
1

Erik Valvring
erik.valvring@scienceparkboras.se





3



Vad är en Science Park?

Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som 
erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk 
och affärsutveckling. 

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan 
människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en 
plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. 

Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande 
universitet eller högskola.
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• Sveriges nationella branschförening för 
inkubatorer och science parks – SISP 

• Science parks är internationellt vedertagna 
verktyg för samverkan akademi-näringsliv, 
innovationsbaserad tillväxt samt regional 
utveckling. 

• Science parks utgör centrala noder och är 
tillsammans med inkubatorer centrala aktörer i 
regionala innovationssystem över hela världen. 

• I Sverige finns det idag 31 science parks som är 
medlemmar i SISP.
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Lindholmen Science Park med fokus 
på morgondagens mobilitet för 
människor och gods. 

Johanneberg Science Park 
samskapar innovationer för ett 
samhälle som är bra för människor

Sahlgrenska Science Park är en 
inkluderande Open Arena med fokus 
på innovation och tillväxt inom life
science



Innovatum hjälper företag, 
akademi och samhälle att mötas, 
samarbeta och utveckla hållbara 
innovationer, främst inom 
industriell teknik.

Science Park Skövde vill skapa en 
mötesplats för människor, företag 
och verksamheter med fokus på 
utveckling, innovation och 
digitalisering.



Vision

Uppdrag





Smart textiles Konsumtion Samhällsutveckling

Cirkulär ekonomi

Verksamhetsområden
Science Parks Borås



Science Park Borås

• skapa och främja hållbara och innovativa 
lösningar på samhällsutmaningar.

• prototypframtagning och innovationsprocesser.  

• DO-tank Center en neutral och öppen arena och 
för samverkan. 

 skifte till nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi.



Hur kopplar man ihop sig 
med en Science Park?
• Företag – Akademi – Samhälle

• Mellanrumsledare

• Projektarena – Vilka projekt? Hur kommer man med?

• Verksamhetsutveckling – Bolagsutveckling

• Nätverkande & aktiviteter

• Finansiär ( Ansökningar )

• Producent ( Testarena & Nätverk )



Vem kan få hjälp? Med vad?

• Företag – Samhälle – Akademi

• projektfinansierade

• Textil – Konsumtion – Samhällsutveckling

• Cirkulär ekonomi

• Inspiration/Workshops/Prototyping

• ”R&D för SME”



www.circularhub.se





Växlar upp projekt i värdekedjan

Konsumtion

F/ACT

(workshops 

och event)

Produktion

Mikrofabriker

(prototyping)

Butikens roll

ESF/ReSkill

(LabStore / 

Konsumtionslabbet)



Textile Challenge





Vara den internationellt ledande 
innovationspartnern inom textil förnyelse

Strategiska mål – Textil
https://smarttextiles.se/

Aktuella projekt:

https://textileandfashion2030.se/

https://smarttextiles.se/retextile/

Smart Textiles Technology lab:

https://smarttextiles.se/


En nationellt ledande innovationspartner 
för en hållbar konsumtion. 

Strategiska mål – Konsumtion 
https://scienceparkboras.se/projektarena/konsumtion-handel-logistik/

Sverige och Västra Götalandsregionen har pekat ut hållbar konsumtion som en nyckel till minskad klimatpåverkan. 
En del av arbetet med hållbar konsumtion bedrivs därför nära det uppdrag Science Park Boras har inom Västra 
Götalandsregionens satsning Klimat 2030 

Aktiviteter:
 Digital Seminariedag– Framtidens 

Hållbara konsumtion
 Trendspaning – framtidens 

konsumtionsmönster
 Nationell verkstad
 Circular Business Toolkit
 Conditional design
 Hållbara affärsidéer i handeln



En proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad 
samhällsutveckling

Strategiska mål – Samhällsutveckling 
https://scienceparkboras.se/projektarena/samhallsutveckling/

Science Park Boras med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger i 
framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Inom verksamhetsområdet 
Samhällsutveckling arbetar vi särskilt med de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil.

Aktiviteter:
 Re-skill, utbildningsuppdrag med Proteko
 Innovationsmiljö DO-tank Center 
 Deltar i Regional avfallsplan för 

Boråsregionen
 Lunchseminarier 

www.circularhub.se CIRKULÄR KOMMUN



Vår innovationsmiljö - DO-tank Center



https://smarttextiles.se/2020/12/10/guidad-visning-av-smart-textiles-showroom/


Projektledare Josefine Persson

Stötta kommuner att ställa om och hitta cirkulära lösningar 
för möbler och arbetskläder. Sprida goda exempel, 
möjliggöra erfarenhetsutbyten och samverkan. Skapa 
efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster.

Nätverksträffar Vår 2021
1. Riktlinjer och policys 11 februari 
2. Klimatlöfte 10 Cirkulära möbler 10 mars
2. Cirkulära inköp och upphandlingar 2 juni
3. Digital mässa - Cirkulär pitch från företag med 
koppling till möbler, textil och arbetskläder

CIRKULÄR KOMMUN

Cirkulär Kommun



Utsläppen av växthusgaser i Västra 
Götaland ska minska med 80 
procent till 2030 från 1990-års 
nivå.                    

Målet är en 
fossiloberoende
region 2030

Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskars konsumtion ska 
minska med 30 procent jämfört 
med 2010.



Fyra 

fokusområden 

med tolv

satsningar

Hållbara transporter Klimatsmart och hälsosam mat

Sunda och klimatsmarta 

bostäder och lokaler
Förnybara och resurseffektiva 

produkter och tjänster

• Större marknad för biobaserade material
och drivmedel

• Tjänster och cirkulära varor

• Design för en hållbar livsstil

• Klimatsmart vardagsresande där fler väljer 
gång, cykling och kollektivt resande

• Accelererad omställning till fossilfria fordon

• Effektiva godstransporter

• Klimatsmarta möten och semestrar

• Flexibla och klimatsmarta bostäder
och lokaler

• Effektiv och klimatsmart renovering

• Minskat matsvinn

• Främja hållbart lantbruk

• Mer vegetariskt på tallriken



Västra Götaland - Europas innovativa 
spets och kreativa mylla för cirkulär 
design inom textil och mode
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