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Märta och 
Gröna Gårdar 
vill förändra 
vår syn på 
mat

Mer läsning• Lane Loge en mötesplats för alla •DogPark - en affärsidé med  
1 miljon potentiella medlemmar • Regenerativt företagande - lär av naturen
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Det våras för Uddevalla!! 
... men först ännu en 
underbar sommar

Anders Brunberg, 0522-69 60 61 
Tillväxtchef, Avdelningen för Hållbar tillväxt,

Jag tror ni märker det...javisst, Uddevalla växer 
och växer hela tiden, varje år. Det är faktiskt den 
enda kommunen i omgivningen som gör det 
och stolta skall vi vara. 

Staden växer västerut, ett nytt medborgarhus 
skall byggas, en ny simhall byggs också och stora 
centrala bostadsområden planeras. I översiktspla-
nen planeras för en levande landsbygd, nya stora 
industriområden och en nytt hamnområde byggs.

Attraktionen för Uddevalla gör att fler vill flytta 
hit och med ökad befolkning blir det fler affärer, 
med fler affärer blir det fler företag, med fler 
företag blir det ökad produktion och med ökad 

oduktion blir det bättre förutsättningar för en 
hållbar och ökad konsumtion, allt hänger ihop.
pr

Ekvationen är att samhället mår bra av att mer 
produktion och tjänster produceras, fler får 
arbete, fler boenden måste till och bättre kom-
munikationer måste skapas.

Just kommunikationer och väsentligt kortare res-
tider för vår pendlande befolkning är nog största 
utmaningen, men vi tvekar inte där heller. Därför 
planerar Bohusläns kommuner, tillsammans med 
några norska kommuner, för att skapa en hög-
hastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg, 
med regionala stopp självklart i flera kommuner 
och Uddevalla. Kanske hemsidan finns när du 
läser detta….skagerrakbanan.com

Njut av en sommardag tillsammans med våra 
artiklar. Vi hoppas som vanligt ge er kunska-
per om våra fantastiska entreprenörer och om 
företagandets villkor och framtid, det skriver vi 
speciellt om. 

Välkomna än en gång till sommaren, till Bohusläns 
huvudstad och alla arrangemang och allt utbud.

Vi hälsar sommaren tillsammans.. tack för ett 
bra halvt år!! 

Önskar Anders med kollegor

Avdelningen för Hållbar tillväxt 
medverkar till att förverkliga 
 kommunens vision om en god  livsmiljö 
och ett gott näringslivsklimat. Vi verkar 
för en positiv utveckling i de befintliga 
företagen och för att stimulera 
företagsamhet och entre prenörskap.

Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla 
 kommun med sex  nummer per år.
Ansvarig utgivare: Anders Brunberg
Redaktör: Maria Sjunnesson
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Följ oss gärna på sociala medier: 
LinkedIn och Facebook där vi heter 
Näringsliv och tillväxt i Uddevalla

Är du företagare i Uddevalla 
 kommun eller har du planer på 
att etablera dig i  kommunen? 
 Kommunens näringslivsutvecklare under-
lättar företagens  kontakter med olika 
delar av  kommunens  verksamheter. 
På  Avdelningen för Hållbar tillväxt finns 
 personal som arbetar med företagsetab-
leringar,  innovationer, besöksnäring, 
kultur, landsbygdsutveckling, martima 
frågor och mycket mer.

Kontakta oss gärna: via telefonnumren  
till höger eller via e-post:  
förnamn.efternamn@uddevalla.se

Vad vill du läsa om? Tipsa oss! 
hallbartillvaxt@uddevalla.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: 
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Besök vår hemsida:
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Har du frågor om  näringslivet? 

Vi är din kontakt!

Helena Henriksson
Utvecklare: besöksnäring

0522-69 84 71

Anneli van Roijen 
Utvecklare

0522-69 61 49

Clas Mellby
Näringslivsutvecklare

0522-69 61 89

 Sophie Carling
Näringslivsutvecklare

0522-69 61 53

Lane Loge - En mötesplats för 
både människor och hundar

Det har arrangerats allmän dans på Lane 
Loge sedan 1984 och efterhand har man 
utökat verksamheten med bland annat 
fotbollsgolf, femkamp, stuguthyrning, 
camping och catering. De helger när det 
inte är dans så bokas logen och den intil-
liggande Lönnkrogen upp för bröllop, fest 
och kalas. Lane Loge har de senaste sex-
sju åren även blivit en populär samlings-
plats för hundar och deras ägare.
Hittade hem till Lane Loge
Annette Hansson sökte som 23-åring 
sommarjobb på Lane Loge och kände 
direkt att hon kom hem. I dag snart 30 
år senare är Lane Loge hennes hem och 
hennes företag. När Annette började 
arbeta där ägdes och drevs företaget av 
Roger och Lilly Hansson. 2001 gick 
Lilly bort och 2004 gifte sig Annette och 
Roger. De fick två gemensamma barn 
som när Roger gick bort 2010 ärvde 
Lane Loge tillsammans med Rogers 
barn från äktenskapet med Lilly.
2011 köpte Annette verksamheten från 
barnen och sedan dess äger och driver 
hon Lane Loge. Till sin hjälp har hon 
40-45 timanställda under sommarsä-
songen och ett tiotal under vinterhalvå-
ret. Personalen som är mellan 14 och 
73 år har alla möjliga bakgrunder och 
yrken, precis som besökarna. Att endast 
ha timanställda har både varit positivt 
och negativt berättar Annette. Det var en 
bidragande orsak till att företaget tog sig 
igenom pandemin till exempel. Men sam-
tidigt skulle Annette behöva mer hjälp i det 
vardagliga arbetet och hennes dröm är att 
kunna ha tre heltidsanställda vid sin sida. 
Förutom de timanställda och ett stort 
kontaktnät med nära och kära som får 
hoppa in när det krisar, berättar Annette 
att hon inte skulle klara sig utan sina 
”jajamen-gubbar” och ”jajamen-kvin-
nor”. Vänner som ställer upp och svarar 
jajamen när hon ber dem hoppa in och 
jobba. Framför allt vill Annette hylla sin 
bästa vän, bonden Torvald, som alltid 

LANE LOGE AKTIEBOLAG
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 1994
Antal anställda: 2 st
Nettoomsättning: 1 220 tkr (2021-12)
Källa: allabolag.se (220512)

ställer upp och hjälper till. 
En mötesplats för alla
Även om Lane Loge kanske mest är 
känd för sina danskvällar så är det inte 
bara människor som åker långväga för 
att träffas på platsen. Lane Loge har även 
en hel del fyrbenta gäster. Sedan några 
år tillbaka har platsen vid upprepade 
tillfällen besökts av olika grupper med 
hundar och hundägare. Det har varit 
kennelträffar, valpträffar och hundkurser 
med flera. Ibland har det varit hundratals 
hundar och hundägare som besökt Lane 
Loge samtidigt. Då är det magiskt säger 
Annette som är imponerad av hur disci-
plinerade hundarna är och hur positiva 
och fantastiska gäster hundägarna är. 
- En händelse som är lite rolig är när vi 
hade 120 hundar som sov i stugorna och 
i sina burar i bilarnas öppna bagageut-
rymmen, men det var alldeles tyst och 
lugnt här. De enda hundarna som skällde 
var grannens, berättar Annette. 
Hundägarna och deras hundar kommer 
framför allt för att träna och träffa andra 
likasinnade medan andra kommer för 
dansen, festen eller aktiviteterna. En del 
kommer för att fira en blivande brudgum 
med fotbollsgolf eller ha kickoff med 
avslutande femkamp. 
Den gemensamma nämnaren för de fles-
ta är just gemenskapen, i mindre grupper 
eller tillsammans med tusen dansande 
människor på logen. Men de finns även 
besökare som väljer Lane Loge för 
närheten till naturen och för lugnet och 
tystnaden. Annette vill att alla ska känna 
sig välkomna och att det ska kännas som 
att komma hem till Annette. 

Efter två annorlunda år bjuds det återigen upp till dans på Lane Loge. 
Men det är inte bara människor som kommer dit för att träffas. Lane 
Loge har även en hel del fyrbenta besökare som tillsammans med sina 
ägare, kommer för att möta och umgås med likasinnade. 

Annette tillsammans 
med hunden Sam

Annette på dans-
golvet i logen som 
rymmer upp till 1000 
dansande personer.

Trevlig sommar
önskar vi på Avdelningen

för Hållbar tillväxt
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Det finns över 1 miljon registrerade hundar i Sve-
rige, fördelat på drygt 760 000 hundägare, enligt 
statistik från Jordbruksverket. Rekordmånga 
skaffade hund under 2021, så när multientre-
prenören Ramona Byrö öppnade upp sin 
DogPark i Uddevalla sommaren 2021 var 
tajmingen perfekt. 

Ramona berättar att idén till DogPark har växt 
fram, men den grundar sig mycket i hennes 
egen kärlek till hundar. Efter att ha rest runt 
mycket tillsammans med sin hund Zenna har 
Ramona insett att utbudet av platser där hun-
dar (och hundägare) kan träffas och aktiveras 
är väldigt dåligt i Sverige. Under en promenad 
i Central Park i New York för några år sedan 
imponerades Ramona över de parker och 
miljöer som finns för hundar där. Hon tänkte 
att något liknande borde finnas i Sverige också. 
En tanke som följde med hem, fortsatte växa och 
som till sist resulterade i DogPark.

Sveriges enda hundgym
DogPark är en hundpark där hundar och männ-
iskor kan träffas, träna och leka tillsammans. 
Hundparken är indelad i fyra mindre parker 
för att möta hundarnas och deras ägares 
olika behov och intressen. Det finns en stor 
park där hundarna kan springa av sig och 
interagera med andra hundar, en mindre 
bokningsbar park för den som vill träna 
sin hund avskilt, en park för små, unga och 
äldre hundar och sist men inte minst så finns 
det ett hundgym. 

Hundgymmet består av 20-25 hinder där hunden 
bland annat kan träna sin balans. Enligt Ramona 
finns det inget liknande i Sverige och kanske inte heller 
i övriga Europa. I sommar är planen att komplettera DogPark 
med en hinderbana, något Ramona tror kommer uppskattas av 
medlemmarna. På anläggningen finns även en liten bod som 
har blivit en samlingsplats för medlemmarna, en plats där de 
kan dricka kaffe och umgås. 

-Tanken från början var en park för hundar men jag har märkt 
att det även blivit en mötesplats dit hundägarna kommer för att 
träffa varandra, berättar Ramona Byrö grundare och ägare av 
DogPark. 

Det är hunden som blir medlem i DogPark och medlemskapet 
finns i tre nivåer, hunden kan bli årsmedlem, månadsmedlem 
eller så köper man ett dagskort, allt sköts digitalt. Som medlem 
ingår förutom tillgång till parkerna och boden även möjlighe-
ten att boka in sig på pass för att träna sin hund under ledning 
av en instruktör. 

Vill bygga en egen franchisekedja från grunden
Ramona driver utöver DogPark även företaget Franchisetorget 

En affärsidé med 1 miljon 
potentiella medlemmar 
bara i Sverige

Ramona Byrö grundare och ägare till 
DogPark ser fram emot en spännande 
sommar och höst.

där hon under flera år hjälpt andra företag som vill växa genom 
franchise. Hon har länge haft en önskan om att själv bygga upp 
en franchisekedja från grunden och använda den som ett kon-
kret exempel för andra. Därför var det självklart för Ramona 
att DogPark skulle byggas som en franchisekedja och hon har 
noggrant dokumenterat varje steg i processen. Både för att ge 
framtida franchisetagare så bra förutsättningar som möjligt, 
men även för att dela med sig av sin resa längs vägen, genom 
sociala medier och filmer på Youtube.

När man ska bygga en franchise ska man helst driva den första 
grundpilot-enheten i ett år för att se 

att det finns kunder, lönsam-
het och förutsättningar för 

att växa, berättar Ramona. 
DogPark som redan efter 
tre månader hade så 
många medlemmar att 
de nådde break-even har 
goda förutsättningar, 
men för Ramona är det 
viktigt att inte stressa 

utan göra allt enligt plan. 

- Utmaningen nu blir att sätta 
ihop konceptet; bilda ett 

aktiebolag och sedan 
hitta de fem första 

franchisetagarna. 
Blir det bra och 
det sätter sig så 
kommer det 
nog gå väldigt 
fort sen, säger 
Ramona. 

Även om 
Ramona är 

skaparen och 
entreprenören 

bakom DogPark så 
har hon flera viktiga 

personer vid sin sida som 
hjälper till, stöttar och när det 

Franchising innebär att någon (franchisegivaren) som 
äger ett framgångsrikt affärskoncept hyr ut rätten att 
använda affärskonceptet och varumärket till andra 
(franchisetagare). 

Som franchisegivare kan detta vara ett sätt att expan-
dera företaget utan att själv behöva göra investeringen 
eller ha personalansvar för den/de nya delen/delarna. 

Som franchisetagare innebär franchising en möjlighet 
att dra nytta av ett redan existerande varumärke och 
ett fungerande affärskoncept. 

Att starta ett företag genom franchising är ofta ett snab-
bare sätt att komma i gång. Detta eftersom många av 
de steg och beslut man vanligtvis behöver ta när man 
startar företag redan är gjorda. Förutom ett färdigt varu-
märke ingår oftast även utbildning och vissa stordriftsför-
delar. Men du är samtidigt bunden att driva verksamhe-
ter på ett visst sätt så att hela kedjan sköts enhetligt.

Vad innebär franchise?

behövs håller henne tillbaka. Redan under 
uppbyggnaden av parken fick hon mycket hjälp av sina tidigare 
grannar Monica och Christer Stålhandske. De har bland annat 
byggt alla hinder i sitt garage utifrån Ramonas idéer. De hjälper 
även till med en del av den dagliga skötseln och tillsynen. Till 
hjälp under byggandet av franchisekedjan kommer Ramona ha 
Wasim Bitar, som fungerar som en mentor och coach. Tillsam-
mans kommer de under sommaren bestämma vad som ska ingå 
i franchisekonceptet, ”paketera” DogPark och göra konceptet 
redo att säljas vidare till andra drivna entreprenörer. 

Ramona har även tagit hjälp av Thomas Lööw som rådgivare 
och mentor för att utveckla företaget och expandera. Thomas 
har en bakgrund som före detta vd för Lifeclean AB, men är 
även aktiv inom Swedish Incubator & Science Parks. Han har 
mångårig erfarenhet av att hjälpa entreprenörer, startups och 

scaleups att växa, och han tror stenhårt på idén.

- Det här är en jättemöjlighet rent affärsmannamässigt, samti-
digt som det är ett väldigt trevligt sätt för våra medlemmar att 
träffa likasinnade. Så jag inte bara tror utan jag vet att det här 
kommer bli hur bra som helst, säger Thomas. 

Ryktet om DogPark har spridit sig
Hittills har Ramona inte gjort speciellt mycket marknadsföring 
men ryktet om DogPark har spridit sig ändå. Varje gång någon 
registrerar sig som medlem så plingar det till i Ramonas mobil 
och hon berättar om ett tillfälle när plingade så mycket att hon 
började fundera på om det något var fel. Det visade det sig att 
en influencer från Vänersborg med relativt många följare hade 
besökt DogPark. Hon hade lagt upp filmer på sociala medier 
under tiden hon var i parken vilket resulterade i att DogPark 
den dagen fick mellan 18-20 nya medlemmar. 

Även om den traditionella marknadsföringsbudgeten hittills 
varit låg har man kunnat se och läsa en hel del om Ramona 
och DogPark. Främst eftersom Ramona blev uttagen till The 
Apprentice i TV4 där hon under våren tävlat mot elva andra 
entreprenörer om en miljoninvestering. 

Det som står närmast på tur för Ramona och DogPark är att 
bilda aktiebolag med allt vad det innebär. För att sedan påbörja 
franchiseresan, fixa kapital och expandera. Just nu söker hon 
aktivt efter lokala investerare som vill vara med på resan. 
Ramona berättar att de redan fått in flera intresseanmälningar 
från personer som vill bli franchisetagare till DogPark koncep-
tet men att det är viktigt att hitta rätt personer. 

- Målet är 30 enheter i Sverige, vilket jag egentligen tycker är 
lågt räknat. Sen vill vi även ta oss utanför landet. Det kom-
mer att bli en spännande sommar och höst, avslutar Ramona 
förhoppningsfullt. 

Ovan: Zenna testar en av stationerna i 
hundgymmet. 
Nedan: Bild från hundgymmet som är 
en populär del av DogPark. 

"Tanken var
att det skulle vara 
en park för hundar 
men jag har märkt 

att det även blivit en 
mötesplats dit hund- 

ägarna kommer 
för att träffa 
varandra"



6 JUNI 2022 JUNI 2022 7

Det var den nionde mars i år, under den stora finalen av EY 
(Ernst & Young) Entrepreneur Of The Year i Blå hallen i 
Stockholm, som Märta tilldelades utmärkelsen Årets kvinn-
liga stjärnskott. Märta blev utvald som en av finalisterna i den 
regionala tävlingen i Väst redan för 7-8 år sedan, men då gick 
hon inte vidare. I höstas hörde de av sig igen och sa att de ville 
göra en ny intervju med henne. Vilket ledde till att hon vann 
priset Årets kvinnliga stjärnskott i Väst och hon tog sig därmed 
vidare till den nationella finalen i Stockholm. 
I både den regionala och nationella tävlingspro-
cessen håller finalisterna en pitch för en jury 
bestående av en grupp näringslivsprofiler. 
Märta berättar att hon inledde med att 
säga att hon inte borde vara där över-
huvudtaget eftersom hon egentligen 
inte vill vara företagare utan bonde, 
men att någon måste lösa biten mellan 
bonden och konsumenten. 
Thordénstiftelsens 
miljöstipendium
Utöver att bli utnämnd till Årets kvinn-
liga stjärnskott har Märta och hennes 
pappa Jan Karlsson även tilldelats Thordén-
sstiftelsens miljöstipendium 2022. Jan som i 
dag driver Bjällansås gård med cirka 600 nöt-
kreatur var med och startade företaget Gröna Gårdar för 
över 20 år sedan. Han och några andra lantbrukare ville driva 
köttproduktion på ett ekologiskt sätt. Och för att det skulle vara 
möjligt på den tiden så krävdes det att de själva byggde upp en 
marknad för ekologiskt kött i Sverige. Något som enligt Märta 
varit och fortfarande är svårt och bitvis väldigt tufft. 
- Vi har ett matsystem i dag som jag anser inte tjänar männis-
kan i slutändan. Det bygger inte på biologiskt mångfald, det 
ger oss inte rent vatten och det ger oss inte rikare matjordar 
utan snarare tvärtom, säger Märta. 
Matsystemet och livsmedelsindustrin i Sverige är ett ämne som 
hon återkommer till flera gånger under intervjun och något 
som uppenbart är en viktig fråga för Märta. Hon menar att vi 
värderar maten för lågt och att vi i Sverige inte är medvetna om 
hur bra vi har det som varje dag, året runt kan gå in i en butik 
och handla färsk mat. 
Märta berättar att hon ibland träffar människor som tycker att 
Gröna Gårdar och andra företag som säljer svenskproducerade 
ekologiska livsmedel har provocerande höga priser. 
- Det är intressant att vi värderar maten så lågt och tycker att vi 

ska betala så lite för den när det ligger så otroligt mycket arbete 
bakom. Och när den stora lönsamheten finns hos handlarna i 
slutet av kedjan i stället för hos bönderna i början, där värdet 
skapas. Det är jätteproblematiskt när det inte är rimligare för-
delat, förklarar Märta. 
Intresset och medvetenheten ökar
Men hon berättar också att antalet människor som uppskattar 
och värderar ekologiskt producerad mat från Sverige växer. 

Och att kundunderlaget de har i dag jämfört med för 
tjugo år sedan är betydligt större. En av anled-

ningarna till att antalet kunder har ökat beror 
på att man numera kan handla direkt från 

Gröna Gårdar via deras e-handel. Något 
som gör att de når ut till fler människor 
som är villiga att betala mer för ekolo-
giskt och svenskproducerad mat. 
Allt kött från Gröna Gårdar är 
ursprungsmärkt vilket innebär att man 
som konsument ser exakt vilken gård 
det kommer ifrån. Företaget har även 

direktkontakt med sina uppfödare i stäl-
let för att bara beställa den mängd kött de 

behöver från ett slakteri. En annan sak som 
Märta tycker om är att de arbetar med uppfö-

dare av alla storlekar, både de som arbetar med det 
på heltid och de som har det som en bisyssla. 

Önskar större lönsamhet
Men Märta önskar att det fanns en större lönsamhet i branschen. 
Något hon tror skulle leda till att antalet bönder blev fler i stället 
för färre, och att fler skulle ha möjlighet att satsa på ekologiskt 
lantbruk. Hon menar att om vi till exempel haft en större andel 
svenska odlare som använt svensk växtnäring hade vi inte 
drabbats lika hårt av höga priser på konstgödsel eller nedstäng-
ningar och leveransproblem på grund av krig och pandemier.  
- Det är en försäkring för framtiden att ha en sund och bra 
livsmedelsproduktion. Men det verkar som att många inte 
tycker att vi har råd med det. Fast om vi inte har råd nu, när ska 
vi då ha råd? Vi 
kan låta bli att 
köpa kläder i ett 
år, eller fem eller 
kanske hundra år 
men mat klarar 
vi oss inte utan, 
avslutar Märta.

GRÖNA GÅRDAR AB
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 2001
Antal anställda: 15 st
Nettoomsättning: 33 500 tkr (2021-12)
Källa: allabolag.se (220511) och Gröna 
Gårdar AB

Märta - en prisad vd som 
egentligen vill vara bonde

"Det är en 
försäkring för 

framtiden att ha en 
sund och bra livsmedels-

produktion. Men det 
verkar som att många 

tycker att vi inte har 
råd med det. Fast om 

vi inte har råd nu, 
när ska vi då 

ha råd?"

Vi tog en tur ut till ett grönskande Bokenäs för att besöka Bjällansås gård och träffa Årets kvinnliga stjärnskott; 
Märta Jansdotter Aquirre. Märta ville egentligen bli bonde men sedan tolv år tillbaka är hon i stället vd på 
Gröna Gårdar AB som sålt svenskt, ekologiskt och gräsuppfött kött i över tjugo år.

Märta på väg 
ner för trappan 
i Blå hallen. 
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Färsfabriken

Smögenbryggar´n
Foodtruck

Ägir

Creperie 
och vänner

Bryggeriet

Inlands

Hotellet

Musselbaren 

1, 2, 3, 4
Destilleriet

Houdini är ett svenskt klädföretag som producerar funktions-
kläder. Genom att vara nyskapande inom hållbar design och 
pionjärer kring cirkulära affärsmodeller har Houdini utmanat 
normerna inom branschen sedan 1993 då bolaget startade. 
Houdinis syfte är att inspirera och bidra till att fler återskapar 
och stärker bandet mellan människa och natur. Målet för Hou-
dini är att deras kollektioner ska vara 100 procent cirkulära. 
Det innebär att alla tyger de använder antingen är tillverkade 
av återvunna fibrer eller fibrer som är biologiskt nedbrytbara. 
Houdini har en väldigt stark vision om att vara hållbara i en 
bransch som har en hel del utmaningar på området. Genom att 
även vara noga med lönsamheten har de lyckats överleva över 
tid och kunnat påverka branschen i snart 30 år. 
Det är lätt att ryckas med i nyhetsflödet om klimatkris, ekosys-
temens kollaps eller minskad biologisk mångfald, men som 
företagare måste man komma ihåg lönsamheten. Tyvärr finns 
det alltför många exempel på företag där hjärtat och ambitio-
nen att arbeta för en bättre miljö finns, men inte förmågan att 
bygga en hållbar verksamhet. 
Haier är ett Hong Kong-baserat vitvaruföretag som grundades 
1984 och som i dag är ett världens 500 största företag. Runt 
2011 började man omforma sig från traditionell hierarkisk 
företagsstruktur till att tänka ekosystem och härma naturen 
i utformningen av organisationen. Haier vände upp och ner 
på organisationen så att man fick en team-baserad organisa-
tion. Vilket har lett till att man har utvecklat en entreprenöriell 
företagskultur. I och med detta effektiviserades 12 000 mel-
lanchefspositioner bort. Samtidigt fick företagsledningen en 
annan roll som var mer koordinerande (ledande) än styrande. 
Haiers VD, Zhang Ruimin, har velat skapa ett hållbart företag 
genom omfattande intraprenörskap. Företaget maximerade 
kontaktytan mellan team och kunder vilket gjorde att man 
fick en extremt dynamisk organisation som kan reagera 
blixtsnabbt när kunderna/marknaden ändrar sig. Lite som en 
amöba som växer i den riktning som näringen finns. Detta 
intraprenörskap är tänkt att säkerställa dynamiken i organi-
sationen och därmed undvika en byråkratisk död. Resultatet 
är att man de senaste tio åren dubblerat omsättningen och 
fyrdubblat lönsamheten.

Ekosystemet ”Musselbaren”
Ett lokalt exempel på hur man kan tänka som naturen är nätver-
ket med och runt Janne Bark och Musselbaren. Om vi tänker 
att konkurrens i naturen är till för att hålla ekosystemet i balans 
och göra en gradvis utveckling så är samverkan naturens sätt 
att skapa språng-utveckling. Det är när olika organismer börjar 
samverka som ekosystemet utvecklas. Kraftigt förenklat kan 
man förklara det som att de tidigaste livsformerna prokaryoter 
(celler utan kärna) i par utvecklade eukaryoter (celler med 
kärna). Dessa i sin tur började jobba ihop och utvecklade 
flercelliga djur som i sin tur utvecklades till enklare djur och 
senare till däggdjur. Varje sådant utvecklingssteg skedde när en 
grupp olika organismer började samverka. Ett utvecklingssteg 
inkluderar tidigare steg vilket innebär att de tidigare kom-
ponenterna finns kvar i det nya men i samverkan med andra. 
Och samverkar är just vad Janne Bark/Musselbaren och dess 
ekosystem gör.
En av Janne Barks ledstjärnor är att bjuda in andra till olika 
former av samverkan med olika delar av ekosystemet ”Mus-
selbaren”, för att utvecklas tillsammans. Det kan ske till 
exempel genom delägarskap i de olika bolagen eller att man 

Vad har företag som  
Musselbaren, Houdini  
och Haier gemensamt? 
Svaret är att de till stora delar tänker och fungerar som naturen. Vilket är mycket mer än att ”bara” tänka på 
miljön. Det är viktigt att zooma ut och se det större systemet, i stället för att fokusera på en detalj eller ett per-
spektiv. Musselbaren, Houdini och Haier är globala, nationella och lokala exempel inom helt olika branscher 
som kan vara spännande inspirationskällor för verksamheter som vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet. 

tillsammans skapar det man saknar. Eftersom besöksnäringen 
är en bransch som ofta har väldigt låg lönsamhet (i sin helhet) 
behövdes det en finansiell motor. Det är en av anledningarna 
till att de nu håller på att starta upp en musselfärsfabrik, som ur 
ett finansiellt perspektiv är en traditionell industri. 
Detta öppnar upp nya möjligheter till banklån och andra finan-
sieringsformer, former som annars är ovanliga inom besöks-
näringen. Musselfärsfabriken förväntas bli den ekonomiska 
motorn i ekosystemet som i viss mån ersätter banker och andra 
finansiella aktörer. Det som kopplar tillbaka till ”ekosystem-
tänket” ligger främst i systemiskt tankesätt, hållbarhet, öppen-
het och samverkan. Man tänker inte på verksamheterna som 
juridiska eller skattetekniska enheter utan på hela systemet. 
Av dessa tre exempel är det kanske Musselbaren som impo-
nerar mest, inte minst eftersom de verkar i en bransch som 
allmänt har väldigt låga marginaler. Houdini förtjänar respekt 
för den resa de gjort som flyttat fram betydelsen av ”hållbar-
het” i en bransch som annars har en hel del kvar att göra på den 
fronten. Haier är ett mycket stort företag med rejält kassaflöde 
och tämligen god lönsamhet vilket är en fantastisk förutsätt-
ning när man ska investera i framtiden. Dessvärre brukar det 
vara nästan omöjligt att göra stora planerade förändringar i 
så stora företag (där är det vanligtvis marknaden som tvingar 
fram större förändringar). 
Synen på världen och människorna
Om du som företagare tycker att det verkar intressant att tänka i 
ekosystem-termer, hur går du då vidare? Framför allt tror jag att 
du behöver nätverka ordentligt och hitta likasinnade som du kan 
föra en intelligent dialog med. Något som är svårt att göra ensam. 
De tre exemplen ovan arbetar alla med hållbarhet genom 
cirkulära affärsmodeller, ekologiska inköp och så vidare men 
det handlar i grunden om hur man ser på världen och männis-
korna. Ett sätt att betrakta världen och människor är när man 
som ledare strävar efter att öka förmågan att styra verksam-
heten och ett annat när man strävar efter att minska behovet 
av styrning. Det senare är ett uttryck för ett systemiskt synsätt 
vilket innebär att man lägger mer fokus på relationerna mellan 
delarna, i stället för delarna i sig. Och detta är något våra tre 
exempel har gemensamt. 
För Musselbaren handlar det om att 
utveckla relationer mellan olika verksam-
heter. För Haier om att utveckla relationer 
mellan medarbetare och kunder, både 
kvantitativt och kvalitativt. För Houdini 
handlar det om relationerna med bransch-
kollegor, leverantörer och inte minst med 
kunderna och naturen. Relationernas syfte 
är flerfaldiga: ekonomiska (ha en robust 
finansiell motor som kan ge bränsle åt 
ekosystemet), intraprenöriella (skapa en 
dynamik i organisationen) och/eller stärkt 
koppling till naturen och ekosystemen. 
Och det är viktigt att hela tiden tänka 
långsiktigt.
Regenerativt företagande
Det systemiska sätt som bland andra Mus-
selbaren arbetar med, kallas för regenera-

tivt företagande och är en avancerad form av hållbart företa-
gande. Det innebär att man strävar efter att öka sin positiva 
inverkan på ekosystemen i stället för att minska sin negativa 
inverkan. Och arbeta i harmoni med naturen. 
För att bättre förstå vad som menas med regenerativt företa-
gande, gör vi en historisk tillbakablick på begreppet ”hållbar-
het”. Hållbarhet som begrepp fick ordentlig spridning genom 
Brundtland-kommissionens rapport från 1987. Tanken var att 
minska människans negativa inverkan på miljön (viss negativ 
inverkan ansågs vara ofrånkomlig). Cirka 10 år senare vidga-
des begreppet till att även fokusera på ekosystemens livskraft, 
social rättvisa med mera. Fortfarande satte man människan 
i centrum och allt handlade om hur vi skulle kunna skapa ett 
hållbart samhälle inom vissa gränser. 
Tankarna om hållbarhetsmål som SDG – Sustainable Develop-
ment Goals (de globala hållbarhetsmålen) och Agenda 2030 
växte sakta fram och togs som beslut av FN 2015. Så här långt 
bygger hållbarhets begreppet på en mekanistisk världsåskåd-
ning, det vill säga att man väljer att se världen som ett gigan-
tiskt och komplicerat urverk där det finns ett samband mellan 
orsak och verkan. Ett synsätt där man anser att ett problem kan 
brytas ner i mindre delar och ”fixas till” där det behövs. Och 
sedan sättas samman igen till en förbättrad version. Med detta 
synsätt har ledare som uppgift att öka förmågan till styrning av 
verksamheten. 
Samtidigt som beslutet om Agenda 2030 togs i FN växte en 
insikt fram om att de 17 målen i Agenda 2030 inte var tillräck-
liga. De var en bra början men det behövdes något mer. Man 
började prata om att maximera positiv inverkan på miljön i 
stället för att minimera det negativa. Cirkulär ekonomi blev ett 
sätt att tänka i arbetet med att utveckla samhället till att bli mer 
hållbart. I samband med detta övergick hållbarhets begreppet 
från mekanistisk till organisk (eller systemisk) världsåskåd-
ning. Med ett sådant tankesätt har ledare som uppgift att 
minska behovet av styrning. Och då blev det naturligt att hämta 
inspiration från evolutionens lösningar. Är då Agenda 2030 
och SDG inte bra? Jo de är både nödvändiga och utmärkta steg 
på vägen till en hållbar framtid, se bild 2. (forts. nästa sida)

De Globala målen som ett steg på vägen till regenerativ
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Bild 3. Från hållbar till regenerativ. Källa: Bill Reed, 2007

Bild 1. Ekosystemet ”Musselbaren” består av flera olika verksamheter, 
här visas ett urval, som på olika sätt både har egen affärsmodell och 
supportar varandra. Spindeln i nätet är Janne Bark som med glimten i 
ögat beskriver sig själv som dels en Creative Director och dels som en 
Economic Stuntman.
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Planen är att bygga en 256 kilometer lång brobana 7-20 meter 
upp i luften, vilket möjliggör en hastighet på upp till 400 
kilometer/timmen. Vissa delar av sträckan kommer gå genom 
tunnlar och på sträckorna Oslo-Ski och Surte-Göteborg körs 
tågen på befintligt järnvägsnät. 
Direkttåg kommer samsas med regionaltåg som stannar på 
några eller alla stationer mellan Oslo och Göteborg. Med 
direkttåg kommer man kunna resa mellan Oslo och Göteborg 
på en timme. Från Uddevalla beräknas man kunna resa till 
Göteborg på under 30 minuter, jämfört med dagens restid på 
cirka 75 minuter. 
Byggandet av en höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg 
kommer att öka välfärden, tillgängligheten och flexibiliteten 
för cirka 3,6 miljoner invånare 2040. Förutom möjliggöran-
det av höga hastigheter och korta restider finns det många 
fördelar med att bygga en höghastighetsbana på landbroar. 

Byggtiden är kortare, kostnaden avsevärt lägre, banan gör litet 
markintrång och är betydligt säkrare än tågbanor som byggs 
på marken. Och till skillnad mot vad många tror så kommer 
Skagerrakbanan bullra mindre än vad både Bohusbanan och 
E6:an gör i dag. 
Är du nyfiken på vad som händer i projektet eller vill du veta 
mer om byggprocessen? Vill du läsa mer om resan, säkerheten 
eller vilka effekterna av Skagerrakbanan förväntas bli? Under 
juni månad lanseras hemsidan skagerrakbanan.com. Hemsidan 
kommer redan från start innehåller mycket information om 
projektet och den kommer uppdateras löpande under arbetets 
gång. 
Planen är att byggnationsprocessen ska starta i slutet av 2023 
och att tågen ska börja rulla cirka fem år efter det. Med hjälp av 
Skagerrakbanan vill vi ta resandet till och från Uddevalla till en 
helt ny nivå! 

Arbetet med en framtida höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg fortsätter för Uddevalla och övriga 
kommuner i konsortiet Transportkorridor Skagerrak. Tekniken finns på plats, finansieringen har kommit en 
lång bit på väg och nu återstår den viktigaste delen – förverkligandet. Följ arbetet på projektets nya hem-
sida - skagerrakbanan.com

Gradvis har begreppet ”regenerativ” blivit alltmer etablerat 
som nästa hållbarhetssteg och det växer nu kraftigt. Men vad 
betyder ”regenerativ”? Direktöversättningen är ”återskapande” 
vilket i detta sammanhang bör tolkas som att vi återskapar 
kopplingen till naturen, vilken gradvis gått förlorad i vårt civi-
liserade samhälle de senaste århundradena. I vår civilisation 
har vi blivit alltmer kortsiktiga och alltmer fragmenterande. 
Många har hört uttrycket att vi måste avgränsa ett problem för 
att göra det hanterbart, samtidigt som hållbara lösningar förut-
sätter att vi tar hänsyn till helheten. 
Våra tre ekosystem-exempel (Houdini, Haijer och Janne 
Bark/Musselbaren) är några som har påbörjat en resa mot ett 
regenerativt företagande, de har valt olika väger och kommit 

AiRMOUR fokuserar på forskning 
och godkännande av nya koncept och 
lösningar för att göra urban luftmobi-
litet säker, tyst och grön. Men också 
tillgänglig, prisvärd och allmänt 
accepterad. 
I framtiden förutses luftrummet öppna 
upp för nya transportsystem, till 
exempel drönare som kan transportera 
människor (vilket redan är tekniskt 
möjligt). I likhet med anpassnings-
processen för elbilar finns det en 
del utmaningar att övervinna innan 
detta blir verklighet. Exempelvis 
bestämmelser och föreskrifter gäl-
lande tekniksäkerhet. För att möta 
dessa utmaningar krävs mer forskning 
inom området. Kommunerna måste 
även börja integrera luftrörlighet i sina 
stadsplaneringsprocesser och skaffa 
lämpliga verktyg för detta. 
AiRMOUR vill hjälpa till att öka 
förståelsen för vilka åtgärder som bör 
göras inom den närmsta framtiden, 
inte bara för kommuner utan också 

Uddevalla kommun utvald att delta i nytt drönarprojekt

för operatörer, tillsynsmyndigheter, 
den akademiska världen och företag. 
AiRMOUR består av partners från 
sex europeiska länder och har totalt 13 
partners, inklusive forskningsinstitut, 
flygmyndigheter, UAM-operatörer 
och organisationer för akutsjukvård.
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Kartbild över utvalda städer. De gröna 
städerna är med sedan tidigare och de 
gula och blå är städer som tillkommit i 
urvalsprocessen.  
Bild: JT Freeman

Som en av tre svenska städer har Uddevalla blivit utvald att delta i projektet AiRMOUR. Projektet är ett 
forsknings- och innovationsprojekt som stödjer luftrörlighet i städer samt bidrar till att kontakten mellan 
invånare, företag och olika funktioner i samhället kan förbättras.

olika långt. De har olika sätt att utöva ledarskap men alla tre 
vill minska behovet av styrning av verksamheten. Om vi gör en 
ytterst subjektiv bedömning och använder bild 2 som referens 
så är Haier hållbar, Houdini mellan hållbar och återställande 
och Musselbaren återställande. 
Ingen av dessa tre är ännu fullt utvecklade regenerativa företag, 
men de har vissa delar som kommit långt och andra delar som 
inte har kommit lika långt. 
Vi hoppas att de kan vara spännande inspirationskällor för 
andra som vill komma vidare i sin utveckling och inte minst ta 
nästa steg i hållbarhetsarbetet. 
/Clas Mellby, näringslivsutvecklare Uddevalla kommun

Har du frågor om projektet eller vill 
du som företagare vara med att bidra 
och/eller diskutera framtida affärer 
som kan vara knutna till denna fram-
tidsbransch? 
Hör av dig till Sophie Carling, 
Näringslivsutvecklare  
Uddevalla kommun.

Snart kan du följa arbetet 
med höghastighetsbanan 
på skagerrakbanan.com
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POSTTIDNING B

Kalendarium
JUNI

JUNICUPEN
Sveriges Roligaste Handbolls-
cup med handboll, aktiviteter, 
publikområden och annat kul. 
Tid: 17 - 19 juni
Plats: Museiparken, Uddevalla
Arr: GF Kroppskultur
LJUNGSKILEDAGEN
En familjefest i Ljungskile 
centrum.
Tid: 18 juni
Plats: Ljungskile centrum
Arr: Ljungskiles näringsidkare 
och föreningar.
HAMNFEST
Skön stämning med musikun-
derhållning och mat.
Tid: 30 juni
Plats: Södra Hamnen, Uddevalla
Arr: Destination Uddevalla
PANTAENIUS BOHUSRACET
Distanskappsegling för kölbåtar 
med två besättningsmän. 
Tid: 30 juni - 3 juli
Plats: Uddevalla hamn
Arr: Segelsällskapet Viken-Ägir

JULI

BOKENÄS SWIMRUN
Utmanande swimrun i vackert 
kuperad löpterräng samt sim-
ning längs branta klippväggar.
Tid: 2 juli
Plats: Hällebäck, Bokenäs
Arr: Bokenäs IF
VÄSTKUSTENS DANSFESTIVAL
Västkustens största dansbands-
festival med ett nytt dansband  
på scenen varje kväll. 
Tid: 12 - 15 juli
Plats: Lane Loge
Arr: Lane Loge
UDDEVALLAKALASET
Uddevallas stadsfest - sommar, 
sol och kalasstämning för hela 
familjen. 
Tid: 28 - 30 juli
Plats: Uddevalla centrum
Arr: Destination Uddevalla

AUGUSTI

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
Kulinariska upplevelser från 
världens hörn. 
Tid: 3 - 6 augusti
Plats: Kungstorget, Uddevalla
Arr: International Food Festival
ODDEBOLLEN
En av Sveriges största fotbolls-
cuper för ungdomar.
Tid: 5 - 7 augusti
Plats: Landbadet/Gustafsberg
Arr: IK Oddevold
MXGP VM MOTOCROSS  
UDDEVALLA
Skandinaviens största moto-
crossevenemang.
Tid: 6 - 7 augusti
Plats: Glimminge Motorstadion
Arr: BMK Uddevalla
VÄSTERHAVSVECKAN
En temavecka för havsmiljön 
med fullt av aktiviteter vid hav 
och vattendrag.
Tid: 6 - 14 augusti
Plats: Hela västkusten, samt 
Floda och Lidköping.
Arr: Västra Götalandsregionen

WILD AND CRAZY CRUISING
The cars - The music - The 
lifestyle.
Tid: 13 augusti
Plats: Glimminge Motorstadion
Arr: Rock´n´Roll West
BACKAMO OCR
En av Sveriges största terräng-
hinderbanetävlingar.
Tid: 13 augusti
Plats: Backamo, Ljungskile
Arr: Military Fitness Sweden
GUSTAFSBERGSDAGARNA
En återblick till forna tiders 
glansdagar.
Tid: 20 - 21 augusti
Plats: Gustafsberg
Arr: Gustafsbergsstiftelsen

SEPTEMBER

BONDENS OCH SKOGENS DAGAR
Roliga aktiviteter och sevärda 
ting för hela familjen
Tid: 3 - 4 september
Plats: Backamo, Ljungskile
Arr: Kulturföreningen Bondens 
Dag

Missa inte Tillståndsguiden 
på uddevalla.se
Vi vill tipsa om Tillståndsguiden på uddevalla.se som är 
en mycket användbar sida för dig som ska starta eller 
driva en verksamhet eller söka tillstånd inom en viss 
bransch. 

Sidan är uppdelad efter branscher så du går in på din 
bransch och får då upp en lista med regler och tillstånd 
från kommunen samt nyttiga lästips.

De branscher som finns på sidan är:

• Butik
• Fastighet
• Fordon
• Förskola och skola
• Idrott, gym och bad
• Industri

• Lantbruk och djurhållning
• Logi
• Mat och nöje
• Skönhet och kroppsvård
• Torghandel och evenemang
• Vård och hälsa

uddevalla.se/tillstandsguide

Hjälp oss få ett ännu bättre 
företagsklimat i Uddevalla

Delta i vår undersökning 
med syfte att förbättra vårt 
företagsklimat i Uddevalla. 

Vi arbetar ständigt för utveckla 
oss och bli bättre men 
ligger trots det för lågt i vissa 
mätningar. Med denna enkät 
vill vi gräva djupare och bättre 
förstå hur vi kan utveckla oss för 
att förbättra företagsklimatet. 

Länk till enkäten

Scanna QR-koden för 
att komma direkt till 
enkäten.


