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Vad krävs för en hållbar utveckling på landsbygden? 

Runt 150 deltagande samlades på Smögens Hafvsbad för att lyssna på 
intressanta föredragshållare och nätverka. 

Vårt mål var att skapa en intressant dag där deltagarna får en inblick i hur 
näringslivs- och samhällsutveckling kan ske genom goda exempel. 

Smögendagen ska ge en ”injektion” av möjligheter och förebilder som 
stimulerar till handling och vara till gagn för utvecklingen på landsbygden.  

 
För att få en hållbar utveckling i landsbygdens kommuner måste alla vara 

aktiva, målmedvetna och arbeta långsiktigt för att skapa en vinn-vinn 
situation, ekonomiskt och miljömässigt. Ett ord som beskriver detta är 

cirkulär ekonomi. 

 

 

 

 

Dagens moderator  

 

 

Anna-Karin S. Öjerskog 

moderator, föreläsare och ledarskapscoach 

 
Världsmästare i segling och ambassadör för Håll 

Sverige Rent.  
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PROGRAM 08.30 - 16.00      

08.30  Registrering – Kaffe & smörgås med mingel/utställning    

09.00 Välkommen   
Mats Abrahamsson, kommunalråd, Sotenäs kommun 
Per Nordberg, vd Fouriertransform AB 

Landsbygdsutredningen, inledande plattform för dagen 
Bo Hallgren, Utredare Sotenäs kommun 

Företagsutvecklingen i Sverige 
Günther Mårder, Vd Företagarna   

Vad säger forskningen - Hur tänker kapitalet 
Kamilla Kohn Rådberg, Forskare, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers 

Per Nordberg, Vd Fouriertransform AB    

 BENSTRÄCKARE – kaffe & kaka     

Hållbar näringslivsutveckling 
Maria Vikingsson, Kommunchef Sotenäs kommun 

Paneldebatt kring hållbar utveckling för landsbygden 

Günther Mårder, Vd Företagarna 
Kamilla Kohn Rådberg, Forskare, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers 

Per Nordberg, Vd Fouriertransform AB 
Maria Vikingsson, Kommunchef Sotenäs kommun 

 LUNCH  

Marinvirologisk seminariedag öppen för allmänheten  

Sigvard Olofsson, Göteborgs Universitet, professor virologi 

Regional samverkan - Fyrbodals kommunalförbund 

Anna Lärk Ståhlberg, Näringsliv- och samhällsutveckling, Fyrbodals kommunalförbund 
 

Musselbaren - ett nytt företag i Sotenäs. Vision, mål och förväntningar  
Jan Bark, Musselbaren  

 

BENSTRÄCKARE, kaffe & frukt  

Icebug Xperience - Världskänt evenemang i Sotenäs. Varför?  
Jonas Svengård, Icebug Xperience  

Djungelns lag är Samverkan 
Mats Höggren, Vd, Nordens Ark  

Reflektioner över dagen 
Anna-Karin S. Öjerskog, moderator, AHEAD 
Kajsa Ahlsten, kontorschef, SEB,  
Carina Ward, kontorschef, Swedbank  

 

VÄLKOMNA 

 



 
 

Mats Abrahamsson, (M) 

kommunalråd Sotenäs kommun, hälsade alla deltagare välkomna  

 

– Det finns otroliga affärsmöjligheter och 

utvecklingsmöjligheter för Sotenäs som en 

landsbygdskommun, genom exempelvis 

Symbioscentrum. Vi måste också bestämma oss 

för om vi ska vi vara medspelare eller sitta på 

bänken och titta på, vi i Sotenäs vill vara med 

och påverka. 

Mats uppmanade också alla deltagare att njuta 

av det vackra vädret som vi alltid levererar och 

syftade på att vädret under Smögendagen alltid 

brukar vara av bästa sort. Även denna dag.  

 

 

 

 

 

Per Nordberg, vd Fouriertransform AB  

Per Nordberg är medgrundare av Smögendagen och 

berättade att det är för sjunde gången som den 

genomförs och har i år över 160 anmälda deltagare.  

– Tidigare år har det varit mycket prat om kapital 

och företagande, en orsak till det var arbetslösheten 

till följd av den vikande fordonsindustrin. Idag ser vi 

en helt annan situation – Västra Götaland är nu en 

sprudlande energigivande företagande region. Roligt 

med nya ansikten denna dag, unga ansikten. 

Samverkan är ett måste och är förutsättningen för 

att kunna utveckla företagande på landsbygden. 

– Jag hoppas att dagen kan inspirera. Det är viktigt 

att vi kan nätverka och få fram ett riktigt fint 

företagande. Jag som sommarboende i Sotenäs 

känner alltid att det finns en otrolig energi i den här 

delen av landet”. 

 

 

 

 

 



 
 

Landsbygdsutredningen, inledande plattform för dagen 

Bo Hallgren, utredare Sotenäs kommun 

 

 

Enligt staten är Sotenäs en gles landsbygdskommun. 

Men är vi verkligen det. Det är dags att börja tänka 

både småskaligt och storskaligt. 

– ”Hela Sverige ska leva”, hette det på 80-talet. Vad var 

det som hände? Sedan dess har staten, Försäkringskassan 

– Arbetsförmedlingen – Polisen, minskat sin närvaro med 

13 % på landsbygden fram till idag.  

 

 

 

Statens Landsbygdsdelegation har precis presenterat sin 

landsbygdsutredning. Deras definition på en gles 

landsbygdskommun är, enligt Bo Hallgren, en kommun med 

minst 50 procent av befolkningen i rurala områden och 

mindre än 50 procent av befolkningen med mindre än 45 

min resväg till en tätbebyggelse med mist 50.000 

innevånare.  

  

– Är vi, Sotenäs kommun, verkligen en gles 

landsbygdskommun? Oavsett vad vi tycker så har staten 

kommit fram till att vi ÄR det. Är det dags nu att börja 

tänka både småskaligt och storskaligt. Kommitténs 

betänkande är genomtänkt, med konkreta exempel som 

man kan använda rakt av. 

 

– Nu är det dags att formalisera arbetet – inte bygga på att vi ”tycker” att arbetet är bra, 

det blir ett mer tvingande arbete på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. Hur ska detta 

styras? Jo, i varje län ska man inrätta en strategisk och operativ samordningsfunktion av 

statlig verksamhet – en landsbygdsdelegation. Och var ska sätet för Västra Götaland 

ligga? Det är ett viktigt symbolvärde att man inte lägger det i ”huvudstaden” Göteborg. 

Det är Jordbruksverkets ansvar att myndigheterna främjar och följer upp arbetet. 

– Vi i Sotenäs måste börja fundera på kontakterna med Jordbruksverket ska tas 

framöver. Och vi behöver fundera över hur vi ska organisera oss, inte självklart att det är 

en enskild kommun som ska vara drivande. 

 

Bo Hallgren tror att Symbioscentrum är ett möjligt centrum för detta arbete.  

– Vi måste skapa mötesplatser, både centralt och lokalt. Symbioscentrum kan vara detta 

nav med havet som utgångspunkt för en cirkulär ekonomi.  

 

Utredare Bo Hallgren har lagt fram ett förslag till Sotenäs kommun som innebär att man 

ska vidareutveckla Symbioscentrum, anställa en strateg för landsbygdsutveckling och 

bättre utnyttja alla frivilliga krafter och delårsboende i kommunen – och kanske viktigast 

av allt, att ta fram en strategi och kommunal handlingsplan för att förverkliga 

kommitténs förslag.  

 

 



 
 

Företagsutvecklingen i Sverige 

Bättre förutsättningar för företagarna i Västra Götaland 

Günther Mårder, vd Företagarna Sverige 

 

 

Positivt är den generationsväxling som skett i 

Sotenäs, där företagandet har framtiden för 

sig. 

Negativt är att företagarna är dåliga att ta 

betalt för sin verksamhet, tjänster och 

produkter. Men här har kommunen en stor 

utmaning i att ge företagarna förutsättningar 

att utvecklas, både i att bli mer prismedvetna 

och arbeta mer med marknadsföring. 

 

 

 

 

Hur ser företagandet ut i hela Sverige? 

   – Fantastiskt vad Sverige lyckats åstadkomma, det är lätt att klaga men det mesta 

fungerar faktiskt bra i Sverige. I ett historiskt perspektiv, för sju generationer sen i 

början av 1800-talet dränerades landet på företagsamma människor. Hundra år senare 

och Sverige har rest sig. Nu flyr människor istället till landet. Har vi det bra i Sverige – 

visst tusan har vi det bra. Men det finns orosmoment. 

 

– 1864 infördes en näringsreform som gav varje man och kvinna rätt att starta företag, 

vilket gav många livskraftiga företag som än idag är framgångsrika och starka.  

Vad var framgångsfaktorn då – och vad krävs idag? 

    

I världen pågår nu ett teknologiskt skifte, digital teknik, antingen omfamnar vi den eller 

så gömmer vi oss. Vilken är drivkraften i samhället och hos företagarna? Jo, man vill 

kunna känna stolthet för det man gör. Att skapa bättre förutsättningar för nästa 

generation. Ett utrymme där företagsamma människor får utlopp för sina idéer och 

kreativitet. Att politikerna ger förutsättningar företagsverksamhet genom ett ramverk, 

det krävs mod. Då kan det ske magi. 

 

Det som oroar mest i Sotenäs är den stora andelen pensionärer, 25%, det är inget man 

bygger framtiden på. Hur ska Sotenäs kommun locka fler unga att flytta hit? 

 

– Vilka är då förutsättningarna för företagande?  

”Tillväxt sker där smarta människor vill vara”. Det innebär att det måste finnas bra 

praktiska förutsättningar som mobilnät, fiber, god kommunikation etc. Kommunal service 

med ett kluster av dynamik för att skapa ett positivt företagande. 

Företagaren ska kunna leva/driva sitt företag på landsbygden, som dessutom, 

förhoppningsvis, ger en möjlighet till guldkant i tillvaron. 
 

  



 
 

Vad säger forskningen – hur tänker kapitalet  

 

Kamilla Kohn Rådberg, forskare 

Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers 
 
Vilka trender kan man se i företagandet just nu? 

Genom utvecklingen av digitaliseringen är det 

inte längre självklart att bo i en storstad. Stora 

företag omstrukturerar och ”outsourcar” stora 

delar av sin forskningsverksamhet och behåller 

bara kärnverksamheten. Vad händer då? 

 

 

 

Kamilla: – Man måste vara tydlig i att skapa en brygga mellan akademin, forskning – 

och näringslivets verksamhet. Allt måste inte längre göras inom det egna företaget.  Ex. 

läkemedels-industrin som outsourcar 90 % av sin forskningsverksamhet. Man är både 

konkurrent och samverkanspartner. 

   – Vad är det man gör inom Science Parks som gör dem framgångsrika, tidigare ville 

man ha närhet mellan företag – nu något annat, ägs av näringsliv, institutioner och 

offentliga sektorn. Men vad är det de ska göra tillsammans – vad ska man samverka 

kring, man kan inte samverka kring allt, då händer inget. Man behöver ha ett annat sätt 

att leda ”mellanrummet”, man måste gå utanför den ordinarie verksamheten. Man måste 

ha en förståelse för olika arbetssätt. 

 

Hur skapar man samverkan och utveckling på riktigt? 

   – Jag kallar det trippel-helix, beröringspunkterna där myndighet/akademi/industri möts 

– vad är det vi har gemensamt. Managing the space between. Försöka förstå utmaningen 

från andra aktörers perspektiv. Vi har identifierat problemet, men har ingen lösning – 

man måste verka för att ta ner barriärerna, då kan man börja se saker på ett nytt sätt. 

Det finns olika nivåer av interaktion – nätverkande, men det innebär kanske inte att vi 

startar bolag ihop, men en förutsättning för att vi ska komma lite närmare varandra och 

bli delaktiga. 

 

 

 

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB  

 

– Finns det en företagsidé så måste den vara 

kommersiellbar. Att det i de nya företaget finns 

olika kompetenser för att vara öppen för olika 

förutsättningar som sker under resans gång.  

 

Kommersiella aktörer vill ha sina produkter 

omedelbart, forskare vill utveckla. Det gäller för 

dem att hitta en gemensam och förstående väg, 

brygga, till företagandet. 

 

  



 
 

Hållbar näringslivsutveckling 

Maria Vikingsson, kommunchef Sotenäs kommun  

 

 

Hur går det för näringslivsarbetet i Sotenäs? 

– Det är på väg uppåt, långsamt men uppåt. 

 

– Det finns så många goda värden att bygga på, 

men det finns även sådant som skaver. En sak 

som skaver är placeringen 260 på 

näringslivsrankingen. Men det finns en god grund 

att bygga på för att utveckla företagsklimatet.  

Vi är på rätt väg men är inte nöjda - vi ska bli 

ännu bättre! 

 

 

 

– För att nå ett bättre företagsklimat har vi en handlingsplan som vi måste fortsätta 

arbeta med gentemot företagaren – ha en positiv attityd, arbeta övergripande och 

dessutom skapa mötesplatser. Det ska vara enkelt att nå kommunens handläggare samt 

att företagen ska få en snabb handläggning och återkoppling till deras ärende. Företagen 

ska vara sedda och hörda – både små och stora. Regler och villkor ska gälla lika för alla. 

Hela bygglovsprocessen ska bli bättre.  

 

För att skapa inflyttning arbetar vi på att skapa fler bostäder, få en bättre infrastruktur - 

vägar, fungerande kollektivtrafik och fiber i hela kommunen. Allt för att vi, både 

offentliga och privata sektorn, ska vara attraktiva och klara kompetensförsörjningen. Vi 

samverkar/samarbetar med kommunerna runt omkring oss och Arbetsförmedlingen – så 

att hela familjen kan bo och arbeta här eller i närområdet.    

 

Symbioscentrum är ett bra exempel på ”No waste system”. En pågående process mellan 

samverkande företag och forskning – som föder nya möjligheter, nya intressenter och 

nya företag.  

 

”Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett 

innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en 

cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och 

skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.” 

 

Vårt mål med Symbioscentrum är att:  

Vara en mötesplats, inkubator, för utveckling av befintliga och nya maritima företag, 20 

nya företag år 2020. Etablera testbäddar för forskningen. 100 nya attraktiva hållbara 

arbetstillfällen till år 2025. Sverigeledande på industriell symbios och cirkulär ekonomi.  

 

Det är ett stort intresse från omvärlden. Vi har bland annat haft  

Besök från – Jordbruksverket, Miljöministern, Riksdagens talman och 

riksdagsledamöter, LRF, Business France, Universitetet i Aarhus, Ett antal företag och 

kommuner från Sverige, Norge, Danmark, Fyrbodals kommunalförbund, VGR-regionen 

Inbjudningar till - EU-parlamentet, EU-kommissionen, Maritime day - Ocean Day New 

York (Smögenlax, Swedish Algae Factory), Johanneberg Science Park, Västsvenska kemi- 

och materialklustret, Linköpings universitet, Malmö stad, Projektet Delad energi, Dubbel 

energi med EON, SySav, WSP, SLU och Sustainable Business Hub.  



 
 

Paneldebatt kring hållbar utveckling för landsbygden 

 

Mats Abrahamsson (M), Kommunalråd Sotenäs kommun, Per Nordberg, VD Fourier-

transform AB, Maria Vikingsson, Kommunchef Sotenäs kommun, Kamilla Kohn Rådberg, 

forskare, Günther Mårder, VD Företagarna 

 

Hur kan vi konkretisera det hela? Vi vill ha ett Sverige där det är möjligt att leva 

och verka, infrastrukturen har försämrats, även här i Sotenäs i viss mån – hur 

kan man vända detta och skapa förutsättningar för att skapa nya företag? Och 

hur kan man utveckla landsbygdsföretagandet. 

 
Mats: – Kommunikation och vägar är viktiga 
men komplexa frågor, en kommun har sin 
roll, vi får jobba mot regionen. Att jobba på 
ett professionellt sätt att möta de behov som 
näringen har. Jobba långsiktigt och 

strategiskt. Men även arbeta gentemot stat 

och regionen. Samverka även med 
kommunerna intill oss. 
 
Kamilla: – Myndigheten för tillväxtanalys, 
om hur man kan organisera kommunala och 
regionala strukturer – skapa samverkan och 

samordna för utveckling. 
 
Per: – Visst finns det förutsättningar att 
utveckla landsbygdsföretagandet, det 
viktigaste är att förstå att idag är det på ett 
sätt – i morgon på ett annat, ex. turismen, 
utlandsresor stor konkurrens – vi måste möta 

verkligheten med de produkter vi har. Att 
vårda och se nytt. 

 
Maria: – Det vi märker från de lokala 
företagen är att det behövs bra kompetens – 
vi måste locka folk att bo här, eller att pendla 

hit - att tänka på varumärket. 
 
Mats: – Vi får ta till oss 
landsbygdsutredningen, reflektera och arbeta 
med dessa frågor regionalt.  
 
Maria: - Ett konkret exempel är att man inte 

kan utbilda sig på distans på samma sätt som 
tidigare, därför har vi träffat högskolan och 
tagit upp detta.  

Kamilla: – Se över den infrastruktur och 
stöd man behöver, svårt att få ekonomisk 
bäring i forskning, hur kan man visa upp 
detta? Samla företagen, vad är det de 
behöver. Bättre att rösten hörs från 

företagen, inte bara kommunen. 

 
Per: – Konstgjord andning stöd från staten 
bra för att kicka igång projekt, men man får 
inte ta bort konkurrenskraften – en fara ju 
längre ut på landsbygden man kommer, att 
hitta kommersiell lönsamhet i verksamheten. 

 
Günter: – Vad har de som lyckats gjort? Ex 
Trosa kommun, en fantastisk plats på 
sommaren. Inte känd som en 
företagskommun. På 10 år har de gjort en 
resa, då samlades de på ungefär samma sätt 
som här. Tog ett beslut att göra kommunen 

mer attraktivt – hur ska man kommunicera 
det. Mycket handlar om att tro, ett exempel 

var kommunikationer till Stockholm och ett 
privat bussbolag bildades.  
 
Mats: – Vi besöker aktivt andra kommuner 

för att dra lärdom av hur de arbetar, detta är 
något vi kan ta det med i diskussioner med 
näringslivet. 
 
Maria: – Kommunen har sedan ett år anställt 
en kommunikatör som arbetar aktivt med att 
lyfta fram de positiva exemplen och bygga 

ett varumärke. Detta ger resultat.

 

 

 



 
 

Marinvirologisk seminariedag öppen för allmänheten 

Sigvard Olofsson, Göteborgs Universitet, professor virologi  

 

För 14 året, vecka 34, gästas varje år Smögen av hundratalet 

virologer, forskare, läkare och naturvårdare som alla har ett 

brinnande intresse för samspelet mellan virus och våra celler, 

vare sig det gäller att bota infektionssjukdomar eller forskning 

kring livets byggstenar. Förutom ett större symposium med 

forskare från Sverige och övriga Europa har vi även en 

forskarutbildningskurs, ”Molekylär och marin virologi”.  

Nytt för i år är att seminariet på tisdagen den 22 augusti är 

öppen för alla och dagen ägnas åt virus som förekommer i 

havet och dess organismer.  

Är du intresserad, ta kontakt med Sigvard Olofsson, 

sigvard.olofsson@gu.se 

 

Arrangör är Swedish Society for Virology, som organiserar Sveriges virusforskare. 

 

 

 

Avtackning av två personer som gett personliga avtryck på 

Sotenäset 

 

 

 

  

Bengt Lenhoff, bosatt i Hunnebostrand. 

En av grundarna till Smögendagen.  

Bengt Lenhoff har en mångårig internationell erfarenhet, 

framför allt från Volvo Aero, där han varit anställd i 35 

år. Han har stor vana vid industriella 

avtalsförhandlingar. Utöver detta har Bengt Lenhoff 

under många år arbetat som styrelseordförande i flera 

mindre och medelstora teknikföretag. Han har ett stort 

nätverk i näringslivet.  

Göran Olsson, fd bosatt i Kungshamn. 

Flyttar nu tillbaka till Göteborg för att vara med nära 

och kära, barn och barnbarn.  

Göran Olsson har engagerat sig både i 

besöksnäringen och för lokala företagare. 

Han har varit ordförande under fler år för 

företagarföreningen Kusthandlarna och för Sotenäs 

Turism.  

mailto:sigvard.olofsson@gu.se
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvuinlOPUAhUBEJoKHfiuAIYQjRwIBw&url=http://old.smogenbryggan.se/?PageId%3D440%26nId%3D13253&psig=AFQjCNG63m2mdJGN566GhC9V10ZLvHCTaA&ust=1498829273812153


 
 

Regional samverkan - Fyrbodals kommunalförbund 

Anna Lärk Ståhlberg, näringsliv- och samhällsutveckling, Fyrbodals 

kommunalförbund  

 

 

Anna beskriver sig bland annat som ”kombinatör”, ett 

begrepp som nog många på glesbygden känner igen 

sig i. I sitt uppdrag inom näringsliv- och 

samhällsutveckling möter hon många olika 

förutsättningar, såväl i landsbygd som i städerna. 

 

– Jag jobbar med 14 kommuner, vi är bra på att samverka 

kring vissa frågor. Men det finns fortfarande hinder. 

Fundamentala stora saker är svårt att samverka kring. 

– Regional samverkan, hållbar regional utveckling med fokus 

på samspel mellan stad och land är viktigt. Den nationella 

strategin måste brytas ner på regional nivå. Prioriteringar 

regionalt 2014-2020 är innovationer och företagande, 

attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning, 

samt internationellt samarbete. 

– Men vi har inte kommit tillräckligt långt så i augusti 2017 kommer en ny förordning. 

 

– Vi har många utmaningar vi måste jobba med – i hela Fyrbodal, som geografiskt är 

störst i västra Götaland och har med flest invånare. Vi har svårt att hålla ihop området. 

Stora skillnader på kommunerna som utbildningsnivå bland annat. Hur ser behoven ut, 

hur kan man matcha kompetens? Arbetsmarknaden är tuff, många unga och med 

utländsk bakgrund. På mindre orter är man bättre på att hitta samarbetslösningar. En 

annan viktig fråga är infrastrukturen och befolkningsstrukturen – många barn och äldre, 

få i ”midjehöjd” i arbetsför ålder.  

 

Anna ser möjligheterna så här: 

Formel för tillväxt: – Om vi fostrar entreprenörer + innovationer + mötesplatser = tillväxt 

Så har man tänkt i alla tider… Blir det hållbart, kan alla vara starka entreprenörer? 

 

Formel för hållbar utveckling: – Lokala resursbaser + identifiera nyckelprojekt + socialt 

sammanhang (+yttre stimulans av någon form) = hållbar utveckling. Här finns 

möjligheten för Sotenäs. 

 

– Småföretagarna skapar jobben på landsbygden. Lättare för ungdomar, människor med 

utländsk bakgrund och med funktionshinder. Sotenäs ligger på 12:e plats i 

nyföretagande i riket. Man behöver ha fokus på att stötta och hjälpa företagande och 

forskning som har en koppling till havet – och att bygga kompetensen på plats, att höja 

kompetensen. 

 

Det finns mycket nyföretagande, problemet är att få lönsamhet i det. Men Anna tror inte 

att det är unikt för Sotenäs – man får räkna med att det tar tid att få lönsamhet, minst 

3-5 år. Starta ihop med någon. Grunden för samverkan, över och underkapacitet – att 

våga ta och ge.  

  

– Samverkan är ju faktiskt att verka tillsammans. 

 
 

  



 
 

Musselbaren – ett nytt företag i Sotenäs.  

Vision, mål och förväntningar  

Janne Bark, Musselbaren  

 

 

 

Janne är en entreprenör från industrin, 

företagare Starke Arvid nu verksam inom 

besöksnäringen.  

Han tror på att utmana konkurrenskraften 

och skapa riktiga jobb, där man faktiskt 

KAN vara mer konkurrenskraftiga. 

 

 

 

 

 

 

 

– Jag kom in i detta genom kontakter med besöksnäringen, och såg en enorm potential. 

Här har vi en ny industri där man skapar och producerar på plats. Det handlar mycket 

om att jobba smartare, att tänka Lean även i besöksnäringen. Lean är en ideologi som 

går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slös av resurser genom olika 

typer av effektiviseringar och rationaliseringar.  

 

Vi tycker att vi har en fantastisk råvara, i Sotenäs finns en palett av varumärken – varav 

Smögen är en. Vi försöker använda Kleven som varumärke. 

Med Musselbaren på Kleven, Smögen har Janne en ambition att ha öppet året runt. 

– Mitt mål att göra detta bra, lönsamt, hållbart – inte att öppna på flera platser.  

 

Hur fungerar infrastrukturen när man etablerar sig på en ny plats? En viktig fråga är 

sysselsättning hela året. 

– Ska man kunna anställa bra kockar måste vi kunna erbjuda vettiga arbetstider, heltid, 

året runt. Han passar en tanke vidare till politiken – att kockarna i restaurangköken 

skulle kunna laga mat till äldreomsorgen. 

– Vi måste skapa förutsättningar – om vi kan ha restaurangerna öppna året runt kommer 

besökaren även andra tider än mitt i sommaren. 

– Där måste kommunen våga gå in att skapa rätt stimulans och förutsättningar. 

 

Ser fram emot att vara med i ett nätverk kring att utveckla fler och mer fungerande 

upplevelsenäringar.  



 
 

Icebug Xperience – världskänt evenemang i Sotenäs. 

Varför?   

Jonas Svengård, Icebug Xperience  

 

Jonas beskriver sig själv som ”Racemanager” för 

skomärket ICEBUG. Hans utgångspunkt har varit att 

hitta ett problem, förstå problemet, lösa problemet och 

skapa ett värde. 

 

– Vår största kundgrupp har tidigare varit kvinnliga 

hundägare över 50 år. Men vi måste göra skor året runt. 

Därför la vi massor av pengar på att utveckla en sko som 

funkar på våta klippor.  

 

– För att marknadsföra skorna, skapade vi ett lopp och vi 

valde Sotenäs och Soteleden för detta är världsunikt, 

naturen här finns bara här. Klippor och hav. Enligt CNN 

kommer området på 7:e plats av Great Wilderness i hela 

världen.  

 

 

Icebug Xperience går i början av september och sträcker sig över 3 dagar och 75 km. 

Vandring, jogging, löpning. Arrangemanget samverkar med flera boendeanläggningar, 

vilket också är en av anledningarna till att vi valde Sotenäs. Vill man växa finns det stora 

möjligheter här. 

– I år är det 550 personer anmälda, en från Samoa och flera från Schweiz – som har 

världens finaste vandringleder, ändå kommer de hit. 

 

Med ledord som ”Walk Together. Run Together. Be Together.” försöker man sätta fingret 

på det unika. 

– Alla kan göra detta. Vi vill inte göra detta till ett elitistiskt lopp. Många uttrycker att 

detta är det finaste loppet de sprungit. Man umgås. Delar upplevelsen. Och man delar 

Sotenäs – via Facebook och andra sociala kanaler, till vänner osv. Den positiva bilden av 

Sotenäs sprids. Vi ville locka hit tyskar, engelsmän med fler så att de skulle prata om 

upplevelserna här när de kommer hem. 

 

Arrangemanget lägger stor vikt vid närproducerad, ekologisk mat. Tänker hållbart. Man 

får till och med strafftid om man skräpar ner. 

 

I år tjuvstartar en grupp och ska springa alla tre sträckorna på en gång – ett Ultralopp. 

Ytterligare en stark besöksanledning, då det inte finns många ultralopp av detta slag. 

 

Jonas slår fast att det allra viktigaste i detta arbete är värdskapet.  

Otroligt viktigt att få ett lokalt engagemang att lokalbefolkningen kommer ut och heja om 

de inte vill delta i loppet. Här finns möjligheten att skapa en fantastisk folkfest denna 

helg. Detta kan bli en ”vinn – vinn situation” för oss och för alla företagare i Sotenäs.  

 

 

 

  



 
 

Djungelns lag är Samverkan 

Mats Höggren, vd, Nordens Ark  

 

– Landsbygdsbefolkningen lider av en 

kollektivt dålig självkänsla. Man blir 

hemmablind och ser inte den livskvalitet 

som finns här för all offermentalitet och 

jantelag. Men kom ihåg vilken miljö vi 

faktiskt bor i – kom igen, CNN har ju talat 

om för oss att vi bor på världens sjunde 

bästa plats. Vi pratar späckhuggare på 

lunchrasten – det är livskvalitet det. 

 

 

Med stor iver, entusiasm och glimt i ögat använder Mats Höggren Evert Taube och 

Nordens Ark som exempel på landsbygdsutveckling.  

– Evert Taube förtjänar massor av uppmärksamhet – och det har vi redan insett. Han 

beskrev våra hagmarker och hoten mot våra ekosystem långt innan miljörörelsen kom 

igång.  Vi har redan beröringspunkter.    

 

– Vi arbetar med samma sak, inte bara kust, hav och romantik. Hållbart nyttjande av 

naturmiljöer är också förutsättningar för rekreation, folkhälsa och upplevelser, med 

tillhörande affärsmöjligheter. Det handlar om landsbygdsutveckling. Vi har också kikat 

lite på det, säga vad man vill, levande landsbygd en förutsättning för mänsklighetens 

livsmedelsproduktion. Vad är våra behov? Och vilka är stadens behov av en fungerande 

landsbygd? Vår viktigaste roll på Nordens Ark är att folkbilda och engagera om den 

biologiska mångfalden. 

 

Mats har tagit starkt intryck av Evert Taube: 

– Ta havsörnsvalsen som exempel: När han skrev denna låt höll 

den här arten på att dö ut, redan här berörde Evert något 

viktigt som han sedan följde upp i Änglamark. Tänk på det, han 

förtjänar samma position i miljörörelsen som Astrid Lindgren i 

djurskyddsfrågor. Apropå samverkan, bevarandeprojektet kring 

pilgrimsfalken kan vi nu lägga ner och istället berätta om 

framgången av ett långsiktigt samarbete mellan många aktörer. 

 

Nordens Ark och dess grundläggande arbete för biologisk mångfald har i mångt och 

mycket starka beröringspunkter med landsbygdsutveckling. 

– Symbios – betyder samliv på latin. Biologisk interaktion där två organismer lever 

tillsammans med antingen negativ eller positiv effekt. Systemekologi är i princip 

detsamma som cirkulär ekonomi. Darwins teorier kan ibland röra till det lite när vi 

svänger oss med metaforer. Djungelns lag handlar inte om egoism och att bara den 

starkaste överlever. Och evolutionen har inget strategiskt mål. Ta bilden av en knölval 

som helt osjälviskt räddar en säl undan en hotande späckhuggare. Varför? Sälen står inte 

på knölvalens meny och de är inte bästa kompisar.  

Kanske är altruism (oegennytta) vanligare och viktigare i naturen än vi tidigare anat.    

– I affärsvärlden ser man konkurrens som den viktigaste ”evolutionära” 

utvecklingsfaktorn. Jag tror mer på samverkan. 

– Vi vill på riktigt samverka lokalt. Nordens Ark är en ideell stiftelse men har även en 

kommersiell vinstdrivande verksamhet. Vi kommer tjäna pengar på gratis också. Och allt 

som blir över återinvesteras i vårt naturvårdsarbete. 

  



 
 

Reflektioner över dagen 

Kajsa Ahlsten, kontorschef, SEB,  

Carina Ward, kontorschef, Swedbank  

– Det är samverkan som gäller, både vi som bor här, 

driver företag och kommun – vi måste samverka att 

komma någonstans annars står vi bara och stampar och 

kommer ingen vart. Vi alla måste hjälpas åt och gå 

framåt.  

 

Vi banker får vara som en spindel, en viktig spindel i 

nätet för att stödja det lokala näringslivet. 

 

De båda lokala bankerna har också gått samman i ett gemensamt arbete. Det började 

med att man identifierade ett problem med ett ökat spelande och spelmissbruk. Utifrån 

detta har man nu fått igång en dialog och ett forum i samverkan med bland annat 

kommunens folkhälsostrateg Maria Hassing Karlander. 

 

 

Samtal & mingel gav kontakter och idéer till samverkan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie 

Sahlström, 

delårsboende 

Landsbygds-

utredningen är 

intressant, vad 

gör politikerna 

här i Sotenäs för 

att ta det viktiga 

steget in i 

framtiden? 
 

 

Göran Hahne m/s Soten  

Samutnyttja varandras resurser – Gnosjöandan, att dela 

med sig. Här i Sotenäs har vi kanske varit dåliga på just 

detta, att samverka. Kan man inte klara av att ta 

uppdraget själv, dela med er, istället för att tappa 

ordern. Ett annat exempel är att vi kan marknadsföra oss 

tillsammans för större uppdrag. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Håkan Sundberg,  

kommunchef Munkedal, Sotenäsbo 

 
Presentationen av Landsbygdsutredningen var inspirerande. 

Viktigt att vi i kommunerna samverkan över 

kommungränserna, som vi gör, Munkedal, Lysekil och 

Sotenäs, i tre olika verksamheter. Men företagarna måste 

också hitta samverkan, inte enbart i närområdet utan även 

över kommungränserna. Det är nog en förutsättning för att 

kunna överleva som kommun och företagare på 

landsbygden.   

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnbH9juXUAhVmQJoKHXeUDeAQjRwIBw&url=http://www.samverkandesjukvard.se/sv/Samverkande-sjukvard/Toppmeny/Detta-ar-samverkansprojektet/Inspirationsdag2014/Aktuellt-inspirationsdagen/Forelasare/&psig=AFQjCNHhG8dS15a1UEQsqLpHprXGNjFATA&ust=1498896559063171


 
 

Deltagarlista 

 

 

Förnamn Efternamn Företag / Organisation 

Eva Abrahamsson Smögens Kulinariska 

Mats Abrahamsson Sotenäs kommun, Kommunalråd, M 

Kajsa Ahlsten SEB, Kungshamn 

Anna Aldegren Tjörns kommun, Näringslivsstrateg 

Malin Andersson Borås Stad, Utvecklingsledare 

Mats Andersson KUNGSHAMNSFISKARNA, VD 

Michael Andersson Living Systems Institute, Grow Local  Colorado and Citizens 4 Clean Energy  

Mikael Andersson Borås Stad, Verksamhetsutvecklare fritid 

Mikael Andersson Företagarna Sotenäs, Ordförande 

Åsa Andersson Sotenäs Turism 

Leif Andreasson Sotenäs kommun, Utvecklings strateg 

Robert Andreasson Jaro Hyrmaskiner 

Per Aniansson Fouriertransform AB 

Luc Antelme Flocazur AB 

Sven Bertil Arvidsson   

Carl Backman Fouriertransform AB 

Janne Bark Musselbaren 

Nils Olof Bengtson Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, politiker, M 

Leif Berndtsson Högskolan Väst, Universitetslektor i företagsekonomi 

Marcus Bertilsson   

Mia Björkil Swedishi AB 

Michael Carhed Länsförsäkringar 

Therese Carhed Sotenäs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Peter Carlsson Sotenäs kommun, Symbiosutvecklare 

Stefan Carlsson Hälsopraktik Alt Medic  

Ulla Christensson Ljunglide Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, ordf Byggnadsnämnden, M 

Mia  Claesson Borås Stad, Näringslivsutvecklare 

Carl Dahlberg Tillväxt Norra Bohuslän 

Hans G Eriksson Perfecter AB  

Margaretha Eriksson Solenergi Invest Uddevalla AB 

Annica Erlandsson Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, politiker, S 

Jan-Erik Feldt JEF Konsult 

Chatarina Geete SMÖGEN SPA 

Stina Gottlieb Fyrbodals kommunalförbund, projektledare utbildning 

Thomas Grahn Preemraff, Lysekil 

Micke Gripsvik Smögenbryggan 

Anders Gunnarsson Satt AB 

Bengt Gunnarsson Rena Hav 

Succkie Gunnarsson Sotenäs kommun, Projektkoordinator 

Katarina Gustafsson Sotenäs Turism 

Thord Görling   

Pernilla Hagbert   

Ronald Hagbert Sotenäs kommun, politiker, M 

Jenni Hagman Melleruds kommun, Näringslivsutvecklare 

Göran Hahne M/S Soten 

Bo Hallgren Sotenäs kommun, Projektledare/Utredare 

  



 
 

Förnamn Efternamn Företag / Organisation 

Håkan Hansson Sotenäs kommun, politiker, L 

Dan Harryzon Töreboda kommun, Plan- och exploateringschef 

Elsie Hellström Svinesundskommittén 

Siv Henningsson   

Sven-Allan Henriksson AH Automation AB 

Mats Höggren Nordens Ark, VD 

Jonas Höglund Stena Metall 

Christer Höij   

Pierre Ingmarsson Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport  

Stig Insulán SI Property AB 

Heléne Johansson Arbetsförmedlingen 

Leif Johansson Smögens Öråd 

Linnea Johansson Nordens Ark 

Maria  Järleklint-Toll  ICA Skeppet, Ordförande Kusthandlarna 

Ann-Charlotte Karlsson IUC Väst 

Bengt-Åke Karlsson TB Lager 

Christina Karlsson M-butiken 

Leif Karlsson   

Mattias Karlsson Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Willy Karlsson WK Konsult 

Gunnar Kihlberg   

Lars Kinnmalm Smögens Bygg AB 

Anna-Karin  Kjellberg Töreboda kommun, Turism- och Informationschef 

Åsa Knutsson Saminvest AB 

Kamilla  Kohn Rådberg Chalmers 

Heikki Koskelainen Scandipixl AB 

Håkan Kärnhagen RUAG Sweden AB 

Monika Lantz M/S Soten 

Jan-Erik Larsson Lysekils kommun, Näringslivsutvecklare 

Tomas Larsson Sotenäs kommun, Näringslivsutveklare 

Karin Leifsdotter Arbetsförmedlingen 

Bengt Lenhoff   

Jan Lindblom Innovatum 

Jerker Lindsten HiQ Göteborg 

Arne Lindström OKA Orust KretsloppsAkademi 

Margareta Ling-Vannerus Projectéa 

Karin Ludvigsson Arbetsförmedlingen 

Peter Lundin AH Automation AB 

Johan Lundqvist Fouriertransform AB, Ouest 

Anna  Lärk Stålberg Fyrbodals kommunalförbund 

Håkan Mattsson Arbetsförmedlingen, Kungshamn 

Roland Mattsson Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen, politiker, M 

Claes  Melby Uddevalla kommun, Näringslivsutvecklare och bredbandssamordnare 

Günther Mårder Företagarna, VD 

Louise Nicander Byggnadsfirma Rolf Johansson i Hunnebostrand AB 

Bo Nilsson Bo Nilsson Konsult 

  



 
 

Text och fotografier  Åsa Andersson, Sotenäs Turism, Sotenäs kommun 
  Succkie Gunnarsson, Projektkoordinator, Sotenäs kommun 

 

Förnamn Efternamn Företag / Organisation 

Per Nordberg Fouriertransform AB 

Glenn Nordfeldt Orkla Foods Sverige 

Inga-Britt Nordqvist Iterit AB 

Rolf Nordqvist Iterit AB 

Petra Ohldin Lampinen Orust kommun, Näringslivsutvecklare 

Sigvard Olofsson Göteborgs universitet, professor virologi 

Tommy Olofsson Smögens Fiske&Skärgårdsturer 

Bo Olsson ABO 

Camilla Olsson Marks kommun, Näringslivshandläggare 

Göran Olsson Olsson & Co 

Annette Palmqvist Dals-Eds kommun, Näringslivsstrateg 

Ninni Petersson Flocazur AB 

Carin Ramneskär Uddevalla kommun, Kommunalråd, M 

Bengt Raner Almi Företagspartner Väst AB 

Veronica Rosén Entreprenörsarenan 

Michael Rung Sotenäs kommun, Rektor 

Anna-Karin S. Öjerskog AHEAD, Moderator 

Marie Sahlström MARIE SAHLSTRÖM MARKETING  

Staffan Sahlström FWT 

Jörgen Samuelsson Fouriertransform AB 

Jennie Seimark Leader Bohuskust och gränsbygd 

Mattias  Silfversparre Fouriertransform AB 

Helena Sjöqvist    

Jan Skoglund Hotell Smögens Havsbad 

Rose-Marie Stenström Swedbank, Kungshamn 

Gunnar Stranne   

Helene Stranne Ericon AB/KlevenHamn AB 

Håkan  Sundberg Munkedals kommun, Kommunchef 

Jonas Svengård Icebug Xperience 

Mats-Ove Svensson Europlan UK Ltd 

Per Svensson Sotenäs kommun, Rektor Sotenäs Symbioscentrum, Vuxenutbildningen 

Margarita Svensson-Hjort Munkedals kommun, Enhetschef Kultur & Fritid 

Arne Söderberg   

Magnus Söderström CGI 

Lena  Tilstam Töreboda kommun, Näringslivsstrateg 

Thomas Tryggvebo Hallberg-Rassy Marinplast AB 

Britt Wall Sotenäs kommun, Oppositionsråd, S 

Carina Ward Swedbank, Kungshamn 

Bengt Westerhult Stensjö Ekonomitjänst HB  

Maritta Westerhult Stensjö Ekonomitjänst HB  

Magnus Westerlind Fouriertransform AB 

Lennart Westerlund   

Mathias Westerlund Baldacci 

Marie Wicklander   

Maria Vikingsson Sotenäs kommun, Kommunchef 

Martin Wänblom Innovatum, VD/CEO 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DENNA GÅNG OCH 

VÄLKOMNA TILLBAKA  

http://www.kungshamnsfiskarna.se/

