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Längtan efter kundkontakt och passionen för ekologisk odling – det var  
drivkrafterna när Mia Jonson skapade sin närmast unika marknadslösning. 
Idag levererar företaget Lilla Labäck sina produkter direkt till butik utan  
några mellanled.

Text: Jakob Hydén. Foto: Sven-Olof Ahlberg och Mia Jonson

44-åriga Mia Jonson har ända sedan ung-
domen haft ett stort intresse för ekolo-
gisk grönsaksodling. Därför var det ett 
självklart val när hon och maken Jan-Åke 
Nilsson 2002 köpte gården Lilla Labäck 
utanför Lidköping, arrenderade tio hektar 
och startade egen verksamhet i livsmedels-
branschen.

– Jag brann verkligen för odlingen och 
hade inte funderat så mycket på försäljning 
och marknadsföring. När jag skördade mina 
första kilon med sparris visste jag egentli-
gen inte vad jag skulle göra med dem. Men 
så fick jag till ett möte med den lokala ICA
handlaren och när han såg varorna sa han 
direkt att han ville ha så mycket som jag 
kunde producera, berättar Mia Jonson.

Lyckat samarbete

Det där första mötet blev startpunkten på 
ett mycket lyckat och på många sätt unikt 
samarbete. 

– Det bygger helt och hållet på tillit. Jag 
levererar själv varorna till butiken varje 
morgon, packar upp allt och ordnar med 
skyltning. Jag har en egen liten avdelning 
som jag sköter i stort sett på egen hand.

När Lilla Labäck har större kvantiteter av 
någon grönsak säljer ICA-butiken enbart 
dessa ekologiska och närodlade produkter. 
Trots att priset är högre än om varorna hade 
odlats konventionellt eller importerats.  

Den lokala odlarens närvaro i butiken har 
blivit en smärre succé och försäljningen 
omsätter idag runt en miljon kronor årligen 
i en enda butik. För Mia Jonsson har den 
enkla men innovativa marknadslösningen 
inte bara inneburit en ekonomisk grund att 
vila företaget på utan också ett sätt att få 
den kontakt hon alltid har önskat med de 
som faktiskt äter hennes grönsaker.

Tät kontakt med kunderna

– Jag står ju där i affären med mina gum-
mistövlar varje morgon, folk känner igen 
mig och vill gärna prata. Jag får så otroligt 
mycket feedback och kärlek som jag aldrig 
skulle ha fått om jag levererade till en gros-
sist. Många följer oss också på Facebook. 
Där kan vi skriva att ”nu skördar vi vaxbö-
norna, de finns i butiken om två timmar”, 
berättar Mia Jonson som ser positivt på de 
möjligheter som det nya innovationsstödet 
innebär.

– Tidigare har vi inte sökt stöd i någon 
större utsträckning, men om man kan få 
hjälp av en innovationssupport så är det 
absolut intressant. Vi har många idéer 
och det finns fortfarande mycket kvar att 
utveckla i vår verksamhet, särskilt när det 
gäller ogräsbekämpning.

Odlaren Mia Jonson levererar själv sina ekologiska 
grönsaker till den lokala ICA-butiken och ansvarar 
för uppläggning och skyltning. Den innovativa 
marknadslösningen har gett henne en unik kontakt  
med kunderna.

Sparris har blivit Lilla Labäcks stora profilprodukt.

Mia följde sitt hjärta  
– och hittade innovativ marknadslösning



LEDARE

”Hjärtat och själen i det vi gör 

är kreativitet och innovation.”

– Bob Iger 

Text: Jakob Hydén. Foto: Håkan Eriksson

Leader kan med sitt stora kontaktnät 
spela en viktig roll för att bilda framtidens 
innovationsgrupper. Det menar Marion 
Eckardt, verksamhetsledare för Leader 
landsbygd och Leader kustbygd i Halland.

– Jag tror leader kan vara en hjälpmotor i 
innovationsnätverket. Vi kan ju processerna 
och vet hur man får flera att dra åt samma 
håll. Dessutom har vi ju meganätverk.  
Jag har bara i mina egna lag jättemånga 
kompetenser och självklart är detta en stor 
potential som vi bör använda på bästa sätt, 
säger Marion Eckardt.

Det finns flera leaderområden som enligt 
sina nya strategier ska arbeta för innova-
tioner i jordbruks- och trädgårdsnäringen. 
Marion Eckardt tror att leader kan bli en 
positiv kraft för innovationsarbetet och 
ser positivt på de nya möjligheterna att ge 
direkt företagsstöd. 

– Sedan ska man också kunna utnyttja 
stödet för att arbeta med innovativa idéer 
vilket jag tror är en bra modell. Det finns 
jättemycket engagemang ute i bygden och 
det måste vi ta vara på. Jag tror och hoppas 
att leader kan bidra till att främja innova-
tionsarbetet, inte minst inom lantbruket.

Leader kan vara 
en hjälpmotor

Marion Eckardt tror att Leader kan vara en tillgång 
i innovationsarbetet med sina stora kontaktnät.

Innovationer på landsbygden behövs
Just nu är vi enligt mitt tycke inne i en av årets absolut vackraste tidpunkter. Naturen 
har vaknat till liv och vi överöses av en fantastik grönska. På landsbygden händer 
det mycket på fälten. Bakom allt detta finns det personer som vill göra allt för att den 

svenska lands bygden ska finnas på kartan även i framtiden, 
våra lantbrukare vilka många också är innovatörer. För att  
möjliggöra att de och andra som har idéer de vill utveckla,  
satsas det nu stort på innovationer inom landsbygds-
programmet, 440 Mkr är avsatt för detta ändamål.

För att kunna vara med och konkurrera nu och möta 
framtidens utmaningar inom jordbruks- trädgårds- och 
rennäringen är denna satsning mycket välkommen. En 

innovation kan definieras som en ny idé. Ofta tänker 
man sig en innovation som en ny produkt men det kan 

ju vara så mycket annat till exempel en ny affärsidé, en ny 
tjänst eller en ny process. 

Landsbygdsnätverket har ock så här en  
viktig uppgift. Initialt har mycket arbete 

lagts ned på att sprida information om 
programmets möjligheter till poten-

tiella stödmottagare och för att under-
stödja erfarenhetsutbytet samt främja  

bildandet av innovationsgrupper. 
För genomförandet av satsningen 
behövs olika former av rådgivning, 
information, inspiration, kontakt-
skapande och andra typer av 
innovationsstödjande tjänster. 
Landsbygdsnätverket kommer 
att för detta syfte ha en grupp 
ämneskunniga personer som 
bildar en så kallad innova-

tionssupport. Mer angående 
detta arbete går också att läsa 

om på vår hemsida.

Det är min förhoppning att de pengar som 
nu satsas ska ge ett positivt avtryck på vår 
svenska landsbygd.

I det här nyhetsbrevet fokuserar vi på hur 
vi inom Landsbygdsnätverket på olika sätt 
arbetar med innovationer. Hoppas ni får 
en trevlig läsning.

Peter Melin, Jordbruksverket 
Ordförande för Landsbygdsnätverkets 
styrgrupp

Landsbygdsnätverket 
önskar er en skön sommar!
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Ny satsning  
unik möjlighet för innovatörer
Text: Jakob Hydén. Foto: Cecilia Ryegård

Det nya landsbygdsprogrammet innebär en kraftfull satsning på innovation. 440 färska miljoner gör det möjligt 
för aktörer inom lantbruksnäringen att för första gången utveckla sina innovationer på betald arbetstid. 

Det våras för uppfinnarna på landsbygden! 
Från och med september finns det pengar 
att söka för den som har stött på en  
utmaning och har en idé om hur den ska 
lösas. Under den kommande femårsperio-
den ska 440 miljoner kronor delas ut till 
innovationsgrupper inom jordbruk, träd-
gård och rennäringen.

Betald arbetstid

– Det är en fantastisk möjlighet och helt 
unikt. För första gången kan man arbeta 
med en utmaning som kanske kan bli en 
innovation på betald arbetstid istället för 
på kvällarna. Den typen av stöd har inte 
funnits tidigare, säger Inger Pehrson som 
är samordnare för innovationsnätverket 
inom Landsbygdsnätverket.

Stödet består av två delar. Först kan man 
ansöka om ett så kallat gruppbildningsstöd 
på antingen 50 000 kronor eller 80 000 
kronor. Om det beviljas har man möjlighet 
att sätta ihop en innovationsgrupp och göra 
en projektplan för själva genomförandet 
av projektet. En innovationssupport finns 
till hands för att bistå i arbetet, såväl före 
ansökan som under planeringsarbetet.

Blandade kompetenser

För genomförandedelen kan grupper  
beviljas upp till 100 procents finansiering. 
Innovationsgruppen ska bestå av olika 
kompetenser, både från teori och praktik.

– Det är också en väldigt stor fördel. Som 
innovatör får man möjlighet att jobba till-
sammans med handplockade personer som 
har samma intresse och besitter kunskaper 
i ämnet. Hela tanken med innovations-
grupper är suverän, säger Inger Pehrson.

Stödet är inriktat mot fem olika fokus-
områden: konkurrenskraft och lönsamhet, 
korta leveranskedjor och djurvälfärd, miljö 
i jordbruket, energieffektivisering och för-
nybar energi samt att minska utsläppen av 
växthusgaser och ammoniak.

”En fantastisk möjlighet” säger Inger Pehrson om det nya innovationsstödet.  
440 miljoner kronor ska delas ut under de kommande fem åren.

Värna marken

Stora utmaningar väntar de gröna näring-
arna i Sverige och resten av Europa, menar 
Inger Pehrson.

– Inom jordbruket och även på trädgårds-
sidan är den stora utmaningen att värna 
marken, jorden är ju den viktigaste resursen 
för livsmedelsproduktionen. Men hur ska 
vi kunna öka livsmedels produktionen utan  

att använda kemikalier som kan ge resistens-
problem eller kommer ut i grundvattnet? 
När det gäller djurhållningen så handlar 
det bland annat om att hitta kostnadseffek-
tiva byggnadslösningar som ändå uppfyller 
kraven på god djuromsorg. I Sverige har vi 
hittills byggt på ett sätt som gör det svårt  
att få ekonomi i verksamheterna.



MEDLEM HAR ORDET

Det är uppfinningar och principiellt nya idéer 
som innovationer bygger på. Och en innova-
tion blir först till då en acceptans skett på 
marknaden och efterfrågan uppstått. Enkelt 
uttryck, när fakturan för första gången  
skickats. Innan dess ingen innovation.

Vägen till innovation är ofta lång och 
kantad av utmaningar. Under utvecklings-
tiden, ofta kallad såddfasen, som vi ser att 
ett stort tomrum finns att fylla med hand-
ling och åtgärder. Idag stannar alltför många 
goda uppfinningar vid just utvecklingssta-
diet beroende på en mängd av faktorer. 

Innovationssatsning som Landsbygds-
nätverket samordnar tycker vi är en av 
de mer intressanta på länge. Varför det?  
Jo, vi ser perspektiv som utgår från en gräs-
rotsnivå och inte ett avsändarperspektiv. 
Genom att förstå utmaningar Sverige står 
inför har satsningen tagit höjd för att resul-
tat ska komma genom en bred samverkan 
mellan aktörer och utvecklingsresurser,  
hos oss kallade uppfinnare. 

Programmet har identifierat vikten av att 
få med förmågor som klarar av att tänka 
utanför det normala. Här är det lätt för oss 
att säga, de finns hos oss! I vår organisa-
tion är kreativiteten och utvecklingslusten 
enorm. Ge oss en utmaning, låt oss bita i 

ett problem och vi spinner loss. Det är då vi 
fungerar som allra bäst. 

Vår bild är att de mest lyckade innova-
tionerna har haft ett team som samverkat 
runt ett problem eller utmaning. Men så ser 
inte riktigt verkligheten ut idag. I dagens 
innovationsstödsystem finns givna ramar 
hur något kan bli till en innovation. Ramar 
som sällan passar uppfinnaren då dennas 
drivkraft och talang är just idégenerering 
och problemlösning. Inte att starta eller 
driva företag, ta hela idén själv till markna-
den osv. 

För att kunna vara i ett team står oftast 
uppfinnaren med största risken och utan 
inkomst under utvecklingsskedet. Och så 
även lång tid efter det. Våra studier visar 
att just uppfinnaren är den som får ta del 
av inkomstkakan allra sist. Så är läget idag 
och vi arbetar för en förändring. Därför 
stämmer vårt engagemang så väl in med 
Landsbygdsnätverket. 

I de innovationsgrupper som prog ram-
met stödjer kommer uppfinnare kunna vara 
med – och få betalt för sitt eget arbete. Det 
är helt unikt!

Uppfinnaren kommer också att jobba 
ihop med människor som har komplet-
terande kompetenser och som med nya 

infallsvinklar bidrar till att det blir just  
en innovation. Det stämmer bra överens 
med hur våra erfarenheter säger att det 
måste fungera. 

Från och med 2015 arbetar vi med 
in riktning ”innovation på lika villkor” – 
därför är vi medlemmar i Landsbygdsnät-
verket och ser fram emot att vara med. 

Malin Mohr, Informationsansvarig  
Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen  
organiserar Sveriges uppfinnare  

sedan 1886. 
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Alla innovationer 
startar som en idé

 
HUR MAN SKYDDAR SIN IDÉ
För att förhindra att andra utnyttjar den idé eller lösning som du kommit fram  
till finns olika slags rättsliga skydd. De ingår i den så kallade immaterialrätten 
och ska skydda den kunskap som idén eller lösningen bygger på. Ofta används 
förkortningen IPR, Intellectual Property Rights. 

Patent ger skydd för en teknisk idé. Det kan vara en produkt, en metod eller 
använd ningen av dessa. Patent måste registreras och i Sverige görs det hos 
PRV, Patent- och registreringsverket. Villkoret för ett patent är att det är en helt 
ny lösning som inte tidigare är känd och att den skiljer sig märkbart från andra 
lösningar. Den ska också gå att tillverka och använda inom aktuellt område.

Designskydd är ett skydd för nyhetens utseende, varumärke och symbolen för  
ett företags produkter eller tjänster. Läs mer på PRV:s hemsida www.prv.se  
eller Svenska Uppfinnarförenings lättillgängliga innovationsskola på  
www.innovationonline.se.
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Lantbruksdelen av EIP – Europeiska  
Innovationspartnerskapet – är en av fem 
innovationssatsningar på EU-nivå som 
drog igång 2013. Syftet är att skapa ett kon-
kurrenskraftigt och hållbart lantbruk och 
samtidigt bygga broar mellan forskning, 
rådgivning och praktisk verksamhet inom 
lantbruksnäringen. 

– Det är en tuff utmaning att svara upp 
mot efterfrågan av livsmedel, foder, fiber, 
biomassa och biobaserade material och 
samtidigt beakta våra miljöproblem och 
klimatförändringar. En huvudnyckel är 
att stärka innovationen inom lantbruks-
näringen. EIP-Agri är ett viktigt steg i 
den riktningen, genom att skapa ett Euro-
peiskt nätverk och möjliggöra ett utbyte 
av både kunskaper och erfarenheter inom 
forskning och praktik. Det gäller att iden-
tifiera problem men också att se möjlig-
heterna, säger Inger Pehrson, samordnare 
för svenska innovationsnätverket inom  
Landsbygdsnätverket.

Kansli stöttar

– En viktig uppgift är att uppmärksamma 
forskningen på de behov som finns i prak
tiken. Forskarna är ofta besjälade av sina 
specialämnen och funderar kanske inte 
alltid över hur resultaten kan användas i 

praktiken eller hur de ska spridas, säger 
Inger Pehrson.

EIP-Agri på europanivå har ett kansli, 
ServicePoint, som finns till för att stötta 
och serva alla de nationella satsningarna. 
Av vikt är de fokusgrupper som skapats för 
prioriterade ämnesområden. I dessa samlas 
20 experter från olika länder med olika 
utgångspunkter och erfarenheter, men 
med gemensamt intresse för ett specifikt 
område – exempelvis jordbruk med höga 
natur värden eller gödslingseffektivitet i 
trädgårdsodling. Fokusgrupperna består 
vanligen av forskare, lantbrukare, rådgivare 
och andra relevanta aktörer som träffas vid 
två arbetsmöten med för- och efterarbete.

Teoretiker och praktiker

Ann-Charlotte Wallenhammar som är 
forskningsledare på Hushållningssällskapet 
är med i den fokusgrupp som handlar om 
jordbundna sjukdomar.

– När jag fick inbjudan tvekade jag inte. 
Det är precis detta jag jobbar med och 
brinner för. Jag tycker att hela uppläg-
get fungerar utmärkt och både hoppas 
och tror att vårt arbete så småningom 
kommer utmynna i konkreta projekt som 
gynnar näringen, säger Ann-Charlotte  
Wallenhammar som särskilt uppskattade  

Sverige aktiva i europeiska 
innovationspartnerskapet
Text: Jakob Hydén. Foto: Lars Lundh

Kraftigt ökade behov av livsmedel och foder – samtidigt hårdare krav på miljöhänsyn och minskade utsläpp. 
Det är den svåra ekvation som EU vill lösa med hjälp av innovationssatsningen EIP-Agri.

 ”När jag fick inbjudan tvekade jag inte en sekund” 
berättar Ann-Charlotte Wallenhammar som ingår i 
EIP-Agris fokusgrupp om jordbundna sjukdomar.

Förhoppningen är att EIP-Agri ska leda till att fler forskare uppmärksammas på de behov som finns i praktiken

att erfarenheterna i gruppen är så vitt skilda.
– Jag gillar att det är både teoretiker och 

praktiker med. Man vill ju att forskningen 
ska komma till nytta. På våra möten har det 
varit flera odlare med, de höll hög profil 
och tillförde intressant information. Det är 
ju de som vet hur det fungerar i praktiken.

Svenska innovationsnätverket

På motsvarande sätt som på europanivå 
genomförs nätverksaktiviteter på svensk 
nivå. Framför allt för att få igång bra inno-
vationsgrupper. 

Läs mer om det svenska innovations-
nätverket som är en del av Landsbygdsnät-
verket på www.landsbygdsnätverket.se 



Följ oss även på internet:
www.landsbygdsnatverket.se
facebook.com/landsbygdsnatverket
Twitter: @landsbygdsnatve

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB
För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig på www.landsbygdsnatverket.se
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Drivhuset Skaraborg, som är en mötesplats 
för entreprenörer, har under ett antal år 
anordnat 24 timmars innovationsrace för 
studenter. Ett innovationsrace innebär att 
man gruppvis under en kort begränsad tid  
tar sig an och försöker hitta lösningar  
på konkreta utmaningar inlämnade av  
olika företag. 

Den 5 mars i år var det dags för ett  
särskilt lantbruksinriktat race, arrangerat 
i samverkan med Agroväst. Kärntruppen  
i racet var ett gäng blivande agrotekniker 
på BYS, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. 
De bildade grupper tillsammans med stu-
denter som bland annat läste systemveten-
skap, industriell ekonomi, socialpsykologi, 
design och dataspelsprogrammering. 

Hos de senare var kunskaperna om jord-
bruk så gott som obefintliga när racet star-
tade.  Alltsammans ägde rum på en fritids-
gård i Skövde.

Ogräsbekämpning och mjölkreklam

Utmaningarna som grupperna fick ta tag 
i var inlämnade av bland andra Agroväst, 
JTI, RA Detect och NCC och handlade om 
exempelvis nya marknadsföringssätt för 
mjölk respektive ett nytt redskap, kommu-
nikation på ett stort lantbruksföretag och 
hur man skulle kunna använda hett skum 
för ogräsbekämpning.

På förmiddagen den 6 mars fick grup-
perna presentera sina innovativa förslag för 
såväl beställarna, de företag som lämnat 
in utmaningarna, som en jury. Juryn utsåg 
en segrare bland de duktiga grupperna 
där såväl originalitet, marknadsanalys och  
presentation vägdes in. 

En av deltagarna var blivande agrotekni-
kern Frida Andersson från Grästorp.

Bra upplägg

– Det var superroligt. Upplägget var 
väldigt bra. Trots att vi inte kände varandra 
”klickade” alla grupperna. Vi jobbade med 
våra utmaningar och testade idéer på våra 
nätverk via telefon och mail. Samtidigt fick 
vi en utbildning i gruppdynamik och lärde 
oss hur innovationsprocessen fungerar.  
Jag har stärkt min självkänsla och det var 
fantastiskt roligt att se hur mycket de andra 
lärde sig om jordbruk på så kort tid, säger 
Frida Andersson. 

I Sverige utvecklades innovationsracet  
som arbetssätt av professor Kaj Mickos,  
Innovation Plant. Hans koncept, 72 timmars  
innovationsrace, användes till exempel 
mycket framgångsrikt under Almedals-
veckan 2009. Då var målet att på utsatt tid 
gå från problem eller utmaningar inom livs-
medelsområdet till innovationer som går att 
patentera. Man lyckades. Racet resulterade i 
flera tekniska uppfinningar, nya livsmedels-
produkter utifrån svenska råvaror och nya 
varumärkeskoncept och tjänster.

Studenter löste 
lantbruksproblem 
under 24 timmar
Text: Inger Pehrson. Foto: Inger Pehrson

Marknadsföring för mjölk, ogräsbekämpning med skum och effektiv kommunikation på ett stort 
lantbruksföretag. Det var några av utmaningarna som ett antal västgötska studenter hade att 
tampas med vid ett innovationsrace med lantbruksinriktning i våras.

Elin Deurells grupp vann tävlingen om bästa 
idé med sin mjölkflaska.

En av deltagarna var blivande agroteknikern 
Frida Andersson från Grästorp.

Trötta deltagare under det 24 timmar 
långa innovationsracet.




