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Tillbakablick 
och framtidstro
Tänk vad fort ett år går, det är redan dags att 
summera 2016 och börja se framåt mot 2017.
Hur har då året varit? Vin och vatten är det 
korta svaret. 
 
2016 har varit ett bra år tillväxtmässigt, många 
företag vill satsa i Borås och därmed växer 
fler byggnader fram på bl.a. Viared. Också på 
andra sätt märks framgångarna, Pallas är snart 
färdigt, arbetet med kanalen är i full gång.  
Staden blir trevligare att komma till och  
besöka. Vi har genomfört flera möten som 
satt Borås på kartan. Många kommuner  
studerar vad vi gör i Borås, som ett fram-
gångsexempel att ta efter. Främst vår  
samverkan med näringslivet och hur vi 
utvecklar staden tillsammans är intressant. 
Konjunkturen är god och stabil. Boråsarna är 
stolta över sin stad. Vi på näringslivsenheten 
är tacksamma och stolta eftersom vi blev 
utsedda till Sveriges bästa näringslivskontor, 
vi jobbar vidare för titeln även framöver.

Samtidigt har en del moln rest sig på himlen 
under 2016. Vi har fått flera varsel, som i sig 
inte beror på en vikande konjunktur, men 
på strukturomvandlingar och förändringar 
som sker inom industrin. Detta är jobbigt, 
framför allt för de som drabbas. Jag tänker 
på Ericsson, Brämhults och Haléns. Det är 
också problematiskt för staden eftersom vi 
förlorar kunskapsområden och arbetstillfällen 
som på kort sikt är svåra att ersätta. Vi har 
också oenighet kring tillväxtsatsningar och 
utvecklingsområden som politiken vill ska 
stärka stadens utveckling, som Kongresshuset 
och Orangeriet. Bristen på gemensam mål-
bild är problematiskt eftersom en stad med 
många i arbete, få i försörjningsstöd ger de 
bästa förutsättningarna för god kommunal 
service. Tillväxt och många besök gör oss alla 
starka och ger bra förutsättningar för att möta 
framtida påfrestningar.

Vad händer då framöver? 2017 visar än så 
länge på en fortsatt stark konjunktur, förfråg-
ningarna på nya etableringar kommer stadigt 
in, centrum kommer ytterligare att förtätas, vi 
har No limit festival och kanske får vi besked 
kring Götalandsbanan, Kongresshuset och 
flera andra stora evenemang i staden. Mer  
positivt kommer givetvis också att hända, 
både i staden och hos er i företagen.  
Tillsammans bygger vi ett starkt Borås.

Stort tack för fint sam-
arbete 2016 och stark 
framtidstro framöver
God jul och ett Gott 
nytt år önskar  
Anders  

Upphandling för alla
En del företag är med ofta,  
andra har inte provat än.  
Att vara med i en upphandling 
kan vara lättare än man tror. 
– Ju fler som deltar desto  
intressantare affärer, säger  
Iqbal Musaji, upphandlings- 
chef i Borås stad. 

 
På borås.se finns aktuella lokala upp-
handlingar, för närvarande 13, allt från 
nybyggnad av förskola till snittblommor 
och krukväxter. På opic.com publiceras 
upphandlingar från hela Västra Götaland, 
nyligen 533 upphandlingar. Alla företag 
kan söka, de större har ofta bevakning på 
anbud. Under själva upphandlingen råder 
absolut sekretess tills beslut är fattat. 
Offentliga beslut är överprövningsbara. 
– I och med att vi hanterar skattemedel  
har vi skyldighet att förvalta pengarna på 
ett bra sätt, säger Iqbal.

Vad avgör vem som får upphandlingen?
– Att priset avgör är en förenklad bild. 
Sanningen är att man jobbar hårt med att 
ställa krav. Priset blir efter den kvalitet som 
efterfrågas.

Det talas ofta om små och medelstora före-
tag vad gäller upphandling.
– Jag menar att mikroföretag 
med en till fem anställda 
också ska få mer affärer. Det 
är viktigt att små företag har 
möjlighet att delta.

Ett tips från Iqbal är att flera 
små eller ensamföretagare kan 
slå sig ihop om en gemensam 
upphandling. 
– På det sättet får de större 
bredd. 

Iqbal påpekar att även om man vinner en 
upphandling så ska det bara vara en byggsten i 
verksamheten.  

– När kontraktet löper ut kanske 
det går till någon annan så det 
gäller att utveckla sin verksam-
het under tiden som man har 
ett avtal. 

Borås stad vill se fler sökande.
– Som med allt nytt är det en 
liten tröskel men den är värd att 
passera. Gå in och titta vad som 
finns. Det kanske tar några upp-
handlingar innan man förstår 
hur det fungerar 

 Samarbete för bättre företagsklimat

Från och med i år mäts Borås stads service till företagen var fjärde månad.
– Vi mäter nu myndighetsutövningen gentemot företagen löpande för att snabbare kunna 
få svar på vad vi behöver förbättra, eller om det vi har förbättrat ger något resultat, förklarar 
Caroline Jonsson, handläggare vid Näringslivsenheten.
Efter senaste mätningen hade samtliga myndighetsområden fått positiva resultat vilket inne-
bär att arbetet går åt rätt håll.
– De berörda verksamhetsområdena arbetar med åtgärder utifrån deras individuella resultat 
och exempel på detta är via dialogmöten, e-tjänster, ny hemsida och kortare handläggnings-
tider 

– Företagare är vår livsnerv, säger Iqbal  
Musaji, upphandlingschef i Borås stad.

”Ju fler som deltar  
desto intressantare 
affärer”, Iqbal Musaji.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer  
om upphandling är  
du välkommen till en  
företagslunch onsdagen 
den 1 februari på  
Sinnenas Hus där också 
företaget Zango deltar 
som hjälper företag med 
upphandlingar.
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Upphandling för alla

 Showup Fashion Award  Rekord för Näringslivsdagen

Årets butik bjuder på många läckerheter
Redan vid första anblicken  
märker man det. Och det känns 
inte minst på doften av nymalet 
kaffe och chokladpraliner. Den 
här butiken gör skäl för sin 
slogan: ”För dig som älskar livets 
goda.” Alice och Harout Ayvazian 
äger och driver Årets butik  
Cassise, en delikatessbutik  
centralt belägen i Borås.

– Det är min hustru som organiserar, jag  
köper in, berättar Harout.
Paret bjuder på hundra procent nymalet  
arabicakaffe.
Deras butik blev Årets butik i år men tackade 
nej när de tillfrågades om att vara med och tävla 
nästa år igen.
– Vi har varit nominerade flera gånger, nu har  
vi fått bekräftelse på att vi gör rätt. Nu kan 
andra få chansen, säger Harout.
Han grunnade mycket över varför de inte vann 
vid någon av de tidigare nomineringarna.
– Efter några år förändras ju butiken, nu är vi är 
mer stabila och effektiva. Goda energier sprider 
sig. 
 

 
 

 
 
 
 

Harout tror att helheten är viktig, att inte  
bara tänka på sig själva.
– Vad är kundens viktigaste behov, det är  
det viktigaste. 
I början såg Harout andra 
butiker som konkurrenter.
– Man lär sig. I dag ser jag 
dem som bästa kollegor. Jag 
levde i min egen värld, nu 
lever vi tillsammans.
Harouts råd för framgång 
är att vara ärlig och kunnig. 
Största misstaget är att ge sig 
på saker man inte behärskar.
– Man ska göra det man är 
superduktig på. Jag kan ostar, 
kvalitet på skinkor och char-

kuterier. Vem tillverkar den bästa kvaliteten?  
De köper jag in från.
Varorna i Cassise kommer i huvudsak från 
Frankrike, Spanien och Italien.
– Jag satsar stenhårt på Italien. De är duktiga 
och ger mig inspiration. En bonde är inte bara 
bonde utan någon jag kan umgås med. Det 
handlar inte bara om att köpa och sälja.
Närodlat skulle vara att föredra men kvaliteten 
är viktigast för Harout.
Han berättar med passion om sitt och hustruns 
livsverk.
I maj i år öppnade de ett nytt drömprojekt, en 
restaurang med plats för 50 gäster.
– Det är en delikatessrestaurang med inriktning 
på franskt, italienskt med svensk inspiration. 

Restaurang Vinacciolo. Där  
jobbar jag efter jag varit i butiken.
Priset som Årets butik har blivit 
en bekräftelse för det han,  
hustrun och personalen jobbat 
för. De skyltar med priset på en 
enda plats i butiken.
– Jag vill inte skryta, det är  
viktigare med förtroende  
och att kunderna ser oss som 
kunnig personal. Rätt person  
på rätt plats. Så jobbar vi 

Fakta Cassise

Cassise
Årets butik 2016. 

Verksamhet: Chark- och 
delikatessbutik med bland 
annat kaffe, teer, ostar och 
choklad.
Ägare: Harout Ayvazian.
Startade: 2006.
Anställda: Fyra.

Årets kedjebutik - med stolthet. Här är det öppet alla dagar
– Välkommen till oss! hälsar  
butikschef Christian Ruhdensjö 
på City i Fristad.Han är en  
upptagen man. Med 90 anställda  
och öppettider varje dag året om 
finns det mycket att stå i. 

City Fristad ingår i ICA och Christian har varit 
butikschef  sedan -99.
– Jag har hållit på i 31 år och lär mig på resans 
gång. Det handlar om bondförnuft, att begripa 
vad man håller på med. 
Christian pratar mycket om att lösa kundernas 
behov.
– Gör vi det som är bra för kunden blir det bra. 
Att ha engagerade medarbetare 
och ställa krav på dem är en 
nyckel till framgången.
– Personalen är delaktig. De 
får mycket ansvar, vi utbildar i 
hur man driver butik och ställer 
stora krav på våra chefer. 
En del av det är anslagstavlan 
i personalutrymmet, full med 
visuella resultat.
– När det är mycket grönt är vi 
glada, säger Christian.
I år blev butiken vald till Årets 
kedjebutik.  

– Det är framförallt roligt att få bekräftelse. Jag 
tror att många kunder känner stolthet över att 
handla i den butik som vann. 
Priset firades med tårta och affischer som sattes 
upp i butiken. En stor vepa sitter också uppe.
– Den får sitta tills nästa vinnare utses.
Christians butik har också fått stor uppmärk-
samhet över sin idé att sälja mjölk direkt från 

lokal bondgård på flaska.
– Vi var först i Sverige, många 
kommer hit för studiebesök. 
Nu finns det runt 50 butiker i 
landet.
City Fristad jobbar med förbätt-
ringar hela tiden.
– Vi ska vara stolta över det vi 
gör men inte nöjda, den dagen 
man är nöjd faller man tillbaka 
och driver inte på längre. Man 
måste fortsätta utvecklas hela 
tiden 

Fakta Ica City Fristad

Ica City Fristad.
Årets kedjebutik 2016. 

Verksamhet: Matbutik  
med delikatess, chark  
och färdigmat.
Butikschef: Christian  
Ruhdensjö.
Startade: City köpte  
butiken 1996
Anställda: 90

Butikschef Christian Ruhdensjö  
City Fristad tillsammans med Elinor  
Bergvall och Ulrika Brodén.

Vassa föreläsare och inspiratörer bidrog till rekordmånga besökare på Näringslivsdagen 
på Åhaga i oktober. Över 500 deltog i föredrag, lunch och mingel. ”Nå fram. Nå ut.”  
var årets tema. 
 – Enligt utvärderingen tycker de flesta att det varit väldigt bra och att man har utvecklat 
sitt affärsnätverk, säger Mia Claesson, projektledare.
Bland de populäraste föredragshållarna var framtidsanalytikern Troed Troedson, mentala 
tränaren Olof  Röhlander och Maria Möller som moderator och skicklig underhållare.
– Det här ger folk möjlighet att träffas och mingla. 
Nästa Näringslivsdag äger rum den 5 oktober 2017, samma plats 

I slutet av november visades elva finalisters 
kreationer på Textil Fashion Center i Borås. 
Förra årets vinnare bjöd på modevisning 
och Good Harvest stod för underhållning.
Streetorienterade märket Lovalot av Elux 
Delmurat tog hem första pris.
Syftet med tävlingen är att hjälpa designers 
att komma igång och etablera sitt varu-
märke 

Alice och Harout Ayvazian i sin butik.
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Drottningen skänkte  
glans till Bikini Berlin
Borås Pop up-butik i gallerian Bikini 
Berlin fick nyligen finbesök. Som en 
del av hovets formella studiebesök i 
Tyskland besökte HKH drottningen 
butiken och hälsade på några tillresta 
boråsare.

– Hon skulle inviga en utställning och gick förbi 
vår box, berättar Jonas Widerström, internationell 
näringslivssamordnare.
Drottningen stannade till och pratade några minuter 
med Borås näringslivschef  Anders Glemfelt som 
presenterade staden och initiativet. De designers  
som ville och kunde var med i Berlin som Minna 
Heino och af  Klintberg.
För Borås betyder det bra publicitet.
– Man ska inte underskatta hovets betydelse och  
de relationer som skapats på olika nivåer, med bland 
annat Svenska ambassaden i Berlin, Tysk-svenska 
handelskammaren i Stockholm, Svenska institutet 
och regeringskansliet.

Stadens gåva Knallen gavs som present. Drottningen 
bar en scarf  som är en smart textil, framtagen i 
samarbete med Smart textile Borås. Med ett pressat 
tidsschema gick drottningen vidare med sina hovda-
mer för att inviga utställningen Everything you can 
imagine av Bea Szenfeld och Pompe Hedengren.
I sitt tal sa drottningen bland annat:
”Både Sverige och Tyskland har en gammal och stolt 
textiltradition. Det genuina hantverkskunnandet och 
hantverksskickligheten lever och vidareutvecklas vid 
högskolorna och universiteten i våra länder, men 
även tack vare intresset från svenska och tyska textil- 
och modeföretag.”

Jonas gör ett flertal besök till Berlin med bilen full  
av sådant som ska med till butiken. 
– Det här är en möjlighet för företag som anammat 
erbjudandet och Borås som stad att profilera oss  
som det textila navet.
Akademier, Borås högskola och Textilhögskolan har 
fått kontakt med skolor i Tyskland. Försäljningen har 
tyvärr inte varit stor.
– En del tycker priserna är för höga i förhållande till 
okända varumärken. Det behövs mycket promoting 
och att sätta Borås designers på kartan.

Projektet har pågått i två och en halv månad.
– Det finns ingen deadline, det kommer till nya 
designers hela tiden, alla designers kan sälja sina varor 
både i Berlin och i Borås där det finns en spegelbutik, 
säger Jonas. 
Kontaktpersoner är han och Nelly Hayek, Närings-
livsenheten samt Nanette Espinasse och Ida Gun-
narsson, Marketplace Borås. Bikini Berlin Fashion 
gallery är ett samarbete mellan Marketplace Borås 
och Borås Stad.
Till den 20 februari pågår projektet i Berlin.  
Sedan starten har butiken fått större yta och bättre 
placering i köpcentret.
– Det blir en utvärdering och vi ska ta ställning till  
ett eventuellt nästa steg, säger Jonas.
Projektet ligger i linje med stadens vision och i den 
antagna näringslivsstrategin som togs av fullmäktige 
2016. 
– Pop up-butiken i Berlin ger oss en möjlighet att 
profilera oss och skapa en arena för nya företag som 
vill prova sina vingar på internationella marknaden. 
Det är bra tycker jag 

Drottningen i färd med att inviga en utställning i 
Bikini Berlin. Foto: Jonas Ekströmer, Kungahuset.se

God jul och  
Gott nytt år!
 

Näringslivsenheten tackar för 2016 och önskar  
er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi ser fram 
mot ett spännande 2017. Hälsningar Caroline,  Daniel, 
Nelly, Anders, Mia, Jonas, Maria, Sara och Karina.


