Linköping den 30 mars 2014
Tack!
Jag vill å hela projektteamets vägnar tacka för att vi fick förtroendet att
driva Grönovation Steg 1. Det har varit arbetsamt men oerhört givande.
Alla partners har visat stort engagemang. Allt som hade planerats gick
inte i lås, men vi tycker sammantaget att vi åstadkom mer än planerat.
Vår resa till Agritechnica i Hannover var en riktig höjdpunkt liksom våra
tre större konferenser. I bilaga till detta brev bifogas en lista i punktform
som illustrerat lite av vad vi tycker oss ha åstadkommut under steg 1. Nu
ser vi fram mot att kavla upp ärmarna inför Steg II av Grönovation.
Vänliga hälsningar

0708-21 29 49
per.frankelius@liu.se

Bilaga till brev:
Projektet Grönovation Steg 1 i punktform
KOMMUNIKATION FÖR BÅDE UTVECKLING OCH SPRIDNING AV
RESULTAT
• Kommunikationsplattform, inkl. namn, logo, vepor och typografi.
• Webbplatsen www.gronovation.com
• Utveckling av ett vidare nätverk vid sidan om partners (ca 160 personer,
däribland IBM, SSAB, Jordbruksverket och SmartPlanes AB.
• Informationsguide (början till)
• Bildbank som illustrerar problem, kontexter och innovationer inom gröna
sektorn.
• Prototyp till ”dialogskapande utställning” om innovationer i gröna sektorn
• Debattartiklar (se separat lista)
• Mediagenomslag (se separat information)
• Rapporter och böcker (se separat information)
EMPIRISKA STUDIER
• Enkät om innovationsbehov.
• Specialstudie om precisionsjordbruket (publ. i bok)
• Fallstudier av innovativa processer
– Tornby
– Amazone
– Borgeby Fältdagar 2013
– Comfort Rider
– Däck (innovaitonscase)
– Gothia-Cameleon
– Nordfarm Norrköping
– Slättäng (Jacob Bennett)
– Styrningsinnovationer
– Viktors app (Vreta-relaterat)
– Zetor
– Ölands skördefest sept 2013 (Christers bilder mm)
• Fallstudier av organiserade plattformar som stimulerar innovation
– Elmia Lantbruk
– Elmia Wood
– Mark 2013 Leonardsberg Norrköping 3 okt 2013
– Fallstudie: Agritechnica
• Aktionsforskning, påbörjade
– Peltorstudien, om spridning av en innovation (3M)
– Den optiska grisvågen (Åbylund, Svensk Mätanalys)
– Prognosverktyg för markens bärighet (SMHI)
• Aktionsforskning, planering gjord
– Teknikfabriken Ove Nyman
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– Silos och givare Toleforsfallet
– Patentharven
TEORI- OCH LITTERATURSTUDIER
• Detaljstudier av utvalda teorier och modeller
– Rogers diffusion
– Salters modell
– Uschers modell
• Litteraturstudie innovation/gröna näringar
METOD- OCH MODELLUTVECKLING
• Metodutveckling
– Observationsprotokoll för fallstudier på mässor
– Samtalsmall för användartester + processmodell med samtal, förberedelser
och platsbesök som ledord
• Modellutveckling
– Innovation-tradition-modellen
– Termometermodellen originalitet-instegsgrad
– Modell av framgångsfaktorer (spindeldiagram)
– Modell av innovativa processer (vidareutveckling)
• Begreppsutveckling
– Problematisering av användare (som kan vara både utvecklare och
användare)
– Problematisering av arbetsmiljöbegreppet (följd av Peltorstudien)
PERSONLIGA MÖTEN
• Medvetet förtrogenhetsbyggande (platsbesök mm)
• Dialogkonferenser
– Kick-off Vreta Kluster 28 oktober 2013
– Skara 17 december 2013
– Vreta Kluster 25 april 2014
– Se vidare rapporten Aktiviteter och delresultat i projektet Grönovation Steg I
VETENSKAPLIG PUBLICERING
• Vetenskaplig publicering
– Konferenspapper, SERVSIG, Grekland
– FEKIS, Lund (hållbar marknadsföring)
– Kapitlet i Flygboken om precisionsjordbruket
• Forskningsrapport, om projektets restlat.
FRAMTIDSFÖRBEREDELSE
• Skrivande av ansökan till Steg II
• Visionsarbete
– Idén ”Vadstena Observatorium för Gröna näringar”
– Databank över jordbrukets innovationer i modern tid
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PROJEKTLEDNING
• Formering av partnerskap (infosök, möten, samtal, förhandlingar mm).
• Planering av studier
• Administration
• Dokumenthantering elektroniskt och fysiskt arkiv.
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