
Nominering till Ullbaggegalan 
 

Kategori: 

Nya affärsmöjligheter på landsbygder 

Namn: 

Utsikt Affärsutveckling AB, Erika Ekesbo Andrén 

Motivering: 

Erika har målinriktat och energiskt sammanfört mentorer och adepter inom de gröna näringarna på 

ett sätt som överträffat alla förväntningar. Klockrena matchningar har lett till att adepterna har 

utvecklat sina företag på landsbygden, breddat sina kunskaper och utökat sina nätverk. Med bravur 

har Erika skapat engagemang hos både mentorer och adepter.  

Läs mer om upplägget här  

Konkreta resultat: 

Jordbruksverket har talat med flera av både mentorerna och adepterna. Samtliga vittnar om att 

Erikas mentorprogram har varit till stor hjälp för deras företagsutveckling. Bland annat har deras 

strategiska tänkande lyfts till en helt ny nivå. Som exempel kan nämnas är adepten och jordbrukaren 

Gustav Hilmér, som har avslutat sitt mentorår, berättade att han har insett vikten av aktiv 

avtalsuppföljning i sitt företag. Efter mentoråret har han sett över flera av sina avtal för att stabilisera 

verksamheten. Ett annat exempel är adepten och nötköttsproducenten Sven Claesson, som sprudlar 

av idéer. Han har genom sin perfekta mentormatchning fått hjälp med att tänka strategisk över vilka 

idéer han ska satsa på. Istället för att ”dundra på”, har han lärt sig att bromsa ner och strategiskt 

välja vilka ben han ska stå på. Detta har visat sig vara framgångsrikt. Dessa är endast två av många 

goda exempel. 

Erika har fokuserat på att ha ett stort antal gemensamma träffar med studiebesök och föreläsningar. 

Träffarna har använts för att nätverka och på så vis har adepterna etablerat kontakter som de har 

haft stor nytta av i sitt företagande. Erika har hittills sammanfört 40 par och har ytterligare 40 nya par 

på gång som ska starta upp sina mentorår hösten 2019. 

På lång sikt kommer, med största sannolikhet, Erikas mentorprogram att ha satt avtryck i de gröna 

företag som har deltagit. Långsiktigt kommer dessa att kunna bedriva hållbara och 

konkurrenskraftiga företag som är lyhörda för marknadens svängningar och bidrar till en levande 

landsbygd där fler kan leva och verka.   

Jordbruksverket har nyligen uppmärksammat Erikas goda arbete som vi sammanfattat i en kort 

artikel 

Bakgrund och målgrupp: 

Jordbruksverket uppmärksammade att det fanns ett behov där unga och nya företagare inom 

jordbruk- trädgård och rennäringen kunde träffas och dela erfarenheter och införskaffa ny kunskap. 

Målgruppen saknar i många fall betalningsförmåga för att på egen hand kompetensutveckla sig. 

Därmed var det viktigt att satsningen skulle bli kostnadsfri för adepterna. 

Landsbygdsutvecklingsenheten på jordbruksverket sökte projektpengar för att starta upp 

mentorprogram i hela landet. Vi upphandlade leverantörer som utför detta åt oss, där Erika är en av 

fyra leverantörer. Den ursprungliga tanken var att nå unga företag som ville utvecklas eller starta upp 

sin verksamhet. Erika har lyft mentorprogrammet till en ytterligare nivå där hon kommer att starta 

ett program med inriktning ägarskifte, som startas till hösten. Ägarskiftesfrågor präglas ofta av 

http://utsiktaffarsutveckling.se/wp-content/uploads/2019/04/Folder-Mentor-H%C3%A5llbara-Ledare-2019_rev-190401.pdf
https://eufonder.se/aktuellt/artiklar/artiklar/2019-04-02-mentorprogammet-gor-succe-i-hela-landet.html
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komplexitet och fokus är många gånger på juridiken. De mjuka värdena, som är minst lika viktiga, 

glöms ofta bort. Genom Erikas program kommer dessa värden att få chans att ta plats.  

Geografisk täckning: 

Erikas mentorprogram täcker upp Halland, Västra Götalands och Värmlands län. 

Tidsperiod: 

Efter att upphandlingen blev överprövad startade Erikas avtal 15 maj 2017 och kommer tidigast att 

avslutas hösten 2020. Om Jordbruksverket utnyttjar sitt optionsår kommer avtalet att förlängas 

ytterligare.  

Vilken fond: 

Landsbygdsprogrammet 

Vilken myndighet beviljar projektet: 

Jordbruksverket 

Koppling till programmålen: 

Erikas mentorprogram bidrar i första hand till att uppfylla mål a och c. Erikas mentorprogram 

fokuserar på affärsutveckling och hållbart ledarskap. Genom den kompetens som adepterna får via 

programmet kan företagarna utveckla sina företag på ett strategiskt och hållbart sätt. Detta skapar 

konkurrenskraftiga företag  inom jordbruk- och trädgårdsnäringarna som skapar sysselsättning i 

regionen. Till viss del behandlas även mål b. När Jordbruksverket gjorde ett besök hos Erikas 

gemensamma träff var denna förlagd hos Material Connexion i Skövde. Föreläsningen och 

diskussionerna handlade till största del om vilka biprodukter som adepterna har på sina gårdar och 

hur man kan hitta en ny marknad för dessa. 

Kontaktperson för nominerat förslag: 

Erika Ekesbo Andrén, 070-314 31 89, erika@utsiktaffarsutveckling.se 

Ditt namn och myndighet: 

Thomas Dalkvist & Lina Edvardsson, Landsbygdsutvecklingsenheten Jordbruksverket 

E-post: 

thomas.dalkvist@jordbruksverket.se lina.edvardsson@jordbruksverket.se 
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