
 

 
 
 

Mötesplats AKIS - om kunskapsflöden och innovationer i de gröna 

näringarna 

Sammanställning av gruppdiskussioner 

17-18 mars 2021 

 

AKIS står för Agricultural Knowledge and Innovation System och handlar om kunskapsflöden och innovationer i 

de gröna näringarna. Det är ett centralt begrepp i den strategiska plan som gäller för EUs jordbruks-och 

landsbygdspolitik fram till 2027. 

Landsbygdsnätverket arrangerade 17-18 mars 2021 Mötesplats AKIS - om kunskapsflöden och 

innovationer i de gröna näringarna. Programmet finns här. 

Syftet var att skapa ett forum där aktörer inom AKIS-systemet i Sverige träffas för att få kunskap om 

varandra och hur samarbete och samverkan mellan aktörerna kan underlättas för ett effektivare 

kunskapsflöde.  

Under de två halvdagarna diskuterade de cirka 80 deltagarna mindre grupper frågor om AKIS och arbetet 

framåt. Frågorna var: 

 Vad behövs för att stärka AKIS i Sverige? 

 Hur ska AKIS stärkas? 

 Vem ska arbeta med att stärka AKIS? 

 Vilka är de viktigaste stegen i den riktningen? 

 Hur ska det finansieras?  

 

 Hur ser ett drömsamarbete ut som leder till stärkt AKIS Sverige? 

 Vad behövs för att möjliggöra ett sådant samarbete? 

 Hur ska det gå till? 

 Hur ska det finansieras? 

Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna, baserat på anteckningarna som fördes under 

gruppdiskussionerna. Materialet är anonymiserat och svar från olika grupper har sammanfogats. 

 

Dag 1: Stärka AKIS 

Vad behövs för att stärka AKIS i Sverige? 

En utmaning är att AKIS är stort och komplext vilket gör det svårt att få en helhetsbild över alla delar och 

aspekter, vilket gör att aktörer lätt pratar förbi varandra eftersom de inte pratar samma språk. I dag finns 

många nya verktyg som gör att nätverk kan breddas. Samtidigt kan det finnas svårigheter att hitta de 
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aktörer som önskas nås inom AKIS när det linjära kunskapssystemet frångås. Förslag på hur information 

och kunskap om AKIS ska nå fler aktörer ges i grupperna: 

 Kunskapen om systemet måste prioriteras innan det går att arbeta med det eftersom många inte 

vet vad AKIS är. 

 AKIS behöver också fungera i olika generationer; det finns skillnader i hur olika generationer tar 

till sig information och kunskap, vilket gör att det måste användas flera kanaler för att nå ut. 

Seminarier, webbinarier, demonstrationer, filmer, utbildningar ges som exempel. Eller poddar 

som går att lyssna på i exempelvis traktorn.  

 AKIS kanske kan bli en teknisk plattform för att underlätta inhämtandet av kunskap. 

 

Hur ska AKIS stärkas? 

Det finns mycket kunskap inom AKIS, men kunskapen måste vara lättillgänglig. För att nå ut med 

kunskapen måste samtalsnoderna identifieras. Det räcker inte att ha ett seminarium, tillsammans måste vi 

mobilisera och säkerställa att alla aktörer förstår konceptet. För att möjliggöra det måste aktörerna vara 

öppna för innovation. Det krävs också att det är transparens mellan olika organisationer. Ett förslag är att 

kartlägga potentiella aktörer som finns i AKIS och sedan identifiera eventuella flaskhalsar. Det är också 

viktigt att synliggöra olikheterna mellan olika aktörers syn på vad resultat faktiskt innebär. Andra förslag 

som ges: 

 Kunskapsnav kan stärka konkurrenskraften. Kunskapsnavet behöver ha en nära interaktion med 

de som jobbar ute i företagen och i olika projekt. En central plattform där kunskap samlas kan 

vara ett alternativt för att överbrygga fragmentiseringen. 

 Kunskap måste gå åt alla håll. Vi behöver stärka den samlade kunskapen i hela kedjan, även 

småskalig förädling och i livsmedelskedjan som ofta ignoreras. I dag finns det en avgrund mellan 

primärproduktion och förädling. 

 Det behövs mer praktisk anknytning i utbildningarna (agronom) och vi behöver utgå från 

konkreta behov på gårdsnivå. 

 

Vem ska arbeta med att stärka AKIS? 

För att stärka AKIS krävs det att hela systemet är med; vi behöver knyta ihop premiärproduktion och 

entreprenörskap, kultur och kunskap, kunskap och producenter. Det är bättre att tänka funktioner än 

organisationer. Aktörer som föreslås arbeta med AKIS: 

 Det behöver finnas aktörer som har förståelse för både forskning och praktik. Tvärfunktionella 

möten är bra; innovationer skapas ofta då nya människor möts. 

 De regionala klustren är viktiga som mellanhänder, facilitatorer, igångsättare, förverkligare och 

mötesplats. Klustren kan även fungera som ”ett öra mot rälsen” som fångar upp behov och ser 

till att det blir verkstad. Det är viktigt att de regionala klustren och andra aktörer i AKIS, t ex 

akademi och institut, kopplar upp sig och samhandlar med andra kluster och kunskapsaktörer.  

 Det är viktigt att myndigheter inte drar åt olika håll. Vi behöver ha AKIS på regional nivå så att 

kunskapen når fler och att det blir ett regionalt och lokalt engagemang.  



 

 
 
 

 Det är viktigt att paketera och sända kunskap, vilket görs bäst av journalister och mediakunniga 

eftersom allas vårt användande av media ser lika ut i alla branscher och i samhällsutvecklingen i 

stort. Här borde vi arbeta tvärsektoriellt och på så sätt få bästa möjliga användande och spridning 

av viktig kunskap som ger de effekter som behövs. 

 Det är positivt att det blivit en ändring och att vår bransch nu även lyfts hos t ex Vinnova och 

Tillväxtverket. Det öppnar upp mot nya kompetensområden. 

 

Vilka är de viktigaste stegen i den riktningen? 

 Genom att se på grunderna och utgångspunkterna för hur forskning bedrivs i Sverige i dag kan vi 

lära oss hur vi kan gå vidare.  

 Tillämpningsbara resultat krävs och behöver komma till gårdarna snabbare. I dag skiljer sig 

tillämpningsbarheten sig åt mycket beroende på var i landet man befinner sig.  

 Nya digitala alternativ blir möjliggörare när gårdarna är långt ifrån varandra och vi bor i ett avlångt 

land. Det underlättar också för att förflytta kunskap och erfarenheter snabbt och effektivt mellan 

regioner, företag och organisationer där alla kan göra sin röst hörd.  

 Många lantbrukare efterfrågar andra kompetenser än dem som kan erbjudas traditionellt via 

rådgivning, som exempelvis ingenjörskompetens. Vi måste tänka förbi den traditionella 

rådgivningen.  

 

Hur ska det finansieras?  

 Det behövs mer medel till bra insatser. Tidigare har det inte funnits finansiering för delning av 

kunskap utan den kunskap som har byggts upp inom exempelvis det enskilda företaget har 

använts till den egna utvecklingen.  

 Bristen på basfinansiering gör att experter försvinner. Kunskapsnav ser vi kan bidra mycket till en 

basfinansiering för att se till att de verkligen finns experter som inte behöver jaga finansiering och 

kunna vara tillgänglig expert till rådgivning.  

 Det behöver vara längre framförhållning på utlysningar.  

 Kanske skulle det gå att möjliggöra användandet av rådgivningscheckar igen så att lantbrukarna 

själva få välja sin rådgivning. Om man inte har råd att betala för rådgivning – kan man få tillgång 

till det på något annat sätt? 

 

Dag 2: Samarbete inom AKIS 

Hur ser ett drömsamarbete ut som leder till stärkt AKIS Sverige? 

 Det är viktigt att få samarbete i hela livsmedelskedjan och att ha med flera branscher. 

 Gräsrötter behöver vara med i AKIS. Det behöver finnas olika kompetenser som kompletterar 

varandra; alla pusselbitar är viktiga och behövs.  



 

 
 
 

 Ett stort problem är att det fortfarande är så många stuprör. Det är viktigt att en mångfald och 

mer varierad grupp kommer på den här typen av möten, utbildning, framtiden, nya sätt att 

producera mat. Det traditionella behöver utmanas genom att blanda verksamheter, luckra upp 

och tänka nytt. 

 

Vad behövs för att möjliggöra ett sådant samarbete? 

Olika kulturer påverkar AKIS och ställer krav på att det inte bara kan finnas en arena; det behöver finnas 

flera arenor och i olika format för att passa flera aktörer. Vi behöver också kulturförändringar och 

samverkansklimat som gynnar utveckling och dialog. Tradition och inarbetad kultur kan vara 

bromsklossar i vissa fall. Förslag på bättre samarbete ges i grupperna: 

 Att få till mötesplatser är helt centralt för att kunna arbeta med AKIS. Ett förslag är att skapa en 

karta över alla aktörer inom AKIS i Sverige och klustra dessa.  

 Vi behöver skapa mer samsyn om både nuläget och vart vi vill nå. Viktigt att utgå från de 

utmaningar som behöver lösas och att definiera vad vi inte vill ha. 

 Vi behöver ”få ut forskarna ur garderoben”.  

 Det behövs samarbetsformer som gör att lantbrukarna kan bidra eftersom det är svårt att vara 

borta från gården en hel dag. I större nationella format så är det svårare att involvera lantbrukare, 

där krävs ekonomisk ersättning för att förvänta sig deltagande. Lantbrukare behöver vara med i 

olika projekt för sin kunskap, inte enbart för att vara en marionett för att man ska kunna söka 

pengar. 

 Genom att ha ”speeddejting” med olika aktörer kan det bli enklare hitta aktörer att samarbeta 

med. 

 

Hur ska det gå till? 

För att möta framtida utmaningar och komplexa problem krävs samverkan mellan olika aktörer/personer 

från olika kompetensområden. Sådan samverkan är inte alltid helt naturlig då man inte har naturliga 

mötesplatser och befinner sig i olika världar, så kan det behövas någon i bakgrunden som stöttar upp i 

processen och underlättar dialogen och processleder, ifall aktörerna inte är vana att ta den rollen själva. 

Andra förslag: 

 Vi behöver ändra fokus från kunskap till kompetens.  

 Vi behöver också innovation och någon som kan sammanföra olika kompetenser. En aktör som 

gör det kanske också kan finna produkter som kan användas i praktiken.  

 Sammanföra studenter, naturgymnasiet, erfarna innovatörer och forskare. Naturbruksgymnasier 

som vill etablera samverkan med akademin har svårt att hitta in.  

 Knyta ihop stad och land. 

 



 

 
 
 

Hur ska det finansieras? 

 Det är viktigt att nå ut till aktörer i hela landet för att stötta dem att söka finansiering. Om AKIS 

vore en organisation skulle det kanske ge medel till ex forskare för att kunna delta mer eftersom 

det skulle vara en del i deras tjänst.  

 Betalningsviljan inom branschen är väldigt låg för utbildning och kompetens-utveckling.  

 Vi behöver prata affärsmodeller på ett tydligt sätt så att företag blir intresserade när det blir tydligt 

att det kan ge vinst. Företagen jobbar själva mycket med innovation, men företagen behöver 

komma in i större sammanhang där de får kontakt med myndigheter, forskare och rådgivare.  

 Koppling till näringslivet kommer för långt ner i prioriteringslistan för forskning. Det behöver 

också större finansiering för att fler aktörer ska kunna vara involverade, ex Formas har för små 

summor som bara täcker en doktorand.  

 

Sammanställt av Izabel Nordlund, SLU 

 


