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Inbjudan  
till Akademisammankomst på temat 

 
 

Marknadskommunikation - 
Närkontakt med marknaden, modenyck eller  

överlevnadsstrategi för svenskt lantbruk? 
Torsdagen den 14 oktober 2010 kl. 15.30–18.00 

 
 

 
För att utveckla det svenska lantbruket måste vi öka lönsamheten i våra lantbruksföretag. 
Även om många konsumenter gärna betalar lite extra för svenska eller närproducerade livsmedel har 
svenska lantbrukare svårt att få täckning för de högre produktionskostnader som de har för att kunna 
skapa de mervärden som de förväntas leverera. 
Konsumenten behöver bra information om var och hur livsmedel producerats, hur producenterna 
hanterar djurskyddsfrågor, beaktar miljöhänsyn o s v, för att kunna värdera olika livsmedel och göra 
sakliga val i det stora utbudet. Gör brister i kommunikationen det svårt för lantbruket att få ut rätt 
pris på marknaden? 
Och vem tjänar egentligen mest på att konsumenten väljer varor med högre pris? Hur mycket går till 
lantbrukaren och hur mycket hamnar i andra led i livsmedelskedjan? 
 
På akademisammankomsten den 14 oktober tar vi upp frågan om hur kommunikationen mellan olika 
intressenter inom livsmedelskedjan fungerar. Thomas Svaton, som är VD för Svensk Handel 
kommer att inleda med att tala om vilken information handeln ger till konsumenterna. Därefter 
kommer Elisabeth Gauffin, Sju gårdar, att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med hela 
produktionskedjan, från råvara till konsument, för att nå direktkontakt med konsumenterna och 
marknaden. Till sist kommer Ingrid Jönsson, skånsk konsument, att tala om hur hon fick de skånska 
konsumenterna att köpa skånsk mjölk. 
 
Moderator är Mårten Carlsson, tidigare preses KSLA. 
 

 
Välkomna! 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 

 
Detta seminarium finansieras med hjälp av medel från Stiftelsen Adolf Dahls fond. 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Torsdagen den 14 oktober 2010 kl. 15.30–18.00 
 

 

Moderator: Mårten Carlsson 

Program 
15.00 Kaffe i Oscars källare 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Vilken information vill vi ge konsumenterna? 
Thomas Svaton, Svensk Handel 

 Hur får vi ut ett merpris för svenska mervärden? 
Elisabeth Gauffin, Sju gårdar 
 

 Varför väljer jag som konsument närproducerade livsmedel? 
Ingrid Jönsson, skånsk konsument 
 

 Diskussion och avslutning 
Mårten Carlsson 

18.00 Ärtsupé 

 

Tid Torsdag 14 oktober kl. 15.30–18.00 

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

Anmälan Senast den 7 oktober  
Anmälan till sammankomsten via denna länk eller vår hemsida, www.ksla.se.  
Gäller även för anmälan till Jordbruksavdelningens sammanträde kl. 13.00–15.00 
(endast ledamöter i Jordbruksavdelningen.) Möteshandlingar sänds ut den 22 
september.  
 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, tel 08-54 54 77 01. 

TV-
sändning 

En lokal sammankomst med videosändning ordnas på Alnarp om tillräckligt många 
anmäler sig. Anmälan Alnarp via ovanstående länk. 
 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se 
Anmälan: Helle Rosencrantz, 

 tel 08-54 54 77 24 
helle.rosencrantz@ksla.se, tel 08-54 54 77 01 

 

http://www.ksla.se/�
http://www.dinkurs.se/appliance/?event_id=4716�
http://www.ksla.se/�
mailto:magnus.stark@ksla.se�
mailto:helle.rosencrantz@ksla.se�

	Moderator: Mårten Carlsson

