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Rekapitulering av projektet  

Grönovation: Nya koncept för att organisera 
användardrivna innovationsprocesser inom 
gröna näringar 
 
 
Här följer sammanfattning enligt projektansökan i maj 2013: 
 
I projektet ska utvecklas spetskunskap om hur innovationer kan stimuleras inom 
de alltmer högteknologiska gröna näringarna. Projektet kretsar kring nya organi-
seringsformer för innovation, där samspel mellan juridiska aktörer är centralt.  
 
En massiv ökning av livsmedels-, energi- och naturfiberbehov väntas under de 
kommande åren. Samtidigt ökar konkurrensen. Därtill kommer ökade miljökrav. 
Ekvationen ökad produktivitet, lönsamhet trots hård konkurrens och ökad mil-
jöhänsyn går inte ihop om man tänker traditionella arbetssätt och verktyg. Nya 
innovativa koncept är angelägna.  
 
Centralt är att inventera intressanta praktikfall som illustrerar innovationsproces-
ser. Vidare ska angelägna innovationsbehov inventeras.  
 
Vi ska också göra fältexperiment. Det kan handla om att plantera en nyhet hos en 
användare (t.ex. en lantbrukare) och sedan extrahera synpunkter och idéer från 
användaren. Projektet handlar alltså om att iscensätta utvecklingsprojekt där 
samarbete sker mellan utvecklare och användare. Dialogen mellan utvecklare och 
användare förväntas handla om behov, erfarenheter från tester och inte minst 
tankar kring hur en viss nyhet borde vidareutvecklas för att fungera i använda-
rens miljö. Att finna bästa möjliga kommunikationsformer är en central del, och 
inkluderar framtagning av dialoginstrument (modeller för semistrukturerade 
intervjuer och principer för visuell dokumentation).  
 
Kort sagt innebär projektet att utröna och pröva nya sätt att driva fram innovat-
ioner inom jord- och skogssektorn för att sedan dra ut generella lärdomar som 
bl.a. kan bilda grund för en ny mer principiell modell eller teori.”  
 



2 
 

I ansökan fastslås också följande: ”Projektet kommer att drivas via aktivitetsare-
norna Vreta Kluster, Green Tech Park och AgroVäst, som är värdefulla samver-
kansstrukturer.” 
 
Fundera gärna över vilka projekt och aktiviteter du önskar att vi prioriterar under 
Steg 1. Exempel på aktiviteter under steg 1som vi diskuterat är: 
 
• Inventera exempel på innovationer inom gröna näringar i modern tid och glo-

balt 
 
• Inventera synen på vilka innovationer som varit viktigast enligt svenska aktö-

rer inom de gröna näringarna 
 
• Inventera områden där innovation borde ske (olösta problem/oexploaterade 

möjligheter) 
 
• Inventera synen på nyckelfaktorer för framgång för att driva fram innovation 
 
• Initiera ett antal försöksprojekt för tester och utveckling a principiellt nya kon-

cept 
 
• Etablera en forskningsplattform 
 
• Stärka relationen mellan projektets parter 
 
Som sagt: Det är bara exempel.  
 

 


