling
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Kanico hade dock fortsatt kontakt med mäklaren. Under perioden var också 
flera utländska intressenter och tittade på fabriken för eventuellt köp. Erbjudandet 
kom tillbaka till Kanico två år senare 2006 då Borås Wäfveri beslutat att flytta SKS. 
Vissa delar hade redan tidigare flyttat till Narva i Estland där företaget har en stor 
fastighet. Inom 18 månader från köpet skulle SKS ha flyttat ut helt. Då köpte Ka-
nico även denna fastighet med en total yta på 60 000 kvadratmeter. Mellan 40 000 
och 45 000 kvadratmeter var uthyrda i ytterligare längst 18 månader. Kanico beslöt 
att avyttra en del fastigheter i det existerande beståndet för att koncentrera verk-
samheten till Simonsland. Förvärvet kostade företaget cirka 100 miljoner kronor.

Strax efter förvärvet meddelades att SKS skulle läggas ner eller säljas. Det inne-
bar ett potentiellt problem för Kanico. Eftersom SKS hyrde 20 000 kvadratmeter 
i 18 månader så fruktade Kanico att man skulle stå där med en massa maskiner. 
Konstsilkes vd Urban Olsson var intresserad av att köpa loss företaget men det 
fanns andra intressenter också. Kjell Berggren lovade att hjälpa Urban Olsson att 
flytta mot att den del som fanns i Borås blev kvar där. Det innebar bland annat att 
Kanico blev minoritetsägare i SKS och att produktionen i Simonsland flyttade till 
en annan adress i Borås när man hittat en lämplig lokal.

ny detaljplan 

Nu stod Kanico inför problemet att bestämma vad man skulle göra med 60 000 
kvadratmeter industribyggnader. För att utveckla området var man tvungen att få 
till stånd en ny detaljplan men dessförinnan kontaktades tre arkitektkontor, ett 
från Borås som tidigare arbetat för Borås Wäfveri, ett från Göteborg samt ett med 
ett par ungdomar som ansågs vara ett så kallat ”wild card” för att få deras idéer om 
vad man kunde göra med området. Företaget betalade arkitekterna för att få fri 
tillgång till deras förslag.

Hösten 2006 redovisade de vad som skulle kunna göras, öppna upp området 
och bygga bryggor längs Viskan, inför en grupp med representation från Stads-
byggnadskontoret, stadsarkitekten, näringslivet, en representant för högskolan, en 
hyresgäst från Nybrohuset och handelskammaren. Gruppen föll för ungdomarnas 
förslag och man började arbetet på detaljplanen omgående med insikt om att det 
skulle ta lång tid att få den igenom. Borås Stad tillsatte en projektledare för detalj-
planen. Eftersom man var överens om att utgå från den skiss som de unga arkitek-
terna hade gjort fanns det mycket att gå på.

Det tog ungefär tre år att ta fram detaljplanen. Den blev korad som tvåa i hela 
Sverige 2010, en fjäder i hatten för Stadsbyggnadskontoret. Man hade viss oro för 
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den framtida Götalandsbanan eftersom man inte kände till den exakta dragningen. 
Kanico fick till stånd ett möte med Banverket som visade att det inte förelåg några 
problem. Företaget kunde gå vidare med projektet.

Kjell Berggren hade ytterligare en viktig erfarenhet med sig i bagaget när Ka-
nico skulle dra igång projektet Simonsland. Under en period 2002/2003 var han 
tillförordnad vd för Vasallen, ägare till I15:s fastigheter efter att regementet lagts 
ned. Han satt också med i dess lokala styrelse. Under perioden arbetade han med 
att förädla, göra detaljplan och sälja ut området kring regementet. En slags föröv-
ning inför arbetet med Simonsland.

Huvuddelen av Simonsland skulle enligt planen bli kommersiella ytor. Ganska 
snart föddes idén att göra ett textilt kluster. Det hade varit textil i väggarna så man 
ville bygga vidare på det och gärna få in utbildning också. Kanico beslöt att hålla 
fast vid den inriktningen så länge man orkade och visade det sig vara fel fick man 
hitta på någonting annat. Företaget engagerade också en särskild projektledare för 
Simonsland. Nu gällde det att intressera potentiella hyresgäster. Det var viktigt av 
åtminstone två skäl. Utan hyreskontrakt kunde bankerna inte ge de lån som Kanico 
behövde för att genomföra projektet. Fick man dessutom någon eller ett par attrak-
tiva hyresgäster skulle det påverka andra potentiella intressenter att också hyra.

Genom att initiera och investera i en arkitekttävlan och sedan diskutera förslagen 
med företrädare för staden, näringslivet och högskolan fick man testa sin idé. Genom 
vidare samarbete med Stadsbyggnadskontoret utvecklades en detaljplan för området. 
Därmed hade Kanico visualiserat sin idé vilket underlättade kommunikationen med 
potentiella intressenter.

Under 2006 lämnade högskolan in en ansökan om att få starta en högskoleut-
bildning för poliser då staten planerade för ytterligare utbildningsplatser. Under 
arbetet med ansökan kom Kanicos vd och föreslog att högskolan skulle lägga po-
lishögskolan i Simonsland. Ansökan ”Polisutbildning för morgondagen” skulle 
bland annat innehålla förslag på lokaler och annan infrastruktur. I avsnittet om 
infrastruktur fanns förslag om Simonsland som tänkbar lokalisering. Kontakten 
gjorde högskolans ledning medveten om att det fanns ett intresse hos fastighetsä-
garen att göra om sina lokaler till högskolelokaler. Det blev dock ingen polishög-
skola utan det hela lades på is. 

textilhögskolan (ths) växer

År 2000 hade Textilhögskolan 330 helårsstudenter som tio år senare ökat till mer 
än 1 000 med tolv professorer och 29 doktorander. 2006–2007 kände man av en 

fastighetsut veckling
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viss trångboddhet. Institutionen tittade på några möjliga fastigheter dels i anslut-
ning till Algotshuset där man redan fanns samt i en annan fastighet i närheten. 
Kanicos vd hörde av sig och frågade om det inte vore intressant att flytta till Si-
monsland. Han hade genom sina kanaler hört att THS var ute efter nya lokaler och 
kopplade genast till möjligheten att få en eftertraktad hyresgäst till den egna fast-
igheten. Han presenterade ett förslag för prefekten på THS som tyckte att det såg 
spännande ut och uppmanade vd:n att ta upp det med högskolans ledning. ”Man 
behöver nog någon som Kjell som kan sätta en boll i rullning.” säger prefekten.

År 2008 dök därför Simonsland upp igen hos högskolans ledning när Kanicos 
vd uppvaktade högskolans rektor. Kanico erbjöd 10 000 kvadratmeter lokaler och 
berättade samtidigt om visionen om ett textilt kluster. 

Ungefär samtidigt köpte Kanico en grannfastighet till THS lokaler i Algotshu-
set, den så kallade Erlafastigheten efter ett legendariskt konfektionsföretag. Om hög-
skolan ville vara kvar i sin nuvarande fastighet så kunde de växa in i Erlafastigheten. 

I samband med kontakten med högskolans rektor tog Kanico också kontakt 
med kommunfullmäktiges ordförande eftersom Algotshuset ägdes av IBAB, det 
kommunala fastighetsbolaget för kommersiella fastigheter. Kanico föreslog för 
kommunen att de skulle starta ett gemensamt bolag och bygga ett hotell av Algots-
huset och använda Erlahusets fina entré som hotellentré. Tanken var att kunna ge 
kommunen något om de förlorade THS som stor hyresgäst. Det blev inte så utan 
Erlahuset blev kvar hos Kanico med möjlighet till nya framtida projekt tillsam-
mans med kommunen. Genom initiativet med Erlafastigheten hade Kanico ett 
alternativ att erbjuda om THS inte skulle flytta alternativt en fastighet som kunde 
intressera staden för andra ändamål. På så sätt kunde Kanico också skydda den egna 
idén för eventuellt motstånd.

Kanicos kontakt med högskolans ledning ledde vidare till en intern diskussion 
mellan THS och högskolan. Ledningen var medveten om att det behövdes större 
lokaler genom arbetet med högskolans lokalprogram för den närmaste framtiden. 
Man diskuterade bland annat hur lokalbehoven skulle utredas. THS och högsko-
lans ledning hade något olika syn på hur detaljerad en behovsanalys behövde vara. 
Institutionen argumenterade för att man behövde en professionell kraft för detta 
ändamål. Trots ett visst motstånd från högskolan anlitades en extern inredningsar-
kitekt som drev processen med behovsinventeringen, vilken omfattade många in-
tervjuer, ett par seminarier och inhämtning av officiella dokument från institution, 
högskola och Borås Stad. 

Behovsanalysen innehöll en sammanställning av behov, krav och förväntningar 
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som en viktig utgångspunkt för en fortsatt process. Analysen angav en stor mängd 
punkter där nuvarande lokaler ansågs bristfälliga med hänsyn till fortsatt expansion 
och utveckling. Det gällde dels lokaler för undervisning, studieplatser, representa-
tiva lokaler för studenternas arbeten och utställningar. Det gällde vidare samband 
mellan lokaler för olika verksamheter och mycket annat. Avslutningsvis underströk 
behovsanalysen att: ”en plats är ett av de mest effektiva och kraftfulla verktyg som 
finns att bygga varumärken, särskilt när det gäller tjänsteproduktion”. Behovsanaly-
sen presenterades i september 2009. Ett viktigt ord i sammanhanget är varumärke.

Innan THS införlivades med Högskolan i Borås hade man en lång historia som 
Textilinstitutet i Borås. Här utbildades tekniker, mönsterkonstruktörer, designers 
och köpmän för textilindustrins och handelns behov. Institutet var väl känt inom 
hela branschen. Borås var samtidigt Sveriges textila centrum. THS hade därför ett 
väl utvecklat varumärke när man införlivades i högskolans organisation. Skolan 
hade också en betydelsefull roll i det textila klustret i Boråsregionen. Rollen och 
varumärket har man hela tiden varit angelägen att behålla och vidareutveckla.

Personalen vid THS inklusive institutionsledningen ansåg att Simonsland ut-
gjorde ett mycket bättre alternativ än Sandgärdet som hade seglat upp som alterna-
tiv. Sandgärdet, som ligger i direkt anslutning till centrum för högskolan vid Allé-
gatan, var en del av högskolans campusområde. I anslutning till existerande byggnad 
fanns möjligheter att bygga nytt. THS ledning och personal ansåg sig kunna bättre 
bevara sin särpräglade identitet med tvärvetenskaplig inriktning på design, teknik 
och ekonomi/management i den gamla fabriksbyggnaden. Risken med en lokalise-
ring till Sandgärdet ansåg man var att sambandet skulle brytas upp. Oavsett om 
man är textilekonom eller textilingenjör ska man känna att man tillhör Textilhög-
skolan. Den övriga miljön i Simonsland skulle också stärka THS varumärke.

För Kanico var det viktigt med en tydlig och positiv respons från THS och för 
den senare att man fått en bra behovsinventering som underströk önskemålen om 
varumärke och identitet vilket talade för Simonsland med en textil historia.

Med en positiv respons från THS hade Kanico fått en seriös intressent för sin idé 
om ett textilt kluster. Det skulle visa sig vara en viktig förutsättning för fortsatt fram-
gång med att värva andra.

Högskolans ledning ansåg inte att man kunde godta Kanicos förslag om nya 
lokaler utan vidare utredning. För högskolan fanns ett annat alternativ som skulle 
innebära att THS kom närmare högskolans övriga verksamheter än en lokalisering 
i Simonsland. Akademiska Hus som ägde huvuddelen av högskolans fastigheter 
fick därför i uppdrag att ta fram ett förslag för en alternativ lokalisering. För Ka-

fastighetsut veckling
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nico innebar det en betydande försening. Från 2008 till 2010 hängde beslutet om 
THS i luften och därmed också det textila klustret. Högskolan ville arbeta med 
bägge alternativen för att försäkra att man fick det bästa utfallet. Man insåg att det 
skulle dra ut på tiden men att det var viktigare med ett bra förhandlingsläge.

förhandlingar om nya lokaler

Det finns två viktiga ingångar från högskolans sida i den förnyade diskussionen om 
lokaler. Den ena är THS lokalbehov och den andra önskan om ett sammanhållet 
campus. Ledningen tyckte att det var svårt att få lärarna på THS att komma till 
resten av högskolan. Det fanns ett avstånd. Man hade redan flyttat, efter visst mot-
stånd, THS bibliotek till högskolans nybyggda bibliotek. Det innebar att studen-
terna kom och såg vad som fanns centralt. Idén om ett samlat campus landade 
bättre hos studenterna än hos personalen.

Det finns en potentiell spänning mellan THS ambition att värna och utveckla 
sitt varumärke och högskolans mål om ett sammanhållet campus. Spänningen 
kommer nu i dagen igen. Frågan om THS bibliotek löstes utan större konvulsioner. 
Spänningar hade aktualiserats tidigare när THS velat skapa egna lärar- och forskar-
resurser som man ansett sig behöva till exempel inom ekonomi och logistik i stället 
för att samarbeta och gemensamt utnyttja resurser inom Institutionen Ingenjörs-
högskolan och Institutionen Handels- och IT-högskolan med bredare forskning 
och lärarresurser inom samma ämnen. Det har också funnits en skepsis hos THS 
mot att få en allt för stor verksamhet utan direkt anknytning till eller relevans för 
det textila området förlagd till Simonsland. Sådana frågor är upp till högskolans 
ledning att lösa. Den första stora frågan är dock beslutet om vart THS ska flytta.

I november 2008 gick det ett brev från högskolan till Kanico och Akademiska 
Hus där de inbjöds att ge förslag på en lokalisering av Textilhögskolan. Svaren kom 
in under våren 2009. I högskolans ledning ansåg man att det fortfarande fanns 
oklarheter i båda förslagen som man önskade få uträtade. 

Ursprungligen var inte Kanicos bud det ekonomiskt mest fördelaktiga. Akade-
miska Hus alternativ gav lägre kostnader bland annat beroende på att Akademiska 
Hus var beredd att stå för THS flyttkostnader. Kanico tog då också på sig flyttkost-
naderna och sänkte hyran vilket gjorde de två alternativen ekonomiskt likvärdiga. 
Frågan var nu hur man skulle värdera möjligheterna till samarbete med externa 
parter vilket också skulle beaktas. Frågan fördes upp till högskolans styrelse.

Vid högskolans styrelsemöte i september 2009 beslöt man att THS skulle flyt-
ta till ett centralt campus men styrelsen krävde fortsatt utredning om vilket alter-
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nativ som var bäst. Det störde Kanicos vd som ansåg att högskolan drog benen efter 
sig. Han hade alltid framhållit att om THS flyttar kommer allt det andra att falla 
på plats. Från högskolans sida invände man att det behövdes försäkringar om att 
den miljö som skapas blir bra för högskolan och dess studenter och då kunde inte 
vilken verksamhet som helst få flytta in i Simonsland. 

Inom BoråsBorås, som är ett samarbete mellan staden, näringslivet och högsko-
lan, hade man tidigare förberett initiativ och projekt för att göra staden mer attrak-
tiv som besöksort. Kanicos vd hade under 2008 deltagit i ett möte och talat om 
möjligheten för THS i Simonsland. Det bidrog till att hela staden, politiker, tjäns-
temän och folk i allmänhet var helt inställda på att THS skulle flytta in i Simons-
land och att det var högskolan som krånglade med andra alternativ. Kanico hade 
alltså staden med sig på sin utvecklingsidé men hade ännu inte övertygat högsko-
lan. Eftersom högskolan bestämde över THS lokaler och THS var mycket väsent-
lig för visionen om ett textilt kluster hade processen hamnat i ett vänteläge som 
kostade pengar och frustration.

Under hösten 2009 var Borås Stad passivt och väntade på att högskolan skulle 
säga ja till en lokalisering i Simonsland. Högskolans ledning uppvaktade då kom-
munalråden i Borås i mars 2010 med budskapet att om inte staden gör någonting 
och visar vad man vill satsa på Simonsland så kommer högskolans styrelse att fatta 
beslut till förmån för Akademiska Hus.

Även Kanico tog kontakt med Borås Stad och framförde: ”att nu är det kört, vi 
får inte högskolan över till Simonsland. De vill hellre bygga nytt med Akademiska 
Hus.” Ekonomiansvarig på kommunen tog kontakt med kommunledningen med 
budskapet: ”agerar inte kommunen så blir det inget Simonsland. Högskolan har 
andra preferenser.” Det dröjde ett par månader och ingenting hände. Högskolan 
ringde och sa att det var status quo. Då satte politikerna ihop en grupp under led-
ning av den nye kommunchefen för att få större tryck i stadens agerande. Det 
gällde att bjuda till lite extra.

Nu hade också perspektivet förskjutits från att ha gällt nya lokaler för THS till 
att gälla större delen av kvarteret och särskilt de 37 000 kvadratmeter som utgör 
första etappen av omvandlingsprocessen. Högskolan ville nu veta vilka verksamhe-
ter som skulle finnas förutom THS för att uppnå en bra omgivning för utbildning 
och forskning. Man var angelägen att aktivera Borås Stad för att se vad staden 
kunde bidra med.

Ramen för en fortsatt dialog mellan intressenterna hade nu vidgats från lokalbe-
hov till utveckling av stadsdelen Simonsland och högskolans roll i den. 

fastighetsut veckling
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Borås Stad som dittills avvaktat och inte varit riktigt med på tåget insåg att om inte 
THS flyttade till Simonsland skulle man inte få den utveckling mot mer kunskaps-
intensiv verksamhet som man eftersträvade. 

Kanico hade haft flera besökare bland annat en grupp från Kina som inklude-
rade fastighetskunniga personer. De blev mycket förvånade över att Simonsland 
var ett privat projekt och inte ett projekt som drevs av staden. Man insåg nu att det 
var stadens angelägenhet att få fram den nya stadsdelen även om fastigheten ägdes 
privat. Kanico såg inga nackdelar med ett samarbete bara man fick fram en bra lös-
ning. Då bestämde sig Borås Stad för att satsa. Det var nödvändigt för att processen 
skulle gå vidare.

Vid högskolans styrelsemöte i december 2009 deltog kommunchefen och pre-
senterade stadens vision för Simonsland. Det var en powerpointpresentation som 
inkluderade en flytt av Textilmuseet, Marketplace Borås (en ekonomisk förening 
av textil- och modeföretag), Espira inkubator (sedermera Inkubatorn i Borås) in-
klusive projektet Textil- och modefabriken, verksamheter som staden hade kon-
troll över och som skulle flyttas in. Staden företräddes vid sammanträdet förutom 
av kommunchefen av ett flertal andra tjänstemän. Staden tryckte också en broschyr 
där man redovisade sin vision. Det sågs som en viktig markering från stadens sida.

Högskolans styrelse fattade dock inget beslut om flytt vid decembermötet. I 
stället fortsatte företrädare för högskolans ledning att diskutera med staden om 
innehållet i verksamheten. Man ville i det sammanhanget få benämningen science 
park (teknikpark) accepterad och definierad. Staden var inte med vad gäller science 
park. Förmodligen förstod man inte riktigt vad högskolans företrädare menade 
alternativt tyckte man inte att science park var tillräckligt unikt eftersom det redan 
fanns ett flertal på olika platser i Sverige. Från högskolans sida var man angelägen 
om att få en science park som inte bara omfattade textil och mode utan även andra 
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som man tyckte starka profilområden inom högskolan som handel och resursåter-
vinning. 

Under samma period diskuterades också ett flertal punkter som enligt högsko-
lan var viktiga för att skapa en god miljö för forskning och utbildning. De inklude-
rade trafikflödet till och från kvarteret, tillgång på studentbostäder, forskarhotell, 
fler professorer för att stärka forskningen. Staden var inte okänslig för högskolans 
krav. Man erbjöd sig att finansiera två professurer i tio år. Vidare erbjöds högskolan 
att gå ur sitt engagemang i Espirahuset redan 2009, vilket man också gjorde. I 
gengäld beviljade högskolan verksamhetsstöd till Drivhuset och Espira inkubator 
som var hyresgäster i Espirahuset. Borås Stad åtog sig också att bygga studentbos-
täder i anslutning till fabriksfasigheten. Genom besluten fick högskolan gehör för 
flera viktiga önskemål.

Kanico hade krävt 30 000 kvadratmeter säkrade för att få rätt finansiering. 
Kommunen hade behov av 15 000 men var tvungen att lägga till 5 000 som en till-
läggsyta. Det var viktigt även för högskolan som hoppades få med ytterligare verk-
samheter utifrån.

Under det tidigare nämnda mötet mellan högskolans ledning och kommunal-
råden från de två stora partierna i mars 2010 framför högskolans ledning att man 
tycker att det är viktigt med miljön i Simonsland för att högskolan ska tycka att det 
är attraktivt att flytta THS till Simonsland.

Under ett tvådagarsmöte i april 2010 mellan högskolans och kommunens le-
dande företrädare diskuterades vision och verksamhet i Simonsland. Man kom då 
fram till ett första utkast som sedan bearbetades av högskolans prorektor och sta-
dens näringslivschef i ett dokument som gick som underlag till högskolans styrel-
semöte i juni 2010. Vid mötet beslutades om en flytt av THS till Simonsland. Sam-
tidigt beslutade styrelsen att det slutliga avtalet skulle undertecknas av högskolans 
rektor. Kommunfullmäktige i Borås fattade beslut om kommunens medverkan i 
början på hösten 2010. Ännu fanns alltså inget slutligt avtal undertecknat men 
man hade kommit ytterligare en bit på vägen mot ett formellt samarbetsavtal mel-
lan Borås Stad, högskolan och Kanico.

stadens överväganden

Kommunstyrelsens ordförande betraktar omvandlingen av Simonsland i ett histo-
riskt perspektiv och påpekar att större projekt ofta innebär att ett antal existerande 
tankar och idéer flätas samman och faller på plats. Staden medger att det var fast-
ighetsägaren som initierade frågan om Simonslands framtid och även förde fram 
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egna tankar och idéer om dess inriktning. Kommunalrådet ser Simonsland i per-
spektivet av den diskussion som varit om högskolans lokalisering i slutet av 90-talet 
efter nedläggningen av regementet I15. Då startade en diskussion om man skulle ha 
ett externt campus eller ett i citykärnan. Man var runt och tittade på andra högsko-
lor men landade i ett beslut om en cityhögskola. Man såg det som en fördel både 
för högskolan och dess studenter och för staden som skulle få mer liv och rörelse 
med följdeffekter på restauranger, caféer och handel. 

Snart efteråt startade en diskussion om hur man skulle se på högskolans vidare 
utveckling. Den första utbyggnaden kom i kvarteret Sandgärdet i anslutning till de 
existerande lokalerna på Allégatan. Även för kommunen kom de första mer kon-
kreta förslagen om Simonsland i samband med Polishögskolans eventuella lokali-
sering till Borås och etableringen av Espira Utveckling. 

Från stadens sida vill man fortsätta att utveckla högskolan som cityhögskola 
men också att arbeta med stadsutveckling inom Simonsland. Man anser att Borås 
har ett relativt litet centrum i förhållande till stadens storlek. Man har i dagsläget 
två centrum, dels citykärnan, dels shoppingcentret Knalleland. Nu finns en möjlig-
het att binda ihop dessa bland annat genom en utveckling av kvarteret Simonsland.

Kommunalstyrelsens ordförande önskar att man kan engagera några drivande 
intressenter inom näringslivet som kan vara med och stödja utvecklingen av Si-
monsland. Diskussioner om hyreskontrakt och lokaler har krävt så mycket engage-
mang att man inte haft tillräcklig tid och kraft att ägna sig åt utåtriktat arbete enligt 
kommunalrådet.

Från kommunens sida insåg man att det var nödvändigt att kombinera stadens 
intresse för stadsdelsutveckling med högskolans intresse för forskning och innova-
tionssystem. Det bolag som ska bli ett paraply för Simonsland kommer att få två 
uppdrag: att verka för innovationssystemet i regionen och för det andra att ut-
veckla och driva Simonsland. Det första uppdraget innebär att kommunen går in 
på ett delvis nytt område. Det är en effekt av samarbetet med högskolan.

En del i innovationssystemet är Espira inkubator som legat under en stiftelse 
där Sjuhärads kommunalförbund haft kontrollen. Borås Stad har förklarat sig villig 
att bidra till inkubatorn och till innovationssystemet i VGR. Från regionens sida 
har man inte varit nöjd. Man säger: ”ska vi fortsätta med bidragsgivning till inku-
batorn och andra engagemang” vill vi att Borås Stad ska vara ansvarig. Går kom-
munen in så är det en garanti för seriositet och stabilitet. Staden lyssnade på regio-
nens önskemål och förvärvade därför något senare samtliga aktier i Espira 
inkubator som då bytte namn till Inkubatorn i Borås.
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Det blev ett intensivt skede från oktober-november 2009 till dess att avtalet 
slutligen skrevs under i februari 2011. I den inledande processen har det varit kom-
munen, högskolan och Kanico som varit engagerade. Nu förskjuts tyngdpunkten 
i förhandlingarna till Borås Stad och högskolan.

stadens och högskolans olika förutsättningar

Borås Stad har i högskolan mött en organisation med ett sektorsuppdrag som är 
väldigt styrt från staten. Stadens representanter har förvånats över vilket begränsat 
handlingsutrymme som högskolan har utanför den egna huvuduppgiften. Det gäl-
ler ekonomiska begränsningar som hyresavtalens längd och vilka verksamheter 
man kan satsa pengar på. Staden har ett större handlingsutrymme med bredare 
uppgifter. Högskolan är mån om att upprätthålla och utveckla sin akademiska sta-
tus. Man betonar därför forskningens betydelse och vikten av att högskolan blir en 
nod i ett vidare innovationssystem inom VGR.

Högskolan har begränsade resurser utanför vad de är direkt styrda mot. Därav 
betydelsen av de två professurerna. Professurer är inte vad kommunen sysslar med. 

”Vi vet ju hur mycket högskoleutvecklingen betytt för Borås så att staden blir 
en aktör runt i kring den var kanske bara en tidsfråga.

Högskolan – ”det är min tolkning – är väldigt rädda att tunna ut det akademiska 
begreppet men det är ju deras roll. Man säger hela tiden; om det inte blir på det och det 
sättet så kan högskolan i Borås bli försvagad och det kan betyda mindre resurser från staten. 
Man gillar inte att det står affärer i konceptet där borta men då får vi inte företagen med om 
det inte står affärer.” (kommuntjänsteman)

Högskolans alternativ med Akademiska Hus förstod man sig inte på. Det skul-
le innebära att man fyllde på den ”akademiska borgen” som kommunen såg det. 
Det var emot tankarna med triple helix och återbruk av resurser. Om det hela inte 
bara var förhandlingstaktik.

Högskolan betonar beteckningen Science Park som ett vidare begrepp som po-
ängterar forskning. Staden tycker att högskolan ställer upp för snäva gränser mot 
annan verksamhet som inte är forskning och staden vill gärna betona betydelsen av 
ett textilt kluster. Dessa olikheter satte sin prägel på de diskussioner som förts om 
innehållet i det samarbetsavtal som ska slutas mellan Borås Stad, högskolan och 
Kanico.

När det gäller den fortsatta utvecklingen av Simonsland trycker staden mer på 
näringsliv, särskilt textil, mode och design medan högskolan betonar ett bredare 
intresse. Högskolan betonar ett samlat campus med fler ingredienser än textil, 
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mode och design. Högskolan betonar vetenskap och forskning medan staden star-
kare betonar affärsutveckling.

näringslivets intresse och inflytande

Näringslivets engagemang kan betraktas ur två perspektiv. Näringslivsenheten i 
Borås Stad har som uppgift att främja det lokala näringslivets utveckling. Det är 
också näringslivsenheten som tillsammans med THS startade MarketPlace Borås, 
en ekonomisk förening med ca hundra företag som medlemmar. MarketPlace 
Borås syfte är att främja textil, mode och design. 

Borås Stad hade tidigare initierat en studie, som utfördes av Internationella 
handelshögskolan i Jönköping, för att definiera utvecklingsområden för Sjuhärads-
bygden. Den låg sedan till grund för det arbete som initierades av näringslivsenhe-
tens nya chef 2006. I utredningen pekade man bland annat på att textil och mode, 
där främst Borås hade sin vagga och där man tappat en del mark, skulle kunna vara 
ett möjligt tillväxtområde. 

För att initiera en sådan utveckling diskuterades samarbete med u-landsföretag 
främst i Asien. Man beslöt att starta en mässa dit man skulle bjuda in potentiella 
underleverantörer. Man ansåg att näringslivet kunde ha behov av nya och kostnads-
effektivare underleveranser medan design, utveckling och handel fanns i Borås. 
Detta var starten till MarketPlace Borås. Det första mötet med näringslivet och 
vissa andra intressenter ägde rum i november 2007 i lediga lokaler i Simonsland. 
Stadens näringslivsenhet var inbjudare. Kanico lånade ut lokalerna. Några av de 
större mode- och textilföretagen var med tidigt såsom GinaTricot, FOV och Rud-
holm & Haak.

Den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås bildades ca ett år efter det för-
sta mötet hösten 2008 med Borås Stad och THS som grundare. I början var det 
trögt att få med näringslivet. Man tyckte att man arbetade bra och såg inget behov 
av att flytta produktion eller av intensivare samarbete med underleverantörer. Även 
om kommunens företrädare tyckte att det första mötet inte var helt lyckat så ville 
man inte släppa tanken utan ansåg att det krävdes mer inarbetning och marknads-
föring. Man ville bland annat utröna om näringslivet såg positivt på möjligheten 
att stärka marknadsfönstret, som det kallades då, inom textil och mode.

Sedan dess har synfältet kommit att vidgas betydligt. MarketPlace Borås har 
organiserat ett antal events som Show Up Fashion Award en designtävling för unga 
modeskapare som hölls första gången 2010. Samma år arrangeras Next Textile där 
ett antal forskare och opinionsbildare möts och diskuterar framtidens textilhante-
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ring. Designtävlingen rönte stort intresse medan det mer framtidsinriktade Next 
Textile gick betydligt trögare. Hösten 2011 anordnades Fashion Days under tre 
dagar med inriktning mot modeintresserade i allmänhet i form av olika events och 
erbjudanden från lokala företag. Fashion Days arrangeras samtidigt som designtäv-
lingen. Next Textile ska man återskapa senare.

MarketPlace har idag fyra syften. Man ska skapa och underhålla ett nätverk av 
företag inom mode och textil för att på olika sätt stärka deras affärer. Man ska skapa 
ett företagshotell för mindre företag med få anställda. Det handlar bland annat om 
agenturer. Man skapar en galleria med nya modeföretag som kombinerar kontor och 
försäljning, Fashion Gallery, som bygger på tidigare verksamhet inom Textil- och 
modefabriken(modeinkubator). Den senare kommer att samarbeta med Inkubatorn 
i Borås som täcker ett bredare område än bara mode och textil. Det fjärde syftet är 
att anordna events. Det innefattar lokaler för modevisningar och andra affärs- 
händelser men också events som Next Textile och Show Up Fashion Award.

Efter att föreningen bildats har man arbetat med medlemsutveckling. Man går 
ut med medlemsinformation på nätet. I början är medlemmarna med för att stötta 
idén men framåt måste de få ut något av det. Medlemsavgiften är satt till 5 000 
kronor för att få med så många som möjligt. Föreningen arbetar nu mot företag i 
Borås men ska gå vidare mot Mark och Ulricehamn och sedan till Göteborgsom-
rådet enligt en uppgjord plan med personliga besök för att presentera vad fören-
ingen står för. Inom föreningen finns fem arbetsgrupper för bland annat medlems-
utveckling, paketering av erbjudanden för Fashion Gallery samt marknadsföring. 

En viktig uppgift för föreningen är att lyfta fram att Borås och Sjuhärad är en 
framåtriktad och väldigt drivande textil- och modestad. Industrin behöver en arena 
där man möts och kan ta in intressenter utifrån. Man har tagit fram en broschyr för 
att paketera helheten så att människor förstår den och nyttan av den. Både Kanico 
och MarketPlace kan tycka att det gått lite väl långsamt med utvecklingen av Si-
monsland. När man driver ett företag så fattar man beslut och sedan genomför 
man det. I det här sammanhanget måste man förankra och fatta beslut i flera led 
under devisen ”får vi gemensamma mål så blir vi mycket starkare.”

För MarketPlace är det viktigt att komma igång med den egna verksamheten. 
Man har tecknat sig för 3 000 kvadratmeter som måste fyllas med rätt innehåll. Det 
gäller att arbeta hårt för att vid inflyttning 2013 kunna fylla åtminstone 30 procent.

Genom bildandet av MarketPlace Borås skapas en aktör som kan agera för huvud-
delen av näringslivet inom området textil och mode vilket underlättar den fortsatta 
processen.

stadsdelsut veckling
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Vd för GinaTricot är adjungerad medlem i MarketPlace styrelse och samtidigt 
är företaget genom sitt nya huvudkontor ett exempel på ett större företag som 
satsar på Borås som bas för sin verksamhet. Vd var ursprungligen skeptisk till sta-
dens första initiativ att satsa på ett underleverantörsevenemang. Något som han 
delade med många. I stället vill han underlätta för nyexaminerade från THS att 
starta egna företag vilket blev upprinnelsen till Fashion Gallery. En del av dem som 
satsar på egna märken men inte lyckas kan stanna i Borås och börja på något företag 
som GinaTricot. Vd är mest intresserad att få ut studenterna i näringslivet, helst i 
det lokala näringslivet. Blir det bra söker sig fler till THS och förhoppningsvis kan 
man då ta in fler studenter. ”Jag vill behålla den textila nerven i Borås”

Vd för Nelly, ett framgångsrikt distanshandelsföretag som numera ingår i Sten-
becksägda CDON, har varit idégivare tillsammans med en handläggare på nä-
ringslivsenheten till Show Up Fashion Award som har lockat många besökare och 
deltagande designers. Första pris är att sy upp en kollektion och marknadsföra den 
genom Nelly och få en rörlig del av försäljningen. Att få ett sådant stöd i lanse-
ringen är mycket värdefullt för en designer. 
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Avtalet mellan Borås Stad och högskolan samt hyresavtalet mellan dessa två och Ka-
nico var första steget för att skapa en ny aktör tills vidare utan namn. Därmed finns 
viktiga juridiska ramar för den fortsatta utvecklingen. Nu återstod att forma innehåll, 
lokaler och organisation. Projektet Simonsland var säkrat.

Ett formellt samarbetsavtal skrevs under i februari 2011, som framgått tidigare. 
Genom avtalet stabiliserades det nätverk som skulle driva den fortsatta verksamhe-
ten. Parterna i avtalet är Borås Stad, högskolan och Kanico. I avtalet definieras 
verksamhetens inriktning och innehåll enligt följande:

”Staden och högskolan har en gemensam ambition att i Simonsland skapa ett 
centrum för ’vetenskap, kultur, innovation och handel.’ Borås och Sjuhäradsbyg-
dens arv inom området textil och mode kan här bevaras och utvecklas på ett unikt 
sätt.

Ett centrum för ’vetenskap, kultur, innovation och handel’ har som huvudsyfte 
att stärka innovationsmiljön (egen kursivering) i Sjuhäradsbygden till gagn för till-
växt, förnyelse och företagsutveckling.

Tre parter bildar basen för verksamheten nämligen Borås Stad, Högskolan i 
Borås och det samlade näringslivet i Sjuhäradsbygden. Centrumbildningen är en 
samverkansmiljö enligt Triple Helix där ingående parter är jämbördiga och där 
samverkan är gynnsam för alla parter.

Verksamheten inom ramen för centrum tar sin utgångspunkt i den vetenskap-
liga verksamhet som bedrivs vid Högskolan i Borås. Denna verksamhet har i sin tur 
en stark och naturlig förankring i den näringslivsstruktur och textila tradition som 
utmärker Sjuhäradsbygden och i den systematiska och framgångsrika satsning som 
skett i Borås Stad på att utveckla energisystemet och formerna för avfallsåtervin-
ning.” (Utdrag ur Samverkansavtal 2010-10-04.)

Avtalet markerar att verksamheten har sin utgångspunkt i den vetenskapliga 

innovationssystem

innovationssystem
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verksamhet som bedrivs vid högskolan utan närmare inskränkning samt stadens 
satsning på energisystem och avfallsåtervinning. Högskolan har värnat om att inte 
bara fokusera på textil och mode. I samma anda poängteras syftet att stärka Borås-
regionens innovationsmiljö samt samarbetet mellan staden, högskolan och nä-
ringslivet enligt Triple Helixtanken. Man kan notera att näringslivet inte är direkt 
part i avtalet. Staden har tagit på sig rollen att tills vidare företräda dess intressen. 

aktiviteter inom Centrum för vetenskap, kultur,  
innovation och handel

De olika verksamheter som parterna kommit överens om har i avtalet indelats i fem 
olika arenor.

Arenan för vetenskap och kunskapsspridning
Tre av högskolans forskningsområden är viktiga för arenan; textil och mode, 

handel och it samt resursåtervinning. Dessa omfattar många projekt varav vissa 
kommer att fysiskt lokaliseras till Simonsland.

Arenan för tillväxt och innovation
Till arenan hör Espira inkubator (numera Inkubatorn i Borås) som stöder ut-

veckling av nya affärsidéer och kommersialisering av den forskning som bedrivs vid 
högskolan. Till arenan hör också Drivhuset som arbetar med att inspirera och 
främja entreprenörskap hos högskolans studenter samt Textil- och modefabriken, 
en specialiserad modeinkubator.

Arenan för affärsutveckling
MarketPlace Borås, en ekonomisk förening med syfte att utveckla Borås till ett 

centrum för mode, design och textilutveckling i Norden och norra Europa är den 
viktigaste enheten. Hit hör också S.I.I.R. (Swedish Institute for Innovative Retai-
ling) som i samarbete med näringslivet och högskolan utvecklar nya former och 
arbetssätt inom handeln.

Arenan för kultur
Arenan för kultur är tänkt att bestå av Textilmuseet som ger en kulturell och 

historisk förankring av textil verksamhet.
Arenan för service och infrastruktur
Det är inte en självständig verksamhet i paritet med övriga arenor utan avser 

resurser för att stödja övrig verksamhet. Särskilt viktigt är hörsalar och seminarie-
rum, en catwalk, forskarhotell, reception och ett mediacentrum. 

Till samarbetsavtalet fogades ett formellt hyresavtal mellan Kanico och hög-
skolan medan det formella avtalet med staden skulle dröja beroende på den mer 
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komplicerade beslutsstrukturen med flera olika förvaltningar inblandade. Staden 
förband sig dock att stå för en samlad kvadratmeteryta som sedan skulle delas upp 
mellan olika verksamheter.

En sammanfattning av hyresavtalen för den första etappen av projektet om 
37 000 kvadratmeter innebär att staden och högskolan hyr 30 000 kvadratmeter 
tillsammans, varav högskolan förhyr 10 600. Stadens andel på 20 000 består av en 
verksamhetsyta om 15 000 kvadratmeter och en tilläggsyta om 5 000 kvadratmeter 
avsedd för expansion och/eller nya verksamheter. Resterande yta kommer Kanico 
hyra ut till textila företag. Vd för Kanico var angelägen om att det inte bara skulle 
bli kommunen och högskolan i den första etappen utan även hyresgäster från nä-
ringslivet. Avtalet är på 20 år och omfattar etapp ett i utvecklingen av Simonsland, 
det vill säga SKS fabriksbyggnad.

Genom samarbetsavtalet hade Kanico fått de garantier man behövde om fram-
tida hyresintäkter för projektets finansiering. Högskolan och Borås Stad hade enats 
om det huvudsakliga innehållet i verksamheten. Byggprojektet kunde initieras. 
Den 18 mars skedde den formella starten vid en ceremoni i Simonsland. Mycket 
återstår. Det gäller den mer detaljerade dispositionen av ytorna först i en översiktlig 
blocklayout och sedan i en detaljplan. Här ska olika verksamheters intressen vägas 
mot varandra och mot de byggnadstekniska förutsättningarna. Det gäller också 
hur verksamheten i SKS fabriksbyggnad ska organiseras och styras och hur olika 
intressenter ska involveras, vilket inflytande olika parter ska garanteras och mycket 
annat. Dessutom återstår att bestämma hur den så kallade tilläggsytan ska fyllas 
med företag eller organisationer.

När avtalet tecknades var det inte heller klart hur näringslivet skulle involveras, 
vilka företag som skulle fylla de 3 000 kvadratmeter yta som var reserverade för 
MarketPlace Borås. Här återstår mycket av dialog och marknadsföring. Slutligen 
ska helheten och nyttan kommuniceras till en vidare krets. Visionen ska tydliggö-
ras och ett lämpligt namn fastställas. Frågor som i sig rymmer olika intressenters 
tolkningar av vad man kommit överens om. 

det regionala innovationssystemet

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med att stötta entreprenörskap och ny-
företagande i regionen. Det gör man genom att underlätta för entreprenörer att 
utveckla sina idéer antingen i ett nytt företag eller så att de placeras hos något exis-
terande företag. Regionens ambition är att bygga upp samarbeten för att bättre 
utnyttja den kunskap som finns i den akademiska världen men också underlätta för 

innovationssystem
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avknoppningar från existerande företag. Det senare gäller främst för att stärka små 
och medelstora företag och kunskapsintensiva kluster.

Västra Götaland är stort med 49 kommuner där det ser mycket olika ut inom 
olika delar av regionen. Göteborg är huvudmotor i systemet. Enheten Regionut-
veckling arbetar för att skapa möjligheter även utanför Göteborg. Det kan gälla att 
skapa tillgänglighet till lokala innovationssystem. Man försöker koncentrera insat-
serna till vissa platser, noder, i stället för att sprida ut dem för mycket. Det gäller att 
få en tillräcklig kritisk massa av kompetens. Förutom Göteborg ingår Borås, Sköv-
de och Trollhättan i det regionala systemet. På var och en av noderna byggs det upp 
science parks som har starka kopplingar till högskolor och universitet. Syftet är att 
få mindre och medelstora företag att ta del av den kompetens som finns inom uni-
versitet och högskolor.

Enligt regionen är det en poäng att de lokala centra är uppbyggda utifrån det 
lokala näringslivet och det lokala samhället. Det krävs en ordentlig förankring för 
att de ska utvecklas. Regionen är med och finansierar uppbyggnaden av science 
parks men dessutom stödjer man samverkan mellan olika noder ekonomiskt. En 
lokal nod ska kunna hänvisa intressenter i den lokala miljön till personer och kom-
petens i de övriga noderna. I framtiden ska enskilda noder i systemet kunna mark-
nadsföra helheten lokalt.

Regionen betonar vikten av en öppen arena på varje nod där man kan samar-
beta intressenter emellan i gemensamma projekt gärna med deltagande från akade-
min. Regionen kan underlätta sådana projekt bland annat genom ekonomiskt 
stöd. Sådana projekt är hjärtat i science parks menar man. Regionen kan också 
organisera och finansiera projekt, som läggs på andra att driva, till exempel kompe-
tensutveckling i små och medelstora företag. 

Regionen var tidigare med i dialogen om Espira utvecklingscenter tillsammans 
med Sjuhärads kommunalförbund, Borås Stad, högskolan och ett antal företag. 
Man finansierade också en hel del av innehållet. Man startade då en öppen arena 
som drevs av ett särskilt aktiebolag men verksamheten fungerade dåligt. Enligt 
regionens erfarenheter är det svårt att skapa en öppen arena i Sjuhärad. Den kan 
aldrig bära sig själv utan externa medel måste tillföras. Det har man svårt att ac-
ceptera lokalt. Däremot fungerade Espira inkubator som var den andra huvudde-
len i Espira utveckling väl. 

Regionen är inte direkt inblandad i uppbyggnaden av Simonsland men är fort-
satt en viktig finansiär av Inkubatorn i Borås som kommer att flytta in i fabriken. 

Nu har det etablerats tre olika, delvis överlappande, diskussioner inom tre olika 
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ramar; fastighetsutveckling, stadsdelsutveckling och innovationssystem. De tre 
ramarna har formats allt eftersom parternas syn på verksamheten har förändrats 
och vidgats. I den fortsatta processen växlar diskussionerna mellan fastighetens, 
stadsdelens och innovationssystemets utveckling. Det sker inte i en bestämd tids-
mässig följd utan styrs av aktuella påträngande frågor.

innovationssystem
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konkretisering och realisering

För att driva det fortsatta arbetet skapades ett antal grupper. Styrgruppen, med 
representanter för Kanico, Borås Stad och högskolan, har i uppgift att realisera 
samarbetsavtalet mellan de tre parterna och hantera viktiga uppkommande frågor 
om fastigheten. Centrumgruppen svarar för innehåll och verksamhetsidé för fabri-
ken. I denna grupp ingår representanter för Borås Stad och högskolan inklusive 
prefekten för THS. Högskolan har också en person med som protokollförare. Där-
till finns inom högskolan en byggrupp som ska hantera frågor om layout och inpla-
cering av olika verksamheter. En motsvarande grupp finns också inom Borås Stad. 
Grupperna förväntas samarbeta men samarbetet har haltat eftersom högskolan 
haft ett skarpt hyresavtal från februari 2011 och låg därmed inte i fas med Borås 
Stad som slöt avtal först i slutet av 2011. Det har inneburit att högskolan hela tiden 
fått bevaka att man får de ytor och lägen som är avtalade. Kanico har också hållit 
regelbundna hyresgästmöten med respektive part. Det åligger Kanico att vara sam-
ordnande mellan parterna i de frågor som hanteras på hyresgästmötena.

Tidpunkten för inflyttning i den ombyggda fabriken är satt till augusti 2013. 
Eftersom THS ska ta emot studenter för höstterminen och även vissa andra verk-
samheter som Proteko (kompetensutveckling för TEKO-industrin), Yrkeshögsko-
lan (yrkesutbildning för vuxna) och Almåsgymnasiet har planerad start vid samma 
tid är det så gott som omöjligt att flytta fram inflyttningsdatum vilket innebär att 
byggprocessen obönhörligt drivs framåt för att möta detta åtagande som också är 
reglerat i avtal och förknippat med böter.

Enligt den tidplan som gjorts upp ska blocklayouten det vill säga inplaceringen 
i huset av de olika verksamheterna, antal kvadratmeter per våningsplan, gränserna 
mellan hyresgästerna och sambandskrav, vara klar den 15:e mars 2011 men den är 
ännu inte klar i oktober samma år och man räknar med att planeringen försenats 
betydligt. En bidragande orsak enligt högskolan är att de handlingar man fått från 
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fastighetsägaren inte varit fullständiga. Det har bland annat medfört att högskolan 
engagerat egna arkitekter. Viktigare är att både högskolan och staden har långa 
beslutsprocesser.

Byggprocessen bedrivs under andra delen av 2011 och hela 2012 under stark tids-
press. Den orsakas inte bara av starkt försenade detaljplaner utan också av en del 
tillkommande problem. Ett sådant var att det krävdes utökade utrymningsvägar. Det 
berodde i sin tur på att det inte var möjligt att planera behovet av utrymningsvägar 
innan man visste hur många personer som skulle finnas inom de olika ytorna. Ökade 
utrymningsvägar gör att man måste krympa vissa lokaler. Även högskolan och Borås 
Stad ändrade åsikter i en del frågor vilket skapade merarbete. Ett sådant exempel är 
mediastudion som behövdes för fotografering av nya modeller och modevisningar. 

”Mediastudion som verkade så självklar i början men när man såg vad den innebar i 
kostnader och kvadratmetrar så blev den inte lika självklar. Reception och utställningsytor 
och annat som var väldigt viktiga för den gemensamma infrastrukturen återkommer nu 
också med frågan om vem som ska betala.” (projektmedarbetare)

Inredningsprojekteringen som fortsätter under våren 2012 då man ska bestäm-
ma vilka möbler som ska upphandlas. Men 

”samtidigt bygger man väggar utan att tillräckligt ha studerat möblerbarheten.” (projekt- 
medarbetare)

Liksom i de flesta stora och komplicerade projekt dyker det upp oväntade pro-
blem som skapar konflikter som måste hanteras. Det gäller särskilt vid ombyggnad 
av en existerande fastighet. I den tidigare fabriken finns till exempel en pelarstruk-
tur som man måste ta hänsyn till vid planeringen av verksamheten, som då inte blir 
helt optimal. 

frågor under byggprocessen

När man kommer i skarpt läge blir olikheter i intressen tydligare. THS som är en 
nyckelverksamhet i fabriken och dessutom viktig för textil och modeföretagen har 
gått in ambitiöst med en behovsanalys som betonar arbetssätt, flöden och identitet. 
Den möter under byggprocessen rent byggnadstekniska och ekonomiska hänsyn. 
Ingen förnekar att de senare är viktiga men det gäller att nå en balans och väl av-
vägda kompromisser. Under stark tidspress är det lätt att balansen väger över mot 
ekonomi och kvadratmetrar till förfång för verksamhetens intressen. Användarna 
tvingas acceptera att de visserligen kommer att få mycket bättre lokaler men inte 
alla sina önskemål uppfyllda.

konkretisering och realisering
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Flera medverkande trycker också på den utvecklade samrådskulturen som råder 
på högskolan där man vill konsultera berörd personal vilket tar tid och kan öka 
förseningen i trängda lägen. Borås Stad har en mer komplex struktur där verksam-
heter som ska rymmas på Simonsland ingår i olika kommunala förvaltningar med 
sina egna politiska nämnder. Deras krav och önskemål ska sedan samordnas av 
stadens lokalförsörjningsenhet. Det blir långa avstånd mellan verksamhet och lo-
kalförsörjning samt svårt med kontinuerlig samverkan. 

Kanico å sin sida är en mycket liten organisation med konsulter och en anlitad 
byggledare som är vana vid att agera snabbt. Här ställs man inför två olika och 
komplexa intressenter som många gånger har mycket speciella krav på sina lokaler 
som ska inrymma tryck, färg och beredningsbord, konfektionssalar, sysalar och 
mönsterkonstruktionssalar. Kanico saknar erfarenhet av utbildningsverksamhet 
och en så komplex beställargrupp. När ändringar i tidsplanen eller förändrade för-
utsättningar ska hanteras uppstår det lätt friktioner. Kanico med byggledare blir 
störda över att beslut och kompromisser tar lång tid och samtidigt blir det påfrest-
ningar för hyresgästernas interna processer.

varsamhet med kostnader

Beställarna är båda måna om att hålla nere sina kostnader. För högskolan är hyres-
kostnaden, som är reglerad i avtal med fastighetsägaren, den stora delen medan 
Borås Stad har större och mer osäkra ekonomiska åtaganden. Det gäller den expan-
sionsyta om 5 000 kvadratmeter som man kommit överens om men också gemen-
samma kostnader för infrastruktur där dock Kanico ska ta en viss del. 

Borås Stad anser sig senare under processen inte kunna stå med outhyrda ytor i 
väntan på nya hyresgäster. Man planerade därför in delar av Almåsgymnasiet (en 
gymnasieskola som samarbetar med THS) samt yrkeshögskolan inom den avtalade 
expansionsytan. Lokaler som man redan betalade för på annat håll. De som arbe-
tade med layouten insåg då att det inte fanns något utrymme till exempel för tysta 
rum för handledning. Utnyttjandet av tillväxtytan skapar spänningar mellan sta-
den och högskolan där den senare ansåg att staden borde ha tagit upp frågan för 
diskussion. För att säkra den egna beräknade expansionen har högskolan avtalat 
om ytterligare cirka 1 000 kvadratmeter för att täcka labororatorieutrymmen för 
ett stort forskningsprojekt, studieplatser för studenter och ett antal kontor.

Långa och upprepade diskussioner fördes också om infrastrukturens utform-
ning och hur man skulle debitera hyresgäster för dess utnyttjande. Eftersom olika 
hyresgäster har olika behov blev det en svår nöt att knäcka. Ett exempel gäller en 
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gemensam reception till fabriken. Högskolan har begränsat behov av en reception 
eftersom studenterna registreras varje termin och då får sina passerkort. Högskolan 
har dessutom en reception i existerande lokaler utanför Simonsland. Textilmuseet 
som tar en stor del av ytan har behov av en reception för besökare men vill att den 
ska förläggas vid museets entré och inte vid entrén till fabriken då man inte får 
kontroll över vilka som kommer in till museet. MarketPlace Borås räknar med 
många externa besökare och behöver en reception vid entrén. Här finns en mängd 
frågor att lösa av både ekonomisk och praktisk natur. För att ha kontroll på ekono-
min planerar man att bilda ett bolag för att administrera ytor och aktiviteter inom 
dessa gemensamma ytor. 

Till infrastrukturen räknas också passagesystem och datanät. Här behöver man 
komma överens om hur kostnaderna ska fördelas. Högskolan har redan ett passa-
gesystem som kan användas och övriga hyresgäster får då betala en avgift för att 
utnyttja det. Diskussioner om gemensamma system fortsätter.

Infrastrukturen har fått karaktär av ”svarte petter” som ingen vill betala för. Det 
kan få negativa effekter eftersom infrastrukturen ska utgöra en mötesplats eller 
vardagsrum som skulle göra byggnaden unik. Brister det här kanske byggnaden 
inte får den dragningskraft man hoppats på.

dialogen i processen förändras

När man nu kommit in i skarpt läge har dialogen mellan parterna förändrats kom-
menterar en medarbetare.  

”Jag tyckte att vi hade en större dialog innan saker och ting blev så konkreta som de 
blivit nu … det kan jag tycka är lite synd … det har blivit lite torrare.” 

Det blir mindre fokus på mål och idéer och mer fokus på tid, ekonomi och 
kvadratmetrar.

Med tidspressen blir tålamodet med förankring av beslut och krav på föränd-
ringar mindre. Det ligger närmare till att hota med jurister eller andra formella 
åtgärder. Stämningen blir inte nödvändigtvis sämre men fokus på det konkreta och 
näraliggande blir större vilket gör att hänsyn till användarens och arbetets funk-
tionskrav skjuts mer i bakgrunden.

När processen kom över i ett mer operativt skede uppstod också ett antal nya 
frågor. 

”Alla ville ha en bra annonsyta ut emot en attraktiv entré och då handlar det om hur 
många meter får ni, och vi hamnar där borta.”

konkretisering och realisering
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När olika verksamheter mer i detalj analyserar sina kostnader för en flytt till 
Simonsland uppstår en del ytterligare överraskningar. Ett exempel är Textilmuseet 
som gör en avsevärt högre skattning av sina flyttkostnader än vad som budgeterats 
av staden.

namn, innehåll och verksamhetsidé

Parallellt med byggprocessen förs diskussioner mellan högskolan och Borås Stad 
om verksamhetens innehåll och idé inklusive vad den nya skapelsen ska heta vilket 
visar sig vara en nog så knepig fråga. 

När det gäller innehållet i verksamheten känner stadens företrädare sig bundna 
av de arenor som identifierats i kommunfullmäktiges tidigare beslut. Högskolan å 
sin sida har varit angelägen om att högskolans forskningsprofiler ska synliggöras. 
Förutom textil inkluderar de bland annat handel och IT liksom resursåtervinning. 
Från stadens sida vill man inte ha för många nya idéer som kan binda för framtiden. 
I ett ganska sent skede förde rektor för högskolan fram idén om ett centrum för 
välfärdsstudier som kan skapa ett tydligt profilområde för högskolan. Många idéer 
ventileras också som SP:s (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Swerea IVF:s 
eventuella lokalisering till fabriksbyggnaden, forskarhotell, S.I.I.R. och ett eventu-
ellt miljöcentrum. För kommunen har man velat behålla fokus på de fem arenorna 
samtidigt som man varit medveten om att textil och mode är en för snäv definition 
av verksamhetens innehåll.

Frågan om namnet på den nya verksamheten är starkt länkad till dess innehåll. 
Redan innan det formella samarbetsavtalet slöts hade man diskuterat frågan vilket 
tidigare redovisats. Högskolan förordade då benämningen science park. Staden 
stannade i sitt beslut om deltagande för benämningen Centrum för vetenskap, 
kultur, innovation och affärsverksamhet i Borås som beskrivning av innehållet 
och som arbetats fram i samarbete med högskolan. Man sköt därmed namnfrågan 
på framtiden. THS samt textil- och modeföretagen i MarketPlace Borås föror-
dade Textile and Fashion Center som namn. Högskolan argumenterade för att 
science park var ett internationellt etablerat begrepp och att VGR redan hade fem 
etablerade science parks. Simonsland skulle därmed passa väl in i en etablerad 
struktur. THS och företagen ansåg att benämningen science park inte förmedlade 
den unika profilen av ett textilt kluster som både fastighetsägaren, näringslivet 
och THS eftersträvade.

Namnfrågan diskuterades vid upprepade tillfällen under 2010 och 2011 utan 
att man tog slutlig ställning. Under våren 2012 blev diskussion om namn och även 
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organisation för den nya skapelsen mer intensiv. Två faktorer talade för benäm-
ningen Textile and Fashion Center som det officiella namnet på verksamheterna 
i fabriksbyggnaden. Den helt dominerande delen av de 37 000 kvadratmeter som 
avtalet handlade om har textil anknytning. Den andra faktorn handlar om varu-
märke där industrin argumenterade för att Borås redan har en lång tradition och 
ett etablerat varumärke med hög trovärdighet som textil- och modestad med 
THS som en central del. Med benämningen science park tog man inte vara på 
detta.

I samtal mellan högskolan, näringslivet och Borås Stad kom man på våren 2012 
överens om Textile and Fashion Center som övergripande benämning för själva 
fabriksbyggnaden men att del av verksamheten, till exempel Inkubatorn i Borås, 
skulle ingå i vad man då kallade Science Park Borås. Delar av verksamheten i  
science park kommer inte ligga i fabriksbyggnaden utan i angränsande fastigheter. 
Ännu var inga formella beslut om namn och organisation fattade eftersom de 
skulle dras i högskolans styrelse och i Borås kommunalfullmäktige vilket beräkna-
des i slutet av 2012.

marketplace borås tydliggör sitt  
engagemang och verksamhet

Textilmuseet, THS, Inkubatorn i Borås, Proteko med flera ska flytta en existerande 
verksamhet till fabriksbyggnaden där nya lokaler och samarbeten ska skapa nya 
möjligheter till utveckling. MarketPlace Borås har till uppgift att bygga upp en till 
största delen ny verksamhet som ska fylla cirka 3 000 kvadratmeter och på några 
års sikt bli ekonomiskt självbärande. Det finns därför anledning att något beskriva 
hur man arbetar för att möta denna utmaning.

Sommaren 2012 har verksamhet och organisation börjat sätta sig. Tidigare be-
drevs verksamheten främst av styrelsen. Sedan ett knappt år har man nu en verk-
samhetsansvarig och en projektledare som tar en stor del av arbetet. Trots en liten 
organisation och begränsade ekonomiska resurser har man lyckats göra verksam-
heten tydligare, synligare och mer operativ. Verksamhetens uppgift och innehåll är 
nu sammanfattad i en ny broschyr.

MarketPlace har målet att bli Skandinaviens ledande affärsarena inom mode, 
textil och design. Fokus ska vara på affärer genom nyföretagande och tillväxt i min-
dre företag och på att arrangera möten och samarbeten. Man eftersträvar att få fler 
medlemmar i den ekonomiska föreningen som sommaren 2012 hade knappt 90 
betalande medlemsföretag. I ett första steg bearbetar man närmarknaden, det vill 

konkretisering och realisering
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säga Sjuhäradsregionen, därefter går man utanför, bland annat till Göteborg. Det 
finns intresse även utomlands och man har haft möte med en delegation från Kina 
för att förmedla kontakter.

MarketPlace kan erbjuda flera tjänster och aktiviteter. Man skapar ett kontors-
hotell för främst mindre företag som vill verka i den intressanta miljö som skapas. 
Man har tio företag hösten 2012 och räknar med 25–30 vid inflyttningen 2013. 
Utmaningen är att få en bra mix av företag från både textil och mode och tjänste-
leverantörer till dessa företag. Man räknar med att kunna fylla kontorshotellet utan 
problem.

En ytterligare verksamhet är Fashion Gallery där man kombinerar kontor med 
direktförsäljning. Den ska stå för det som är ungt, experimentellt och innovativt. 
Fashion Gallery har väckt mycket intresse bland etablerade företag. Fashion Gal-
lery ska erbjuda nystartade företag en intressant miljö med kontakter med etable-
rad kompetens. Utmaningen blir att få tillräckligt många företag som utvecklas till 
lönsamhet och kanske något som på sikt kan bli riktigt stort. För verksamheten 
inom Fashion Gallery räknar man inte med full kostnadstäckning.

MarketPlace kan dels organisera egna aktiviteter men också hyra ut för banket-
ter, modevisningar och minimässor. Ett eget evenemang som uppmärksammats 
utanför Borås är Show Up Fashion Award, en designtävling för unga designers. Här 
erbjuder man vinnaren ett startpaket med tekosupport inom olika områden, till 
exempel affärssystem, men viktigast är att vinnaren får producera och marknads-
föra en kollektion via internetföretaget Nelly.com. Förutom praktisk erfarenhet får 
man viss del av försäljningsintäkten. Show Up Fashion Award arrangeras för tred-
je gången hösten 2012.

MarketPlace Borås medverkar också i Fashion Days, ett evenemang som enga-
gerar hela staden Borås med erbjudanden från många företag samt evenemang i 
staden. 

MarketPlace har arrangerat informationsmöten för att öka kunskapen om verk-
samheten. Det har funnits ett så stort intresse att man behövt begränsa deltagaran-
talet för att man inte kunnat ta emot fler i nuvarande lokaler. 

Borås Stad hjälper till att finansiera verksamheten och har satt av medel för de 
första tre åren. Det är viktigt att också näringslivet visar sitt intresse genom att bi-
draga till finansieringen. Styrelsen har därför satsat på att skapa ett fördjupat nät-
verk av företag – nätverk 7 – som vill stötta visionen om Skandinaviens ledande 
affärsarena inom mode, textil och design. Man hoppas på sikt få cirka 40 företag 
som satsar 50 000 kronor om året i tre år. Man kan i så fall få ihop två miljoner 
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kronor om året och därmed matcha kommunens bidrag. För att presentera Mar-
ketPlace för potentiella sponsorer har man organiserat möten på några lokala före-
tag.

stadsdelens utveckling fortsätter

Inom Simonsland kommer flera områden att byggas om förutom den första etap-
pen som samarbetsavtalet gäller. Borås Stad har studerat trafiksituationen för att 
minska genomfartstrafiken. Det går mycket bussar genom området vilket försvårar 
arbetet. Det kommer inte att finnas så många parkeringsplatser vilket kommer att 
minska privatbilismen. Borås Stad bygger nya studentbostäder som ska stå klara för 
inflyttning höstterminen 2013. Restaurang och café projekteras och ska drivas av en 
extern entreprenör. 

förstärkning av regionens innovationssystem

VGR tar nu fram kommunikationsmaterial för marknadsföring av de science parks 
som man är engagerad i. Det finns för närvarande fem science parks med lite olika 
profiler: spel och simulering, optimering och beslutsstöd; produktionsteknik, en-
ergi- och miljöteknik; framtidens stadsbyggnad; mobilt internet, intelligenta for-
don och transportsystem; läkemedel, medicinteknik och biologiska produkter. 
Varje specialisering bygger på en stark företags- och utbildningsmiljö. Regionens 
syn på innovationsplattformar har presenterats för OECD där man rönt stort in-
tresse. Nyckelorden har varit öppna arenor för möten, samarbeten och events, små-
företag och inkubatorer för nya företag.

Inför sommaren 2012 tog högskolan i samarbete med Borås Stad och andra 
andra intressenter fram en presentation av det textila klustret, Textile and Fashion 
Center som beskrivs som navet i kluster 7. Siffran sju betecknar Sjuhärad. Det blir 
det sjätte klustret i regionen. Klustret presenterades under två frukostseminarier 
under Almedalsveckan i början av juli 2012 samt genom en kort skrift underteck-
nad av VGR, Högskolan i Borås, Borås Stad, Västsvenska handelskammaren och 
MarketPlace Borås.

Regionen har en ambition att stärka kunskap och samarbete mellan science 
parks i regionen och planerar ett evenemang för anställd personal inom de olika 
enheterna för att utveckla relationer och kunskap om helheten.

konkretisering och realisering



Figur 2. Visionsbild av del av den framtida ”fabriksbyggnaden”.
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framtiden  
        

Förhoppningar och planer för framtiden finns inom alla verksamheter som kom-
mer att rymmas inom Textile and Fashion Center, det vill säga fabriksbyggnaden. 
(Figur 2.)

förhoppningar

Nedan följer exempel på förhoppningar hos några ledande aktörer i omvandlings-
processen.

 Högskolan:
”Jag tror ju att det är viktigt med den sammanhållna högskolan, alltså campusmässigt, 

att vi blir en sammanhållen miljö här. Jag tror att det kan bli väldigt positivt, väldigt bra 
med den större mixen av studenter och möjligheter som finns i den nya lokalen med 
spännande möten, för utställningar som blir mera tillgängliga och aktiviteter som kan vara 
attraktiva för alla högskolans studenter. Jag ser det som att innehållsmässigt blir det 
jätte-jätteintressant.” (f.d. rektor)

”Det är självklart att det här ska ge styrka för högskolans hela campus, och särskilt för 
Textilhögskolan som får förbättrade infrastrukturella förutsättningar. Det ska bli ett lyft för 
studenter och medarbetare och självklart bli bra för de som ska vara verksamma där ifrån 
högskolans sida dagligdags. Det är jätteviktigt. Sen är ju det här ett oerhört spännande 
samverkansprojekt. Jag tänker att det inte finns något tak för hur lyckosamt och framgångs-
rikt det här skulle kunna bli. Med rätt förutsättningar ges kraft åt regionens innovations-
system.”(högskoledirektör)

Borås Stad:
”Du ska få en högskola som är ännu mer attraktiv. Du ska få en högskola som i vissa 

delar upplevs som mer öppen gentemot näringslivet, gentemot boråsarna. Du ska få en 
science park med en spets mot textil, mode och handel. Du ska få ett stadsutvecklingspro-
jekt som kopplar ihop centrum med Knalleland. Men det ska vara ett första steg. Det ska 
vara en miljö som sjuder av liv och inte bara högskolans liv utan också av boråsarna och 
näringslivet som en del av det här livet. Det är väl en vision.” (kommunstyrelsens ordf.)

framtiden
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”Det är klart, vi vill gärna ha studieresor till Simonsland. Vi har ju museet, vi har Navet 
(Tekniskt och naturvetenskapligt center för barn och ungdom) och vi har högskolan med 
mera och vi har Viskan. Om vi kunde göra det till en miljömässig fullträff och hade de här 
faciliteterna inne; kulturen det vill säga museet gör specialvisningar och annat, Navet och så 
vidare. Nu pratar vi om 37 000 kvadratmeter, men Simonsland är ju 60 000 kvadratmeter 
att det blir andra intressanta företag utanför själva huvudbyggnaden. Så att det blir en 
stadsdel där. Studentboende är beslutat över Viskan. Om vi skapar en miljö, så vore det stort 
för Borås. Det vore värt ett studiebesök från många. Där folk kommer utifrån för att se hur 
vi tar tillvara historien och utvecklar nya produkter och annat. Potentialen finns.” 
(ekonomichefen)

MarketPlace Borås:
”Det kluster som finns och byggs upp i Textile Fashion Center (Simonsland)  är unikt i 

norra Europa. Vi vill säkerställa vår framtid, infrastruktur och kompetenta medarbetare. 
Timingen är helt rätt, näringslivet med mängder av framgångsrika företag, Högskolan i 
Borås, Textilhögskolan med forskning och utveckling. Borås Stad har en positiv utveckling. 
Med samverkan som en mycket viktig del i vår plattform ser vi också ett stort intresse från 
olika håll i Sverige.” (ordf. MarketPlace)

Förhoppningarna hos Borås Stads företrädare är naturligt nog bredare och be-
tonar fördelarna förutom för högskolan också för stadens invånare och det lokala 
näringslivet. Högskolan betonar fördelarna för högskolan, dess studenter och lä-
rare, för forskning och innovation. Respektive parts uppdrag och verksamhet slår 
igenom i förhoppningarna för framtiden. Stadens företrädare har sagt sig vilja 
stödja innovation och forskning och därmed närmat sig högskolan och även regio-
nen. Högskolan å sin sida har accepterat stadens utnyttjande av tillväxtytan och 
justeringar i infrastruktur och betoningen av affärsutveckling. Hittills har man 
skapat kompromisser som respektive part har kunnat acceptera. Näringslivet ge-
nom MarketPlace betonar i första hand nyföretagande, produktutveckling och 
kompetent arbetskraft.

planer

I det följande diskuteras planer för verksamhet och organisation för helheten där 
främst Borås Stad, högskolan och näringslivet genom MarketPlace är engagerade. 
Planer är ej huggna i sten och kan mycket väl justeras under processen.

Verksamhet

Under våren 2012 diskuterades verksamhetsinnehåll, namn och organisation och 
förslag togs fram och reviderades. MarketPlace Borås gav också synpunkter på va-
rumärke och organisation. I maj månad kom man fram till att namnet på fabriken 
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skulle vara Textile and Fashion Center (TFC). Förutom TFC planeras två andra 
verksamhetsområden: Borås Science Park (justeras senare) och Centrum för väl-
färdsstudier.

Textile and Fashion Center är inriktat på affärsutveckling och innehåller Mar-
ketPlace Borås, Textil- och modefabriken (modeinkubator), Connect (hjälp till 
start-up bland annat), Proteko (kompetensutveckling inom teko), Textilmuseet, 
Textilhögskolan och VinnVäxt-projektet Smart Textiles (nya textila material). 
Övervägande del är pågående verksamhet sedan flera år.

Borås Science Park upptar cirka 5 000 kvadratmeter av etapp ett. Dess fasta 
punkt i fabriksbyggnaden är Inkubatorn i Borås. Inkubatorn har fokus på nyföre-
tagande, tillväxt och innovation. I Borås Science Park ingår också en rad forsk-
nings- och utvecklingsprogram: till exempel Smart Textiles (ingår även under 
TFC), F3 – Fashion, function, futures och Waste recovery. Alla verksamheter i 
Science Park kommer inte att vara lokaliserade inom fabriken utan kan vara loka-
liserade antingen inom resterande delar av kvarteret eller inom högskolans övriga 
lokaler eller någon annanstans i närheten. Vissa av forskningsprogrammen har få 
deltagare och har ännu inte någon stabil finansiering.

Centrum för välfärdsstudier har ännu inte några ytor inom fabriken. Den om-
fattar forskningsprogram inom vård och omsorg, stadsutveckling och kommuni-
kation. Exempel på existerande forskningsprogram är VIP – Välfärd Innovation 
Profession, PreHospen (akutsjukvård utanför sjukhus), Hemtjänst 3.0. Man räknar 
med Södra Älvsborgs sjukhus och kommuner i Boråsregionen som partner. 

Man kan konstatera att högskolans och regionens intresse för Science Park och 
stadens och näringslivets preferens för Textile and Fashion Center båda ryms i 
denna plan.

Organisation

Den organisation som diskuteras våren 2012 är preliminär. Textile and Fashion 
Center omfattar tre verksamhetsområden: Borås Science Park, Textile and Fashion 
Center och Centrum för välfärdsstudier. Varje verksamhetsområde kan ses som en 
samling av verksamheter med egen finansiering och självständig ledning och sty-
relse. Det finns alltså ingen hierarkisk styrning i vanlig bemärkelse. Det finns dock 
ett ”servicebolag” vars uppgift är att stimulera samverkan mellan verksamheter och 
arrangera gemensamma aktiviteter, arbeta med varumärkesbyggnad, stödja samar-
bets-/klusterkoncept och positionering samt service till hyresgäster som reception, 
konferens, teknik (ljud, ljus, IT), parkering. Servicebolaget ska inte marknadsföras 

framtiden
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som egen enhet utan arbeta för att verksamhetsområdena uppmärksammas. Bola-
get har därför fått ett kryptiskt namn, HBBS (Högskolan i Borås och Borås Stad) 
som ska vara svårt att komma ihåg. Det kommer att helt ägas av staden. HBBS ska 
ha en styrelse med representation av ägare, hyresgäster och finansiärer. Man plane-
rar att rekrytera vd, en ekonomiansvarig samt en säljare till bolaget. Huvuddelen 
av organisationen förväntas vara på plats vid årsskiftet 2012/2013.

Namn och organisation på nytt

Under hösten 2012 bestämmer sig högskolan för att förorda en något annorlunda 
organisation. Genom externa kontakter får man hela tiden synpunkter på att det 
bör finnas en organisation/namn för helheten. Det har man tidigare undvikit. 
Högskolan föreslår nu Science Park Borås som benämning på helheten. Man är 
överens med staden om att den ska innefatta tre verksamheter: Textile and fashion 
center, Centrum för välfärdsstudier samt Centrum för hållbar teknik och manage-
ment (tidigare benämnt Borås Science park). Borås Stad har däremot hittills mot-
satt sig att ha Science Park Borås som övergripande beteckning med stark uppback-
ning från Marketplace Borås.

Högskolan föreslår dessutom att man skiljer på fastighets- och infrastrukturfrå-
gor i ett ”husbolag” från ansvar för samarbete och marknadsföring av helheten i ett 
Science Park bolag som samägs av staden och högskolan. Dessutom föreslås att 
Inkubatorn i Borås AB, som är helägt av staden tar in högskolan som delägare. 
Förhandlingar om ägande i Science Park bolaget och inkubatorn bör inledas sna-
rast. Inom varje verksamhetsområde ska man ha en föreståndare eller motsvarande 
för samordning. 

Högskolan är överens med staden om att Textile and Fashion Center under 
överskådlig tid kommer att vara den dominerande delen av verksamheten. Den har 
de starkaste nätverken och den största och mest utvecklade verksamheten. Övriga 
centra håller på att formas och det kommer att ta tid innan de blir stabilt etable-
rade.

Högskolans styrelses tydliga ställningstagande vad gäller organisation, namn 
och ägande initierar åter diskussionen från 2010 om Science Park resp. Textile and 
Fashion Center. Ur ett högskoleperspektiv ser man Science Park som en manifesta-
tion av högskolans starka forskningsområden, varav textil och mode är ett, men 
inte det enda. Ur stadens perspektiv betonar man näringslivsutveckling i ett kluster 
för textil och mode, där högskolan genom THS är en väsentlig del. Detta fokus blir 
inte lika tydligt i en Science Park organisation. 
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Staden är samtidigt angelägen att stödja högskolans utveckling. Det är en fråga 
om vad som är huvudsak och bisak. 

En ny kompromiss

Borås Stad förklarade tidigare under hösten 2012 att man är villig att stå som ensam 
ägare till det bolag som tidigare benämndes HBBS. Staden fortsätter också arbetet 
på att formellt bilda bolaget men nu under namnet BSTF AB (Borås Stad Textile 
Fashion AB). Bildandet godkänns formellt av kommunfullmäktige i slutet av ja-
nuari 2013. Staden tillsätter också sin informations- och marknadsföringschef som 
vd. Hennes uppgift blir den som definierats för det tidigare bolaget HBBS. I slutet 
av januari hålls också ett visionsmöte med vd och alla intressenter i Textile Fashion 
Center (tidigare benämnt Textile and Fashion Center). Styrelsens sammansättning 
kommer att bestå förutom av representanter för staden, högskolan och andra vik-
tiga intressenter. Med en så bred styrelsesammansättning blir behovet av ett ytter-
ligare bolag för en science park mindre och planen på ett sådant bolag avskrivs tills 
vidare.

Förhandlingar om högskolans ägarandel i Inkubatorn i Borås ska fullföljas. 
Från högskolans sida har man vidhållit tanken på ett nätverk som är bredare än 
verksamheterna i SKS tidigare fabriksbyggnad. Hur det eventuellt ska utformas 
skjuts på framtiden under devisen ”att det är bättre att ta en sak i sänder och av-
vakta den vidare utvecklingen.”

Representanter för Borås Stad och högskolan möter den 1 februari representan-
ter för VGR:s Regionutveckling för att främst diskutera VGR:s eventuella stöd till 
BSTF. Även om inga formella beslut fattas så upplever representanterna för både 
staden och högskolan mötet som positivt. Stadens näringslivschef kommer att ha 
fortsatta kontakter med Regionutvecklingen.

framtiden
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sju månader till inflyttning  
        

När det fortfarande återstår sju månader till inflyttning finns det anledning att 
sammanfatta några av de insikter som går att utvinna av den hittillsvarande proces-
sen. Mycket återstår förstås. Nya problem kommer att uppstå som kräver förhand-
lingar och kompromisser. Fördelen med en sammanfattning på vägen är att man 
vid en senare avstämning har någonting att jämföra med som inte har efterrationa-
liserats på grund av nya erfarenheter och åsikter.

En första reflektion gäller tiden. Idén att skapa ett textilt kluster i kvarteret Si-
monsland blev tydlig 2007 när Kanico hade köpt SKS fabrik och presenterat arki-
tektförslag för området.  Inflyttning kommer med stor sannolikhet att ske i au-
gusti 2013 för verksamheter som är inriktade på utbildning. Därefter flyttar enligt 
plan Textilmuseet och MarketPlace i november. Allt arbete kring fabriken kommer 
säkert inte att vara färdigt vid den tidpunkten och utbyggnad av följande etapper 
tar också sin tid. En rimlig gissning är att det kommer att ta cirka tio år innan om-
vandlingen av kvarteret är avslutad. Med tanke på en stadsplaneprocess på cirka tre 
år och på det komplexa projektet med många speciella användarkrav samt svårig-
heter med att omvandla en gammal fabriksfastighet med begränsningar i konstruk-
tionen och nödvändig miljösanering samt hyresgäster med komplicerade och lång-
samma beslutsprocesser är det ingen uppseendeväckande lång tid.

Betraktar man omvandlingsprocessen mer i detalj är det ingen linjär process. 
Ofta tas två steg framåt och ett steg bakåt. Stundtals blir det uppehåll innan nya 
framsteg görs. Förhandlingarna slingrar sig fram och går ibland in på stickspår. Det 
tar mer tid än man först trodde. Men många nyckelpersoner inser i efterhand att 
det kanske måste vara så. Till stor del är det fråga om ömsesidigt lärande mellan 
parter med olika erfarenheter och uppgifter. Frågor stöts och blöts innan man rik-
tigt förstår varandra och kan komma fram till en hållbar kompromiss.

Många av de verksamheter som planeras efter etapp 1 består till stor del av för-
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hoppningar och planer där man måste räkna med att allt inte kommer att genom-
föras eller inte genomföras i den skala man räknat med. Å andra sidan kan nya 
möjligheter till utveckling komma till som inte beaktats idag. Simonsland har ut-
vecklat en speciell dragningskraft både bland textil- och modeföretag och inom 
högskolan. Många önskemål om lokalisering finns. Simonsland förknippas med 
framtiden och ny spets inom forskning och utveckling. Här skapas förhoppnings-
vis ny kunskap, nya produkter, nya affärer och ny kompetens.

Den positiva dragningskraften är en fördel eftersom det är just innovation, af-
färsutveckling, nyföretagande och produktutveckling som eftersträvas. Den kan 
dock rymma en viss fara genom att för många verksamheter fokuserar på en loka-
lisering inom det nya kvarteret till förfång för andra lokaler främst för högskolans 
verksamheter. Hur detta kommer att utvecklas i framtiden går inte att bedöma för 
närvarande.

omvandlingsprocessens unika drag

Intressentstrukturen i Textile Fashion Center skiljer sig från andra motsvarande 
enheter i både VGR och utanför. Det är ovanligt att en högskola spelar en så 
central roll som Högskolan i Borås har gjort i denna process. I vanliga fall är det 
kommunen och ett eller flera större företag som är drivande. Ett huvudskäl är att 
THS är en central del i textilklustret och samtidigt en del av högskolan som svarar 
för dess lokalbehov. Många företag har villkorat sin medverkan med THS flytt till 
det nya kvarteret. Samtidigt är Borås Stad medveten om att högskolan är en viktig 
tillväxtmotor i stadens utveckling. Det har gett högskolan ett bra förhandlings-
läge. 

Det finns inget dominerande företag inom textil och mode. Majoriteten består 
av små och medelstora företag. Därför har det varit nödvändigt att företagen kun-
nat samla sig och agera gemensamt. MarketPlace Borås har då blivit en strategisk 
aktör för att föra fram näringslivets intressen. Trovärdigheten kommer att öka om 
föreningen lyckas att själv finansiera en betydande del av sin verksamhet. 

Det är även unikt att ett litet fastighetsbolag kunnat spela en så viktig roll i ini-
tieringen av processen och få den att ta en inriktning mot textil och mode som fö-
retaget självt stakat ut. En möjlig förklaring kan vara den entreprenörskultur som 
råder i Boråsregionen som gör det naturligt även för små företag att ta initiativ. En 
ytterligare förklaring är nog de relationer som Kanico utvecklat med stadens tjäns-
temän och de lokala företagen. Man har visat att man inte bara värnar om vinst för 
egen del utan också om att fastighetsprojekt ska bli bra för staden. Kanico har 

sju månader till inflyttning



50 på väg mot framtiden

kunnat ta på sig en samordnande och förmedlande roll mellan högskolan och 
Borås Stad under den tidiga fasen av omvandlingsprocessen.

förhandlingsprocesserna

Vi kan konstatera att omvandlingsprocessen av Simonsland till stor del utgörs av 
en serie förhandlingsprocesser inklusive utredningar för att avgöra vilka krav som 
är rimliga att ställa. 

Kanico började med att presentera arkitekternas lösningar för att värva intres-
senter och lyckades initiera en planprocess för att omvandla kvarteret från ett kvar-
ter med fabriker till ett med kommersiella lokaler. Genom företagets förslag till 
lösning av THS lokalproblem skapade man intresse hos en viktig aktör. Genom 
förvärv av Erlafastigheten skapades ett försvar gentemot eventuella framtida in-
vändningar från Borås Stad och dess fastighetsbolag. För att få in THS i fabriken 
behövde Kanico beslut från högskolans ledning. Företaget uppvaktade högskolan 
för att i första hand intressera den för att flytta THS till fabriken. Här uppstod 
konkurrens från Akademiska Hus. Genom att matcha Akademiska Hus anbud 
ekonomiskt kom avgörandet att gälla om samverkan med externa parter skulle bli 
bättre med en lokalisering till Simonsland. 

Kanico värvade också stöd inom BoråsBorås, en organisation för att göra Borås 
mer intressant som besöksort där både staden och högskolan ingick som intres-
senter tillsammans med representanter för besöksnäringen. Här fick man stark 
respons och många trodde att idén var i hamn särskilt som THS genom sin egen 
behovsanalys kommit fram till att en flytt till Simonsland var att föredra framför 
Akademiska Hus alternativet.

Från högskolans sida var man inte villig att ta beslut om inte Borås Stad enga-
gerade sig för att visa vad staden kunde bidra med till den nya stadsdelen. För hög-
skolan var miljön kring högskolan viktig för att få rätt förutsättningar för forskning 
och innovation. Härmed förskjuts fokus från en ren fastighetsfråga till en stads-
delsfråga något som med nödvändighet engagerar staden. En utveckling av stads-
delen Simonsland är av intresse för staden sedan Borås Wäfveri bjöd ut sina fastig-
heter till försäljning. 

Genom förhandlingar med staden lyckades högskolan och Kanico få staden att 
flytta flera verksamheter med textil anknytning till fabriken och binda upp sig för 
att hyra 20 000 kvadratmeter. Dessutom erbjöd staden finansiering av två profes-
sorer samt en möjlighet för högskolan att dra sig ur den så kallade Espirafastighe-
ten. De senare är exempel på så kallade side payments, det vill säga särskilda ekono-
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miska satsningar för att högskolan ska gå med på att lokalisera THS i fabriken. Det 
var också en väsentlig fördel för Kanico som därmed fick största delen av fabriks-
byggnaden uthyrd vid ett tillfälle.

Genom avtalet i början av 2011 har Kanico lyckats mobilisera både staden och 
högskolan för sin idé om Simonsland och i förlängningen för en separat organisa-
tion för styrning av helheten.

Namnfrågan för verksamheten blir föremål för ytterligare förhandlingar som 
pågår parallellt med stadsdelsutvecklingen samt fabrikens roll i Boråsregionens- 
resp. VGR:s innovationssystem. Samtal och förhandling on innovationssystemet 
tog fart under första halvåret 2012 då parterna var under viss tidspress. Som fram-
gått tidigare kom man fram till namnet Textile and Fashion Center och ett gemen-
samt bolag BSTF. 

Inför sommaren 2012 uppvaktade högskolan VGR för deltagande i regionens 
arrangemang under Almedalsveckan. Det var dock för sent då programmet redan 
var spikat. Därför gjorde Borås ett eget arrangemang där man presenterade Textile 
and Fashion Center som ett sjätte kluster i VGR. Därmed blev det klart att TFC 
är accepterat som en nod i regionens innovationssystem.

Även om regionen inte varit direkt inblandad i tidigare förhandlingsprocesser 
kommer den att bli det. Innan TFC:s organisationen är klar anser dock regionen 
att man inte har något konkret att för hålla sig till. 

Det visar sig alltså att förhandlingsprocesserna i sina huvuddrag följer teorins faser 
problematisering, intressering, värvning och mobilisering. Det framgår också att side 
payments används för att underlätta överenskommelser.

Det ska poängteras att faserna upprepas även när mindre problem uppstår un-
der utvecklingens gång. I ett tidigt skede i byggnationen uppmärksammade THS 
att ljusinsläppen på en våning inte var optimala vilket man påtalade som ett pro-
blem och intresserade och värvade högskolans representanter för en ny lösning. 
Slutligen gick fastighetsägaren med på att sätta in större fönster på en våning. Pro-
cessen upprepas i ett flertal andra sammanhang.

parternas intressen och värderingar

Parternas intressen är grundade i deras resp. uppgifter och verksamheter. Dessa är 
väl etablerade och stabila över tiden. Genom förhandlingsprocesserna får man 
dock bättre insikt och förståelse för varandras ståndpunkter och försöker att finna 
konstruktiva kompromisser.

Borås Stad erkänner att man tidigare inte var särskilt bekväm med att bli invol-

sju månader till inflyttning
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verad i regionens innovationssystem. Framför allt visste man inte vad det skulle 
innebära. Staden tog på sig att heläga det så kallade servicebolaget vilket innebar 
ekonomiskt ansvar för infrastrukturen. Finansieringen av två professurer är också 
en satsning som tidigare varit främmande för staden. I andra sammanhang höll 
man dock hårt på ekonomin som staden var van vid. Man accepterade inte att ha 
den så kallade tillväxtytan om 5 000 kvadratmeter outhyrd och man prutade en del 
på satsningen på infrastrukturen.

Högskolan accepterade att Textile and Fashion Center blev det dominerande 
varumärket för verksamheterna i SKS fabriken. Däremot förordade man att det 
skapades ett bredare nätverk för verksamheter utanför Textile and Fashion Center. 
Namn och form för ett sådant nätverk kommer att tas upp senare. Det reflekterar 
att Borås Stad ska värna och utveckla staden medan högskolans uppgift är under-
visning och forskning som i sin tur är mindre platsbunden.

alternativa perspektiv på helheten

Det har framgått tidigare att omvandlingsprocessen betraktats ur flera olika per-
spektiv: till exempel fastighetsutveckling där främst högskolan och fastighetsäga-
ren var engagerade. Uttrycket den kreativa fabriken har länge prytt ett anslag från 
fastighetsägaren utanför byggarbetsplatsen. Fastighetens olika utrymmen och 
funktioner har ivrigt debatterats under byggprocessen och kommer säkert att dis-
kuteras även när hyresgästerna kommit på plats. 

Om perspektivet förskjuts till stadsdelens utveckling får fabriken en ny roll inom 
en större helhet som i sin tur inneburit att staden drogs in som en tung intressent 
vilket innebar en ordentlig skjuts framåt för hela projektet. Intressenterna såg framför 
sig en moderniserad stadsdel med kunskapsintensiva verksamheter med ett textilt 
kluster av företag och organisationer. En attraktiv miljö på bägge sidor om Viskan.

Slutligen har det regionala innovationssystemet blivit ett ytterligare perspektiv 
med rötter i de två tidigare. Det gäller i första hand ett innovationssystem för Bor-
åsregionen eller Sjuhäradsbygden men också tillkomsten av en nod i VGR:s större 
innovationssystem. Det medför att VGR kommer att bli en viktig förhandlings-
part i den fortsatta omvandlingsprocessen.

närhet och samverkan

Hittills har parterna lyckats att samlokalisera utbildning, forskning och företa-
gande inom textil och mode. Kommer detta att leda till en kreativ miljö för att 
skapa nya produkter, material, företag och forskningsresultat? Det hänger på om 
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de olika verksamheterna kommer att samverka för att synergier ska uppstå. Samt-
liga intressenter hoppas det.

Högskolans rektor är en av dem. Han tar upp två olika aspekter: samverkan 
inom högskolan och samverkan mellan högskolan och andra intressenter.

”THS kommer att finnas på campus. Jag förväntar mig att forskare och lärare på THS, 
HIT (Handels- och IT-högskolan) och Ingenjörshögskolan och övriga kommer att jobba 
ihop på ett naturligt sätt när man kommer nära varandra. Det är klart att om man är en 
kilometer bort så gör det skillnad.

Att det ska bli precis den mötesplats mellan forskare, lärare och näringslivet samt 
organisationer som finns för att stötta den. Att det kommer att sjuda av aktiviteter i de 
gemensamma lokalerna av seminarier, konferenser, öppna möten, cat walks och allt möjligt. 
Att Textilmuséet och materialbiblioteket inom Smart Textile samarbetar. Att det blir ett 
flöde och ett stort intresse och en väldigt öppen och bra miljö.” (rektor, Högskolan i Borås)

Forskning och tidigare erfarenhet visar att kommunikation och därmed san-
nolikheten för samverkan är beroende av avståndet men inte bara av avståndet. Det 
kan finnas hinder i själva fabriken som olika våningar, olika delar av byggnaden 
som försvårar kontakter. Dessutom kan individer vara hårt pressade i sitt arbete 
och sakna tid och resurser för att utforska möjligheter till samverkan. Möjligen kan 
det också vara brist på motivation beroende på okunskap eller tidigare dåliga er- 
farenheter.

Historien och även vetenskapliga studier visar att förhoppningar inte alltid le-
der till fruktbar samverkan. Det beror på om man i mötet mellan människor i 
skilda verksamheter kan identifiera konkreta idéer som intresserar tillräckligt för 
att man ska våga satsa den tid och de resurser som behövs. Samverkan är inte gratis 
och knalleandan är en seg struktur.

Ur ett annat perspektiv är det nu tydligt att samverkan mellan aktörerna inom 
Triple Helix-modellen, det vill säga högskolan, staden, näringslivet och på sikt 
också VGR har lyckats skapa en ny infrastruktur för Boråsregionens textila kluster. 
Det återstår att se hur detta utnyttjas av de människor och verksamheter som ingår 
i klustrets nätverk. En uppgift för framtida studier. 

sju månader till inflyttning
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Studien utforskar de idéer, åtgärder och förhållanden som har föregått den offici-
ella invigningen som utgör studiens startpunkt eller ”trigger” om man så vill. Tidi-
gare förhållanden har studerats genom intervjuer med informanter som själva var 
med och genom dokument som skrivits om företags historia eller arkivmaterial 
från högskolans diarium. Denna ex post facto studie omfattar ungefär ett decen-
nium innan den egentliga realtidsstudien börjar. Med realtid menas i detta sam-
manhang successiva intervjuer med aktörer under processens gång. Inga direktob-
servationer eller ”skuggningar” har gjorts. 

Intervjuerna har genomförts under två olika perioder den första mellan mars 
och september 2011 och den andra mellan april och september 2012. Andra om-
gången består till dominerande del av uppföljningsintervjuer med de som intervju-
ats under första omgången. Dessutom har några uppföljningsintervjuer genomförts 
i slutet av 2012. Totalt har 20 olika personer intervjuats varav 16 har intervjuats mer 
än en gång. 

Samtliga intervjuer har följt ett på förhand uppgjort frågeformulär. Frågorna 
har skiftat något beroende på vilken roll personen har haft i processen. Intervjuerna 
har varat i genomsnitt en timme och har spelats in på band. Den första omgångens 
band har skrivits ut i sin helhet. Den andra omgångens band har dokumenterats 
mer i punktform för att undvika upprepningar och behålla fokus på nya händelse-
förlopp.

Intervjuerna är den viktigaste datakällan. Därutöver har genomgångar gjorts av 
högskolans diarium där man samlat framförallt styrelsens behandling av frågor 
som berört omvandlingen av Simonsland. Protokollen ger inte mycket om själva 
diskussionen inför ett beslut men markerar viktiga datum i processen och formella 
avtal som styrelsen ska ta ställning till. Protokoll från den så kallade Centrumgrup-
pen som består av representanter för Borås Stad, Högskolan i Borås har mer karak-

bilaga 1. studiens organisering  
och källmaterial

bilaga 1
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tär av minnesanteckningar och innehåller mer detaljer om diskussioner i gruppen 
som är av värde för förståelsen av processen.

Vissa intressenter har producerat material inför beslut eller för att dokumen-
tera den egna verksamheten, till exempel årsberättelser. Den typen av material har 
varit värdefull för en mer detaljrik berättelse.

Författaren står personligen för tolkningen av materialet och berättelsens tema-
tik och kronologi. I enstaka fall har direkta citat från intervjuerna använts. 
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bilaga 2. intervjupersoner

Högskolan i Borås
Lena Nordholm, f.d. rektor
Björn Brorström, f.d. prorektor numera rektor
Karin Cardell, högskoledirektör
Erik Bresky, prefekt Textilhögskolan
Åsa Lom, f.d. projektledare Textilhögskolan och Högskolan
Lennart Malmerfors, samordnare för fastigheter och projektledare

Borås Stad
Ulf Olsson, kommunalråd
Svante Stomdal, kommunchef
Christer Johansson, ekonomichef
Anders Glemfelt, näringslivschef
Hans Alkmark, projektledare

Kanico
Kjell Berggren, vd
Hanna Lassing, projektledare

MarketPlace Borås (Textil och modeföretag)
Christer Olausson, styr. ordf.
Jörgen Appelquist, styrelseledamot
Jarno Vanatapio, operativ chef, Nelly.com
Nanette Espinasse, verksamhetsansvarig

Borås inkubator
Henrik Jansson, vd

Västra Götalandsregionen
Bertil Törsäter, chef regionutveckling
Agneta Mårdsjö, enhetschef

bilaga 2
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bilaga 3. hållpunkter  
i omvandlingsprocessen

2000 – Borås Wäfveri försöker att få in en planerad Polishögskola i Simonsland. 
Störande ljud från fabriken gjorde att det inte gick.

2001 – I samband med att Borås Stad sökte lokaler för Espira Utveckling fördes 
diskussioner med Borås Wäfveri om en lokalisering till Simonsland. Det 
fanns lokaler färdigritade men kostnaderna ansågs för höga.

2002 – Borås Stad skrev om det blå bandet. En ambition att utveckla området 
kring Viskan.

2003 – Borås Wäfveri lägger ut samtliga sina fastigheter till försäljning.
2004 – Kanico köper den så kallade Nybrofastigheten. Vid den tidpunkten hade 

MQ sitt huvudkontor där.
2006 – Kanico köper resten av fastigheterna på Simonsland.
2006 – Kanico anordnar en arkitekttävling för att få idéer för den vidare utveck-

lingen och inbjuder företrädare för Borås Stad, högskolan och näringslivet 
till en presentation.

2006 –  Arbetet på en detaljplan för området startas. Planen får sedermera pris 
2010 som tvåa i hela riket bland konkurrerande planer.

2006 – Högskolan går in med en ansökan om polisutbildning eftersom staten pla-
nerar ytterligare utbyggnad. Kanico uppvaktar med förslag om Simons-
land som lämplig lokalisering. Ingen lokalisering till Borås.

2007 – Näringslivschefen i Borås Stad samlar textila företagare och andra i lediga 
lokaler i Simonsland för att diskutera åtgärder för samarbete bland de tex-
tila företagen.

2007 – Kanico träffar Textilhögskolans prefekt och presenterar Simonsland som 
möjlig etablering. 

2008 – Kanico uppvaktar högskolans rektor och prorektor och presenterar förslag 
om att lokalisera Textilhögskolan i Simonsland.
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2008 – Högskolan skickar brev till Kanico och Akademiska Hus och ber dem 
komma med förslag om Textilhögskolans lokalisering.

2008 – På hösten bildas den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås för att 
samla textil- och modeföretagen i regionen.

2009 – Under våren 2009 kom svar från Kanico och Akademiska Hus. Högsko-
lans styrelse informerades.

2009 – I september beslutade högskolans styrelse att flytta Textilhögskolan till 
campus men fortsätter utreda vilket alternativ som är bäst.

2009 – På hösten träffade högskolans ledning kommunalråden och framför att om 
inte Borås Stad kunde övertyga styrelsen vid dess möte i december 2009 
om vad staden ville satsa i utvecklingen av Simonsland skulle högskolan 
välja Sandgärdet. Staden presenterade en broschyr där man bland annat 
beskrev verksamheter man ville placera i Simonsland. Inför mötet forme-
rade staden en grupp bestående av kommunchef, ekonomichef och  
näringslivschefen för att driva processen för staden.

2010 – Inget beslut fattades utan kontakterna fortsatte med staden under våren för 
att mejsla fram en verksamhetsidé och vision för Simonsland. Men begreppet 
Science Park som högskolan ville ha för att markera Simonsland som en del i 
regionens innovationssystem var svårt att kommunicera utanför högskolan.

2010 – Högskolans ledning träffar kommunalråden för de två största partierna 
och framför betydelsen av hela miljön i Simonsland för att högskolan ska 
fatta beslut om en lokalisering av THS.

2010 – I april 2010 samlades stadens och högskolans ledning för att diskutera 
bland annat verksamhetsidén. Näringslivschefen som själv inte var med 
vid mötet hade lämnat en struktur för diskussionen. Man lyckades fylla i 
viktiga komponenter. Verksamhetsidén konkretiserades ytterligare under 
våren 2010 av näringslivschefen och högskolans prorektor.

2010 – I juni fattar högskolans styrelse beslut om att högskolan skall deltaga i det 
centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet i Borås. 
Nu hade högskolan i princip valt alternativet Simonsland men samtidigt 
beslutade styrelsen att det var rektor som skulle skriva på det slutliga avta-
let. Högskolan ville ha ett avtal med Borås Stad och ett med Kanico om 
förhyrning av ett visst antal kvadratmetrar.

2010 – Fortsatt diskussion om Simonsland verksamhet. Laborativa verksamheter                 
kräver expansionsytor. Trafiksituationen behöver förbättras, studentbostä-
der önskvärda, med mera.  
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2011 – I februari 2011 undertecknades ett samverkansavtal med Borås Stad och 
Kanico samt högskolans hyresavtal med Kanico.

2011 – Senare under året initierades detaljplanering på flera områden.
2012 – Under våren intensivare diskussion om namn och verksamhetsinrikting. 

Efter möten mellan Borås Stad och högskolan kom man i maj överens om 
namnet Textile and Fashion Center.

2012 – Första veckan i juli presenterades det textila klustret vid två seminarier un-
der Almedalsveckan.

2012 – Den 22 november utvecklar högskolans styrelse sin syn på verksamhet, or-
ganisation och namn. Den skiljer sig från Borås Stads syn på några poten-
tiellt viktiga punkter.

2013 – I januari beslutar Borås Stad som ensam ägare till ”servicebolaget” BSTF 
AB, om dess bildande och utser en vd.

2013 – I slutet av januari organiseras en visionsträff med samtliga intressenter. 
Högskolan avvaktar med beslut om organisation och namn för helheten.

2013 – Den 1 februari träffas representanter för högskolan, Borås Stad och VGR:s 
enhet för regionutveckling för att diskutera ett eventuellt finansiellt bidrag 
från regionen.









HÖGSKOLAN I BORÅS
v e t e nsk ap f ö r p r of e s s ion


