
Steg 1, förstudie



Projektidé steg 1 + 2

Syftet är att 

designa skarpa processer inom multidisciplinära 

team för att idéer, utifrån utmaningar som 

identifierats av aktiva lantbrukare (”gräsrotsnivå”), 

ska kunna skalas upp till innovationsprojekt med hög 

relevans och nytta för näringen.
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Arbetssätt

• Tidsanpassat efter lantbruksåret, 
dvs uppehåll vid sådd och skörd

• Enbart digitala aktiviteter

• Kombination av individuell 
lotsning/coaching och 
strukturerad coachning från 
övriga deltagare (HIR-metoden).

• Omedelbar ihopkoppling mellan 
idébärare och spetskompetens /  
forskning för ett första ”light” utlåtande 
om idéns möjligheter (är den 
realistisk, regler, unicitet, efterfrågan 
etc)

• Skapande av multidisciplinära 
utvecklingsgrupper

Ø Rekrytering
Aktivt uppsökande av idérika 
lantbrukare. 
Utmaningar? Idé till lösning? 
Framtagen lösning som kan 
komma fler till del?



Block 1 - Lantbrukarens idéer och innovationsprocess
1 feb – 18 mars, workshops 1 – 4

Ws 1: Idé, innovationsprocessen, start av strukturerad coachning i gruppen, HIR

Ws 2: Fokus på utvecklingsbehov, fördjupad HIR, tips o kontakter

Ws 3: Tids- och aktivitetsplan, återkoppling HIR. Patent, skydd, NDA –
hur gör man för att inte avslöja för mycket? 

Ws 4: Konkretisera behov, vikten av tid- och aktivitetsplan

Block 2 – Utveckling av lantbrukarens idé
18 mars – 31 juli, individuella insatser samt workshop 5

Ws 5: Uppdatering av läget 

Block 3 – Lantbrukarens nya nuläge och fortsatta behov
5 aug – 10 dec, individuella insatser samt workshop 6 och 7

Ws 6: Innovationsprocessens olika delar, HIR nuläge och behov framåt 

Ws 7: Automation och digitalisering, föreläsning. Summering av projektet:        
Syfte, mål, aktiviteter, resultat (nuläge)
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Fem företagare (71%) länkades ihop med experter/forskare för diskussion kring idén vilket resulterat i:

• Företag 1 - Idén intressant för att utgöra en del i ett större forskningsprojekt som är under 
planering. Två forskare och en lantbruksföretagare involverade i nuläget 

• Företag 3 - Idén under utredning, ett flertal forskare samt experter från olika myndigheter har 
kontaktats. Olika vägar undersöks

• Företag 4 - Diskussion med forskare, experter samt ett flertal relevanta teknikföretag. Därefter 
genomfördes en SWOT-analys. Analysen visade på tveksamheter kring lönsamhet, idén är lagd på 
is

• Företag 5 - Visualisering (bilder + film) av projektidé framtaget. Utvecklingsgrupp bildad med en 
lantbruksföretag, två teknikföretag, tre forskare, en expert och en koordinator. EIP gruppstöd har 
erhållits. EIP ansökan, avslag, andra passande projektutlysningar sökes aktivt

• Företag 7 - Testrigg (prototyp) är framtagen och tester vid två tillfällen har genomförts. Utvärdering 
pågår

Två företagare (29 %) har genomgått individuell affärscoachning (Företag 2 och 4).

En företagare (14%) har inte gjort några framsteg alls gällande sin idé under projekttiden (Företag 6)

RESULTAT STEG 1



Projektet har nått delar av sitt syfte, nämligen att

”designa skarpa processer inom multidisciplinära team” 

där idéer identifierats, diskuterats och bedömts. 

Hela syftet är dock inte uppnått ännu
Delen som handlar om att 

”idéer ska kunna skalas upp till innovationsprojekt med hög 

relevans och nytta för näringen” återstår att genomföra. 

Sammanfattning - Nästa steg
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