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Rundabordssamtal med innovatörerna Lars Askling, Gothia 

Redskap och Eva Magnusson, Help & Rescue och Skogens Sköna 

Gröna  

Vem är du, var finns du, bakgrund, vad gör du idag och vad var din första 

innovation?   

Lars håller till mitt emellan Motala och Linköping. Han är uppväxt på en gård och är fortfarande 

kvar. På gården finns en teknisk verkstad och Lars innovationer har drivits fram av att han velat 

lösa de problem som han sett i jordbruket. Lars första innovation var en hjullyftare och därefter 

har han tagit fram systemet Cameleon, en ogräsharv för i första hand ekologisk odling. 

(www.gothiaredskap.se) 

Eva är från Jämtland och bor utanför Östersund. Eva har två företag. Det ena är Skogens Sköna 

Gröna, inom vilket hon utvecklar olika produkter från gran, bl. a. gransirap. Det andra är Help & 

Rescue, inom vilket hon tar fram innovativa lösningar för sjukvård och räddningstjänst. Hon 

startade Help & Rescue först och de har tagit fram produkter för bl a värmning,förflyttning och 

hygien. Företaget är världsunikt inom värmehållning av dropp. (www.helprescue.se) 

Vilka är flaskhalsarna i innovationsprocessen och vilket behov av support 

hade du haft glädje av? 

Eva menar att det inte är några problem så länge man kan göra arbetet själv. Svårigheterna 

uppstår i de delar som man inte behärskar. Det är svårt för en liten företagare att köpa in 

komptens från andra. Då behövs det pengar.  

Lars anser att det var stor skillnad mellan den förhållandevis lilla produkten hjullyftare och den 

större produkten Cameleon. Antalet delar i innovationen styr hur svårt det blir, och hjullyftaren 

var enklare att ta fram än Cameleon. Kapital spelar en viktig roll, men stöd behövs också i 

utvecklandet av en innovation till en produkt på marknaden. Små företagare kan behöva hjälp 

med marknadsföring, det är annars lätt att bli omkörd av större företag som tar fram liknande 

produkter. Man kan behöva hjälp både med affärsplaner specifikt och upplägg av marknadsföring 

generellt (det senare redan tidigt i processen). 

Småföretagare behöver ofta stöd i verifieringsprocessen, alltså utvecklingen från innovation till 

färdig marknadsprodukt. Innovatörerna har inte tid med det, så många innovationer kommer 

aldrig ut på marknaden.  

Eva menar att nischen för hennes värmeprodukt är så liten så att det bara handlat om att få tid 

att nå potentiella kunder. För de produkterna behöver hon inte hjälp med marknadsföringen. 

Men som innovatör kan man inte vara i köket, på kontoret och i kundmöten samtidigt. Då 

kommer man inte vidare i processen. Eva skulle vilja ha någon som hon kunde uppdra att ta fram 



informationsblad, ringa samtal m.m. Egentligen skulle hon önska att hon kunde anställa 

ytterligare en person i företaget, men till det finns inga ekonomiska resurser.  

Diskussion om befintliga stödmöjligheter till innovationssatsningar 

Det offentliga har gjort mycket för att underlätta för mindre företag. Ett exempel är 

verksamt.se, och kommunikationsinsatser pågår för att nå ut med information om vilka 

möjligheter och stöd som finns. Det finns också mycket pengar att söka, bland annat från 

Tillväxtverket. Varken Lars eller Eva har nyttjat verksamt.se och enbart sökt finansiering från 

Almi. Eva har också varit i kontakt med länsstyrelsen, men upplevde att hon ”bollades” mellan 

dessa bägge.  

En uppföljning borde göras av hur de som tagit del av de stödmöjligheter som finns uppfattat 

dessa och vilka kompletterande behov de ser.  

Man hör ofta att det inte är några problem att få finansiering bara man har en bra idé. Men 

riskkapitalister vill ha snabb avkastning, Almi har begränsade resurser och det kan vara svårt att få 

lån från banken för innovationer. Eva berättar att bankmannen på det lokala bankkontoret gärna 

vill låna ut pengar till dem, men att det finns ett motstånd mot den här typen av riskprojekt hos 

ledningen. Det finns många miljarder i strukturprogram som Vinnova m.fl. och generellt kan 

man nästan få hur mycket pengar som helst under förutsättning att man kan bidra med hälften 

själv. Men utan tillräckligt mycket eget kapital och/eller banklån är det svårt att få ta del av dessa 

pengar.  

Varken Lars eller Eva har försökt få finansiering genom Coompanion eller JAK-banken. De 

har dock större möjligheter att låna ut pengar till små riskprojekt än storbanker. Coompanion 

kräver dock att det är minst tre organisationer som samverkar.  

Både Lars och Eva menar att det krävs mycket dokumentation och det är många regler som ska 

följas om man ska få finansiering. Som företagare vill man inte ägna sig åt sådant. Lars anser att 

de många reglerna leder till att de som har kraft att söka pengar inte är de som behöver pengarna 

bäst. Enligt Lars skulle det vara ett bättre nyttjande av resurser att istället finansiera mindre 

företag och entreprenörer. De pengar som staten satsar skulle då ge högre och snabbare 

avkastning.  

Eva berättar att även om det kan kosta 5 miljoner att ta fram en produkt så behöver innovatören 

inte alla pengar på en gång, utan kanske bara 100 000 kronor och då framförallt i starten. De som 

arbetar på lokala bankkontor har koll på lokalbefolkningen och skulle kunna göra bra värderingar 

av vilka projekt som kan bli färdiga produkter. 

Undersökningar visar att merparten av de projekt som får finansiering drivs av män och att 

innovationerna sker inom mansdominerade områden. Man måste säkerställa att innovationsmedel 

används på ett bra sätt och diskutera hur man tänker kring riskkapital.  

Det är ofta större företag som deltar vid exempelvis konferenser om innovation, små företag har 

svårare att delta. Om man vill nå små företag får vi tillsammans fundera på hur det ska gå till.  

Vad utmärker en innovatör? 

Eva svarar att envishet är det mest utmärkande draget hos en innovatör. Det går inte att stänga 

av och sätta på kreativitet.  



Eva trodde aldrig att gransirapen skulle bli något. Det började som ett rent misstag. Nu har 

företaget två produkter på Systembolaget. De producerar lokalproducerad mat av hög kvalitet 

och Eva tyckte inte att den skulle serveras på papperstallrikar. Så då började företaget göra 

tallrikar av granspån också.  

Dessutom måste innovatörer se behoven från en annan vinkel än de som arbetar med frågan. 

Många innovatörer har ett ”bry oss om”-beteende, som driver dem att finna lösningar. 

Lars säger att en innovatör måste ha kunskap inom sitt område. Dessutom kan en innovatör 

aldrig vara nöjd – en person som tycker att saker och ting är bra som de är kommer aldrig vidare. 

En innovatör måste också kunna identifiera behoven. Även envisheten är en förutsättning. Lars 

hade ett lantbruk. När produkter som de behövde inom lantbruket inte fanns inte att köpa fick de 

ta fram dem själva. Från början var inte tanken att sälja produkterna, utan drivkraften var att de 

behövdes i den egna verksamheten.  

 
 
Så här kan vi delta i arbetet med EIP-Agri i Sverige (deltagarnas 
förslag) 
 
 Identifiera utmaningar/idéer: Lantbrukare, Högskolan Gävle, SLU, JTI, lantbrukare, KSLA, 

LRF, HS/HIR 

 Hitta personer till innovationsgrupper: Länsstyrelsen, LRF 

 Ingå i innovationsgrupp: lantbrukare, Högskolan, REG, JTI, HS/HIR, LRF, SLU 

 Ordna mötesplatser: Leader, Wimnet, länsstyrelsen, LRF Reg. (frivilligt), KSLA, HS/HIR, 
SLU 

 Ingå i rådgivande urvalskommitté: REG, KSLA, JTI 

 Nätverka i Sverige: Leader, Wimnet, LRF, ”Innovationsgruppen” 

 Nätverka i EU: Leader, Wimnet (f a Östersösamarbete), LRF, SLU 

 Informera om EIP: SLU-studenter 

 Visa på möjligheter till investeringsstöd och andra åtgärder: Lansstyrelsen 

 Samla och kategorisera kompetens: Leader 
 
 

 

 

 

 

Tips på webbplats: www.eunaradig.se 

 

 


