
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
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Att möta ett kunskapssamhälle i förändring 
 

Tisdag 6 mars 2018 
 

Tid Tisdag 6 mars, kl 09.30–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 27 feb via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Seminarieavgift 250 kr, inklusive lunch, betalas vid anmälan. 

Ev. avbokning måste göras senast den 2 mars, annars återbetalas inte seminarieavgiften.  

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds även 09.30-13.30 via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och 
Hushållningssällskapens förbund. 

 

Samhället står inför stora förändringar – bl.a. klimatmässiga, sociala och tekniska. Vår stora utmaning är 

att utveckla den gröna sektorn så den långsiktigt och hållbart kan försörja en växande befolkning. Den allt 

snabbare digitaliseringen, artificiell intelligens m.m. ger möjligheter också för utvecklingen av de gröna 

näringarna. Mycket har redan skett och förändringarna sker allt fortare. Enorma mängder av information 

samlas in, samtidigt som glappet mellan känd och tillämpad kunskap riskerar att öka. 

 

En stor utmaning för organisationer och företag är att anpassa informationen och möta företagare, 

anställda och olika grupper av allmänheten som har mycket olika förutsättningar och behov. Vår 

inledande föreläsare Fredrik Ljungdell kallar sig IT-revolutionär. Han säger bl.a. ”I grund och botten ger 

artificiell intelligens, ”machine learning” och ”deep learning”, företag möjligheten att bättre förutse och 

förstå sina kunders behov och därefter anpassa och skapa nya erbjudanden och arbetssätt. Nyttan som 

finns att hämta är enorm och helt branschoberoende.” 

 

Seminariet ska ur olika perspektiv belysa hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle 

och vad som händer inom den gröna sektorn. Seminariet ska initiera en diskussion om hur vi som enskilda 

organisationer/företag och framför allt i samverkan, kan utnyttja digitaliseringen för att effektivisera 

utvecklingen av den gröna sektorn. Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är ett viktigt 

resultat av seminariet. 

 

Seminariet vänder sig särskilt till personer som är arbetar med kunskapsöverföring, men alla intresserade 

är välkomna. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Att möta ett kunskapssamhälle i förändring 
Tisdag 6 mars 2018 

 
Moderator: Claes-Göran Claesson, KSLA 

 

09.30 Inledning och syfte med dagen,  

Claes-Göran Claesson, KSLA 

  
Vad händer i samhället? 

09.40 Digitaliseringens effekter på framtidens kunskapssamhälle 

Fredrik Ljungdell, senior rådgivare digitalisering på UCIT AB 

  
Vad händer inom den gröna sektorn? Olika perspektiv. 

10.30 

 

Rådgivningen 

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund och 

Line Strand, växtodlingsrådgivare och seniorkonsult Hushållningssällskapen  

10.45 Växtodlingen 

Carin Ritter, strategisk utvecklare, Lantmännen Lantbruk 

11.00 Bensträckare med frukt och vatten 

11.10 Husdjursproduktionen 

Cecilia Bågenvik, Program Manager Technical Innovation, DeLaval. 

11.25 Skogsbruket 

Gustav Friberg, forskare, Skogforsk 

11.40 Forskaren 

Magnus Ljung, verksamhetsledare och forskare RådNu, SLU Skara 

11.55 Naturbruksutbildningen 

Sofie Alvarsson, rektor, Gamlebygymnasiet 

12.10 Företagaren och organisationen 

Peter Borring, regionordförande LRF i Östergötland och Wictoria Bondesson,  

expert utbildning och forskning, LRF 

12.25 Lunch 

 

  
Hur kan vi samverka och vad kan var och en bidra med? 

13.15 Collegesamverkan i gröna näringar? - Samverkan mellan skola och arbetsliv 

Per Hasselberg, delprojektledare, Fyrbodals kommunalförbund,  

Västra Götalands län 

13.30 Diskussion: Hur möter vi förändringen, var och en och tillsammans? 

Processledare Maria Karlsson, doktorand SLU:  

Hur får vi ny kunskap att leda till förändring och förbättring? 

Hur möter vi förändringen var och en och tillsammans? 

Hur samverkar vi via regionala och nationella plattformar? 

15.15 Sammanfattning och avslutning  

15.30 Kaffe 
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