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Borås – i ständig förändring

Vad är ditt uppdrag på Näringslivsenheten?
Jag arbetar med flera olika projekt. Dels driver jag Stora Jobbstudien,  
vars syfte är att få igång en diskussion kring hur vi säkrar kompetens-
tillgången i framtiden. Dels arbetar jag som internkonsult för att 
bland annat hjälpa föreningen E-Handelsstaden och det internatio-
nella nätverket för textilregioner, ACTE, att utvecklas vidare.  
Slutligen jobbar jag med Update Borås, en konjunkturrapport för 
Borås som ska presenteras två gånger per år.

Vad står på agendan den närmaste tiden?
Viktigast just nu är arbetet tillsammans med styrelsen för föreningen  
E-handelsstaden, läs gärna mer på www.ehandelsstaden.se. Vi 
diskuterar hur vi tillsammans kan lyfta e-handeln och därmed hela 
näringslivet i Borås. En annan viktig arbetsuppgift är Borås egen 
konjunkturrapport, UpDate Borås. Hur skall vi på bästa sätt följa 
den ekonomiska utvecklingen i vår stad och region 
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Att fundera kring vad som händer i morgon har aldrig 
varit så viktigt som idag. Allt går snabbare och teknik- 
utvecklingen, särskilt den digitala, öppnar nya möjlig-
heter hela tiden. Men skapar också hot som vi inte 
visste fanns. För att möta detta krävs långsiktiga per-
spektiv och förståelse för hur det påverkar oss och vår 
verksamhet. Vad har då Borås stad för strategier att 
möta den digitala framtiden? Hur tänker vi för att  
med hjälp av digitala lösningar stärka näringslivets 
möjligheter att möta framtiden med hjälp av digitala 
lösningar, och att samtidigt undvika hoten?

Jag ska göra några nedslag i vår verksamhetsplan för att  
bättre belysa hur vi tänker och jobbar.
Stora Jobbstudien är en studie där vi tillsammans med 
Kairos Future analyserat hur digitala lösningar kommer 
att påverka framtidens Borås. Kort så kan vi konstatera att 
många jobb kommer att försvinna och många nya kommer 
att uppstå. Bara på 5-10 års sikt kommer kompetenskartan 
att förändras för många. Utvecklad digital handel kommer 
att radikalt förändra vårt köpbeteende. Automatiserade 
lager kommer att förändra dagens logistik både vad 
gäller packning av varor och returhanteringen. 
Autonoma transporter kommer att ändra på 
fraktföretagens verklighet, hur transporter 
samordnas och genomförs. Både fjärr och nära 
transporter. Automatiserade lösningar vid läm-
ning och hämtning av gods kräver nya kompe-
tensbehov och säkerhetslösningar.  

Vad arbetar du med på enheten?
Jag är projektledare för DigiCreate, ett flerårigt projekt inom  
Creative Cluster, som syftar till att kompetensutveckla företag  
som tillhör de kreativa och kulturella näringarna. Jag driver just  
nu arbetet med att planera och genomföra de utbildningar som vi 
satt upp inom ramen för projektet. Förutom att vara projektledare 
för DigiCreate är jag även operativt ansvarig för det som sker inom 
Creative Cluster, föreningen som arbetar för att stötta och utveckla 
företag inom kreativa- och kulturella näringar i Boråsregionen.  
Det är ett otroligt roligt jobb.

Hur ser din samverkan ut med näringslivet?
Den är ganska så koncentrerad till företag som är kopplade till de 
kreativa och kulturella näringarna, men Näringslivsenheten är en 
öppen organisation med många arenor för samarbeten 

Möjligheten att marknadsföra och sälja inte bara varor utan även tjänster 
kommer att förändras med digitala leveranslösningar. Ofta är dessutom 
själva tjänsten bara 1 och 0. Tjänsten levereras som film, i 3D eller inter-
aktivt, du levererar men är inte fysiskt på plats.
Vi försöker möta dessa behov med olika klusterlösningar. Tillsammans 
med företag som kan ha nytta av lösningarna, men inte har tid/råd/kun-
skap själva, försöker vi skapa projekt som gör att näringslivets tillväxtut-
veckling ändå ligger i framkant.

Några exempel: Borås Connected, studerar och utvecklar autonoma 
transport, leverans och packlösningar. Tillsammans med några företag, 
universiteten och högskolorna samt instituten försöker vi i staden driva 
fram lösningar som gör skillnad för vårt näringsliv. Lösningar som 
utvecklar möjligheterna och eliminerar hoten. Framtidens logistiska 
lösningar finns redan på plats i Borås.

För att klara framtidens kompetenskrav måste nya utbildningar fram, 
redan i grundskolan måste kodning och programmering in på 

schemat, Borås Digitala framtid är ett projekt inom det området. 
Handelssidan måste stärkas, både inom systemvetenskap, program-
mering, ekonomi och logistik. Nya yrkeshögskoleutbildningar samt 
forskarutbildning och masterexamen är exempel på det.
Tjänstelösningar för kreativa näringar är också på plats genom pro-

jektet Digicreate. Tillsammans med bl.a. RISE lär vi kreativa företag 
hur digitala lösningar kan utveckla den ”kreativa affären”. 

Den 4 oktober är det årets Näringslivsdag på Åhaga, även 
denna går i förändringens tecken och många tips och in-
sikter kommer att serveras deltagarna om vilka möjligheter 
som finns bakom dörren.
I varje förändring finns en möjlighet! 
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Ökat engagemang  
för globala frågor

  FAKTA OM GLOBALA BORÅS

Fortsatt stort  
intresse för  
Viared västra

Utbildning inom digitalisering i full gång

Med utgångspunkt att sprida kunskap 
och öka medvetenheten kring globala 
frågor genomförde projektet Globala 
Borås en rad aktiviteter under Krets-
loppsveckan i Borås. Och intresset för 
frågorna ökar allt mer.

Globala Borås är ett samverkansprojekt som 
sedan 2016 drivs av Borås Stad, Borås Energi 
och Miljö samt biståndsmyndigheten Sida.  
Fokus under Kretsloppsveckan, som hölls i 

mitten av september, var att visa på goda  
exempel hur Borås arbetar med globala frågor. 
– Genom de aktiviteter som genomfördes 
under Kretsloppsveckan ville vi öka medveten-
heten och engagemanget bland Boråsarna 
kring globala frågor. Det är en av kärnfrågorna 
i projektet, säger Sophia Strandberg Jonsson, 
projektledare för Globala Borås.

Bland arrangemangen under veckan fanns 
bland annat föreläsningar, workshops, yoga-
klasser och studiebesök. Flera av dem blev 
fullbokade flera månader innan.
– Det som är roligt är att vi ser att medveten-
heten har ökat. Vi lockar en bredare publik till 
eventen och det finns ett större intresse av den 
här typen av perspektiv, både inom offentlig 
och privat verksamhet, säger Sophia.

Globala Borås arbetar även med att sprida 
kunskap om hur Sida arbetar och hur svenskt 
bistånd gör skillnad för miljontals människor 
som lever i fattigdom och förtryck runtom i 
världen. 
– Vårt fokus är att öka intresset och få fler att 
engagera sig för frågorna. Det finns många fler 
perspektiv att lyfta, säger Sophia 

Utveckling av Viared västra pågår 
för fullt. Intresset för områden ökar 
hela tiden och Näringslivsenheten 
får mycket förfrågningar från företag 
som funderar på att etablera sig i 
området.

– Det är fortsatt stort intresse för  
Viared västra och den kö som finns för 
tomter växer. Just nu finns det någon 
intressent på alla delar av området,  
säger Daniel Göök, näringslivsutveck-
lare på Näringslivsenheten. 
Förutsättningarna som ges är att den 
som är intresserad av en tomt kan under 
tre månader titta på förutsättningar 
och göra en kalkyl, utan att något annat 
företag kan göra anspråk på tomten. 
Efter detta behövs ett besked om det är 
aktuellt att gå vidare eller inte. 
– Byggnation är just nu i full gång med 
Fristads arbetskläder och Borås 
bil. Och fler företag är på 
väg in, säger Daniel 

Under våren har ett arbete pågått inom projektet DigiCreate  
kring att kartlägga behovet och intresset för kompetensutveckling  
i digitaliseringen hos de kreativa och kulturella näringarna i Borås-
regionen. Syftet har varit att sätta samman utbildningar för att 
företag ska kunna fortsätta utvecklas och växa. Utbildningarna är 
nu i full gång och kommer att pågå under hela hösten. 

DigiCreate är ett ESF*-finansierat projekt som drivs av den ekonomiska 
föreningen Creative Cluster. 
– Vi vill få fler företag att växa och se vilka möjligheter som finns med 
hjälp av digitaliseringen. Vi riktar oss till alla inom 
de kreativa och kulturella näringarna, från dramape-
dagoger och konstnärer till reklambyråer och pro-
grammerare, säger Ingrid Nyman, projektledare för 
DigiCreate.
Den utvärdering som gjordes i våras bland medlem-
marna i föreningen, kring hur behovet ser ut och 

vilket intresse som finns kring kompetensutveckling, har resulterat i ett 
antal områden som nu har satts samman till utbildningsfällen. Utbild-
ningarna, som kretsar kring ett specifikt tema varje gång, kommer att hål-
las som frukostföreläsningar, lunchföreläsningar eller heldagar på olika 
platser i Sjuhäradsregionen. 
– Vi har valt att ha utbildningar vid olika tidpunkter på dagen och på 
olika orter i regionen. På så vis hoppas vi att det ska finnas möjlighet för 
alla som är intresserade att delta vid något tillfälle, säger Ingrid.
Bland föreläsningarna som hålls finns ämnen som kommunikation, 
marknadsföring, sälj- och affärsutveckling. 

– Utbildningarna är formade utifrån behovet hos våra med-
lemmar, men alla inom kreativa och kulturella näringar är 
välkomna, säger Ingrid. 
Höstens tillfällen finns publicerade på hemsidan.  
Mer detaljerad information om föreläsare fylls på löpande, se 
www.creativecluster.se/digitalisering/ för mer information 
* Europeiska Socialfonden

Projektet startade 2016 och syftet är att  
uppmärksamma globala frågor på en lokal arena.
Ett samarbetsprojekt med Borås Stad, Borås  
Energi och Miljö och biståndsmyndigheten Sida.
 
AGENDA 2030: 2015 enades världens länder  
om Agenda 2030 med 17 Globala mål för hållbar 
utveckling. Målen gäller alla länder och ska  
genomföras på alla nivåer i samhället. 

Daniel Göök,  
Näringslivsutvecklare på 
Näringslivsenheten.

Hanna Olvenmark föreläser om bra mat på temat ”För dig, din plånbok och planeten”.
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Näringslivsdagen 2017
I år tittar vi i spåkulan och mejslar ut de viktigaste faktorerna 
för framgång de närmaste åren. Vi har bjudit in några av landets 
skarpaste och mest kreativa hjärnor för att reda ut vad framtiden 
innebär och vad du behöver göra för att vara beredd. Köp biljetter nu 
(i framtiden är de antagligen slut).

TORSDAG 5 OKTOBER @ ÅHAGA.

FÖR PROGRAM OCH ANMÄLAN, BESÖK NARINGSLIVSDAGENBORAS.SE

huvudarrangörer:

ENDAST 

795 kr
ALLT INGÅR

diamantpartner: guldsponsorer:
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     Jag tycker att det 
är viktigt att företag 
tar sitt ansvar och 
hjälper människor  
ut i arbetslivet.

Näringslivsdagen 2018
Att veta vad som händer imorgon har aldrig varit viktigare än 
idag. Därför har vi bjudit in några av Sveriges mest intressanta 
föreläsare och inspiratörer – däribland Fredrik Reinfeldt – för att 
ge dig energin och kunskapen för att möta en värld i förändring. 

För program och anmälan, besök naringslivsdagenboras.se

4 OKTOBER @ ÅHAGA

kontakta:
0768-88 71 23   
mia.claesson@boras.se
naringslivsdagenboras.se

huvudarrangörer:

guldsponsorer:diamantpartner:

ENDAST 

795 kr
ALLT INGÅR

Genom ett samarbete mellan Samordningsförbundet, 
föreningslivet i Borås och näringslivet erbjuds personer 
som befinner sig långt från arbetsmarknaden nya möjlig-
heter till en omstart i arbetslivet. Med arbetsträning och 
praktik hos företag och offentliga verksamheter ges nya 
erfarenheter och personlig utveckling. 

Projektet POINT*, som drivs av 
Samordningsförbudet, stöttar och 
coachar individer som hamnat 
långt från arbetsmarknaden att 
komma vidare till jobb eller  
studier. Den arbetssökande går  
ett utvecklingsprogram som  
innefattar coachning och stöd.
– Mitt uppdrag är att inspirera fler 
företag och andra verksamheter 
att arbeta mer inkluderande

och se praktik som en del i sitt 
hållbarhetsarbete. Det handlar  
i många fall om att hitta nya  
lösningar. Kanske kan vissa 
arbetsuppgifter utföras på annat 
sätt än idag, säger Gunilla Hell 
Bellman, samordnare på Sjuhä-
rads samordningsförbund.
NetOnNet är ett av de företag 
som sedan 2015 tagit emot prakti-
kanter. De som är intresserade av 

att komma på praktik till dem är 
välkomna på ett första möte där 
alla kan lära känna varandra.
– De som har sin praktik hos oss 
får möjligheter att bygga nätverk, 
skaffa rutiner och få känna lag-
känslan. Ingen mår bra av att gå 
hemma, säger Jerker Andersson, 
butikschef  på NetOnNet i Borås.
Den första person som kom på 
praktik är nu fastanställd och en 
viktig del i laget. Under åren har 
butiken också hjälpt praktikanter 
till fasta anställningar hos andra 
arbetsgivare. Även om alla prakti-
ker inte leder till anställningar får 
de med sig en bra erfarenhet och 
ett kontaktnät för att ta sig vidare.
– Vi kommer absolut att fortsätta 
ta emot praktikanter, det är ett 
roligt arbete som ger oss bra 
medarbetare, säger Jerker 

* POINT: Påverkan - Offentligt - 
Ideellt - Näringsliv - Tillsammans

Jerker Andersson och Jonas Olbäck hos NetOnNet i Borås.


