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Om forskningsprojektet R-ARE
Carolines Wigren-Kristofersons forskning bedrivs inom R-ARE, ett långsiktigt forskningsprojekt 

finansierat av FORMAS med fokus på sambanden mellan innovation, entreprenörskap och 

regional utveckling. Syftet är att etablera en internationellt erkänd forskargrupp inom området 

som producerar forskning av hög internationell standard. Forskningen ska kunna användas som 

evidensbaserat beslutsunderlag för utformning av regionalpolitik. En grundpelare i projektet är att 

landsbygd ingår i ett system av regioner som även innefattar storstadsområden. Projektet arbetar 

mot ett enhetlig perspektiv som innefattar både rurala och urbana regioner och dess samspel. 

R-ARE leds av professor Martin Andersson vid CIRLCE på Lunds universitet.

”Entreprenörskap är en viktig källa för sysselsättning, näringslivsdynamik och struktur

omvandlingar, därför är det viktigt att förstå entreprenörskap på landsbygden. Många företag 

på landsbygden har svårt att överleva och vi behöver lära av de goda exemplen, till exempel 

från de företag som presenteras i den här skriften.”

Martin Andersson

Sedan 2009 delas årligen priset Ullbaggen ut på Landsbygdsnätverkets nationella 
Landsbygdsgala. Syftet med priset är att visa på all den kreativitet och företagsamhet som finns på 
landsbygden och som därmed bidrar till målen i det svenska landsbygdsprogrammet.  

Vinnarnas koncept har spridits över Sverige men även väckt uppmärksamhet utomlands, så väl inom 
EU-samarbetet som i internationella medier.

På galan sker vanligtvis prisutdelningar i totalt åtta olika kategorier: 

• Årets landsbygdsprojekt 

• Årets landsbygdsföretagare 

• Årets Leader 

• Årets landsbygdsinnovation 

• Årets miljösatsning på landsbygden 

• Årets integrationssatsning på landsbygden 

• Årets ungdomssatsning på landsbygden 

• Årets jämställdhetsatsning på landsbygden

2009 20112010
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Om Caroline Wigren-Kristoferson
Caroline är docent i företagsekonomi och verksam vid 

CIRCLE, Lunds universitet och vid Malmö Högskola. Hennes 

forskning inriktar sig på entreprenörskap i olika kontexter och 

doktorsavhandlingen, The Spirit of Gnosjö – The grand narrative 

and beyond, baserades på en ettårig etnografisk studie i det 

industriella distriktet i Småland. Caroline har tidigare arbetat 

vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hennes 

pågående forskning handlar bland annat om entreprenörskap 

inom vård- och omsorgssektorn samt om entreprenörskap 

på landsbygden.  Caroline sitter med i Landsbygdnätverkets 

vetenskapliga råd, ett nätverk mellan svenska forskare som 

arbetar med forskning kopplad till landsbygdsutveckling och 

entreprenörskap på landsbygden. 

Bakgrund till studien 
Caroline ville lära sig mer om vad det är som skapar framgångsrika landsbygdsföretag. Hon valde 

att genomföra djupstudier på tre företag som vunnit Landsbygdsnätverkets Ullbaggepris i kategorin 

Årets landsbygdsföretagare

”När forskare skriver om entreprenörskap på landsbygden benämns det ofta som 

livsstilsentreprenörskap där drivkrafterna inte primärt är ekonomiska utan snarare handlar om 

att få ihop privatliv och företagande. Jag är inte övertygad om att det är unikt för entreprenörer 

som bor på landsbygden, utan det kan nog även känneteckna entreprenörer i städer. Det är 

inte heller så att entreprenörer på landsbygden inte bryr sig om de ekonomiska dimensionerna. 

Ett livsstilsentreprenörskap står nödvändigtvis inte i konflikt med företagsutveckling och vinst. 

För att förstå detta bättre har jag valt att studera de företag som fått en Ullbagge i kategorin 

årets landsbygdsföretagare. Jag har gjort det genom att tillbringa ett par dagar på varje företag 

för att lära mig mer om deras verksamheter och deras vardag. Totalt har jag varit ute på olika 

företag i elva dagar, i de fall det har fungerat har jag hjälpt till i verksamheterna. Jag har till 

exempel tappat glass hos Glassbonden och förberett förpackningar. På Lerbäcks teater fick jag 

måla Pippis staket som var uppsatt i trädgården, och på Kvarnen i Hyssna bar jag ut lunch till 

gästerna, plockade disk och stod i kassan. Under tiden ställde jag frågor om stort och smått och 

tog massor av anteckningar. Det var jätteroliga och lärorika dagar!”  
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Helena och Tomas Ågren driver idag 
Glassbonden. De träffades 1991. Helena bodde 
då i Umeå. Tomas är fjärde generationen bonde på 
föräldragården i Selet och arbetade då också som 

byggnadssnickare. Tomas föräldrar, som bor i 
närheten, tog i början delvis hand om djuren. 

När Helena flyttade till gården byggde de 
till ladugården och fördubblande antalet 
platser. Idag har de 28 platser för mjölkkor, 
därutöver har de tjurar. 

Paret fick fyra barn på lika många år. Först 
kom tvillingpojkarna 1997, ett år senare kom en 

dotter, och så ytterligare en. 
Huvudnäringen på gården var till en början 

mjölkproduktion, en näringsgren som det var svårt 
att få ekonomi i. Storleken på ladugården begränsade 
möjligheten att öka antalet kor.

– Vi bestämde då att det var dags att organisera 
livet på ett annat sätt. Vi arbetade helt enkelt för 
mycket med en för liten förtjänst, berättar Tomas.

Helena ville vidareutbilda sig och Tomas planerade 
att återuppta arbetet som snickare. Det första steget 
blev att upphöra med insemineringen av kor. Samtidigt 
fick Tomas problem med sin axel som ofta gick ur led. 
Därför fick Helena ta över arbetet i ladugården.  

Helena kom på idén att göra glass på mjölken från 
deras fjällkor. Inledningsvis trodde inte Thomas på 
idén. Helena stod på sig och började söka information 
om glassproduktion och fröet till Glassbonden var sått. 
Grundargumenten var att människor i alla åldrar gillar 
glass och dessert äter man året om. 

– Vi såg en stor fördel med att bli egna och arbeta 
hemifrån. Vi ville bli mer tillgängliga för barnen, 

kunna skjutsa dem till deras aktiviteter och själva styra 
över våra tider. Något vi kan när vi inte har någon 
arbetsgivare, berättar hon.

Helena kontaktade två mindre glassproducenter och 
de båda åkte dit på studiebesök hos dem. Via Internet 
hittade hon även en återförsäljare av glassmaskiner och 
smaktillsatser, en nödvändig kontakt för Glassbondens 
utveckling. 

REflEktionER
- Det är vanligt att man tar steget och blir 

entreprenör när man står inför en förändring i 
livet. I Helena och Tomas fall såg de det som en 
fördel att kunna finnas hemma för barnens skull, 
då de lättare kan skjutsa dem till deras aktiviteter, 
en nödvändighet när man är bosatt på landsbygden.

- När Helena och Tomas bestämde sig för att börja 
tillverka glass utgick de från en resurs de hade 
tillgång till mjölken från fjällkorna. 

- Man kan kalla Helena och Tomas entreprenörskap 
för ett möjlighetsbaserat entreprenörskap. De 
identifierade en lucka på marknaden - exklusiv 
glass med norrländska smaker. 

- Den fysiska platsen Selet spelade inte så stor roll. 
Tack vare internet kunde de enkelt identifiera 
konkurrenter och leverantörer. 

Varumärket Glassbonden föds
Helena och Tomas tänkte länge och väl på vilket 
varumärke glassen skulle ha. Förslagen var många, 
bland annat Bondens Glass och namn som anknöt till 
den geografiska plats där företaget ligger. I samarbete 
med en reklambyrå i Umeå arbetade de vidare och 
varumärket Glassbonden föddes. 

Reklambyrån var även delaktig i att ta fram 
företagets glassförpackning. Det blev en genomskinlig 
förpackning för att kunderna skulle kunna se glassen. 
Företaget har ett sigill som fästs på locket och går 
ner över kanten. Helena och Tomas har valt att ta 

Glassbonden
Företaget
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fram etiketter för de smaker som är återkommande i 
produktionen. För tillfälliga smaker, som till exempel 
kaffe och lakrits, trycks speciella etiketter som sätts 
på ordinarie märkning. En lösning som valts då 
tryckproduktion är relativt dyrt.

– Vi är glada att vi valde att anlita reklambyrån. Det 
har inneburit ett bra och genomtänkt varumärke som 
fungerar i hela landet, det är värt mycket. 

På sikt skulle Helena gärna se att Glassbonden har 
egna frysar på försäljningsställen men fokus så här 
långt har varit att få glassproduktionen att fungera. 
Successivt har de sedan sökt återförsäljare, utan att ha 
för bråttom.

– A och O är att kunna leverare den dag kunderna 
finns där, förklarar Helena.

Inledningsvis sålde de glass på Bondens marknad i 
Umeå. En av de första återförsäljarna var lanthandeln 
i grannbyn. Kunder åkte ända från Vilhelmina för att 
köpa av glassen – en resa på 15 mil. De började även 
tidigt att leverera till hotellet i Vännäs och till butikerna 
där. Sakta har antalet kunder ökat och sommaren 2012 
hade de 30 återförsäljare. 

När produkterna introduceras finns paret på 
plats och delar ut smakprov eftersom en hel del 
av deras glassmaker är annorlunda, som glass med 
västerbottenost och päron.

– Personer som inte har smakat viss glass kan dra sig 
för att köpa den. Genom att finnas på plats och bjuda 
får kunderna en möjlighet att prova innan de köper, 
menar Tomas.  

Helena är i grunden sömmerska med en karriär 
från bland annat Operan i Umeå. Det är intresset för 
kostymer som gör att hon nu arbetar på att ta fram en 
kostym till en Glassa – en ko som bär en bonde i sin 
famn. Denna kostym skall användas när Glassbonden 
är ute och representerar sig själva. 

– Kostymen kan sannolikt uppfattas som lite läskig 
men i marknadsföringssyfte är det nog bara bra, säger 
Helena.  

Sommaren 2012 öppnade Glassbondens glasscafé i 
samma hus som glassproduktionen sker. Helena, som 
är ytterst kreativ, har konstruerat en unik glassmeny. 
Glass med popcorn och kolasås eller sourcream 
onionchips och mjölkchoklad är några exempel. Planen 
är att ha öppet över sommaren men på sikt även under 
andra delar av året, då ett samarbete planeras med en 
granne som arrangerar skoterturer. Helena tror inte att 
glasscaféet i sig kommer att blir särskilt vinstdrivande 
men att det adderar en upplevelse till varumärket. 

I caféet har väggarna klätts med liggande 
obehandlade smala bräder. De flesta är vita men vissa 
har målats med järvitrol så att de är grå. I rummet har 
ett enkelt vitt kök satts in där köksluckorna har klätts 
med brädor från en gammal lada. Tomas har goda 

kontaker på byns snickeri och kan använda maskinerna 
där vid behov. 

På betessläppet i början av sommaren 2012 kunde 
besökare köpa en kåsa med företagets varumärke på. 
Den kostade femtio kronor och kunde fyllas med glass 
i obegränsad mängd. De som lämnade Glassbonden 
fick med sig en fysisk produkt som påminde om dagen 
och som kan sprida varumärket vidare.

REflEktionER
- Att bygga ett starkt och självständigt varumärke 

är viktigt. Varumärket Glassbonden är inte direkt 
kopplat till gården eller till Helena och Tomas, 
vilket innebär att det är praktiskt möjligt att sälja 
den delen av företaget en dag. 

- Helena hoppas att de en dag kan ha egna frysar i 
affärerna, något som är viktigt för exponeringen 
av glassen i affärerna. Men det finns också en 
logistikaspekt. Glassen måste hålla rätt temperatur 
hela tiden. Om glassen råkar smälta och fryser 
till igen kan dess kvalitet försämras och därmed 
varumärket. 

- Ur ett marknadsföringsperspektiv har Helena och 
Tomas skapat ett helhetskoncept. Glassen går att 
köpa hos återförsäljare och när en ny återförsäljare 
har köpt in glassen kommer Glassbonden och låter 
affärens kunder provsmaka. För att addera ett 
ytterligare värde till varumärket har Helena och 
Tomas valt att öppna ett glasscafé där kunderna 
kan få en totalupplevelse av företaget Glassbonden 
och se var glassen kommer ifrån. 
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Vad lär vi oss  
av berättelsen?
Glassbonden är ett exempel på ett landsbygds-
företag som väljer att utveckla sin befintliga 
verksamhet med en ny produkt, glass. De drar 
nytta av de resurser de har tillgång till, mjölken 
från fjällkorna. Två anledningar till att de valde att 
utveckla sin verksamhet var:  
1) Det var svårt att få ekonomi i endast
    mjölkproduktion. 
 2) De önskade organisera sin vardag så att de
     kunde finnas tillhands för sina barn. 

Ett liv på landet förutsätter en del pendling till 
aktiviteter av diverse slag, med en egen verksamhet 
hade de möjligheten att vara flexibla. Extra 
spännande med detta exempel är att de väljer 
att expandera genom att köpa en ny fastighet. 
På så sätt tar de inte samma risk som om de 
hade valt att bygga till hemma på gården. Den 
nyinköpta fastigheten kan, om behov finns, avyttras. 
Det är även spännande att de valde att anlita 
en reklambyrå som hjälpt dem utveckla deras 
varumärke. Lärdomar man kan dra är att det går att 
utveckla en verksamhet på landsbygden utan att 
man som företagare tar stora finansiella risker, samt 
det finns ett värde av att köpa in den kompetens 
man inte har. Slutligen är Glassbonden ett strålande 
exempel på hur man kan utveckla ett koncept som 
står på olika ben, dels genom att sälja sin glass 
genom återförsäljare, dels via det egna glasscaféet. 
Med glasscaféet adderar de ett värde till varumärket 
Glassbonden.
 

Att växa genom fastighetsköp 
Helena och Tomas funderade först på att utöka sin 
verksamhet genom att bygga till hemma på gården men 
då en fastighet i byn med en vidunderlig utsikt blev till 
salu, insåg de värdet av att förlägga glassproduktionen 
dit i stället. Skulle det inte fungera fanns möjligheten 
att sälja fastigheten. 

– Den vecka då beslutet faktiskt fattades hade jag 
ångest eftersom det var ett så stort steg. Samtidigt var 
vi båda övertygade om fördelarna. Vi satt på slänten 
bakom huset och såg på den underbara utsikten när vi 
bestämde oss. Därefter har ingen av oss känt speciellt 
stor oro inför framtiden, berättar Tomas

Huset från sextiotalet är välbyggt och rejält. 
Föräldragården ligger cirka tre kilometer bort. På 
gården finns fortfarande korna och ladugården kvar 
men kunderna som söker sig till Glassbonden kommer 
inte att komma in där, vilket paret upplever som skönt. 
Glassbondens kontor har också flyttats till den nya 
fastigheten, vilket innebär att Helena och Tomas måste 
förflytta sig för att komma till jobbet. 

REflEktionER
- En stor utmaning för företag på landsbygden är 

att det kostar ungefär lika mycket att bygga på 
landsbygden som i staden, samtidigt som värdet på 
byggnaderna på landsbygden ofta är lägre. Genom 
att köpa en redan befintlig fastighet kunde Helena 
och Tomas reducera den ekonomiska risken. 

- Att ha ett fysiskt avstånd till företaget kan vara 
värdefullt. Det gör det möjligt att skapa en fysisk 
såväl som mental distans mellan arbetsliv och 
familjeliv. 

- I och med att Helena och Tomas köpte en gård är 
det praktiskt möjligt för dem att en dag knoppa 
av glasstillverkningen och sälja detta affärsben i 
verksamheten. 

Bedriva företag på landsbygden 
Paret anser att det är en fördel att finnas nära en stad 
eftersom kontrasten till landsbygden då blir tydligare. 
När Umeåborna åker till Selet kommer de ut på landet. 
För de som bor i inlandet blir kontrasten inte lika tydlig.

REflEktionER
- Ofta när vi talar om landsbygden och företag 

på landsbygden gör vi det utan att mer konkret 
definiera vad vi menar med landsbygd. Att Selet 
ligger relativt nära Umeå innebär att det är möjligt 
för Glassbondens kunder att enkelt och snabbt 
besöka företaget. Kontrasten mellan stad och land 
blir tydlig och adderar ett värde till upplevelsen. 
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Foto: Daniel Johansson, bok till höger: Caroline Wigren
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Kvarnen i Hyssna drivs av Hans och 
Catharina. Deras tre döttrar är på olika sätt involverade 
i verksamheten. Fram till 1980 maldes mjöl och 
djurfoder här. Hans tillhör fjärde generationen inom 
familjeföretaget. Intill kvarnen finns även en såg där 
två heltidsanställda arbetar. 

Hans löste ut sina bröder från företaget och tog 
över tillsammans med Catharina. Hon var tidigare 
idrottslärare men har även erfarenhet av att ha arbetat 
inom bland annat serviceyrken. Catharina hade tidigt 
en vision om att ta till vara och utveckla kvarnens miljö 
genom att bland annat driva café. Det blev ett första 
steg i utvecklingen av företaget och man bestämde sig 
för ett miljötänk, att endast köpa in kravmärka råvaror 

Inledningsvis var caféet  
en biverksamhet

– Om inte kvarnens verksamhet, med café, 
restaurang, pensionat och konferensmöjligheter, 
kommit igång, hade nog inte sågen funnits kvar. 
Verksamheten har gett oss självförtroende att behålla 
sågen. Vissa av sågkunderna får vi via kvarnens 
verksamheter, berättar Hans.

Catharina bakar själv allt bröd och alla kakor. 
Hon har kontinuerligt tagit kurser i brödbakning och 
utvecklat verksamheten successivt. Det är också möjligt 
för kunderna som besöker kvarnen att köpa med sig av 
brödet hem. 

– Tidigt bestämde jag mig för att syssla med 
småskalig livsmedelsproduktion. Jag ville inte utveckla 
verksamheten till en industri, betonar hon.

REflEktionER 
- Kvarnen i Hyssna är ett familjeföretag i fjärde 

generationen, därmed hade Catharina och Hans 
tillgång till resurser i form av byggnader och den 
fysiska platsen.

- Catharina och Hans är två kreativa personer som 
såg möjligheter.

- Paret hade tillgång till något unikt – en såg, ett 
kulturarv.

- Det fanns en medvetenhet om hur de inte ville att 
företaget skulle utvecklas. 

Pensionatet
När caféet väl var etablerat började gäster att efterfråga 
möjligheten att arrangera fester på kvarnen, bland 
annat bröllopsfester. Detta innebar att en efterfrågan 
på övernattningsmöjligheter skapades. Som ett andra 
steg i verksamheten bestämde sig paret för att starta 
ett pensionat i den gamla smedjan. De första tankarna 
om ett vandrarhem övergavs efter att Göran Johansson, 
politiker från Göteborg, besökt kvarnen 2009. Han 

Kvarnen
i Hyssna
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och hans kollegor gav tips om att istället göra smedjan 
lyxigare, med toaletter på rummen, för att kunna vända 
sig till en mer medveten målgrupp av konferensgäster. 
För utvecklingen av pensionatet utsågs Hans och 
Catharina till Ullbaggevinnare.

 Pensionatets utseende har långsamt vuxit fram. 
Catharina har ritat och planerat det från grunden. 
Successivt har de löst utmaningar som de stött på. 
Till bygget har Hans och Catharina anlitat personer 
de känner från sina nätverk, bland annat har en smed 
hjälp dem med allt smidesarbete. För att behålla en 
luftig känsla använder de sig nämligen av glas och 
smide. Annars är trä av olika slag ett huvudmaterial. 
Olika träsorter används i de olika rummen och de olika 
rummen är uppkallade efter det träslag som använts. 
Väggarna i rummen är klädda med stående hyvlad 
träpanel. Allt är tillsågat i den egna sågen.

Totalt finns det åtta rum och sexton bäddar. På 
bottenvåningen finns det även konferensutrymme, ett 
kök samt en spaavdelning. Varje rum har egen toalett 
och på övervåningen har rummen även dusch. På 
gården finns det bastu, badtunna och jacuzzi. 

Gårdsbutiken
Catharina har under många år sålt kravmärkt sylt 
och saft på Kvarnen, men nu har den verksamheten 
utvecklats och gårdsbutiken är det senaste tillskottet. 
Den öppnades i maj 2012. Gårdsbutiken ligger i 
anslutning till bageriet och där är de egna bröden 
i fokus, de exponeras på hyllor på väggen ovanför 
disken. I butiken går det att köpa mjöl från den kvarn 

som Kvarnen i Hyssna handlar från. 
Från bröden har konceptet byggts ut. I butiken kan 
man till dessa köpa ostar och andra delikatesser. Här 
går det också att köpa kött från en bonde i Hyssna. 
Allt som säljs ska vara kravmärkt, närproducerat eller 
småskaligt. Det innebär att priserna blir lite dyrare 
men målgruppen som gårdsbutiken vänder sig till är 
de konsumenter som gärna betalar mer för kvalitet.

I butiken säljs även bakformar. Många av besökarna 
köper något i gårdsbutiken. Catharina berättar också 
att kunderna ofta köper det de bjuder på i butiken.

REflEktionER 
- Efterfrågan har styrt utvecklingen. Efter hand som 

man insett att kunderna önskat olika typer av 
tjänster har man utvecklat företagets olika delar.

- När man utvecklat konceptet har man arbetat 
för att skapa ett helhetskoncept som hänger ihop. 
Café, pensionat och gårdsbutiken är tre delar av en 
helhet. 

- Verksamheten har vuxit fram successivt, steg för steg. 
Handling och planering och ständigt utvärderande 
av verksamheten har varit i fokus samtidigt som 
man aktivt agerat. 

De anställda 
Kvarnen har en kock anställd på 75 procent och en 
person på 25 procent. Utöver dessa finns två personer 
som varit på kvarnen under en längre tid men som 
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inte har fast anställning. De är timanställda och antalet 
timmar varierar beroende på säsong.  Dessutom finns 
det arbete åt minst två säsongsanställda.

REflEktionER 
- När man talar om företag och entreprenörskap 

på landsbygden brukar svårigheten att rekrytera 
personal lyftas fram, Kvarnen i Hyssna visar att det 
är möjligt. 

Upplevelsen och värdskapet  
Under dagarna på kvarnen understryker både Hans och 
Catharina vikten av värdskapet, att alla som kommer 
dit som besökare blir sedda och väl bemötta.  

Det har tagit tid att skapa det företag som finns 
idag, en tid som enligt både Catharina och Hans har 
varit värdefull och viktig. Det innebär att allt har fått 
mogna fram. 

– Nu har jag den kunskap och erfarenhet jag inte 
hade när vi startade, säger Catharina

Hon hänvisar till arbetet med pensionatet och hur 
det fick mogna fram och blev det är det idag.  

 – I processen att låta något växa fram så stämmer 
man även av med kunden och efterfrågan, betonar hon.

Att gårdsbutiken ligger vägg i vägg med bageriet 
innebär att Catharina kan komma ut och berätta om 
brödet som man säljer. Det adderar ett stort värde till 
upplevelsen, menar Hans. 

– Catharina har öga för att skapa en helhet och hon 
är duktigt på färg och form, menar han. Det är viktigt 
att man hittar det man är bra på, hos sig själv och hos 
andra. Och att man sedan ger plats åt personer att göra 
det de är bra på, avlutar han. 

REflEktionER 
- Catharina och Hans funderar ständigt på hur kan 

utveckla sin verksamhet.

- I arbetat med sitt företag ställer de sig hela tiden 
frågan: Varför gör vi detta och vad vill vi? Detta för 
att inte bli farblinda utan göra något de verkligen 
tror på och kan stå för. 

Vad lär vi oss  
av berättelsen?
Berättelsen om Kvarnen i Hyssna är ett 
utmärkt exempel på hur en verksamhet 
utvecklas från att ha varit en kvarn och 
såg som funnits i århundraden, till att 
bli ett upplevelseföretag. Två kreativa 
entreprenörer har steg för steg omvandlat 
en kulturhistorisk byggnad till café och 
restaurang. Som ett andra steg byggde 
de ett pensionat. Även i skapandet av 
detta utgick de från en befintlig byggnad. 
Rummen är klädda i trä som har sågats 
till på sågen. Gårdsbutiken, där bröd 
och kakor från den egna butiken säljs, 
är nybyggd men i en stil som knyter 
an till de övriga byggnaderna. De olika 
”benen” skapar en helhet som är naturlig 
för kunden. Tack vare pensionatet är det 
möjligt att ha verksamhet även under 
hösten och vintern i form av konferenser.  
De når i och med detta en ny kundgrupp, 
företag och organisationer. Kvarnen i 
Hyssna visar hur två entreprenörer tänkte 
utanför ”boxen”, de såg inte en kvarn och 
en såg utan något helt annat, bortom det 
uppenbara. Dessutom är de duktiga på 
att förmedla berättelser till sina besökare, 
genom hemsida och broschyrer men även i 
mötet med kunderna på plats. 
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När Jenny och Johan Gille hade fått sitt 
första barn bestämde de sig för att lämna Göteborg 
för ett liv på landet. De var öppna för var de kunde 
tänka sig att hamna och sökte i trakterna kring Örebro 
och Eskilstuna, med önskan att komma lite närmre 
sina föräldrar som är bosatta på dessa orter. Det blev 
Lerbäck. 

– När vi första gången kom till Lilla Lerbäck en 
septemberdag 2001 visste vi att detta var hemma, 
berättar de.

De flyttade in i februari 2002. Gården, som 
fungerade som gästgivaregård redan på 1700-talet, har 

förutom boningshuset två flyglar. Det blev bestämt att 
Jennys föräldrar skulle hyra den ena flygeln för att ha 
som sommarbostad. På så sätt fick de visst ekonomiskt 
stöd vid köpet av huset. 

Johan och Jenny hade sedan tidigare bred 
teatererfarenhet och båda har arbetat flera somrar 
på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, där de också 
träffades sommaren 1996. Det var Jennys första sommar 
där och Johans andra. Under de första åren arbetade 
de båda som skådespelare. Åren 1998-2003 var Johan 
verksam som regissör på Astrid Lindgrens värld och 
2001-2003 även som teaterchef. Jenny fortsatte vara 

TeaterLerbäcks

Foto: Daniel Johansson
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teaterskola samt vid regilinjen på Institutet för Högre 
TV-utbildning i Göteborg. På Lerbäcks Teater arbetar 
Johan som regissör, manusförfattare och skådespelare.

REflEktionER 
- Entreprenörskap utvecklas ofta när vi står inför 

förändringar i livet.

- Ofta startar entreprenörer företag inom branscher 
där de varit anställda och har kontakter och 
kunskaper.

- De tre F:en - Friends, Fools and Family är viktiga 
när entreprenören/entreprenörerna skall skaffa sig 
resurser till sitt företag.

- Entreprenörer utgår ofta ifrån vad de kan när de 
skapar sitt/sina företag.

I samverkan med andra 
Johan och Jenny samarbetar med entreprenören Ulf 
Klasson som har ansvaret för all mat kopplad till 
Lerbäcks Teater. Han var också med från början och 
påverkade utformningen av Magasinets kök. När en ny 
meny planeras görs det i samverkan med de anställda 
på teatern. Även vinerna som serveras till menyn, 
provas ut gemensamt. Förutom arbetet med 
Lerbäcks Teater driver Ulf ett cateringföretag.  
Under försommaren planeras menyn för 
höstens föreställningar, vilket innebär 
att det skapas en kontinuerlig 
rutin. Lerbäcks Teater har blivit 
ett viktigt skyltfönster för 
hans eget företag då vissa 
gäster som kommer 
till teatern och äter 
Ulfs mat, blir 

verksam som skådespelare men ansvarade även för 
scenografi och rekvisita de sista två åren. När paret fått 
sitt andra barn, 2003, kände de att det inte var hållbart 
att pendla till Vimmerby över sommarmånaderna. 
Idag har de fyra barn.

2004 startade de teaterverksamheten på gården 
genom att spela Rasmus på Luffen. Föreställningen 
genomfördes på grusgången mellan gårdens båda 
flyglar. Inför sommaren 2005 byggdes en utomhusscen 
som under de första somrarna inte hade något tak, 
något som senare byggts till. Inför säsongen 2013 
kommer även läktaren att byggas om. Enligt Johan 
och Jenny var det friluftsscenen som gjorde att 
teaterverksamheten tog fart och företaget utvecklades. 

Hösten 2004 fick de förfrågan om de kunde tänka 
sig att spela teater på Lerbäcks Hotell, ett gammalt 
järnvägshotell från slutet av 1800-talet. Det innebar 
en möjlighet att även kunna spela på hösten, vintern 
och våren och i och med det började de olika delarna 
i företaget att falla på plats. Parallellt med det övriga 
arbetet på teatern skriver Johan de mordgåtor, farser 
och familjeföreställningar som spelas på Lerbäcks 
Teater. Detta gör han tillsammans med kollegan Peter 
Nyström. Efter att ha spelat pjäserna på den egna 
teaterscenen finns de tillgängliga för andra som vill 
spela dem, något som ger royalties. Också det är en 
viktig del inom företaget. 

Nästa stora steg i teaterns utveckling kom när Johan 
och Jenny insåg att hotellet var för litet för att ta emot 
all den publik som strömmade till. Samtidigt blev 
det klart att de dåvarande ägarna av Lerbäcks Hotell 
skulle trappa ned. Då föll det sig naturligt att Jenny 
och Johan valde att satsa på att bygga om magasinet på 
gården för att få en egen matsal med teaterscen och ett 
restaurangkök. De planerade lokalen ändamålsenligt 
med ljud och ljus för olika scener i matsalen och fick 
betydligt bättre utrymme än det de tidigare haft på 
Lerbäcks Hotell. 

– Vi fick på det här sättet full kontroll över 
verksamheten. Jag har aldrig tidigare kunnat föreställa 
mig att jag och Johan skulle ha en egen teater. Vi tänkte 
att det skulle vara alldeles för dyrt att bygga och driva, 
men det gick, säger Jenny.  

 Jenny är utbildad skådespelare på Skara Skolscen 
och har läst teater och konstvetenskap på 
universitetet. I början av 2000-talet utbildade 
hon sig även till waldorfpedagog. Hon gick 
två år på utbildningen men har aldrig 
arbetat som det. Kunskaperna om 
färg, form och om konsten att arbeta 
med olika material har hon dock stor 
användning av idag, i sitt arbete som 
scenograf, kostymör och skådespelare. Johan 
är sedan tidigare utbildad på Calle Flygare 

Foto: Caroline Wigren
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framtida kunder i cateringverksamheten. Ulf valde 
tidigt att inte vara anställd av Lerbäcks Teater eftersom 
det enbart innebär arbete under teatersäsongen, d.v.s. 
under hösten, vintern och våren. 

Lerbäcks Teater har även ett samarbete med hotellet 
PerOlofGården i lilla Lerbäck. Många som kommer 
för att se på teater önskar någonstans att bo och då 
finns hotellet på gångavstånd. Samarbetet med andra 
lokala företagare ger Johan och Jenny möjlighet att 
erbjuda ett helhetskoncept till sina gäster. 

REflEktionER 
- Genom samarbete med andra kan man erbjuda ett 

helhetskoncept. 

- Genom samarbetet med Ulf kan Jenny och Johan 
fokusera på kärnverksamheten, teatern. 

De anställda
Lerbäcks Teater har under vinterhalvåret tio personer på 
sin lönelista, inkluderat de som tar hand om servering 
och disk. Fem till sex skådespelare står på scenen 
under höst, vinter och vår. Skådespelarna har även hela 
ansvaret för serveringen. Under sommaren ges även 
flera barn möjlighet att delta som skådespelare, dels 

Johan och Jennys egna, dels andra barn från hela Örebro 
län som Johan och Jenny antingen har lärt känna via 
de teaterkurser de har gett genom åren eller genom 
auditions. Idag har Lerbäcks Teater två fast anställda, 
förutom Johan och Jenny. Det är Ulrik och Mathias. 
Gemensamt för de anställda på Lerbäcks Teater är att 
de allra flesta har arbetat på Astrid Lindgrens värld, 
vilket skapar en gemensam referensram.

På Lerbäcks Teater sätter man regelbundet upp nya 
produktioner som bidrar till att förändringar kommer 
naturligt. Arbetet är varierande då alla hjälps åt med allt. 
Under åren har man hittat sina speciella ansvarsområden. 
Mathias är till exempel ansvarig för det mesta som 
rör hemsida och bokningssystem. Han är självlärd 
programmerare och har byggt det bokningssystem som 
Lerbäcks Teater använder. Mathias har även skapat 
företagets hemsida på Internet. Tekniken på teatern, 
det vill säga ljus, ljud, filmer och annat ansvarar Johan 
för. Ulrik är ansvarig för att ta fram programbladen till 
respektive produktion, liksom för annonsförsäljningen 
kopplat till programbladen och Jenny sköter allt som 
rör kostymer. Hösten 2012 anställde de ytterligare en 
person, på halvtid. Det är Veronika som främst arbetar 
med det administrativa i företaget. En efterlängtad 
kompetens som kommer att underlätta för Johan som 
tidigare ansvarat för detta.  
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Vad lär vi oss  
av berättelsen?
När Jenny och Johan flyttade till Lerbäck hade 
de inga planer på att starta en egen teater. När 
de väl bosatt sig där såg de möjligheterna. 
Genom att använda sig av den kunskap de 
hade och sitt nätverk kunde de sätta upp sin 
första föreställning. De gjorde det utan några 
större investeringar. Den allra första sommar-
föreställningen var ett sätt att faktiskt och 
konkret undersöka vilka marknadsmöjligheter 
som fanns att spela teater i Lerbäck. De gjorde 
ingen marknads undersökning, istället erbjöd de 
den potentiella marknaden en konkret produkt, 
en föreställning. 

Det blev en succé och steg för steg har de 
därefter utvecklat sin verksamhet. De arbetar i 
samverkan med andra lokala entreprenörer. 
Tack vara detta samarbete har de möjlighet att 
satsa på sin kärnverksamhet, teatern. De 
erbjuder sina anställda något unikt, möjligheten 
att vara delaktiga i att driva en teater verksamhet 
med allt vad det innebär. Som anställd 
skådespelare på en institutionsteater får man 
främst spela teater. Det finns få teatrar på 
landsbygden i Sverige som drivs helt privat, och 
en stor utmaning för de båda entreprenörerna 
var att inse att det faktiskt var möjligt att driva 
en helt privatfinansierad teater verksamhet. 
Entreprenörskap handlar om att utmana 
existerande strukturer. Med de olika 
verksamhets benen har de lyckats skapa 
sysselsättning åt sig och sina anställda under 
årets alla månader.  

REflEktionER 
- Berättelsen visar att det är möjligt att attrahera rätt 

arbetskraft även när man driver en verksamhet på 
landsbygden.

- För att locka rätt arbetskraft är det värdefullt att 
veta vad man kan som andra företag inte kan 
erbjuda. 

Kompletterande verksamheter 
Samtliga fyra helårsanställda arbetar även med 
teaterverksamhet för barn. Inledningsvis anordnades 
terminsvisa kurser men allt eftersom insåg man 
att intensivkurser var att föredra. Nu anordnas 
höstlovskurser, en för yngre barn och en för äldre barn, 
totalt för 30 barn. Efter en vecka full av teaterövningar 
ges en föreställning på söndagen för föräldrar och 
anhöriga. Det händer att platserna tagit slut på grund 
av att alla barn som varit med tidigare år får en inbjudan 
och först till kvarn gäller. Hittills har grupperna varit 
fulla och barn har kommit ända från Dalarna för att 
delta. Priserna för intensivkurserna under höstlovet 
är 800 kronor per barn. Inkomsten täcker utgifterna 
för arbetet med kurserna men inte så mycket mer. 
Kurserna ger de genom Studiefrämjandet.

– Det är smidigt för då sköter Studiefrämjandet 
utskicken och anmälningar. Går man genom dem så 
får man den administrativa hjälpen, menar Jenny. 

Relationen med Studiefrämjandet är väl etablerad. 
Bland annat fick Johan och Jenny därifrån ett bidrag i 
samband med att man byggde magasinet. Sedan ett par 
år tillbaka arbetar Lerbäcks Teater även med ”Skapande 
skola” en verksamhet som bedrivs med pengar från 
kulturrådet. Våren 2013 kommer de även att arbeta 
med en skola i Motala, vilket innebär att kunskapen om 
Lerbäcks Teater sprider sig till Östergötland. Skolorna 
anlitar Lerbäcks Teater för detta och betalar Lerbäcks 
Teater för att de skriver material som eleverna arbetar 
med, samt för att de arbetar som pedagoger i skolorna.  

REflEktionER 
- Jenny och Johan har varit lyhörda för vad 

marknaden har efterfrågat och successivt utvecklat en 
verksamhet där de möter marknadens olika behov.

- Genom olika inriktningar på sin verksamhet har de 
skapat ett företag som ger dem sysselsättning året om.

- I sitt entreprenörskap skapar Jenny och Johan 
utrymme för tid och reflektion. Det finns en plan 
för verksamheten men strategisk utveckling är 
ständigt närvarande, när möjligheter dyker upp ser 
de hur dessa kan passa in i verksamheten.
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Landsbygdsnätverket har sedan 2009 delat ut priset Ullbaggen till de bästa satsningarna som  
gjorts inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet. Caroline Wigren-Kristoferson, docent 
i företagsekonomi och verksam vid CIRCLE, Lunds universitet och vid Malmö högskola har med 
hjälp av djupstudier tittat på vad vi kan lära av de som utnämnts till Årets landsbygdsföretagare 
2009-2011. I den här rapporten kan du läsa hennes slutsatser. 


