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Under året har flera av våra större satsningar vidareutvecklats. 
Äntligen lyckades vi få hit SM-finalen i Ung Företagsamhet till 
Göteborg. Näringslivsgruppen bidrog också till den fortsatta  
utvecklingen med att sprida Vetenskapsfestivalen till hela  
Sverige genom digitala satsningar. Vi har också skapat fram-
tidstro genom satsningar som Changers Hub och inom startup- 
området med Gothenburg Tech Week och Nordic Womenin 
Tech Awards. Vi satsade extra mycket på hållbarhet under  
Göteborgs Kulturkalas genom ett samarbete med Climate 
Live Sweden och på demokratiska samtal genom att stötta  
Frihamnsdagarna. 

Näringslivsgruppen har också bidragit på flera sätt till bred-
dad kompetensförsörjning. Vi genomförde flera evenemang där 
internationella studenter och forskare fick direkt kontakt med 
näringslivet inom ramen för Unimeet Gothenburg. Närings-
livsgruppen bidrog också till Opportunity Day och Skarpt Läge, 
viktiga jobbmässor och mötesplatser för arbetssökande. 

För elfte året i rad publicerade vi i samarbete med Business 
Region Göteborg, Magasin Göteborg, Dagens Industri mest 
lästa bilaga. Och äntligen kunde vi kora våra Companiprista-
gare från senaste tre åren – Icebug, Cellink och Heart Aero- 
space under en prisceremoni på Göteborgs Börssällskapet. 

I november tackade vi av Matti Ahlqvist från Astra Zeneca  
efter tre år som ordförande i Näringslivsgruppen. Han lämnade 
över stafettpinnen till Thomas Andersson på Volvo Cars.  
Thomas har suttit i Näringslivsgruppen som representant för 
Volvo Cars i flera år. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla  
gruppens arbete för ett attraktivare Göteborg tillsammans.

Vi kan nu summera år 2022 – ett år då vi i Näringslivsgruppen äntligen kunde bidra till  
projekt där människor möts fysiskt och värdefulla kontakter skapas. Samtidigt finns oro  
i vår omvärld vilket än mer ökar behovet av att skapa framtidstro och ljusglimtar i tillvaron 
genom till exempel möten, kultur och andra upplevelser. 
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I bred samverkan satsar vi på långsiktig kompetensförsörj-
ning och inkludering för att bidra till en attraktiv, levande och 
hållbar storstadsregion. Projekt och satsningar inom kunskap, 
näringsliv, evenemang och kultur är ett medel i det arbetet.

Arbetet sker inom tre strategiska områden: Utveckla sam-
verkansformer, Initiera och facilitera nya projekt, Synlig- 
göra och öka kunskapen om Göteborg. Som en röd tråd i alla 
satsningar finns fokuset på kompetensförsörjning, inklude-
ring och att bygga varumärket Göteborg. Alla satsningar och 
insatser målsätts, utvärderas och kvalitetssäkras för att följa 
upp att strategin är tydlig och att insatser fullgjorts.

Näringslivsgruppen har en lång historia av samverkan. 
Gruppen bildades på 90-talet av ett antal företag som såg värdet 
och kraften i att samverka för att utveckla staden man verkar i. 
Värdet är tydligt – en attraktiv stad som attraherar människor 
och verksamheter ger den egna verksamheten tillväxt.

Om Näringslivsgruppen
Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan med 22 medlemsföretag från närings- 
livet, akademin och den offentliga sektorn i arbetet med att stärka Göteborgs konkurrens- 
och attraktionskraft. Genom att utveckla och skapa nya strukturer för samverkan, initiera 
nya projekt och lyfta Göteborg vill Näringslivsgruppen göra faktisk skillnad för människor 
och verksamhet i Göteborgsregionen.

Vilka är vi?

Akademi

Näringslivet Offentliga 
sektorn
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Styrkan i samverkan
Ett stort värde i Näringslivsgruppens arbete är att närings-
livet, offentlig verksamhet och akademin samverkar. Detta 
ger styrka genom ett utbyte och utveckling av kunskap från 
flertalet olika branscher.

Kompetensförsörjning – Inkludering – Varumärket Göteborg

Vi ska utveckla   
samverkansformer

Vi ska initiera och 
facilitera nya projekt

Vi ska synliggöra  
och öka kunskapen  

om Göteborg
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Näringslivsgruppen har redan ett antal upparbetade och  
befintliga plattformar där vi jobbar med frågorna, ibland med 
ett längre perspektiv och som vi på kort sikt kan använda oss 
av för att stärka nya och pågående initiativ. 

Internationella Vetenskapsfestivalen 
I maj arrangerades den 26e Internationella Vetenskaps- 
festivalen på temat ”Det okända”. Syftet med festivalen är 
att skapa positiva attityder till forskning och vetenskap och 
målgrupperna är skola/lärare och allmänhet. Vetenskaps-
festivalen är en demokratisk plattform, fri att besöka och är 
inte bara viktig för att den inspirerar och visar möjligheter 
till högre studier, utan också för att det är en trovärdig platt-
form som motverkar polarisering och falska fakta. Kunskap 
och bildning är viktigt ur ett samhällsperspektiv och ett stort  
arbete sker kopplat till inkludering och tillgänglighet.

När planeringen för 2022 års festival började så var det 
oklart om det skulle kunna gå att göra en festival på plats. 

De flesta restriktioner togs bort bara några månader innan 
genomförandet. Vetenskapsfestivalen valde att satsa på ett 
brett program för skolan med både fysiska och digitala akti-
viteter för att nå ut i hela landet. Publika programmet nådde 
målgrupper från 35 olika länder där invigningen var popu-
lärast – 800 platser bokades i ett nafs för att se keynote av 
evolutionsbiologen och professorn Richard Dawkins på plats 
och 1 500 personer tittade på livestreamen.

Jobbskapande och  
kompetensförsörjning
Att kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Göteborgsregionens framgång och konk- 
urrenskraft råder det inga tvivel om. De senaste åren har förutsättningarna för företag och 
företagare förändrats radikalt – den enda som varit konstant är förändring. Den kompetens 
som tidigare var svår att hitta är idag näst intill omöjlig. Den kompetens som efterfrågades 
igår är idag inte relevant och den personal som var utbildad och drev verksamheten framåt 
finns inte kvar. Många branscher har kommit starka ur pandemin men inte alla. 

Vetenskapsfestivalen 2022 i siffror

200 programpunkter totalt under hela festivalen

36 500 besök på Vetenskapsfestivalen, varav 12 000 digitalt 

22 000 besök på Publika programmet

14 500 elever och lärare på Skolprogrammet

Foto: Marie Ullnert
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Ung Företagsamhet 
Ung Företagsamhet arbetar för att unga i Göteborgsregionen 
ska se och förstå sin företagsamhet. De gör det genom att ut-
bildas i entreprenörskap. Ung Företagsamhet är en politiskt 
obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har 
de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom process-
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på 
grundskolan.

24 mars gick Ung Företagsamhets regionfinal av i stapeln. 
Årets stora mässa har, på grund av dåvrande restriktioner, 
ställts om till en tävlingsdag på Yesbox med en avslutnings-
gala för finalisterna på Svenska Mässan. Näringslivsgruppen 
var tävlingsvärd för den prestigefyllda Årets UF-företag där 
SeaToTree UF korades framför en publik på över 400 elever.  
23–24 maj ägde SM i Ung Företagsamhet rum i Göteborg 
för första gången någonsin. Det blev ett rekord-SM med över  
9 000 besökare (2019 års SM i Ung Företagsamhet på  
Älvsjömässan i Stockholm som lockade 7 500 besökare).  
Mästerskapet invigdes av bland annat H.K.H Prins Daniel. 
Den stora vinnaren, UF-företaget Noll Deponi från Gnosjö, 
representerade Sverige på EM-finalen i Tallinn 12–14 juli och 
tog hem Innovationspriset.

Jobbskapande och kompetensförsörjning

Ung Företagsamhet i siffror 2022

UF I GÖTEBORGSREGIONEN

51 SKOLOR MED UF-FÖRETAGANDE

2 905 UF-ELEVER

865 UF-FÖRETAG

126 UF-LÄRARE

SM I UF PÅ SVENSKA MÄSSAN

9 070 BESÖKARE 

226 UF-FÖRETAG

777 UF-ELEVER

380 DELTAGARE PÅ LÄRARKONFERENSEN

Opportunity Day
Opportunity Day startade med målet att inspirera fler 
små och medelstora företag att söka medarbetare i 
nya nätverk och för att underlätta för både företagen 
och jobbsökande att komma i kontakt med varandra.  
Näringslivsgruppen satsade i år på Opportunity Day 
jobbmässa som arrangerades den 14 november för  
sjätte gången på Clarion Hotel Post. Över 1 000 personer,  
såväl arbetssökande som representanter från näringslivet,  
akademi eller offentlig sektor samlades under en dag (950 
utrikesfödda jobbsökande och 270 seminariebesökare), 
samt 27 rekryterande företag och 15 utställande organisa- 
tioner. Från jobbmatchning till inspirationsföreläsning, 
alla deltagare hade en gemensam vilja: att skapa en mer 
inkluderande stad och arbetsmarknad. Under hela dagen 
genomfördes förbokade möten mellan arbetssökande 
och företag, inspirationsföreläsningar och möjlighet till  
nätverk. Utöver mötesplatser arbetar Opportunity Day 
med opinionsbildning, bland annat med seminarier på 
temat ”Fördomar, förändring, framtid” som riktade sig 
åt företagsrepresentanter.

– Jag kommer från Indien och söker jobb som elektronik- 
ingenjör. Det som är bra här på Opportunity Day är att det 
finns många organisationer att träffa för att bredda sitt nät-
verk. Jag har fått bra kontakt från företag inom branschen 
vilket blir bra för mig framöver i mitt jobbsökande.

Radha Rajarajan
Arbetssökande elektronikingenjör

SeaToTree UF tar vara på den döda tången som 
ligger på stränderna längst västkusten och 
omvandlar den till gödsel till trädgården.

Foto: Opportunity Day

Foto: Amanda Falkman

Foto: Christopher Busck
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Unimeet Gothenburg 
Unimeet Gothenburg är ett samarbete mellan Chalmers,  
Göteborgs universitet och Näringslivsgruppen. Syftet är att 
välkomna internationella studenter, forskare och interna-
tionellt rekryterad personal vid Göteborgs universitet och  
Chalmers till Göteborg och visa att Göteborg är en attraktiv 
plats för dem att studera, leva och arbeta i.

Unimeets årligt återkommande välkomstkväll för nya 
studenter och forskare genomfördes den 22 september på  
Världskulturmuseet. Programmet som lockade cirka 550 
besökare bjöd på välkomsttal av Göteborgs borgmästare  
och paneldiskussioner med representanter från bland  
annat Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborg & Co, 
SKF, Mycorena. Över 20 utställare (fler än någonsin) från 
bland annat Röhsska museet, Konstmuseet, Backa Teater,  
Operan, Svenska kyrkan, samt ett flertal studentorganisatio-
ner ställde ut och nätverkade med internationella studenter 
och forskare.

Det andra stora evenemanget som genomfördes under 
2022 var Unimeet Career Day, som ägde rum 22 november på 

Pedagogen. Evenemanget som för första gången genomfördes 
fysiskt är det enda i sitt slag i Göteborg; en arbetsmarknadsmäs-
sa som endast vänder sig till den internationella målgruppen. 
Över 700 internationella studenter och forskare nätverkade med 
ett 15-tal företag, deltog i workshops om svensk arbetsmarknad 
och svensk arbetskultur, fick individuell hjälp av en CV-coach, 
fick sitt professionella foto taget eller satt ned i förbokade inter-
vjuer med företag. Intresset och gensvaret bland både företag 
och besökare var stort och resultaten visar att Career Day är en 
produktiv plattform för företag att kunna interagera med inter-
nationella studenter och forskare och på ett inkluderande sätt 
förbereda målgruppen för en karriär i regionen. 

81% av besökarna rapporterade att evenemanget gav dem 
värdefull kunskap som de kommer använda när de letar jobb i 
Sverige, och 94% av företagen uppgav att de knöt nya kontak-
ter med internationella talanger som de skulle kunna tänka 
sig att anställa.

Jobbskapande och kompetensförsörjning

– Ett bra initiativ och viktigt att  
   skapa mötesplatser på detta sätt.
    Martin Andersson  
    Talent Attraction & Recruitment, WirelessCar 

– The best part of the event was the  
   networking and interaction with  
   different companies and getting  
   some inside information about them. 
    Giorgia Fabbri  
     Student vid Göteborgs universitet

Career Day

700 BESÖKARE 
OCH 15 UTSTÄLLARE

Unimeet Gothenburgs Välkomstkväll

550 BESÖKARE  
OCH 20 UTSTÄLLARE

Foto: Happy Visuals
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Jobbskapande och kompetensförsörjning

Framtidsambassadörer  
År 2021 fyllde Göteborg 400 år. Under tre år fram till 
jubileumsåret så initierade Näringslivsgruppen, Jubi-
leumsorganisationen på Göteborg & Co och Göteborgs  
Stads grundskoleförvaltning konceptet Framtidsambas-
sadörer. Göteborgsskolor i samarbete med Universeum 
med sin unika lärmiljö skapar förstärkta förutsättningar 
för eleverna, våra framtidsambassadörer, att få utveck-
las smart, hållbart och inkluderande. Inom ramen för 
projektet var syftet att utforska kraften i digitalisering 
för att hitta lösningar för en hållbar värld och samtidigt 
skapa ökad måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik. 
Under slutet av 2021 har Framtidsambassadörer blivit 
en del av läroplanen för Göteborgs Stads grundskolor. 

2022 fortsatt projektet under namnet ”Globala Målen  
i skolan”. Det kommer även fortsätta 2023 med målet 
att arrangera specifika aktiviteter under bland annat  
Vetenskapsfestivalen.

Framtidstro genom Prao
Konceptet Framtidstro genom prao projektleds av  
Göteborgsregionen med det övergripande syftet att  
genom prao stärka samverkan mellan skola och arbets-
liv för att på så vis skapa likvärdiga förutsättningar för 
unga med kompetensen att  genomföra ett välgrundat 
studie- och yrkesval som inte baseras på faktorer så som 
kön, social- och/eller kulturell bakgrund. Genom att 
visa på olika vägar på arbetsmarknaden vill Göteborgs- 
regionen, tillsammans med arbetslivet och andra nyckel- 
aktörer, framtidsrusta unga med tilltro till sig själva  
och framtiden.  

Februari och mars genomfördes första delen av pro-
jektet. Med hjälp av elever, lärare/studie- och yrkes- 
lärare samt handledare från näringslivet arbetades ett 
nytt koncept och format fram gällande framtida prao, 
med syfte att inspirera företag och organisationer att våga 
testa nytt och ta emot elever. Hösten 2022 genomfördes 
också större kommunikationsinsatser i form av video-
serier på Linkedin där representanter från näringslivet, 
kultur och idrott delar med sig av sitt bästa praominne.

Skarpt Läge Jobb- och kompetensmässan
2022 fortsatt Näringslivsgruppen samarbeta med föreningen 
Skarpt Läge som hjälper unga vuxna med att hitta arbete 
och rätt sysselsättning via olika mötesplatser och aktivite-
ter. Sedan 2014 har de hjälpt över 1 000 unga vuxna i Västra 
Götaland ut i arbetslivet. 

15 mars arrangerades årets Skarpt Läge Jobb- och kom-
petensmässan på Göteborgs Operan. Över 1 000 arbets- 
sökande mellan 16–30 år samlades med CV i handen för att 
träffa 35 utställare från olika branscher. På plats fanns 1 400 
jobb- eller praktikerbjudande. Skarpt Läge bygger på en direkt 
matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare under tre 
timmar. Snittåldern för de tusentals arbetssökande som besökte  
mässan var 23 år med en fördelning på 41% män och 59% 
kvinnor med ursprung från alla stadsdelar. 

Foto: William Turner

Skarpt Läge Jobbmässan

907 INTERVJUER 
UNDER TRE TIMMAR SOM LEDDE TILL 192 JOBB
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Nordic Women in Tech Award
För att skapa ett mer jämställt och inklusivt företagande 
samarbetar Näringslivsgruppen med Gothenburg Tech Week 
och Women In Tech Gothenburg. Inom ramen för samarbe-
tet skapades en Linkedin-serie för att lyfta Göteborgsprofiler 
inom kvinnligt entreprenörskap vilket fick stort genomslag 
med över 30 000 visningar. Samarbetet kulminerade i att 
Göteborg för första gången fick husera Nordic Women in 
Tech Awards den 11 november. Arrangemanget samlar år-
ligen Nordens kvinnliga entreprenörer, delar ut priser till 
de främsta inom branschen och lockar deltagare från hela 
Norden. Genom att stötta arrangemanget säkerställdes ett 
göteborgsavtryck på galan och ett aktivt partnerskap för  
den lokala föreningen Women in Tech Göteborg. 18-åriga 
Wilma Emanuelsson från Göteborg tog hem priset Nordic 
Women in Tech Award Entrepreneur of the Year med sitt 
företag I-track Reading.

Jobbskapande och kompetensförsörjning

– Vi tar nu nästa steg i denna etablering och kommer  
att jobba fram ett spännande konferensformat som 
bygger på en fysisk arena i kombination med digitala 
möjligheter för att inkludera fler och nå ut bredare.

Sofia Hjelmberg
Investor Relations, GU Ventures

Gothenburg Tech Week
Gothenburg Tech Week är Västsveriges största mötesplats 
för entreprenörskap och tech. Syftet är att göra Göteborgs- 
området mer konkurrenskraftigt och lyfta fram goda  
exempel i regionen för startups och teknikintensiva företag. 
Genomförandet den 4–6 oktober bjöd på gratis events, före- 
läsningar och seminarier inom entreprenörskap, greentech 
och deeptech. Huvudtemat var hållbarhet, med syftet att  
hitta lösningar genom innovation. Sammanlagt deltog 1 038  
personer, varav 474 kvinnor.

Innovationskraft 
Innovationskraft är en idégenereringstävling samt en 
plattform för samverkan mellan entreprenörer samt 
aktörer som vill stötta framväxten av fler små och  
medelstora företag. Det är ett gemensamt initiativ som 
Venture Cup Väst under 2021/2022 drivit tillsammans 
med Näringslivsgruppen, Företagarna, Almi och Busi-
ness Region Göteborg. Plattformen ger på ett strukturerat 
sätt möjligheten för entreprenörer och intraprenörer att 
få feedback och hjälp att utveckla och omsätta sin idé till 
verklighet. Genom att delta i tävlingsprocessen erbjuds  
affärsutveckling av ett professionellt nätverk och tillgång 
till flertalet viktiga mötesplatser, verktyg och synlighet. 

Innovationskraft har totalt haft 3 tävlingsrundor 
och under 2022 kom 50 bidrag in. 142 personer deltog 
i programmet (fördelning 52% män /48% kvinnor). 
Den 26 augusti korades Adsorbi som vinnare under en 
prisutdelningsceremoni på Frihamnsdagarna. Adsorbi 
tillverkar biobaserade plattor som hjälper museum och 
arkiv att på ett nytt sätt bevara konstverk.

GoWest 
GoWest – Nordic Venture Capital Forum är Göteborgs  
och Västsveriges årliga riskkapitalkonferens med  
målsättning att få nationella och internationella  
investerare att se Göteborg som en naturlig och effektiv  
mötesplats där man hittar spännande investerings- 
objekt. Mötesplatsen ska vara ett fönster ut för innova-
tion och entreprenörskap och synliggöra västsvenska 
företag.

Årets GoWest gick av stapeln i början på februari 
och attraherade investerare, startups och publik från 
elva länder. Programmet belyste områden som The 
Rise of Growth Equity, The Race to Zero, Cross-border 
Investments, Cross-sector collaborations och pitchar 
från både startups och investerare. Detta möjlig- 
gjordes genom att tidsramarna utökades med hänsyn 
till tidszoner genom en digital plattform i samarbete 
med Hybridprojektet på Göteborg & Co. Intresset för 
västsvenska startupbolag är stort, främst för investerare 
från norra Europa och USA. 

GoWest - Nordic Venture Capital Forum

400 DIGITALA MÖTEN
MED INVESTERARE FRÅN ELVA OLIKA LÄNDER VARAV 
ETT PAR RISKKAPITALBOLAG FRÅN SILICON VALLEY.

Foto: Kristin Mari Riera
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Näringslivsgruppen kan göra skillnad genom att bidra till 
att möjliggöra aktiviteter och evenemang som skapar en-
gagemang och en meningsfull fritid. En annan faktor är  
vikten av att skapa likvärdiga förutsättningar för att alla som 
växer upp i Göteborg ska ges möjlighet att utbilda sig och 
skaffa ett jobb. För att hitta rätt och göra skillnad krokar 
Näringslivsgruppen arm med relevanta samverkansaktörer 
som till exempel Utmaningsdriven innovationssamverkan  
GO:Innovation, Näringslivsstrategiska programmet, Student-
forum och Göteborgs Stads Trygghetsråd.

Changers Hub Hjällbo 
Changers Hubs verksamhet handlar om att demokratisera 
framgång oavsett bakgrund. Men det handlar också om att in-
dividen själv ska få definiera vad framgång är utan att begrän-
sas av omgivningens förväntningar och fördomar. En viktig 
faktor för att nå framgång är möjligheternas synlighet samt 
tron på att det är möjligt att lyckas. Verksamheten bygger ett 
”Community of Changers” där unga stöttar varandra och ger 
varandra inspiration till medvetna vägval för framtiden. 

2021 etablerades Changers Hub i Hjällbo i Göteborg, i 
samarbete med bostadsbolaget Poseidon och ArbVux. Stödet 
från Näringslivsgruppen har bland annat bidragit till etable-
ringen av den fysiska hubben i Hjällbo. Hubben har möjlig-

gjort att kunna erbjuda en plats för unga att komma till för 
att ta del av coachning samt träffa förebilder. 

Kurser, inspirationsföreläsningar, events, företagsbesök 
och ”takeover” och idécoachning har under året erbjudits. 
I januari och tillsammans med Swedbank arrangerades de 
första ekonomiutbildningar till målgruppen med fokus på 
smart sparande, risker med fonder och aktier. Dessutom 
fick mötesplatsen en stor medial uppmärksamhet under  
våren, bland annat i P4 Göteborg. 

Arbete för en trygg stad
Idag bor ca 100 000 personer i det som benämns som utsatt område och det är en stor del av 
den totala befolkningen i Göteborgs stad. Trygghetsfrågan har under de senaste åren lyfts fram 
som en av de allra viktigaste frågorna från både politiker och näringsliv när man pratar om en 
attraktiv stad. 

Changers Hub Hjällbo i siffror

125 medlemmar i nätverket

39 Changers pro 

13 deltagare i företags ”takeover” 

205 deltagare till olika events

451 deltagare totalt

2 087 aktivitetstimmar

46% kvinnor / 52% män

Arbeta för en trygg stad

Foto: Happy Visuals
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Göteborgs Kulturkalas 
Göteborgs Kulturkalas har som uppdrag att bjuda  
göteborgare och besökare på en årlig stadsfestival som 
bidrar till en attraktiv destination och en mänskligare, 
roligare och mer hållbar stad. Målet 2022 var att ytter-
ligare utveckla och förverkliga uppdraget att genomföra 
kalaset som en paraplyfestival och att det övergripande 
temat skulle förskjutas från kultur till förändrings-
kraft. Årets kalas den 1–4 september spreds till fler och 
nya delar av staden och med en rad nya evenemangs- 
arrangörer som medverkade under Kulturkalasets  
paraply. På Kungstorget och Basargatan, Bältespännar- 
parken, Slottsskogen, Ringön, Gamlestaden och  
Bergsjön erbjöds ett brett och varierat programutbud.   

Näringslivsgruppen bidrog till årets Kulturkalas 
med en satsning på temat hållbarhet och möjliggjorde 
att Climate Live-galan för första gången arrangerades i 
Göteborg. Climate Live Sweden uppkom ur den globala 

Arbeta för en trygg stad

Frihamnsdagarna
För andra året i rad arrangerades 25–27 augusti Frihamns- 
dagarna på Bananpiren, i samarbete med Näringslivsgruppen. 
Evenemanget är Göteborgs nya demokratiska mötesplats. En 
plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras 
med ambitionen att leda till positiv förändring. 

Med fokus på valet 2022 samlade Frihamnsdagarna  
representanter från alla partier, såväl från riksdag som lokala  
partier. Utöver politiska tal fanns även möjlighet att ta del av 
150 programpunkter som till exempel workshops, seminarier 
och prisutdelningar. Dessutom omkring 100 utställare bland 
annat Skarpt Läge, foodtrucks och aktiviteter såsom street- 
basket eller second-hand pop-up.

Evenemanget fick mycket medialt uppmärksamhet med över 
100 pressklipp både lokalt och nationellt. 

Fridays For Future-rörelsen som sedan 2018 skolstrej-
kat för klimatet. Rörelsen och engagemanget har växlat  
upp till en gala för klimaträttvisa. Förutom aktivister  
och klimatforskare uppträdde artisterna Cornelia  
Jacobs, Miss Li, Maxida Märak och Petra Marklund på 
den stora scenen på Kungstorget. Målet med initiativet 
är att förena människor i kampen för klimaträttvisa med 
musiken som verktyg. 

Utöver galan bidrog Näringslivsgruppen till festival-
området Bältesspännarparken, Kulturkalasets egen håll-
barhetspark med fokus på hållbar mat och musik. Målet 
var att väcka nyfikenhet och lust att upptäcka. Lokal- 
producerad musik med influenser från hela världen upp-
trädde på scen och i samarbete med Urban Food Space 
fick besökarna chansen att lära sig mer om och smaka på 
framtidens mat. Området var uppskattat och välbesökt 
under festivalen och lockade tusentals besökare.

Frihamnsdagarna på bananpiren

12 000 DELTAGARE 
6 000 PERSONER DELTOG VIA LIVESÄNDNINGAR

Foto: House of Vision

Foto: Tommy Winterskiöld Vestlie
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Göteborgs Companipris 
Näringslivsgruppen delar varje år ut Göteborgs Compani- 
pris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i  
Göteborgsregionen. Årets pristagare blev Heart Aerospace 
som har sina rötter i Säve. Företaget har som mål att revolu- 
tionera branschen genom att bygga eldrivna passagerar- 
flygplan för regionala transporter. 

En trippel prisutdelning ägde rum den 7 september på 
Börssällskapets möte. Anneli Rhedin (kommunfullmäktiges 
ordförande) och Malin Engelbrecht (chef Näringslivsgruppen) 
delade ut priset till Heart Aerospace samt även tidigare års 
vinnare Icebug (vinnare 2019), Cellink (vinnare 2020) som 
inte kunnat ta emot sina priser på grund av pandemin

Vi ökar kunskapen  
om Göteborg
Att sprida kunskapen om Göteborg som en attraktiv och hållbar storstadsregion är viktigt. Alla 
projekt som Näringslivsgruppen engagerar sig i ska bidra till att bygga varumärket Göteborg, 
både lokalt, nationellt och internationellt. Projektet inspirerar näringsliv och individer att vara 
en aktiv del i att lyfta vår stad. Med projekten som medel sätter Näringslivsgruppen Göteborg 
på kartan som en hållbar storstadsregion, med det övergripande målet att flera ska upptäcka 
och välja Göteborg.

Fakta om Göteborgs Companipris: 

Priset består av 25 000 SEK och en silverstatyett

Göteborgs Companipris har delats ut sedan 1994 
till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i 
Göteborgsregionen.

Vi ökar kunskapen om Göteborg

– Vi är extremt stolta och hedrade att bli 
tilldelade det här priset. Det har varit 
en fantastisk resa för oss – vårt företag 
har sin grund i Göteborgs ekosystem för  
elektrifiering och det känns väldigt roligt 
att vårt arbete blir uppmärksammat med 
Göteborgs Companipris.
Anders Forslund
VD Heart Aerospace

Foto: Happy Visuals
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Jobbskapande och kompetensförsörjning

Göteborgs Symfoniker
Näringslivsgruppen har under 2022 bidragit till att 
Göteborgs Symfoniker fortsatt arbeta med att utveckla  
och tillgängliggöra nya digitala kulturmöten till nya 
målgrupper. Målet är att göra kulturen tillgänglig för 
fler genom samverkan med näringslivet och på så sätt 
bidra till ett bättre samhälle.

Värva och utveckla evenemang 
Näringslivsgruppen stöttar Evenemangsavdelningen på  
Göteborg & Co som värvar och utvecklar evenemang med  
syftet att, genom samverkan, se till att evenemangen i en 
större utsträckning bidrar till en attraktiv stad och lång- 
siktiga positiva samhällseffekter.

Evenemangsavdelningen fokuserar på att bidra till att  
befintliga evenemang utvecklas och skapar en bättre upp- 
levelse för dess besökare och intressenter; att proaktivt iden-
tifiera och möjliggöra nya idéer och koncept; och att bidra 
till hållbarhetsarbete i världsklass på evenemang i Göteborg. 
Det systematiska arbetssättet verkar för att evenemang i 
Göteborg maximerar de långsiktiga positiva samhälls- 
effekterna och minimerar de negativa. I augusti arrangerades 
Greentopia, evenemangsbranschens första klimatkonferens  

i samband med Way out West. Med utgångpunkt i tre fokus-
områden; mat & dryck, textil och transport samt energi, bjöd 
programmet och paneldiskussionerna på många ämnen. Allt 
från hur man i vardagen kan leva mer hållbart till de stora 
systemfrågorna om samhällsomställning. Ett annat exempel 
är värvandet av Musikhjälpen som kom tillbaka till Göteborg 
12–18 december. Det är fjärde gången som arrangemanget 
genomförs i Göteborg (14e året det arrangeras) och Eve-
nemangsavdelningen adderade en ”Göteborg touch” kring  
arrangemanget. Glasburen stod på Kungstorget och tre pro-
gramledare från radio och tv, tillsammans med olika artister 
och gäster, livesände dygnet runt. Insamlingen kring årets 
tema är ”En tryggare barndom på flykt från krig” landade på 
54 miljoner kr.

Foto: Ola Kjelbye

Göteborg Film Festival 
I samarbete med Evenemangsavdelningen på Göteborg  
& Co stöttade Näringslivsgruppen Göteborg Film  
Festivals Unlimited-satsning för 2022: The Hypnotic 
Cinema, som arrangerade en masshypnos av publiken 
inför tre av filmvisningarna på Stora teatern. 75 % av 
publiken rapporterade om en förstärkt filmupplevelse, 
som till exempel mer intensiva färger eller en känsla av 
att vara mer fokuserad kopplat till hypnosen. 

Näringslivsgruppens bidrag fokuserade på bear-
betning av internationell media. Konceptet väckte  
intresse båda nationellt och internationellt och ett 
breddat journalistiska nätverk med långsiktiga sam- 
arbeten med branschtidningar (Variety, The Hollywood 
Reporter, Cineuropa). Totalt fick Göteborg Film  
Festival 650 artiklar i 42 länder och nådde 1,7 mil-
jarder i mediareach. Masshypnos var inte den enda  
nyheten för årets filmfestival. För första gången arran- 
gerades en hybridfestival med 200 filmer på bio och 50  
filmer online med unika premiärdatum och begränsad 
visningstid. Totalt attraherade den hybrida festivalen  
270 000 besök med ett stort nöjesindex från publiken. Foto: Hypnotic Cinema
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Vi ökar kunskapen om Göteborg

Upparbetade marknadsföringsstrategier
I varje satsning från Näringslivsgruppen arbetas fram 
även kommunikationsstrategier för att lyfta projektet 
till relevanta målgrupper på olika kanaler. Exempelvis 
engagerar sig Näringslivsgruppen genom att agera som 
bollplank i kommunikationsfrågor för projektet, att  
genomföra PR-aktiviteter och pressbearbetning i sam-
verkan med projektets organisation, att sprida inlägg 

på digitala kanaler såsom Göteborg & Co:s nyhetsrum 
och Linkedin (svenska och engelska) eller att lyfta  
aktuella projekt i flera nyhetsbrev.

Medlemsföretag i Näringslivsgruppen har även enga-
gerat sig i projektet Lyft Göteborg med kommunikation 
som drivs av Göteborg & Co. Läs mer på goteborgco.se

Magasin Göteborg 
I Magasin Göteborg lyfts berättelserna fram om och 
förmedlar bilden av det innovativa och moderna  
Göteborg. De visar fram ett Göteborg i framkant, ett  
resultat av gränsöverskridande samarbeten och fram-
åtanda. Magasin Göteborg produceras av Närings-
livsgruppen i samarbete med och Business Region  
Göteborg och distribueras som en bilaga till Dagens 
Industri. Den finns att läsa på flygplats, båtterminal, 
hotell och flertalet mötesplatser. För första gången  
publicerades magasinet på engelska både i tryck och  
digitalt. Under juni månad fanns Magasin Göteborg  
att läsa på alla SJ X2000:s storstadslinjer mellan  
Göteborg, Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Oslo. 
Dessutom finns alla tidigare nummer av Magasin  
Göteborg att läsa på www.magasingoteborg.se 

 ”Människors och planetens hälsa” var det bärande  
temat för 2022. Läsaren kunde lära mer om bland  

Läsundersökning 2022

Magasinet har ett observationsvärde på 83% av läsekretsen

71% av DI:s läsare har läst bilagan

Yngre målgruppen har läst i något större utsträckning än 
personer över 55 år

Snitttiden för läsning ökade i år till 13 minuter vilket är 
höga värden som indikerar hög kvalitet och intresse

62% av läsarna betygsatte tidningen med toppbetyg 7–10

annat Heart Aerospaces elektrifiering av kommersiellt 
flyg, om företaget Mycorena som odlar framtidens mat 
i Gamlestaden, om Northvolts nya batterifabrik som 
etableras i Göteborg, men också om senaste Michelin- 
krogen ”Project” och andra heta weekendtips i Göteborg.



goteborgco.se

@goteborgco   #göteborg   #näringslivsgruppengbg


