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Input från deltagare vid Mötesplats AKIS 2022 

Utifrån ovanstående filmer och panelsamtal besvarade deltagarna vid träffen 

följande frågor: Vad tar vi med oss i arbetet framöver? Är det något som saknas? 

Om ja, vad? 

Därefter diskuterades i smågrupper, åtgärder för att gå från ord till handling. 

Grupperna redovisade de tre viktigaste åtgärderna, rangordnade med nr 1-3.  

Alla svar redovisades i Menti, och har kategoriserats i nedanstående dokument. 

Detta dokument är en nulägesbeskrivning av var vi står och vilka behov och 

utmaningar vi har att jobba med i vårt svenska kunskaps- och innovationssystem 

(AKIS). Åtgärdslistan blir alltså en handlingsplan för oss att arbeta med under 

kommande år. 

Översikt – helhetsbild – gemensam syn – samverkan - AKIS 

 Rörigt 

 Komplexitet – måste förenklas 

 Olika bilder av samma sak 

 Hela kedjan till praktiken. 

 Samarbete 

 Mer samverkan mellan olika parter 

 Viktigt att få en bild av olika aktörers förutsättningar. 

 Ännu oklart om den mentala konstruktionen AKIS är ett relevant 

begrepp/tänkesätt. Verkar mest vara en dröm. 

 Vi måste ha med hela livsmedelskedjan! 

 Det görs mycket/finns mycket bra, samtidigt som det finns glapp. Inte ett 

synkat system! 

 Förutsättningar finns, men behöver identifieras så att samverkan kan inledas. 

 Samverkan 

 Behovet av struktur för överblick och för att kunna följa kunskapsflödet i alla 

AKIS ingående led. 

 Många bilder av hur det är och hur det borde vara. Behövs arbetas vidare med 

gemensamma bilder av verkligheten. Också svårt med bilden av svenskt 

lantbruk. 



 
 

 

 Vikten av samtal och samarbete. 

 Våga sätta tydliga mål med lantbrukare, landsbygds- och 

livsmeddelsentreprenörer i fokus. Det kan funka drivande i AKIS-arbetet. 

 Mkt snack lite verkstad 

 Vad är AKIS i svensk kontext? 

 Behöver smälta detta. 

 Vikten av att skapa nytta för landsbygds- och lantbruksföretagare i allt arbete. 

Att inte jobba i korta projekt utan i längre processer för att få förändring. 

 En ökad förståelse för vad AKIS är och våra gemensamma utmaningar. 

Forskning – praktik 

 Koppling forskning och praktik 

 Stärka kopplingen mellan forskning, rådgivning och praktik för ett bättre 

kunskapsflöde i vårt svenska AKIS 

 Vikten (för rådgivare mfl) att ha praktisk och inte enbart akademisk kunskap 

(jmf att teoretiskt kunna mjölka en ko) 

 Korta avstånden teori och praktik. 

 Använd de resultat som finns från piloter, testbäddar och EIP-AGRI-projekt – 

många bra exempel på bryggor mellan forskning, teori, tillämpning och praktik. 

 Stärka dialogen mellan praktik och forskning – förstå lantbrukarens vardag. 

 Hitta plattform för behovsanalys ny forskning och rådgivningskoncept. 

 Viktigt att få kopplingen mellan forskning och rådgivning och lantbrukaren i 

bägge riktningarna fungerar bättre 1+1=5 

Kommunikation och kunskapsutbyte/-förmedling 

 En mångfald i metoder i kommunikationer är viktig. 

 Målgruppsfokus 

 Vikten av god kommunikation! 

 Vilka kommunikationsvägar fungerar bäst beroende på typ av information? 

 Vikten av kommunikation mellan akademi och näring 

 Spridning av kunskap via film når många. 

 Hitta former för att få olika människor till nya platser. Öka kunskapsutbytet 

genom att flytta människor till nya miljöer. 

 Att forskningen måste nå ut. 



 
 

 

 Info och struktur anpassade efter målgrupperna 

 Reflektion kring sin egen rådgivning, hur akademisk låter jag? 

 Presentera resultat direkt till rådgivares personal på ex personalmöte. 

 Att det är väldigt viktigt att rådgivare hänger med i forskningen och kan 

förmedla relevant kunskap till företagen. 

 Sortera och anpassa kunskapsleveransen. 

 Att verkligen ringa in målgrupper. 

 Sortera och leverera information. 

 Samverkan mellan olika parter viktigt. Ta vara på allas kunskaper i nätverket. 

 Bra metod som Annica berättade om att göra korta webinarier med forskare 

och rådgivare om specifika ämnen. 

Metoder – rådgivningens roll – kommunikation 

 Rådgivningsorganisationerna är vinstdrivande konsultföretag som agerar på en 

marknad. Men man uttrycker sig inte riktigt så. Varför? 

 Att vi fortfarande sitter fast i ”rådgivare” istället för att vara lantbrukarens 

”medresenär”. 

 Lyssna, fråga, lyssna fråga osv. 

  



 
 

 

Är det något som saknas? Om ja, vad? 

En väg in – samverkan/samordning 

 En väg in! 

 Ta hjälp av kanaler där alla är. 

 Myndigheter som finansierar innovation kan få bättre koll på vad som 

finansieras från andra. 

 Genom att sätta målgruppen i centrum + prestigelös samverkan, så kommer vi 

långt. 

 Jordbruksverket och Livsmedelsverket bör samarbeta mer för att få med hela 

värdekedjan! 

 Det saknas en databas för att identifiera vad alla jobbar med, alla projekt som 

pågår. Går det att sammanställa och gör det lättillgängligt?? För att undvika 

dubbelarbete. Labyrint av olika kluster.  

 Det finns många aktörer men kan vara svårt att hitta rätt för tex lantbrukare, 

men även för andra – kan man utveckla en väg in? Många nätverk som startas 

idag, mer samverkan behövs. 

 Få bättre koll på vad som redan sker, gärna visuell bild tex över diverse noder, 

nav, kunskapscentrum, kunskapsnav etc. 

 Just nu saknas en bra överblick av allt som pågår. Det ska vara enkelt att hitta 

varandra och kroka arm. 

 Samla aktörerna och även skapa en gemensam digital ingång/verktyg. 

 Resursutnyttjande, bättre kunskapsspridning, mer samordning. 

 Mer samsyn och vidsyn 

 Fina förutsättningar i Sverige, men vi behöver ena våra krafter. Tex kommer vi 

inte kunna importera som tidigare – behöver jobba tillsammans. 

 Bygg på det som finns, bättre samordning.  

 Bra med initiativ som idag och även Gröna kluster-projektet som startar i år. 

Var finns studenterna, naturbruksgymnasierna och yrkeshögskolorna? 

Utbildningssystemet borde ju vara en naturlig del av AKIS. 

 Statens roll – ska statliga eller privata aktörer driva arbetet i naven? 

 Fler icke-vinstdrivande regionala intermediärer som hjälper till att få till stånd 

nya samarbeten och värdeskapande möten. 

  



 
 

 

Hela livsmedelskedjan - förädling 

 För fokuserat på primärproduktion och inte på hela livsmedelskedjan. 

 Kunskaspnav behöver vara brygga mellan primärproduktion och livsmedel, 

viktigt att även ha kunskap om förädling! 

 Intressant med Sweden Food arena och deras förstudie – har även samarbete 

med primärproducenter. Gröna klustren är också med det arbetet, som en 

viktig aktör. 

 Helhet i rådgivningen. Utveckla nya rådgivningskoncept. Förädlingsföretag 

saknar fortbildningshjälp från tex LV. Fler goda exempel på lyckade 

samarbeten.  

 Riv regelbarriärer mellan lantbruk och livsmedel. 

Metod 

 Använd och bygg på det som finns – strukturer och nätverk. 

 Behövs mer tillämpad forskning även i Sverige. Finns mer i andra länder som 

tex Danmark, Tyskland. En samordning behövs.  

 Identifierat toppen på isberget. Hur ska råd levereras på bästa sätt? 

Rådgivningsmetodik om hur man förpackar kunskap behöver vi prata om. Det 

är avgörande. Kommunikationskunskap behövs. 

 Vi behöver börja jobba nu och kunna justera under vägen. 

 Ibland saknas förtroende. Vi diskuterade vad som kan skapa förtroende och att 

jobba med något som på riktigt är värdeskapande tror vi kan bygga förtroende. 

 Förändringsledning och hur man motiverar till förändring. Forskning bedrivs 

men det implementeras inte i branschen.  

 Mycket kunskap finns redan hos lantbrukarna, men vad är det för stöd som 

lantbrukarna VERKLIGEN behöver? 

 Motiverande samtalskompetens. Det spelar ingen roll hur mycket forskning 

som tas fram om man inte kan förmedla det. 

 Ungdomsperspektiv integrerat i övrig utv. 

 Tvärvetenskapliga projekt är ofta mycket bra men dessa projekt har tyvärr låg 

status bland forskare (inte så ”spetsiga”, vilket försvårar vid publicering). I dessa 

projekt kommer forskare in med olika perspektiv vilket är viktigt! 

 Fältforsk är ett positivt exempel på en mötesplats mellan akademi och praktik. 

 Jag skulle vilja se att alla ekologiska lantbrukare fick en egen utvecklingskonsult 

som ser till att viktiga projektutvecklingar som ekolantbrukaren vill genomföra 



 
 

 

genomförs. Konsulterna hämtas från en konsultpool som drivs via instans som 

hanterar projektmedel. 

 Oberoende test & utv av teknik.  

 Hur kan stöden komma till störst nytta hos lantbrukaren? Istället för projekt 

och konsulter, kanske vi kan samla representanter från olika 

rådgivarorganisationer för att samverka kring lösningar. 

 Koppla upp de gröna näringarna mot andra näringar. Saknas länkar mellan 

regional och nationell nivå.  

 Lantbrukare vill kunna jobba med ett koncept i enlighet med EUs ”Farm to 

fork”. Kan jobba mer med tex jordhälsa och bli mindre beroende av tex import 

av konstgödsel. 

 Lantbrukare och forskare kan lära mer från varandra! Forskning behöver bli 

mer tillämpligt för jordbruket. Jordbruket kan lära forskare tillbaka! 

- Vi tänker inte tillräckligt mycket internationellt. Vi fastnar mycket i det nationella. 

Behov/målgrupp 

 Var finns konsumenterna?? Vi saknar deras perspektiv inom innovation. 

 Vi tänker inte tillräckligt på marknaden och användarna. Finns stark 

konsumentmakt, vi behöver hitta förankring i den (behov, känsla och tro hos 

konsumenter). 

 Saknar fler röster ifrån producentledet, som lyfter upp olika önskemål. 

 Viktigt att ha med producenterna och deras behov. 

 Kan vara svårt att fånga upp behov och önskemål på regional nivå och bolla 

upp det nationellt. 

 Bör vara behovsdrivet – bredda utifrån det, inte bara livsmedel, tex förnybar 

energi, cirkulära flöden, ekosystemtjänster. Kunskapsflöde, idéflöde, dialog i 

bägge riktningar (tydliggöra att även utgå från lantbrukarna). 

 Med tanke på lönsamhet. Vad får det kosta? 

 Prioritera att stödja företagarna, det läggs för mycket fokus på systemet i sig. 

 Upplever en maktlöshet kring hur man kan påverka det som görs. Rådgivare 

och producenter behöver kunna agera beställare. Så trädet byggs underifrån. 

  



 
 

 

Okategoriserat 

 Samtalen idag har delvis varit ganska abstrakta. 

 Hur förhåller vi oss till att forskare ändrar sig? 

 Kunskap behövs om tex jordhälsa med koppling till ekologisk produktion, bl a 

för att minska beroenden. Agroforestry Sverige är en organisation som 

nämndes. 

 Vi pratar för mycket om lönsamhet och pengar. De flesta är nyttomaximerare. 

 Resurser måste till för att utbilda, redan från grundutbildning. Hur man 

motiverar till förändring. 

 Hållbar återvinning av växtnäringsämnen och hållbart utnyttjande av bioenergi. 

 Vad menar vi med svenskt lantbruk? Vad är det för bild vi har? 10% står för 

90% av produktionen. 

 Stöd det ekologiska lantbruket för planetens hälsa. Alla lantbrukare kan göra lyft 

mot ekologiska lantbruk och därefter mot regenetiv inriktning för ökad 

jordhälsa. Då får vi en frisk planet som lagrar in kol och kan hålla vatten, luft 

och näring.  

 Glöm inte hantverket bland alla appar, poddar mm. Kan man göra en 

likviditetsbudget? 

  



 
 

 

Era tre viktigaste åtgärder för att komma vidare från ord till 

handling. 

En gemensam plattform (en väg in) med tydlig definition av vad 

AKIS är.  

1 En väg in – digital lösning för företagare, rådgivare men även andra i 

livsmedelskedjan. Handlar också om kommunikation och förankring – att fler 

behöver känna till och förstå vad AKIS är. 

2 ”En väg in” för aktörer för att kunna snappa upp idéer. En plats där aktörer 

samlat delar vad som pågår. 

3 Ta fram en hemsida/plattform där all information kopplat till AKIS samlas. 

1 Konkretisera och definiera AKIS bättre. 

1 Skapa en gemensam kommunikationsplattform med en tydlig strategi där det 

finns stöd (ex utsedda personer) till rådgivare för att förenkla 

kompetensutvecklingen. Rådgivare har sällan tid. 

2 Kartläggning över aktörer inom AKIS samt vilka roller som ingår. 

1-3 Vi behöver en karta för överblick, underlätta samordning regionalt – nationellt, 

stärka länkarna mellan olika centrum, nav etc. Bygga på det som finns. 

Projektberoendet är ett hinder, behöver bli mer långsiktigt. 

Gemensam målsättning och samordning/organisering. 

2 Formulera gemensam målsättning för arbete med AKIS. Koppling till 

livsmedelsstrategin men också EU-mål med koppling till tex strategiska planen. 

Samordning gällande projekt, uppdrag, myndigheter så att vi inte dubbelarbetar. 

3 Kunskapsnaven bör ha en tydlig förankring sinsemellan och hos andra 

organisationer. 

1 Skapa grupperingar utifrån hur vi kan skapa innovation inom olika värdekedjor, 

tex raps. Gruppen inkluderar råvaruproducent, rådgivare, förädlare, handel, kockar, 

forskare etc. Behöver vara deltagare som är öppna för att lära av varandra. 

1-3 Utgå från Livsmedelsstrategin och bryt ned dess mål till konkreta mål/strategier 

för olika delbranscher med företagare i fokus. 

1 Arbeta med konkreta utmaningar så bidrar det till att vi organiserar oss. 

2 Skapa tydliga behovsbilder inom respektive bransch för att arbeta med rätt saker. 

3 Stötta regionala intermediärer och gröna kluster. 



 
 

 

Heterogena grupper – olika perspektiv - tvärdisciplinärt 

3 Heterogena grupper med olika kompetens för att lösa problem, möten mellan ex 

forskare/rådgivare/produktion. 

3 Samverkan med andra branscher för att nå ny kunskap och få del av erfarenheter. 

Anpassa så att andra branscher ”hittar rätt” och att det blir ett givande utbyte. 

Samarbeta med andra sektorer för att utveckla metoder (tex kommunikation, 

teknikutveckling, marknadsutveckling och sälj). 

Heterogena grupper med olika kompetens. Lyft även in skeptikerna! 

3 De som jobbar på myndighet, universitet, kan se till att komma ut i verkligheten, 

prao/studiebesök. 

Kunskapsöverföring/kunskapsutveckling 

1 Stödja branschen att bli en bättre beställare av kunskap och innovationsstöd.  

3 Företagsledning, erfarenhetsutbyte av goda exempel inom området, tex 

clubhouse? 

1 Utbildning för att motivera till förändring. 

1-3 Paketera och kommunicera ut forskningsresultat, göra 

kunskapssammanställningar till rådgivare, industri, lantbruk mfl. Och motsvarande 

behöver praktikens frågor in till forskningen, för prioritering av behovsbaserad 

forskning. 

3 Skapa meriteringsstrukturer för forskare som stimulerar samverkan och 

implementeringsnära forskningsprojekt. 

1 Kompetensutveckling/utbildning av rådgivare viktigt. Fokusera på hur vi kan 

hitta tiden. Just nu är det eldsjälar som arbetar kvällstid för att förbli i fas. 

Finansiera kompetensutveckling.  

Utveckla och paketera nya fortbildnings- och kompetensutvecklingskoncept och 

metoder som sträcker sig över hela värdekedjan och är mer målgruppsfokuserad 

(inkludera ungdomsperspektivet). 

Opartisk test & utv av ny teknik i samarbete med målgruppen samt oberoende 

teknisk rådgivning. 

2 Få finansiärer att ställa högre och mer konkreta krav för att projekt verkligen ska 

ge stor genomslagskraft och implementeras i verkligheten. 



 
 

 

2 Tänka på utvärdering vid projektstart. Ta sig tid att utvärdera och sprida kunskap 

om genomförda projekt. Det är stor variation inom en målgrupp (tex 

”köttproducent”). Individer inom samma målgrupp kan ha olika 

inställning/möjlighet. 

2 Hållbar affärsutveckling på gårdsnivå – hönan eller ägget? Fokusera på hur vi kan 

stimulera lantbruket till att ta steget att köpa tjänsten alternativt hitta finansiering 

bland rådgivningsföretagen att kunna bistå med tjänsten. 

2 Lyfta ekosystemtjänster, såsom förnybara bränslen, kolinlagring, byggmaterial etc.  

Säkra tillgång på inhemska insatsmedel, biogas och biogödsel. Vidareutveckla lokala 

högteknologiska biogasanläggningar och lämplig infrastruktur. 


