Stora jobbstudien
Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov i Borås
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Om Stora jobb-studien
§ Huvudfrågor
§ Hur ser framtidens lokala arbetsliv ut?
§ Hur locka den kompetens som krävs

§ Metoder:
§
§
§
§
§

Forsknings- och litteraturgenomgång
Omvärldsanalys
Statistiska analyser av lokala arbetsmarknader
Expertseminarium
Enkätundersökning till 10 000 arbetande och studenter

§ Lokal förankring: enkätundersökning till företagare i Borås
§ 318 företagare – 18% svarsfrekvens

Trender som formar framtidens
arbetsliv

Slutsats 1:
Mot T-samhället och nya cybersociala system

Ökad automation,
även i tjänstesektorn

Allt blir data, kopplas
upp, görs mätbart
och beräkningsbart
Digital transformation
av samhället och
arbetslivet

”Raplexitet” driver en
experimenterande,
innovationsekonomi

Ny värdeorganisering
i plattformar, crowds
och digitala tjänster
Snabbast utveckling i
täta och uppkopplade
städer och regioner
Fragmenterad
”gig-arbetsmarknad”
med tjänster/småjobb

Ökat fokus på
Tankeproduktivitet,
ökade kunskapskrav

Kommunikation och
upplevelser i fokus
Sociala kompetenser
och förmågor blir
viktigare

Gravitation mot
resurstäta T-regioner
Kompetensbrist
hämmar individer och
organisationer

Integrations- och
utanförskaps
utmaningar
Alltmer skilda
förutsättningar för
platser och individer

Från fysisk till
psykisk ohälsa i
arbetslivet
Utbildning och
kompetensutveckling
allt viktigare

Polarisering och
växande sociala
utmaningar

1. Automation av allt möjligt
2. Nya former för värdeskapande
3. Från produktionskapacitet till
tankekapacitet
4. Täthets- och massanpassningslogik
5. Raplexiteten tilltar
6. Kommunikation och upplevelser i
fokus
7. Kompetensknutar i kvadrat
8. Arbetshälsa: Från fys till psyk
9. Från migration till integration
10. Utbildningsrevolution nästa

Summering: Mot cybersociala system
Maskinerna ändrar förutsättningarna

Ökad automation,
även i tjänstesektorn

Samhälle, arbetsliv
och platser förändras

Allt blir data, kopplas
upp, görs mätbart
och beräkningsbart
Digital transformation
av samhället och
arbetslivet

”Raplexitet” driver en
experimenterande,
innovationsekonomi

Ny värdeorganisering
i plattformar, crowds
och digitala tjänster
Snabbast utveckling i
täta och uppkopplade
städer och regioner
Fragmenterad
”gig-arbetsmarknad”
med tjänster/småjobb

Ökat fokus på
tankeproduktivitet,
ökade kunskapskrav

Kommunikation och
upplevelser i fokus
Sociala kompetenser
och förmågor blir
viktigare

Gravitation mot Tregioner
Kompetensbrist
hämmar individer och
organisationer
Alltmer skilda
förutsättningar för
platser och individer

Från fysisk till
psykisk ohälsa i
arbetslivet

Individen och arbetet

Integrations- och
utanförskaps
utmaningar

Utbildning och
kompetensutveckling
allt viktigare

Och samtidigt – mot T-samhället!
§ Horisontalen – uppkoppling
§ Nätverk, vara del av ett
framgångsrikt sammanhang

§ Vertikalen – spets
§ Kunskap, kapital, varumärke,
specialisering

§ Rotationen - Innovationskapacitet
§ Processer för samhandling

Polarisering och
växande sociala
utmaningar

Skolgårdens lagar
Vilket gäng tillhör jag (uppkoppling)? Vem är jag i gänget (spets)?
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Borås i sitt regionala
sammanhang

Sveriges arbetsmarknadsnätverk – pendlingsrelationer
mellan kommunerna

Falun/Borlänge
Gävle

Karlstad

Örebro

Västerås/
Eskilstuna

Östersund/
Sundsvall
Umeå

STOCKHOLM
Skövde

Luleå
Linköping/
Norrköping

Borås
Jönköping

GÖTEBORG
Halmstad

Växjö

HBG

T-regioner kring t. ex Stockholm,
Malmö, och potentiella T-regioner
ex. kring Falun/Borlänge sätter
kartan och styr dynamiken. Där
växer Sverige som mest.
Ju mer uppkopplad en kommun är
mot en T-region eller potentiell
T-region, desto bättre
förutsättningar har kommunen.

MALMÖ

Borås är ett potentiellt T-centrum i en
T-region
Starkast pendlingsrelationer med Göteborg, Ulricehamn, Mark,
Bollebygd, Svenljunga, Tranemo
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Vi tittar på två saker för att fastställa
kommuners roll…

Regionalt T-index

§ Regionalt T-index – I vilken
utsträckning är man en del av
en T-region?

§ Grad av
boende/arbetsspecialisering
– är man en boendekommun
eller arbetskommun?

Borås: en
arbetskommun med
medelhögt regional
T-index

Boendeprofil

Arbetsprofil

Regionalt T-index
§ T-index är en sammanvägning av tre
delmått:
§ Storlek/koncentration: antal invånare och
befolkningstäthet.
§ Kunskapskapital: andel
högskoleutbildade bland befolkningen,
andel högskoleutbildade i privata
näringar, patentansökningar per capita
samt andel sysselsatta i kunskaps- och
tjänstebranscher (definierat som
information och kommunikation, finans
och försäkring, fastighetsverksamhet,
företagstjänster, kulturella och
personliga tjänster, hotell och
restaurang).

§ ”Nätverk" företag med importlicens per
capita, andel av arbetskraften i ickelokala näringar, pendlingstrafik i
förhållande till lokal arbetskraft,
medlemmar i LinkedIn per capita,
flygavgångar i FA-regionen samt
förekomst av större järnvägsstation.
§ De tre delmåtten viktas lika.
§ Regionalt T-index = kommunen får extra
T-poäng från de kommunerna de har
pendlingsrelationer med.
§ Detta innebär att måttet främst visar i
vilken utsträckning man är del av ett
sammanhang med höga T-poäng.

Kommunal framgång - färgen
§ Ekonomisk framgång är ett mått på lönenivåer, nyföretagande,
arbetslöshet och kommunal ekonomi.
§ Social framgång bygger på valdeltagande, våldsbrott, andel
behöriga till gymnasiet, andel unga beroende av ekonomiskt
bistånd samt ohälsotal.
§ Ekologisk framgång av andelen av nya bilar som är miljöbilar,
utsläpp av växthusgas per capita, samt andel skyddad natur.
§ De tre delindexen viktas lika.

Stabil arbetsorientering över tid
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Slutsats 2: Borås är en växande
arbetslivsmotor i ett graviterande
sammanhang
§ Sveriges lokala arbetsmarknader alltmer integrerade, alltmer ett
arbetsmarknadsnätverk.
§ Borås: en tydlig roll som arbetskommun i sitt system, också
boendeorienterad i förhållande till GBG, STHLM, Mölndal
§ Borås presterar hyggligt i ekonomisk, ekologisk hållbarhet, något
sämre gällande social hållbarhet
§ Borås: mycket bra relationsläge och vinner på starkare
uppkoppling mot GBG, men även STHLM
§ Större tillgång till konsumtion
§ Större tillgång till kompetens
§ Större tillgång till arbetstillfällen

Kommuntypologi och framtidens
arbetsliv i Borås

8 kommuntyper i det nya
arbetslandskapet

1. Smetskapare
§ T-centrum
§ Hög inpendling och
mycket infrastruktur
§ Höga löner, många
tjänster, höga
utbildningsnivåer
§ Kommunen som
arbetsgivare spelar
mindre roll, inget
naturbruk

Typiska yrken: ITarkitekter, civilingenjörer,
organisationsutvecklare,
ekonom-yrken
Exempel: Solna,
Göteborg, Stockholm,
Malmö

2. Oaser
§ Boendekommuner
där många arbetar i
storstaden intill
§ Många lärare och de
som arbetar med
personliga och
kulturella tjänster.
Hög andel kvinnor
bland arbetande.
§ Markexploateringsgraden är hög och
fler än normalt
jobbar inom bygg.

Typiska yrken:
Grundskollärare,
barnskötare, snickare,
anläggningsarbetare
Exempel: Lerum,
Lomma, Ale, Öckerö

3. Regionhubbar
§ Större städer
§ Storskalig offentlig
sektor, ofta i formen
av större sjukhus
eller förvaltning.
§ Arbeten som kräver
högskolekompetens
är vanliga
§ Pendlingsintegration
en med
omgivningen är
relativt låg, men
trafiken är större in
än ut.

Typiska yrken:
Sjuksköterskor, läkare,
universitets/högskollärare
Exempel:
Östersund, Kalmar,
Örebro, Jönköping,
Karlstad, Skövde, Eksjö

4. (G)Lokala tillverkare
§ Industri, produktion
och teknik som
konkurrerar på en
global marknad.
§ Domineras i
allmänhet av stora
privata företag, inom
tillverkning.
§ Branschkoncentratio
nen är mycket hög,
lönerna höga, men
man har många
arbetssökande
utländska
medborgare.

Typiska yrken: Smeder
och verktygsmakare,
montörer och operatörer,
ingenjörer och tekniker
Exempel: Olofström,
Perstorp, Emmaboda,
Hofors, Gnosjö

5. Upplevelseskapare
§ Liten grupp, där
branschkoncentratio
nen är hög, hotelloch restaurang samt
kultur och
personliga tjänster
är
överrepresenterade
§ Det finns många
lediga jobb i
allmänhet (men det
varierar kraftigt över
året)
§ Många ”enkla jobb”

Typiska yrken:
Butikspersonal,
restaurangpersonal,
snickare, murare,
anläggningsarbetare
Exempel:
Härjedalen, Åre, Malung,
Borgholm, Strömstad, Eda

6-8. Småstäder, landsorter och
naturbrukare
§ Få gemensamma
egenskaper sticker
ut. Något större
andel som arbetar
inom enklare
tillverkning och
transport.
§ Få är högutbildade
(utom lärare) och
lönerna är låga,
mycket få som
arbetar inom
kvalificerade
kunskapsbranscher

Exempel:
Tranås, Vetlanda, Nässjö,
Gislaved, Katrineholm,
Nordanstig, Gullspång,
Essunga
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Maskinoperatörer, gummi-, plast- och…
Montörer
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och…
Handpaketerare och andra fabriksarbetare
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare…
Undersköterskor
Prepresstekniker, tryckare och…
Tidningsdistributörer, vaktmästare och…
Lagerpersonal och transportledare m.fl.
Bil-, motorcykel och cykelförare
Skräddare, tapetserare och…
Tandsköterskor
Fiskodlare och fiskare
Kassapersonal m.fl.
Resesäljare, kundtjänstpersonal och…
Djursjukskötare m.fl.
Croupierer och inkasserare
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och…
Inköps-, logistik- och transportchefer
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.
Ingenjörer och tekniker
Designer och formgivare
IT-chefer
Chefer inom arkitekt- och…
Lärare i yrkesämnen
Civilingenjörsyrken
Chefer inom hälso- och sjukvård
Forsknings- och utvecklingschefer
Arkitekter och lantmätare
Andra specialister inom hälso- och sjukvård
Universitets- och högskollärare
Läkare
Psykologer och psykoterapeuter
Naprapater, sjukgymnaster och…
Sjuksköterskor (fortsättning)
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Borås är en smetskapande regionhub
med inslag av småstad
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Yrkesspetsar i Borås och Göteborg

Textilindustri och design utmärker Borås – Tydlig specialisering
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Slutsats 3: Borås är en smetskapande
regionhub med inslag av småstad
§ En klusteranalys av svenska kommuners arbetsmarknader
resulterar i
§ 5 rätt distinkta kommuntyper
§
§
§
§
§

Smetskapare
Oaser
Regionhubbar
(G)Lokala tillverkare
Upplevelseskapare

§ 3 mindre distinkta kommuntyper

§ I regel ”tillhör” varje kommun 1-3 grupper, vissa kommuner har
dock en väldigt otydlig/unik identitet
§ Borås är en smetskapande regionhub med inslag av småstad

Hur blir det i framtiden?

Vad säger Borås företagare?
Om du fick välja ett ord som fångar förändringen i arbetslivet
(generellt, inte bara ditt eget) de kommande 10 åren - vilket skulle
det vara?

Många ligger efter i digitaliseringen
Enligt Borås företagare
”Min arbetsplats ligger efter i
digitaliseringen och kommer att
behöva förändras helt till följd av
digitaliseringen på 10 års sikt”

46%

” Min arbetsplats ligger före i
digitaliseringen och kommer att ha
ett försprång jämfört med andra
arbetsplatser på 10 års sikt”

54%

Jobb och produktion flyttar hem?
Enligt Borås företagare
”Jobb och produktion kommer att
flytta hem till Sverige från andra
länder i ökad utsträckning”

65%

”Jobb och produktion kommer att
lämna Sverige i ökad utsträckning”

35%

Automatisering
som jobbskapare och jobbslaktare
Enligt Borås företrädare
”Inom 10 år kommer antalet jobb
minska med 50% på grund av
datorer, algoritmer eller robotar”

62%

”Framväxten av datorer, algoritmer
och robotar kommer att leda till att
antalet jobb ökar med 50% inom
10 år”

38%

Tro på förbättrad situation för utrikes födda
Enligt Borås företagare
”Inom 10 år kommer
arbetslösheten bland utrikes födda
ha halverats”

70%

”Inom 10 år kommer
arbetslösheten bland utrikes födda
ha dubblerats”

30%

Mot tjänsteklassamhälle i gig-ekonomin?
Enligt Borås företagare
”Arbetslivet utvecklas på 10 års
sikt mot en s.k. "gig-ekonomi",
där fasta jobb blir allt ovanligare
och ersätts av tillfälliga uppdrag.”

”Arbetslivet utvecklas på 10 års
sikt mot fler fasta jobb och mer
långsiktiga uppdrag”

81%

19%

Vad säger Borås företagare?
Vill du komma med ett eget påstående om arbetslivet i Borås om
10 år? Urval av påståenden.
§ Borås kommer vara en mycket attraktiv stad att
arbeta i därför att kommunen nu arbetar så
intensivt och effektivt med
näringslivsutvecklingen.
§ Borås stad måste generera en plats för
högutbildade, för att dra till sig just
högutbildade. Högskolan i Borås är en bra
grogrund för studier, men staden Borås tappar
alla välutbildade till andra städer och länder.
§ Det kommer att bli färre fysiska butiker och fler
digitala butiker. De butiker som fysiskt finns
kvar är specialister.
§ Borås kommer fortsätta att utvecklas som en
entreprenörstad. Det finns ett driv som nu tar
ordentlig skruv tack vare digitaliseringen.
§ Flexibilitet i arbetstid, arbetsuppgifter,
arbetskamrater och lön kommer bli mer
påtagligt. För att få arbete kommer utbildning
både längre och korta vara en större faktor än
idag.

§ Hänger på Göteborg och mår bra.
§ Mer produktion som är automatiserad.
Produkter som produceras efter behov för att
minska svinn.
Fler service jobb
§ Miljötänk kommer att vara avgörande inom
tjänst och produkter. Sverige och Borås
kommer att vara ledande inom detta vilket gör
att fler länder kommer att vilja rikta sig mer till
Sverige för produkter och tjänster och är villiga
att betala för det.
§ Om 10 år är Borås ledande på logistik och
transporter, om vi löser
infrastruktursproblemen.
§ Om inte Borås Stad gör det attraktivt att bo i
Borås, kommer vi inte att kunna konkurrera
med Göteborg
§ Om vi inte låter fler komma in i arbetslivet (i
alla typer av anställningsformer) kommer vi att
få ett än mer markerat A- och B-lag

Det långa perspektivet regerar
Antal sysselsatta inom jordbruk, industri, offentliga tjänster, privata
tjänster
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4 växande och 4 krympande typer sett till
antal sysselsatta – varför?
Sysselsatta och sysselsättningstillväxt i kommuntyperna
Tillväxt dagbefolkning 2008-2015
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12%

10%

Oaser

Boendekommuner växer
på grund av uppkoppling
mot stora tjänstesektorer

8%

Expanderande tjänstesektor
byggd på massa och täthet –
Staden den nya fabriken!
Regionala hubbar
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Upplevelseskapare

Upplevelseskapande
den tredje vägen
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Regionala hubbar: get big, get nisched or
get out – Borås har nischen
§ T-samhälle: Get big,
nisched or get out – stora
hubbar med T-kraft
kommer att växa och
utvecklas mot
smetskapare, de som är
mindre och inte orkar dra
en region får svårigheter.
Viss möjlighet att fokusera
på spetsområden
(Amazon).
§ Kompetensbrist: Hänger
på storlek och T-kraft.
Svårt att nå toppchefer
och toppkompetens.
§ Psykisk ohälsa: Något
förhöjd risk pga hög andel
i offentlig sektor.

Kommunikations- och
upplevelsevälde: Möjlighet
att stjäla koncept med
stolthet. En del av
framgångsfaktorn ligger i att
kunna erbjuda
upplevelsenäring som
matchar smetskapare.
Utbildningsrevolution:
Möjlighet att nischa
utbildningskoncept, utnyttja
profilering.
Från migration till
integration: förortifiering av
regionala hubbar, med
integrationsproblem som
storstäder ”ny” utmaning.

Slutsats 4: Borås växlar upp tack vare
kombinationen specialisering/integrering
§ Borås har regionhubbens styrka – specialisering, och i allt högre
grad präglas staden av smetskapande
§ Tack vare integrering i T-regionen kring GBG
§ Tack vare egen omvandling mot tjänstemotor

§ Allt pekar på att Borås kommer fortsätta växa och omvandlas till
mer av smetskapare
§ Det finns utmaningar kopplade till processen
§ Kompetensbrist i förhållande till ”T-centrum” – varför välja Borås
och inte Malmö, GBG, STHLM, eller andra metropoler?
§ Från segregation och utanförskap till tjänsteklassamhälle i GIGekonomin? – Hur stora skillnader i arbetslivet tål Borås?

Vilka kompetenser krävs framåt?

Kompetenshorisonter att uttala sig om

TID
Kort sikt (0-5 år):
Känd bild,
Bristyrken

Medellångsikt (ca 5 år):
Delvis känd bild,
Individfaktorer, ”skills”

Längre sikt (10+ år):
okänd bild,
Roller

Ansvariga myndigheter säger…
Var finns jobben? (Af, 2017) och Arbetskraftsbarometern (SCB,
december 2016)

§ ”Hetaste yrkesområdena är bygg- och
anläggning, pedagogiskt arbete, data/it,
samt hälso- och sjukvård. Hett eftertraktade
yrken är sjuksköterskor, förskollärare,
civilingenjörer, lärare, läkare, kockar, VVSmontörer, undersköterskor och elektriker”.
§ Högskoleutbildning
§ Specialistsjuksköterskor inom akut hälsooch sjukvård, Röntgensjuksköterskor,
Förskollärare, Ingenjörer och tekniker inom
bygg och anläggning,
Specialistsjuksköterskor inom allmän
hälso- och sjukvård

§ Övriga utbildningsnivåer
§ Kockar och kallskänkor, Träarbetare och
snickare, VVS-montörer, Målare,
Undersköterskor, hemtjänst och
äldreboende

§ Fortsatt brist inom hälso-och sjukvård
§ Störst brist är det på specialistutbildade
sjuksköterskor. Allt fler arbetsgivare har
dessutom svårt att rekrytera socionomer.

§ Brist på pedagoger och lärare
§ Arbetsgivarna rapporterar störst brist på
nyutexaminerade lärare för grundskolans
senare år med inriktning mot matematik
och naturvetenskap, men bristen är även
stor på förskollärare, fritidspedagoger,
speciallärare och specialpedagoger.

§ Ökade anställningsbehov inom det
tekniska området
§ Sju av tio arbetsgivare har svårt att
rekrytera nyutexaminerade
gymnasieutbildade med bygg- ,
industriteknisk eller fordonsutbildning.

Vad säger Borås företagare?
Vilka yrken har företaget behov av kommande åren?

Från en längre lista…
§ IT-arkitekter, systemutvecklare
§ Kvalificerade ingenjörer och tekniker
§ Marknadsförare och chefer inom marknad/sälj/inköp
§ Designers och formgivare
§ Säljande yrken (butiks/kassapersonal)

Slutsats 5: Rörelse mot digitaliserad
tjänstemotor styr kompetenskraven
§ Företrädarna i Borås uttrycker behov av de kompetenser som
Arbetsförmedlingen och SCB understryker i sina rapporter
§ Hett eftertraktad kompetens i Borås är:
§
§
§
§

Kvalificerat teknikfolk – ingenjörer/tekniker och IT-folk
Marknadsföringskunniga – såväl kommunikatörer som chefer
Säljare och projektledare
Designers

Kompetenshorisonter att uttala sig om

TID
Kort sikt (0-5 år):
Känd bild,
Bristyrken

Medellångsikt (ca 5 år):
Delvis känd bild,
Individfaktorer, ”skills”

Längre sikt (10+ år):
okänd bild,
Roller

Färdighetstriangeln över
grundkompetenser - från enkäten
Vilken beskrivning passar bäst in på det du är bra på?
KOGNITIVA FÖRMÅGOR
Förmåga till förnuftsbaserade resonemang, matematiska inslag och
verbal/språklig och numerisk förmåga

SOCIALA FÖRMÅGOR

MOTORISKA FÖRMÅGOR

Förmåga till interpersonell interaktion

Ett praktiskt handlag, styrka och/eller
hand-öga-fot-koordination

Baserad på källa: Näringslivsdynamik, städer och Agglomerationsekonomier
– forskningsöversikt och agenda. Tillväxtanalys 2017:08

Färdighetstriangeln och utvalda yrkens
position
KOGNITIVA FÖRMÅGOR
grundskollärare
matematiker/statistiker
undersköterskor
mekaniker
civilingenjörer
organisationsutvecklare
yrken inom tillverkning/transport

SOCIALA FÖRMÅGOR

MOTORISKA FÖRMÅGOR

Om du fick välja ett ord som
fångar förändringen i
arbetslivet de kommande 10
åren - vilket skulle det vara?

Folkets röst om framtidskompetenser:
hantera sociotekniskt kaos
Befintliga kompetenser idag och viktigare om 10 år
40%

Hög stresstålighet

35%
Viktigare om 10 år (välj max 10)

Problemlösare

30%

Bra på att kommunicera
Tekniskt kunnig

Flexibel
Socialt kompetent Bra på att samarbeta
Effektiv

Bra på att hela tiden lära nytt
och lära om

25%

Självständig
Noggrann

Serviceinriktad
Driftig/driven
Bra på planering ochSnabb att lära
Kundfokuserad framförhållning
Bra på att nätverka och knyta
Strukturerad
Bra ledare
kontakter
Kreativ
Bra omdöme Bra på att skapa positivt klimat
Kvalitetsorienterad
Bra på att hålla koll på trender
Lyhörd
Pedagogisk
och hur utvecklingen ser ut
Analytisk
Bra på administrativa uppg.
framåt
Tålmodig
Bra på att ta hand om min
Empatisk
Bra på att hålla deadlines
fysiska och psykiska hälsa
Utåtriktad
Bra på att sälja
Hög kulturell kompetens Omhändertagande
Händig
Bra på att tänka i koncept och
modeller Energisk

Ansvarsfull

Pålitlig

Resultatinriktad

20%
15%
10%
5%

y = 0,5769x + 0,063
R² = 0,568

Sinne för estetik

0%
0%

5%

10%

15%
20%
25%
30%
Stämmer på mig idag (välj max 10)

35%

40%

45%

Tre framtidskompetenser i triangeln
Teknikkompetens, sociala förmågor, disciplin och drift
KOGNITIVA FÖRMÅGOR

Lära nytt, lära om
Resultatinriktad

Bra på att kommunicera

Tekniskt kunnig

Stresstålig
Flexibel
Driftig

Socialt kompetent
Bra på att nätverka

SOCIALA FÖRMÅGOR

MOTORISKA FÖRMÅGOR

Borås företagare betonar social kompetens,
eget driv och samarbetsförmåga
Vilka mer informella kompetenser i form av egenskaper eller förmågor ser
ni som viktiga hos personerna ni söker de kommande åren?

Driv, kundfokus, samarbete och social
kompetens viktigt för Borås företagare

Viktigt för Borås företag

60%

50%

Ansvarsfull

Bra på att samarbeta
Socialt kompetent
Kundfokuserad
Driftig/driven

40%

Pålitlig
Serviceinriktad

Problemlösare
Noggrann

30%

Bra på att sälja

20%

Bra på att kommunicera
Tekniskt kunnig
Flexibel
Effektiv
Strukturerad
Kreativ
KvalitetsorienteradBra på planering Hög
och stresstålighet
Bra ledare
Utåtriktad

Självständig

framförhållning

Lyhörd
Bra på att hålla koll på
Empatisk
trender och hur
Analytisk
utvecklingen ser ut Bra
framåt
på att hålla deadlines
Energisk
10%
Pedagogisk
Omhändertagande Tålmodig
Sinne för estetik
Hög kulturell kompetens

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

”Stämmer på mig”, allmänheten (välj max 10)

45%

50%

Slutsats 6: Kundfokus, social kompetens
och driv huvudförmågor i framtida Borås
§ Företrädare för Borås är eniga om att framtidens arbetsliv handlar
om digitalisering, flexibilisering och förändring
§ Företrädarna i Borås betonar skarpt behovet av sociala
färdigheter – receptet för att hantera raplexitetens kaos
§ Behovet av kundfokus, samarbetsförmåga och driv extra
avgörande mot framtiden enligt Boråsföretagen

Kompetenshorisonter att uttala sig om

TID
Kort sikt (0-5 år):
Känd bild,
Bristyrken

Medellångsikt (ca 5 år):
Delvis känd bild,
Individfaktorer, ”skills”

Längre sikt (ca 10 år):
okänd bild,
Roller

På längre sikt: T-logik och roller för framtiden
§ Ökad specialisering
… i samklang med andra yrkesroller
och teknikens utveckling

Sammanlänkning
kompetenser, behov, funktioner, tekniska system

§ Länkande professioner och roller
Specialisering

…. blir viktigare när samhället
kopplas upp och integreras

9 nyckelroller i framtidens arbetsliv
1. Kreativ och konceptuell
tänkare

Kreativt geni, förmåga att tänka i koncept och modeller, förmåga att kommunicera

2. Praktisk pedagog

Pedagogisk, socialt och kulturellt kompetent, tålmodig, bra ledare och coach

3. Upplevelsemakare

Kreativ människokännare, service minded, energisk, socialt - kulturellt kompetent

4. Interaktions-designer

Förstår både människans och teknikens olika förutsättningar och behov, och
anpassa tekniska lösningar efter användarnas mänskliga sinnen och intuition

5. Systemintegrerare

Att kunna förstå hela den digitala floran och faunan av systemlogiker, och länka
dessa i välfungerande och värdeskapande helheter

6. Facilitator

Att kunna lyssna in och motivera grupper. Ta bort hinder för kommunikation och leda
strukturerade tankeprocesser utan att själv ta aktiv del av beslutsfattandet.

7. Klippan

Erfaren, lugn och ordningsam. Tålmodig och kommunikativ kollega som alltid finns
där för att ge stöd och råd.

8. Diplomat

Empatisk relationsbyggare som kan förstå, påverka och spela med (ut?) andra
aktörer, till fördel för den egna organisationen.

9. Specialist-hantverkare

Praktisk expert inom sitt område. Stor erfarenhet av att hantera verktyg,
konstruktioner, mekanik och material. ”Det sitter i knycken”

Slutsats 7: 5 nyckelkompetenser för Borås
framtida arbetsliv
§ På längre sikt har Borås behov av kompetenser och förmågor
som speglar arbetslivets utveckling
§ IT-folk, systemvetare, programmerare, utvecklare
§ Marknadsförare
§ Designers
§ Serviceinriktade säljare
§ Specialisthantverkare
§ Hur locka dessa 5 målgrupper?

Hur attrahera den kompetens
som krävs?

Målgruppsmaskinen
MÅLGRUPP

VALD GRUPP
KOMPETENSPROFIL
ARBETSPLATSPREFERENS
PLATSPREFERENS

5 målgrupper för Borås

IT-folk

Marknadsförare

Serviceinriktade säljare

Designers

Specialisthantverkare

Färdighetstriangeln och målgruppernas
position
KOGNITIVA FÖRMÅGOR

IT-folk
Marknadsförare
Designers
Serviceinriktade säljare
Specialisthantverkare
Borås företagares behov

SOCIALA FÖRMÅGOR

MOTORISKA FÖRMÅGOR

Förmågor som sticker ut
Tekniskt kunnig
Analytisk
Problemlösare
Kvalitetsorienterad
Bra på att tänka i
koncept och modeller

Kreativ
Analytisk
Bra på att hålla deadlines
Bra på att kommunicera
Bra på att tänka i
koncept och modeller

IT-folk

Marknadsförare

Kreativ
Bra på att tänka i
koncept och modeller
Sinne för estetik
Energisk
Flexibel

Designers

Bra på att sälja
Serviceinriktad
Kundfokuserad
Utåtriktad
Resultatinriktad

Händig
Tekniskt kunnig
Problemlösare
Noggrann
Snabb att lära

Serviceinriktade säljare

Specialisthantverkare

Vad attraherar olika grupper?
Vad är viktigt för dig i arbetslivet?

Fritt och utvecklande
Borås företagare

Legoknekt

Volontär/Artist

VD:ar

Säljchefer

Marknadsförare

Designers

Serviceinriktade säljare

Egennytta

Annannytta
Organisationsutvecklare
IT-Folk

Gymnasielärare

Specialisthantverkare

Lagerpersonal
Undersköterskor

Grundskollärare

Arbetstagare

Medarbetare
Lugnt och tryggt

Faktorer som sticker ut
Möjlighet att arbeta
hemifrån, helt eller delvis
Kontinuerlig
kompetensutveckling
Intressanta arbetsuppgifter
Väl tilltagen semester
Balans mellan arbete och
fritid

Möjlighet att arbeta
hemifrån, helt eller delvis
Min kompetens och
kapacitet tas tillvara
Företagets idéer stämmer
med mina värderingar
Intressanta arbetsuppgifter
Tillfälle ta egna initiativ

Möjlighet att själv välja
mina arbetstider
Hög lön
Kontinuerlig
kompetensutveckling
Intressanta arbetsuppgifter
Möjlighet att själv välja var
jag vill utföra arbetet

IT-folk

Marknadsförare

Designers

Att man får träffa
mycket folk
Känna stolthet över
sin arbetsgivare
Bra chef
Goda möjligheter att
avancera
Arbeta i eget företag

Tillfälle ta egna initiativ
Fast jobb
Arbete som ger känsla av
att uträtta något
Väl tilltagen semester
Känna stolthet över sitt
företag/sin arbetsgivare

Serviceinriktade säljare

Specialisthantverkare

Jobbstyrt teknikfolk och platsstyrda
designers
68%

60%

52%
48%

40%

65%

62%
38%

32%

35%
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Jobb styr plats
Plats styr jobb

fo
lk

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Faktorer som är viktigare än bra
arbetsmöjligheter för att man ska vilja bo
på en plats
§ Tryggt/låg brottslighet
§ Att det är nära till naturen
§ Att det är lugnt
§ Bra bostäder
§ Nära till vatten, hav eller sjö
§ Att det är bra kommunikationer
§ Att det är rent och snyggt
§ Nära till affärer
§ Att det är vackert
§ Mycket parker/grönområden

Kan Borås vara något?
§ Andel som kan tänka sig bo i
Borås:
Alla: 9%
IT-folk: 8%
Marknadsförare: 16%
Designers: 12%
Serviceorienterade säljare:
12%
§ Specialisthantverkare: 7%
§
§
§
§
§

Håller Borås måttet enligt företagarna?
I vilken grad anser du att platsen Borås stad erbjuder de kvaliteter
hos platsen som du tror efterfrågas av personerna ni söker?

5 = Helt och hållet

3%

4

40%

3

48%

2
1 = Inte alls

8%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sex skiljande platsvärden
Landets lugn

Frihetsliv

Funktion

Stadens puls

Barnliv

Gemenskap

Landets lugn kontra stadens puls
Landets lugn

Stadens puls

Att det är lugnt
Att det är nära till naturen
Att det är billigt att bo där
Tryggt/låg brottslighet
Att det är barnvänligt

Stort nöjesutbud
Känslan att "det är där det händer"
Att det är mycket liv och rörelse
Många restauranger och caféer
Bra shopping

Frihetsliv kontra barnliv

Frihetsliv
Att det är rent och snyggt
Att det är vackert
Att det är lugnt
Tryggt/låg brottslighet
Kulturutbud

Barnliv
Nära till förskolor/skolor
Bra skolor/förskolor
Att det är barnvänligt
Bra utbildningsmöjligheter
Bra arbetsmöjligheter

Funktion kontra gemenskap

Funktion
Att det är bra kommunikationer
Bra arbetsmöjligheter
Bra bostäder
Många restauranger och caféer
Nära till affärer

Gemenskap
Känner gemenskap
Samma kulturella/etniska
bakgrund
Att man kan identifiera sig
med boendeplatsen
Många i min ålder

Positioner längs platsdimensionerna
Landets lugn

Stadens puls

Frihetsliv

Barnliv

Funktion

IT-folk

Gemenskap

Marknadsförare

Designers

Serviceinriktade säljare

Specialisthantverkare

Faktorer som sticker ut
Bra kommunikationer
Bra kommunal service
Låg kommunalskatt
Att det finns många med
samma
kulturella/etniska bakgrund
som jag
Nära till förskolor/skolor

Bra kommunikationer
Nära till affärer
Bra bostäder
Nära till vatten, hav eller sjö
Många restauranger
och caféer

IT-folk

Marknadsförare

Bra bostäder
Att det är nära till naturen
Bra kommunikationer
Bra shopping
Att de som bor där
känner gemenskap med
varandra

Designers

Bra bostäder
Nära till affärer
Nära till släkt och vänner
Många restauranger och
caféer
Känslan att
"det är där det händer"

Att det är lugnt
Att det är rent och snyggt
Tryggt/låg brottslighet
Nära till vatten, hav eller sjö
Att de som bor där känner
gemenskap med varandra

Serviceinriktade säljare

Specialisthantverkare

Sammanfattning
Enligt målgruppsmaskinen
§ IT-folk lockas genom
§ Ett väldigt bra svar på frågan ”What’s in it for me?”

§ Marknadsförare lockas genom att
§ Utveckling, frihet, att få skina och urbana miljöer

§ Designers lockas med
§ Stort eget manöverutrymme i arbetslivet, bra betalt och urbana
miljöer

§ Serviceorienterade säljare lockas genom att
§ Alltid visa vad nästa steg för dem i karriären kan bli

§ Specialisthantverkare lockas med
§ Få bestämma själv i jobbet, trygghet och stabilitet, gärna på landet

Samlade slutsatser och vägen framåt
§ 1. Mot T-samhället och nya cybersociala system!
§ 2. Borås är en växande arbetslivsmotor i ett graviterande
sammanhang
§ 3. Borås är en smetskapande regionhub med inslag av småstad
§ 4. Borås växlar upp tack vare kombinationen
specialisering/integrering
§ 5. Rörelse mot digitaliserad tjänstemotor styr kompetenskraven
§ 6. Kundfokus, social kompetens och driv huvudförmågor i framtida
Borås
§ 7: 5 nyckelkompetenser för Borås framtida arbetsliv
§ IT-folk, Marknadsförare, Designers, Serviceinriktade säljare,
Specialisthantverkare

Slut

