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NÄRINGSLIVSDAGEN

3 oktober 
naringslivsdagenboras.se

FÖRETAGSLUNCHER 
6 november, 4 december  
boras.se/foretagslunch

CREATIVE BAR
26 sep - med Textilbaren 
21 nov - med Textilbaren 
creativecluster.se/evenemang

Lyckad integration 
hos boråsföretagare

Modet att driva 
företag

Borås runt på  
109 dagar
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I juli hölls finalen i designtävlingen REBELPIN – Fashion Awards by ACTE. Tävlingen arran-
geras av det textila nätverket ACTE, European Textile Collectivities Association, där Borås Stad 
innehar ordförandeskapet. Tävlingen erbjuder unga entreprenörer och studenter i Europa att 
utmana sin kreativitet och visa upp sina färdigheter för textil- och modebranschen.

Årets REBELPIN-final gick av stapeln i Rom under Rome Fashion Week 2019, där tio finalister 
gjorde upp om två priser – juryns pris och publikens pris. I startfältet fanns bland annat svenska 
Carolina Rönnberg och i juryn ingick bland annat Anna Appelqvist, Brand Director på Gina Tricot.

Till juryns favorit utsågs ZER Collection, Spanien. Som publikens favorit röstades Rita Sá,  
Portugal, fram. Mer information om tävlingen REBELPIN hittar du på acte.net.

Unga designers prisade i REBELPIN

fantastiskt arbete för att ge unga möjligheter 
att lära om och starta ett eget företag. Tillsam-
mans med Drivhuset har vi en sommarlovs-
entreprenörsutbildning varje år. I höst hoppas 
vi därför på flera nya engagerade utbildade 
som bara väntar på att kunna sätta igång med 
sina egna idéer. Tillsammans med Sparbanken 
i Sjuhärad och E-handelsstaden har vi startat 
The Next Thing som är ett community för 
nystartade e-handels- och techbolag. Till-
sammans med Nyföretagarcentrum driver vi 
rådgivning och utbildning för nya svenskar 
som vill starta eget i sitt nya land och genom 
Young Friday har vi startat ett nytt affärs-
nätverk för unga entreprenörer som träffas 
regelbundet och skapar B2B. Dessa och några 
ytterligare aktiviteter hoppas vi ska stimulera 
nystarten av företag ytterligare.

Som företagare i Borås kan du också hjälpa 
till, erbjuda mentorskap, råd och stöd, 
tillgång till dina kontakter, underleverantörer 
och kunder eller varför inte hjälpa till med 
finansieringen som delägare eller investor. 
Ovanstående är kanske det som gör den 
största skillnaden för att lyckas eller misslyckas 
och det som är den största utmaningen för den 
unga entreprenören/nya företagaren – goda 
råd och pengar. Där kan du hjälpa till att göra 
stor skillnad i skapandet av det nya IKEA eller 
H&M.

Välkommen i det arbetet du också!
Anders

I vårt arbete här på näringsliv
enheten möter vi ofta nya en
treprenörer. Dessa modiga, ofta 
unga, driftiga entreprenörer. De 
brinner för sin idé och vill skapa 
ett nytt stort företag. 

Kanske drömmer de om ett nytt H&M, ett 
nytt IKEA eller Gina Tricot. Det är alltid 
en lyckokänsla att möta dem och få ta del av 
framtidstro och entusiasm, deras tro på sig 
själva och vad företagandet kan leda till. En 
höjdpunkt i min gärning som näringslivschef 
är det verkligen, när jag får möta dessa nya 
entreprenörer. 

I Borås stad finns många företag som drivs 
av skaparanda och entreprenörskap. Hela 
näringslivet drivs av detta och för oss är det 
fantastiskt stimulerande. Det finns många 
exempel på entreprenörer som lyckats – Nelly, 
Gina Tricot, Care of Carl, Upzone, Aventi, 
NetonNet, Centiro, 8848 för att bara nämna 
några. En del har blivit stora och andra 
lite mindre men alla är lika viktiga i den 
smältdegel av tillväxt som präglar Borås.
Vad gör då staden för att stimulera nya entre-
prenörer? Ganska mycket faktiskt. 

För att bara nämna några initiativ vill jag 
nämna Ung företagsamhet som tillsammans 
med engagerade lärare i skolorna gör ett 

ledare

Modet att driva företag

Anders Glemfelt



Khaled Alsotari hade sökt – och blivit nekad – 
praktik platser över hela Borås när han klev in hos 
Marianne Söderhielm på Youniqe. Vad ingen av dem 
visste då var att de snart skulle vara arbetstagare 
och arbetsgivare, men också ett lyckat och inspi
rerande exempel på hur man med hjärta och stort 
engagemang kan skapa framgångsrik integration. 

Khaled Alsotari kom till Sverige och Borås från ett krigshärjat Syrien 
2014. Som nyss anländ i Sverige började han på SFI, men att lära sig 
språket var svårt och att hitta arbete desto svårare.

– Min pappa tipsade mig om att jag skulle bli frisör. Då träffar man 
massor av människor och det skulle då gå snabbare att lära sig språket 
och bättre förstå samhället och kulturen. En vän till mig gjorde praktik 
på en frisörsalong så jag tänkte att jag skulle försöka med det jag också, 
berättar Khaled.

Efter att ha frågat runt på en mängd ställen utan framgång steg han en 
dag under 2016 in hos Marianne på Youniqe, styliststudion som hon 
efter många år i branschen startat upp 2010.

– Han kunde inte svenska, han kunde inte engelska och han kunde inte 
klippa. Ändå var det något som klickade där och då. Det var något med 
Khaled som fick mig att känna att ’jag vill hjälpa den här killen’, säger 
Marianne.

Några dagar senare påbörjade Khaled sin praktik och Marianne såg 
tidigt att han hade talang för yrket. Han jobbade hårt, lärde sig snabbt 
och tre månaders praktik ledde därför till en lärlingsperiod och så 

småningom anställning. I fjol genomförde Khaled sina gesällprov och 
blev diplomerad barberare, 3,5 år efter det första mötet kan de båda 
konstatera att det varit en oerhört lyckad satsning.

– Vi har båda jobbat hårt för att nå hit. Khaled tränade så mycket han 
bara kunde, lärde sig snabbt nya tekniker och på köpet kom också språk-
förbättringarna. Jag på mitt håll la ner mycket tid på vägledning och 
utbildning och delade med mig av mina kunder och mitt nätverk. Det 
har blivit många långa dagar, men jag har fått tillbaka tusenfalt av det 
jag gett. Enligt mig är Khaled idag en av Sveriges bästa barberare, säger 
Marianne.

Hon tror att företagare spelar en oerhörd viktig roll i att skapa lyckad 
integration.

– Man måste våga öppna upp dörren och testa. Vill man skapa lyckad 
integration så kan man. Visst har det funnits folk i omgivningen som  
varit tveksamma, men då får man motbevisa dem. Sen är man givetvis 
två i detta – jag gav Khaled chansen, men han tog den också och jobba-
de hårt för att nå dit han är idag.

Khaled och Marianne har de senaste åren uppmärksammats flera gånger 
i media och med ett stort nätverk i branschen har Marianne också själv 
kunnat sprida framgångshistorien. Det har gett ringar på vattnet och lett 
till att många tagit efter.

– Jag är så tacksam för att Marianne tog emot mig den där dagen. Det 
motiverade mig verkligen och jag ville visa att hon gjorde rätt i att tro 
på mig. Om fler var som Marianne tror jag att det hade gjort mångas liv 
mycket lättare, säger Khaled.

Med siktet hela tiden inställt framåt jobbar nu Khaled och Marianne för 
att få ingen mindre än Zlatan Ibrahimović till salongen.

– Det blir nog inte helt lätt, men är man envis så tror jag att vi kan lyck-
as med det också! säger Khaled och skrattar.

På Creative bar den 21 november är Marianne och Khaled med och 
berättar mer om deras resa, creativecluster.se/evenemang. 

Lyckad integration 
som gett ringar  
på vattnet

Marianne Söderhielm tror att företagare spelar en viktig roll för att skapa lyckad integration.



Under 109 dagar kommer 109 boråsföretag att få tillfälle att presentera 
sina företag, ställa frågor och framföra sina önskemål till politiker från 
Borås Stad. Syftet är att företag och stad tillsammans ska arbeta för ett 
ännu starkare företagsklimat.

– Företagandet är starkt i Borås. 109 besök är många, men då vi är en så 
stark företagsstad så utgör det ändå inte mer än 1% av företagen, säger 
Annika Hansson, Näringslivskoordinator i Borås Stad.

Besöken beräknas ta runt en timme och vid varje tillfälle kommer 1–2 
politiker och minst en tjänsteperson finnas med. Målet är att träffa 
företag inom många olika branscher och i olika storlekar, från enskilda 
firmor till stora koncerner. Annika sköter kontakten med företagen, 
medan Cornelia Forsström, politisk sekreterare, sköter kontakten med 
politikerna. Båda två kommer också följa med på så många besök som 
möjligt.

– Vi vill möta företagarna på deras villkor och låta dem föra fram sina 
önskemål, genom prestigelösa, personliga möten. Det är ingen partipo-
litik kopplad till det här, utan målet är ett bättre företagsklimat, säger 
Cornelia.

– Vi löser allting praktiskt och tar med oss fika. Allt företagen behöver 
bidra med är en timme av sin tid, säger Annika.

Besöken kommer att genomföras från januari och framåt. Vill ditt före-
tag ta emot ett besök? Anmäl ert intresse på boras.se/109!

Borås runt på 109 dagar

FÖRETAGSAMT NR3 2019

Avsändare: Borås Stad, Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Både företagare och politiker i Borås vill gärna träffas ännu mer – det kom fram under workshopar med 
företagare, politiker och tjänstepersoner som Näringslivsenheten arrangerade i mars. Under vintern 
kommer därför Borås Stads politiker att genomföra 109 företagsbesök på 109 dagar, inom projektet  
”Borås runt på 109 dagar”.

Näringslivsdagen 2018Näringslivsdagen 2019
Stora innovatörer har modet att göra det som ingen tidigare gjort. 
Därför kommer de talare vi bjudit in till Näringslivsdagen 2019 ge  
dig inspirationen att våga mer. För om det är något som får oss 
att växa som  människor, så är det när vi skaffar oss erfarenheter 
som ger nya insikter.  

Antalet biljetter är begränsat. Anmäl dig nu och se hela  
programmet på naringslivsdagenboras.se

3 OKTOBER @ ÅHAGA

kontakta:
0768-88 71 23   

caroline.carlsson@boras.se
naringslivsdagenboras.se

huvudarrangörer: guldsponsorer:diamantpartners:

ENDAST 

895 kr
ALLT INGÅR
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PODCASTPREMIÄR

Vill du veta mer om framtidens konsument och 
hållbara livsstilar? Då ska du anmäla dig till konfe-
rensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar på 
Science Park i Borås den 23-24 oktober. Det är en 
årligt återkommande nationell konferens och syftet 
med årets upplaga är att belysa hur framtidens kon-
sumtion kan se ut för att attrahera både kund och 
skapa en hållbar planet. Här träffar du internationel-
la, nationella, regionala och lokala aktörer inom 
företag, offentliga organisationer, forskning och 
civilsamhälle som alla jobbar för att förändra livsstil 
och konsumtion.
 
Sista dag för anmälan är den 4 oktober!  
Mer information och anmälan hittar du på  
nationellverkstad2019.se.

Digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga 
frågor för många företagare i Borås, och det tar sig 
nu Per Florén och Anna Mattsson på Näringslivs-
enheten an i den nya podcasten Digilog. Varje av-
snitt har ett unikt tema och genomförs tillsammans 
med en intervjuperson från näringslivet eller Borås 
Stad med kompetens inom det aktuella ämnet.
– Syftet är dels att skapa en bättre dialog med 
näringslivet, dels att visa en mer transparent och per-
sonlig sida av arbetet hos oss på Näringslivs enheten. 
Än så länge har vi fått ett jättefint gensvar och alla 
tillfrågade intervjupersoner har tackat ja, säger 
Anna.
Digilog är ett samarbete mellan Borås Stad och 
näringslivet i Borås. Du hittar podcasten på Face-
book-sidan Digilog Borås.

KONFERENS

Kom till Nationell verkstad 2019

Premiär för podden Digilog Borås 



Kontakt
Anders Glemfelt
Näringslivschef 
Telefon 033-35 70 53 
anders.glemfelt@boras.se

Anna Mattsson
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0734-32 75 80 
anna.mattsson@boras.se

Annika Hansson
Näringslivskoordinator 
Telefon 0768-88 70 52 
annika.hansson@boras.se

Caroline Carlsson
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 23 
caroline.carlsson@boras.se

Daniel Göök
Näringslivsutvecklare/ 
etableringsansvarig 
Telefon 033-35 70 09 
daniel.gook@boras.se

Ingrid Nyman
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0768-88 71 03 
ingrid.nyman@boras.se

Jonas Widerström
Internationell näringslivssamordnare 
Telefon: 033-35 71 72 
jonas.widerstrom@boras.se

Nelly Hayek
Näringslivsutvecklare/ACTE 
Telefon: 033-35 71 33 
nelly.hayek@boras.se

Per Florén
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0708-99 04 30 
per.floren@boras.se

Sara Thiel
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 15 
sara.thiel@boras.se

Önskar ni få vårt nyhetsbrev via mejl,  
kontakta Annika Hansson:  
telefon: 076888 70 52  
epost: annika.hansson@boras.se


