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Bertebospriset, som instiftades 1996 och bekostas av Bertebos Stiftelse, 
delas ut vartannat år för väl meriterad, banbrytande utvecklingsme-
tod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. Pristagaren 
planerar sedan i samarbete med akademien en tvådagarskonferens i 
Falkenberg.

2014 års Berteboskonferens tillägnades professor Philip Lowe, New-
castle University, som fick priset 2013. Konferenstemat låg i linje med 
hans reflexiva och tvärvetenskapliga syn på landsbygdsstudier. Fram-
stående svenska och brittiska forskare diskuterade de sociala, ekono-
miska, miljömässiga och tekniska utmaningar som landsbygden står 
inför.

Professor Philip Lowe, Bertebospristagare 2013, inledde konferensen i Falkenberg, 24–26 augusti 2014.

Philip Lowes inledningsanförande
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Här följer en direktöversättning från engelska av anförandet. En del begrepp och ord beskriver 
brittiska förhållanden som kan sakna motsvarighet i Sverige och på svenska språket. 

Foton och illustrationer kommer ur Philip Lowes presentation. Kursiv text inom parentes är 
improviserade reflektioner under anförandet. Översättning: Ylva Nordin.



Vi är alla experter

Vi upplever en enorm tillväxt i kunskap och tillgång till kunskap, en tillväxt utan motstycke. Detta 
utmanar rådande modeller för hur kunskap produceras, sprids och används. Det vi vill är att under-
söka konsekvenserna av detta för oss som individer och för samhället. 

Om var och en av oss är expert, hur ska då vårt lärande gå till? Och vad innebär det för framti-
dens expertis på landsbygden (och för expertis generellt sett)? 

Det finns fler vetenskapsmän i världen idag 
än det har funnits i hela mänsklighetens his-
toria. Högre utbildning har blivit ett grund-
läggande inslag i västvärldens samhällsliv 
och bas för en starkt växande grupp akade-
miker. Det leder inte bara till ett bättre in-
formerat samhälle, utan också till en befolk-
ning som är mer ifrågasättande och kritisk. 
Aldrig har vi varit så fyllda av kunskap, och 
aldrig har vi varit så skeptiska till källorna 
för kunskap.

Internet spelar en nyckelroll i demokra-
tiseringen av kunskap – internet ökar vår 
potential som producenter och konsumen-
ter av information i enorm utsträckning. Vi 
står inför ett övermått av information, men 
också av desinformation. Vi måste kunna 
selektera i denna flod av kunskap. Till vår 
hjälp har olika stöd för att hantera kunskap 

vuxit fram; i mänsklig form, som professio-
nella kunskapsmäklare, och rent tekniskt 
i form av expert- eller beslutsstödssystem, 
inklusive datormodeller.

Samtidigt gör den kraftiga kunskaps-
expansionen och den ökade tillgången till 
kunskap att funktionerna kunskapsproduk-
tion och -konsumtion omfördelas och mixas 
med varandra. Traditionella hierarkier, som 
bygger på begränsad åtkomst till kunskap 
och som sätter en skarp skiljelinje mellan 
kunskapsproducenter och -användare, bryts 
ned. När närmast universell tillgång till for-
mell kunskap blir möjlig läggs mer tonvikt 
på andra typer av mindre lättöverförbara 
kunskaper och på livsnödvändiga färdighe-
ter.

Vi är alla vana vid att möta nyutexamine-
rade akademiker som verkar dåligt rustade 
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►

Vetenskap och expertis
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för omvärlden (de är ju trots allt oer-
farna). Detta gäller akademiker såväl 
inom naturvetenskaperna som inom 
samhällsvetenskap, konst och huma-
niora. Alla har de kunskaper men de 
flesta saknar tillämpningsdelen. De vet 
vad, men vet inte hur.

Det vi vill ha av dem är expertis, 
inte bara kunskap. Det vill säga ett 
skickligt nyttjande av kunskap eller 
kapacitet av annan natur. Lyckligtvis 
är kompetens betydligt mer utbrett 
än universitetsexamina. Vissa typer av 
kompetens finns överallt, till exempel 
kommunikations- och sociala färdig-
heter, som vi skaffat oss genom att växa 
upp i ett samhällssammanhang, eller 
att behärska sitt modersmål – en fär-
dighet, en expertis, som är universell. 
(Jag har insett att i det svenska samhället 
är tvåspråkighet en universell kompetens, 
vilket gör er till skrämmande mycket mer 

experter än vad vi enspråkiga 
från t ex England  är...)

De flesta vuxna har någon 
specialkompetens, kanske från 
sin yrkesutbildning och -er-
farenhet; eller något som de 
anammat som föräldrar, som 
konsumenter eller som utövare 
av en hobby. Dessutom, i den 
mån expertisen har skapats ge-
nom erfarenheter och konkre-
tiserats i färdigheter kan man 
inte bli berövad på den. Den 
kan dock delas med andra – i 
själva verket är just det hur expertis 
kan förstärkas.

Expertis och förmåga att omsätta 
kunskaper i praktiken är grunden för 
innovationer, kreativ problemlösning 
och socialt lärande i största allmänhet. 
Att vi inte kan bli fråntagna vår exper-
tis gör den till en grogrund för demo-

krati – begreppet expertis inbegriper 
att ett problem endast kan specificeras 
av de som är inblandade i frågan, och 
alla som är intresserade av problemet 
bör engageras i lösningen av det. På så 
sätt är expertis ett demokratiskt be-
grepp.

Expertis ställs därför i kontrast till 
modern vetenskap. (I vissa delar av det 
jag säger här kan det verka som om jag 
är ”mot vetenskap”. Det är jag inte, jag 
vill bara angripa vetenskapens ideologi.) 
Begreppet expertis är, skulle vi vilja 
hävda, en bättre utgångspunkt för be-
traktelse av kunskapens demokratise-
ring. En betoning på expertis motver-
kar vetenskapens ideologiska anspråk 
på att vara den enda källan till den 
objektiva information och till de bevis 
och upptäckter på vilka sunda beslut 
och teknisk utveckling bör grundas. 
Det är detta ofta upprepade och säl-
lan ifrågasatta anspråk som ger veten-
skapen dess mystik, dess hegemoniska 
makt som gör ned all annan kunskap. 
Det skapar en hierarki mellan forskare 
och icke-forskare, byggd på en grund-
läggande klyfta mellan kunskap och 
brist på kunskap.

Om vi tar avstånd från detta mot-
satsförhållande och hävdar att vi inte 
längre är villiga att underkasta oss 
serverad visdom, vad blir då konse-
kvenserna för vårt sätt att lära? Och 

vårt sätt att organisera och förmedla 
kunskap? Och att lösa problem?

Att ställa vetenskap och expertis 
mot varandra – är inte det att göra en 
falsk distinktion? Förvisso är forskare 
i allra högsta grad experter och vi vill 
att expertis ska vara grundad i god 
vetenskaplig kunskap. Men den ena 
kategorin förminskar inte den andra. 
Det finns många experter som inte är 
vetenskapsmän. Och utanför sina egna 
områden är många vetenskapsmän ofta 
icke-experter i hög grad. Vi betonar 

emellertid vetenskapen som ett sätt att 
tänka och handla och ägnar mycket 
mindre uppmärksamhet åt expertis.

Vi behandlar dessa två grupper 
asymmetriskt. Vi har en tendens att 
säga att vetenskapen (detta lösgjorda 
väsen) talar om för oss eller infor-
merar oss, medan experter (i all deras 
köttslighet), enskilt eller som kollektiv, 
ger oss råd eller varnar oss. Vi ser det 
ena – vetenskapen – som abstrakt och 
mottaget, det andra – expertisen – som 
förkroppsligat och förhandlat. Det ena 
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Modeller för landsbygdsutveckling

Vetenskapen talar 
om för oss...

... experten  ger 
oss råd.

Uppifrån-och-ned-utveckling Nedifrån-och-upp-utveckling

Huvudprincip Stordriftsfördelar och koncentration
Utnyttja lokala (naturliga, mänskliga och 
kulturella) resurser för hållbar utveckling

Dynamisk kraft Urbana tillväxtcentra Lokala initiativ och företagsamhet

Landsbygdsfunktioner
Mat och råvaror för att utvidga städernas 
ekonomi

Olika tjänsteekonomier

Landsbygdens större utecklingsproblem Låg produktivitet och utanförskap
Områdens/gruppers begränsade förmåga 
att delta i ekonomisk aktivitet

Fokus för landsbygdsutveckling
Modernisering av jordbruket; främja arbets-
kraftens och kapitalets rörlighet

Kapacitetsuppbyggnad (kompetens, insti-
tutioner, infrastruktur); bryta utanför-
skapet

►
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I denna uppifrån-och-ned-modell för 
landsbygdens utveckling betraktades 
de huvudsakliga framstegsmotorerna 
som liggande utanför landsbygden. 
Landsbygden ansågs sakna egen dy-
namik och moderniseringen av den 
skedde genom planering utifrån; struk-
turrationalisering, infrastrukturella 
förbindelser och överföring av sociala 
och tekniska innovationer från dyna-
miska urbana centra. 

Industrialisering och teknisk inno-
vation sågs som viktiga drivkrafter för 

betonar objektivitet och upptäckt, det 
andra lägger tonvikt på personifierad 
skicklighet, omdöme och kreativitet. 
Det ena uppmanar oss att hantera be-
vis, det andra trycker på lärande ge-
nom erfarenhet. Medan det ena strävar 
efter universalism, är det andra starkt 
inriktat på tillämpning av socialt för-
medlat know-how i sitt sammanhang. 
Det ena förutsätter en fristående enhet 
av kunskap, den andra erkänner mång-
fald och varierande grad av kompetens. 
Slutligen, medan det ena sätter upp en 
absolut klyfta mellan vetenskaplig för-
ståelse och brist på kunskap, etablerar 
det andra en interaktiv dynamik mel-
lan experter och icke-experter – vilket 
lyfter frågor om makt, förtroende, an-
svar och efterfrågan. Det är just den 
sortens motsättningar vi vill utforska 
(men kom ihåg att det vi pratar om här 

har att göra med ideologiska påståenden 
snarare än med verkligheten).

Hur möts vetenskap och expertis 
på landsbygden, det ställe där praktiskt 
kunnande alltid har varit högt värde-
rat? En hierarkisk syn på kunskaps-
överföring karakteriserade kunskaps-
utbredningen inom jordbruket efter 
andra världskriget. Kunskapen utveck-
lades externt av vetenskapsmän och vi-
darebefordrades till jordbrukare i form 
av teknisk rådgivning, information 
och utrustning. De jordbrukare som 
reagerade med entusiasm klassades 
som ”progressiva”, de som inte gjorde 
det klassades som ”traditionalister”. 
Detta teknologiska ekorrhjul knuffade 
ut de jordbrukare som ”släpade efter” 
och var en del av en uppifrån-och-ned 
(top-down)-vetenskapsledd strategi för 
utvecklingen av landsbygden.

landsbygdsutveckling, men de var ak-
tiviteter som hade sitt ursprung i ex-
tern forskning snarare än i lösningar 
som genererats i eller för specifika 
områden på landsbygden. Vetenskaplig 
kunskap uppfattades också som en  
exogen kraft. Den avgörande rollen 
för landsbygdsutveckling var att jämna 
vägen för och stimulera upptaget av ny 
vetenskapligt frambringad teknologi.

Detta förenklade sätt att betrakta 
landsbygdsutveckling kritiserades så 
småningom för att främja beroende-

skap och för att det gav negativa so-
ciala och miljömässiga konsekvenser. 

I linje med övergången från keynesi-
ansk ekonomisk planering på nationell 
och regional nivå, blev i slutet av 80- och 
under 1990-talet top-down-model- 
len för landsbygdsutveckling omkörd av 
en nedifrån-och-upp-filosofi. Utgångs- 
punkten var att man vid utveckling av 
landsbygden bör sträva efter att ta vara 
på potentialen i naturliga och mänskli-
ga tillgångar på orten, däribland lokala 
kunskaper och färdigheter.
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Nätverksbaserad utveckling
Utvecklingen bygger på lokala resurser 
och lokal delaktighet kan uppmuntras 
antingen inom det lokala området ge-
nom lokala aktörer; eller via externa 
kopplingar och medverkan av lokala/
globala mellanhänder.
•	 Lokala	 aktörer:	 hushåll,	 privata	 fö-

retag, samhällsorganisationer, pro-
ducentkooperativ, informella lokala 
nätverk, områdesbaserade partner-
skap... 

•	 Lokala/globala	aktörer:	regionala	ut-
vecklingsråd, icke-statliga organisa-
tioner, nationella och internationella 
företag, allianser, universitet, forsk-
ningsinstitutioner, branschorganisa-
tioner...

►

Idag framstår detta synsätt som 
lika naivt, med sitt antagande om en 
självförsörjande landsbygd där ut-
vecklingen är isolerad från yttre kraf-
ter och som är lämnad att förlita sig 
på inhemsk kunskap. Synsättet byggde 
också på det nedlåtande antagandet att 
lokala aktörers kunskap är begränsad 
till den lokala orten.

År 2006 publicerade OECD en 
omfattande rapport om nya metoder 
för landsbygdsutveckling. OECD 
inkluderar de flesta västerländska 
ekonomier. Studien hävdade att även 
om landsbygdsregionerna i aggre-
gerade termer legat under OECD-
genomsnittet för BNP per capita, 
är ”landsbygd” inte synonymt med 
nedgång. Studien fann att om lång-
distanspendling underlättas så ökar 
större tätorters inflytande över omgi-
vande landsbygd. Detta undergräver 
inte bara föreställningar om landsbyg-
den som separata ekonomiska sfärer, 
utan innebär också att i många sådana 
områden växer befolkningen och man 
upplever en betydande tillväxt. Ja, i 
mer än ett av tre OECD-länder ska-
pades sysselsättning i den största om-
fattningen i landsbygdsregionerna.

Detta verkade ha mycket lite att 
göra med det relativa välståndet inom 
jordbruket. Totalt sett är mindre än 10 
procent av landsbygdens arbetskraft 
i OECD-länderna sysselsatt inom 
jordbruket och jordbruksstöd befanns 
sällan vara effektivt för att stimu-
lera vidareutveckling av landsbygden. 
Istället identifierade rapporten en ny 
modell för landsbygdens utveckling, 
pådriven av ett ökat fokus på lokala 
bekvämligheter, påtryckningar för 
reformer av jordbrukspolitiken, samt 
decentraliseringstrender inom de na-
tionella styrfunktionerna. Rapporten 
föreslog att den nya modellen skulle 
inbegripa flersektoriella utvecklings-
strategier som syftar till att identifiera 
och utnyttja olika ortsbaserade möjlig-
heter på landsbygden. 

Vi kallar denna nya metod nät-
verksbaserad utveckling (networked 
development). Detta tillvägagångssätt 
uppmärksammar hur landsbygdsområ-
den formas av både interna och externa 
krafter. Därför syftar det till att främja 
lokala och utomlokala kopplingar som 
stärker förutsättningarna för lokalbe-

folkningen att hantera omvärlden. 
Nätverksbaserad utveckling ger en 

bas för förståelsen att landsbygdsut-
veckling kräver olika typer av aktörer 
som spelar olika roller i samhället och 
ekonomin. På samma gång som upp-
finningsrikedom och bärkraft i lokala 
företag, hushåll, samhällsgrupper och 
frivilligorganisationer är viktiga, har 
också andra aktörer med nationella 
och globala kopplingar viktiga roller 
att spela för att länka in orter i bredare 
kretsar av kapital, makt och kompe-
tens.

Denna nätverksbaserade modell för 
landsbygdsutveckling värderar därför 
lokalt genererade kunskaper och fär-
digheter och syftar till att berika dem 
genom externt samspel. Modellen 
främjar således lokalt och externt ut-
byte för att stärka expertis på plats, det 
som vi kallar ”lokal expertis” (”verna-
cular expertise”), d v s den kunskap 
som lokala företrädare har om sin om-
givning, hur den fungerar och hur den 
förhåller sig till omvärlden. Det är ex-
pertis som är ”hemodlad” och använd-
bar i vardagliga sammanhang och den 
närs av externa källor för kunskap och 
kompetens. Detta är den expertis som 
lokala invånare, lantbrukare, lands-
bygdsföretag, samhällsorganisationer, 
naturforskare och yrkesverksamma på 
landsbygden har.

När vi karakteriserar detta som 
lokal expertis så undviker vi avsiktli-
gen andra termer som, medvetet eller 
ej, sorterar in den expertis som lokala 
aktörer besitter i ett fack. Sådant som 
”lokalkännedom” som kan antyda 

lokalpatriotism, när det som behövs 
och som lokala aktörer ofta äger, är 
utåtriktad lokal kunskap. Det finns 
liknande problem med begrepp som 
”traditionell kunskap” eller ”inhemsk 
kunskap”. 

Övergången från en top-down- till 
en nätverksbaserad modell för lands-
bygdens utveckling förändrar därför 
vårt tänkesätt kring hur expertis ge-
nereras och överförs, likaväl som våra 
principer för kunskapsgenerering. Vi 
strävar inte bara efter mer vetenskap, 
utan efter bättre informerade och kun-
niga invånare, samhällen, företag och 
yrkesverksamma. Så att de genom sin 
expertis kan ta itu med sina egna pro-
blem och mer effektivt ta lärdom från 
annat håll. Det är idealet.

Så hur kan vi förbättra funktionen 
utbyte av expertis för att pröva och 
stärka den lokala expertisen på lands-
bygden? 

Först måste vi omarbeta förhål-
landet mellan vetenskap och icke-
vetenskaplig expertis på grundval av 
expertisutbyte snarare än kunskaps-
överföring, för att öka lyhördheten 
hos vetenskapliga program för lokala 
intressenters kunskapsbehov. 

Därefter, genom att granska den 
expertis som landsbygdsrådgivare be-
sitter, överväger vi vad som utgör lokal 
expertis och hur sådan kan bli mer er-
känd och bättre testad. 

För det tredje och slutligen foku-
serar vi på vad som kan göras för att 
öka kapaciteten för lokal expertis ge-
nom att skapa nya arenor för utbyte av 
expertis.
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Omarbetning av förhållandet mellan vetenskap och expertis

Från kunskapsöverföring till expertisutbyte Kunskaps- 
producenter

Kunskaps- 
konsumenter

►
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Hur ska vi då i första hand kunna öka vetenskapens 
lyhördhet för lokala intressenters kunskapsbehov? Det 
innefattar bättre riktade forskningsprojekt och -pro-
gram och sådana som är bättre på att leverera resultat i 
form av ökad kunskap och kompetens hos lokala aktö-
rer. Det innebär en övergång från kunskapsöverföring 
som modell för relationen mellan berörda parter och ve-
tenskaplig forskning, till en modell för expertisutbyte.

Som vi nämnde tidigare är kunskapsförmedlingen 
till jordbruken den äldsta traditionen av medvetet or-
ganiserad kunskapsöverföring mellan forskningsin-
stitutioner och samhällen – processen att organisera 
tillämpningen av vetenskap i det praktiska jordbruket 
började under efterkrigstiden som en del av uppifrån-
och-ned-modellen för landsbygdsutveckling. Denna 
filosofi förutsatte att kunskapsöverföringen ägde rum 
i slutskedet av en sekventiell och enkelriktad process; 
forskningsverksamhet i laboratoriet skulle leda till ve-
tenskapliga upptäckter och tekniska genombrott som 
sedan skulle spridas till potentiella användare. 

Potentiella kunskapsanvändare, t ex lantbrukare, 
kunde vara tekniskt kunniga i vad de gjorde, men som 
icke-forskare var de betraktade som icke-experter utan 
något som var värt att bidra med i själva forsknings-
processen. Följaktligen fanns en klyfta mellan forskare 
och forskningsanvändare som måste överbryggas i slu-
tet av forskningsperioden, då vetenskapliga utfall skulle 
kommuniceras bland folk eller spridas tekniskt genom 
lantbruksrådgivare.

Denna forskningsmodell skiljer den vetenskapliga 
processen från den efterföljande kommunikationen 
och tillämpningen av forskningsresultaten. Det har att 
göra med hur de stora akademiska disciplinerna ten-
derade att framställa sig själva under 1900-talet; de 
drog en skiljelinje mellan ren vetenskap (som produce-
rar begrepp och tolkningar, föreslår modeller, klargör 
orsakssamband och organiserar experiment) och till-
lämpningen av den kunskap som forskningen resulte-
rar i. Den senare framställdes som enbart en fråga om 
social ingenjörskonst; att omsätta resultaten i praktiken 
genom att formulera och sprida tekniker, teknologier 
och rutiner. I det perspektivet ser vetenskapsmannen 
varje icke-forskares inblandning i kunskapsproduktio-
nen som ett undergrävande av den vetenskapliga integ-
riteten och självständigheten och ett förminskande av 
kreativiteten.

I verkligheten är emellertid den skarpa skiljelin-
jen mellan vetenskap och teknik, mellan forskning 
och tillämpning, inte alls så tydlig. I själva verket är 
det svårt att urskilja vad som är en neutral beskrivning 
av utövandets olika former och sammanhang och vad 
som är försök att införa sociala hierarkier och grader av 
legitimitet. Uppfattar vi det artificiella i denna klyfta 
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►

Landsbygdsrådgivarnas lokala expertis

Utbyte av expertis är alltså en övning 
i ömsesidigt lärande där forskarna 
måste erkänna värdet och giltigheten 
av icke-vetenskapliga kunskapskällor. 
När det gäller landsbygdsprojekt och 
-program innebär detta att bygga på 
och bygga upp den lokala expertisen 
hos lokala aktörer. 

För att uppnå detta finns mycket 
att lära av en grupp yrkesexperter som 
tjänar sitt levebröd genom förädling, 
förmedling, testning och spridande av 
lokal expertis, nämligen professionella 
rådgivare, t ex landsbygdsrådgivare, 
ekologer, veterinärer och agronomer. 
De är yrkesmässiga specialister på lo-
kal expertis.

Här drar vi slutsatser från ett forsk-
ningsprojekt, som vi har bedrivit se-
dan 2008 om landsbygdsrådgivares 
kunskapskällor, för att avväga vad som 
utgör lokal expertis och hur den kan 
bli mer erkänd och bättre validerad. 
Rådgivningsyrkena har en nyckelroll 
för att möjliggöra beslutsfattande och 
öka kompetensen i tusentals lantbruk 
och landsbygdsbaserade verksam- 
heter. Markägare och lantbrukare står 
inför ökade krav på att leverera en rad 
olika varor och tjänster av komplex 
natur. De kommersiella målen att 
producera konkurrenskraftig råvara av 
hög kvalitet måste sammanflätas med 
såväl en bredare efterfrågan på säkra 
livsmedel och ekosystemtjänster som 
önskemål om hållbar resursanvänd-
ning, hänsyn till djurs och växters 
hälsa och anpassning till miljöföränd-
ringar. Professionella rådgivare bidrar 

Bertebos Conference 2014 7

så hjälper det oss att se kunskapspro-
duktion som öppen för, eller till och 
med beroende av, vitt skilda icke-ve-
tenskapliga kunskapskällor.

I detta perspektiv inbegriper fram-
gångsrikt genererande och spridande 
av kunskap och teknik en upprepad 
och nätverksbaserad process, som 
bygger på utbyte av expertis från flera 

källor, d v s expertisutbyte. Det är ett 
ganska radikalt grepp som kan invol-
vera nya sätt att ägna sig åt vetenskap 
(och även att tillvarata och mobilisera 
icke-vetenskapliga kunskapskällor). 
Det löser upp skarpa skillnader mel-
lan vilka som är producenter och vilka 
som är användare av kunskap. Det 
bryter ner den sekventiella segregatio-

nen mellan den vetenskapliga proces-
sen och överföringen/tillämpningen 
av forskningsresultat. Innovation och 
social inlärning kan ske före eller un-
der och inte bara efter forskning, då 
deltagarna, oavsett om de är forskare 
eller icke-forskare, gör nya kopplingar 
och antar nya synsätt på rådande ut-
maningar och möjligheter.

med kunskap och ex-
pertis rörande många 
av dessa aspekter, och 
bistår i både operativt 
och strategiskt besluts-
fattande.

När vi frågade 
dessa rådgivare om 
deras specifika kun-
skapskällor framträdde 
en komplicerad bild av 
externt och lokalt alst-
rad kunskap. I fråga 
om det förra hänvisade 
de till vetenskaplig och teknisk kun-
skap, liksom formella yrkeskunskaper 
relaterade till uppförandekoder och 
normer, samt till regelverkskunskap 
relaterad till nya lagar och politik. 
Otvivelaktigt formas professionell och 
rättslig kunskap till en viss omfattning 
av vetenskaplig kunskap. Men enga-
gemanget i regelverkskunskap är mer 
intensivt – rådgivarna är mer benägna 
att läsa nya regler eller föreskrifter än 
vetenskapliga artiklar!

Faktum är att landsbygdsrådgivare 
medgav att det var svårt att hålla sig á 
jour med formell vetenskap. På frågan 
om specifika källor till vetenskaplig 
kunskap hänvisade de flesta till vad 
de hade lärt sig i sin grundutbildning 
och klagade på att de inte hade tid att 
fräscha upp sina vetenskapliga kun-
skaper. Många ansåg att mestadelen 
av modern forskning inte var relevant 
eller tillämplig på deras område. Några 
hänvisade till otillgängligheten hos 
en stor del av den publicerade veten-

skapen. Och de flesta rådgivare över-
lämnade till sina yrkesorganisationer 
att filtrera och syntetisera de senaste 
forskningsrönen genom facktidskrifter 
och fortbildningsprogram.

Men rådgivarna fungerar inte bara 
som kanaler för kunskapsflödet mel-
lan lantbrukare och utom-lokala kun-
skapskällor. De påpekade också att 
den kunskap de själva genererade, lo-
kalt ”på jobbet”, är viktig. Den bestod 
av två huvuddelar:

Experientiell (erfarenhetsbaserad) 
kunskap handlar om att rådgivare lär 
genom att se vad som fungerar och vad 
som inte fungerar i praktiken. Det sker 
ofta ganska intuitivt, och även genom 
att medvetet överföra lärdomar från en 
gård till en annan, lära sig av misstag 
och utbyta bästa praxis. Det är expertis 
som härrör från observationer och till-
lämpning och som har förfinats genom 
upprepning och anpassning från fall 
till fall, från kund till kund och från 
plats till plats.
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Experimentell kunskap är när råd-
givare genomför egna experiment som 
en del av problemlösning, när råd-
givaren medvetet provar olika saker. 
Vi fann att veterinärer hade en mer 
experimentell attityd, medan andra 
rådgivare var mindre benägna att ex-
perimentera. Veterinärerna talade om 
att testa olika läkemedel, ändra utfod-
ringsrutiner och modifiera kirurgiska 
tekniker. Det gick så långt som till att 
veterinärer gör systematiska studier 
för läkemedelsföretag. Sådant expe-
rimenterande ses som värdefullt när 
det handlar om att bredda kunskaper, 
pröva färdigheter och att hitta nya lös-
ningar.

Landsbygdens rådgivningsproffs 
utprovar och utvecklar också sina 
fältförvärvade kunskaper genom 
samverkan med sina kunder. Lands-
bygdsrådgivarna själva erkänner gärna 
att de i stor utsträckning drar fördel 
av kunskaper och erfarenheter hos de 
lantbrukare och markägare som de ger 
råd. De är på det klara med att också 
lantbrukare besitter expertis i fråga 
om jordbruksdrift och kunskap om 
den lokala miljön och djurlivet, liksom 
formella tekniska kunskaper och prak-
tiska färdigheter beträffande djurhåll-
ning, utrustning, och även kommersi-
ell insikt. 

När experten lär sig av lantbruka-
ren eller markägaren går inflytandet 
omvänd väg. Icke-experten blir exper-
ten och vice versa.

Att vara en kompetent yrkesmässig 
expert innebär förmåga att balansera 
och hantera dialektiken mellan expert 
och icke-expert. Man måste lära sig 

hur och när man bör vara en effektiv 
icke-expert (likaväl som en effektiv 
expert) i förhållandet till lantbrukaren 
eller markägaren. Rådgivningsmöten 
blir en plattform för utbyte av exper-
tis mellan rådgivare och markägare 
där båda kan överföra expertis till den 
andre.

Experten kan behöva agera som 
icke-expert även i förhållande till and-

ra typer av professionella experter, som 
till exempel när en veterinär har att 
göra med en nutritionist eller en lands-
bygdsrådgivare med en ekolog. Detta 
samspel mellan expert och expert bi-
drar till ökad komplexitet i det system 
som ligger till grund för lantbrukarens 
beslut över sin mark.

Vardagligt yrkesövergripande ar-
bete gör att den enskilde förstår det 
komplexa systemet, sin egen roll i 
det, och hur man kan samordna sig 
och förhandla med andra rådgivare. 
Erfarna rådgivare inser begränsning-
arna i den expertis som andra äger, 
men också sina egna begränsningar. 
De måste därför lära sig att bli effek-
tiva icke-experter i sitt växelspel med 
andra experter och inte bara gentemot 
markägare.

Att vara en effektiv expert innebär 
att hantera olika kontaktytor mellan 
expert och expert och mellan expert 
och icke-expert, i sammanhang där 
distinktionen mellan experten och 
icke-experten är flytande och gränsen 
dem emellan är diffus. En viktig del i 
detta är samspelskompetens – d v s att 
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Vi 
samlar in uppgifter från 

veterinärer på fältet för analys, 
för att få indikationer om en sjukdoms 

utbredning, etc. Den fråga som återkommer 
om och om igen ... är att data inte är helt gil-
tiga eftersom de har samlats in av veterinä-

rer på fältet och därför ... har de 
samlats in av icke-experter. 

– Vetenskapsman, vet med

Det 
skulle vara rättvist att 

säga att många av de ’mesta inno-
vatörerna’ och experterna och de som 

har det bästa ryktet, särskilt i produktions-
djurverksamhet, inte nödvändigtvis finns på 

universitet nu; de är ute i fält och är 
därför kollegor i det praktiska. 

– Vetenskapsman, vet med

Jag vet 
att varenda sak man 

gör i praktiken är baserad på 
forskning, för utan den skulle 

det bygga på hörsägen, 
det skulle vara hokus pokus. 

– Forskningsledare

Att höja kapaciteten i lokal expertis

►

Vi har inte längre råd med detta trång-
synta tänkesätt. I denna den sista delen 
av denna presentation överväger vi vad 
konsekvenserna av expertisutbyte och 
erkännande av lokal expertis kan vara 
för organiserad vetenskap, inklusive 
samhällsvetenskap.

Det slutliga målet är att förbättra 
nivån på och fördelningen av expertis 
i samhället. Det är inte bara en demo-
kratisk nödvändighet, det är också en 
adekvat respons på den globala instabi-
litet som vi står inför, både miljömäs-
sigt och samhällsekonomiskt. Denna 
instabilitet gör varje samhälle, företag 
och region till ett område av experi-
mentell anpassning. Därför är den re-
spons som krävs från den organiserade 

behärska språk och jargong inom ett 
expertområde utan att för den skull ha 
den praktiska kompetensen eller fär-
digheten på området.

Den fältgenererade kunskap som 
yrkesverksamma på landsbygden har 
är därför inte helt och hållet deras egen 
självgenererade kunskap. Den kommer 
även av interaktioner med andra aktö-
rer på fältet, bland annat lantbrukare 
och även andra landsbygdsrådgivare. 

Rådgivare ser fältgenererad kun-
skap som ett komplement till den 
formella kunskap som härrör från ut-
bildning och kompetensutveckling. Ja, 
de ser den som en tydlig del av vad de 
erbjuder – det är det viktigaste kän-
netecknet på att de är fältorienterade 
experter. Det är mer än bara ett kom-
plement till de formella yrkesmässiga 
och vetenskapliga kunskaper och re-
gelverkskunskaper de har skaffat sig. 
Fältgenererad kunskap gör det möjligt 
för rådgivare att sätta formell och an-
nan kunskap i sitt sammanhang, av-
gränsa den och verklighetskontrollera 
den. Kombinationen av kunskapskällor 
lägger grunden för rådgivarens lokala 
expertis. Lantbrukare och markägare 
uppskattar i stor utsträckning den ex-
pertis som landsbygdsrådgivaren byggt 
upp på detta sätt.
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I kontrast till detta erkänns knappt 
eller rentav avfärdas landsbygdens lo-
kala expertis av de vetenskapliga kret-
sarna. Det illustreras här ovan i ett 
utbyte mellan vetenskapsmän inom 
veterinärmedicin. 

Åsikter av den arten förekommer 
vid sidan om en uppenbar brist på ny-
fikenhet på praxis hos veterinärutbild-
ningslärosäten och de förstärker den 
yrkesmässiga avgränsningen mellan 

forskare och praktiker. Många forskare 
och akademiker har föga erfarenhet av 
det dagliga praktiska veterinärarbetet 
och allmän praxis bevakas i begränsad 
omfattning i veterinärutbildningen. 

Uppfattningen att innovation en-
dast uppstår genom att ny forskning 
införlivas i det dagliga arbetet via top-
down-kunskapsöverföring har lett till 
en nedvärdering av idéer som genereras 
genom daglig innovativ praktik.

vetenskapen att radikalt gå utanför 
universitetens väggar, att flytta ut från 
laboratorier och elfenbenstorn för att 
arbeta med och bidra till att mobilisera 
lokal expertis. Det finns ett antal sätt 
detta kan ske på.

Ett är att uppmuntra lokal exper-
tis, ”civilvetenskap”. Men eftersom 
det i grund och botten förvisar icke-
forskare till en datainsamlingsroll som 
är godkänd, anförd och kvalitetskon-
trollerad av forskare, kan effekten bli 
att återinföra kunskapshierarkier som 
marginaliserar lokal expertis. Vi behö-
ver därför andra icke-hierarkiska sätt 
att agera. 

Vi lutar vi oss för en kort stund på 
tre exempel från vår egen praktiska 

erfarenhet. Det första är att inrikta 
forskningsprojekt och program på fors-
kares och intressenters gemensamma 
produktion av kunskap och expertis. 
Det andra är kapacitetsuppbyggande 
genom att skapa nya nätverk för utbyte 
av expertis. Det sista är att undersöka 
hur lokala aktörer kan utrustas med 
forskningsverktyg för att utveckla och 
tillämpa sin egen expertis.

Under de senaste tio åren har 
vi lärt oss mycket från att driva ett 
större forskningsprogram baserat på 
principerna om utbyte av expertis. 
Programmet har strävat efter att skapa 
förutsättningar för forskares och in-
tressenters gemensamma produktion 
av kunskap. Ett av de primära målen 
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Principer för utbyte av expertis
•	 Engagera	 intressenter	 som	 aktiva	

partners genom hela forskningspro-
jektet.

•	 ”Intressenter”	är	ett	inkluderande	be-
grepp.

•	 Klargöra	 att	 utbyte	 av	 expertis	 kan	
ske när som helst i ett projekt, genom 
flera kanaler och i olika riktningar.

•	 Ömsesidigt	 utbyte	 mellan	 forskare	
och intressenter.
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för Hushållnings- och markanvänd-
ningsprogrammet (the Rural Economy 
and Land Use Programme, Relu) var: 
”att förstärka effekterna av forskningen 
om landsbygdspolitik och -praxis ge-
nom att involvera berörda parter i alla 
skeden, inklusive programutveckling, 
forskning och kommunikation av re-
sultat”.

Potentiella intressenter var inblan-
dade i uppläggningen och styrningen 
av programmet och i utformningen 
och genomförandet av dess enskilda 
projekt. Varje ansökan om finansie-
ring beskrev hur intressenterna skulle 
involveras i planeringen av det avsedda 
projektet och vad som skulle göras 
för att inkludera intressenter i forsk-
ningen och spridningen av resultaten. 
Förslagen bedömdes och betraktades 
som en del i urvalsprocessen för vilka 
forskningsansökningar som skulle fi-
nansieras. ”Vinnarna” måste lämna in 
en plan för hur intressenterna skulle 
engageras innan de formellt kunde in-
leda sin forskning. Planen följdes upp 
med en årlig revision av arten, omfatt-
ningen och konsekvenserna av intres-
senternas deltagande i projektet under 
hela dess livslängd. 

Programledningen samlade själv 
in och främjade de bästa strategierna 
för att närma sig intressenter genom 
att ge råd om lämpliga medel och me-
kanismer för att identifiera, rekrytera 
och engagera olika intressenter i olika 
skeden av forskningen för att uppnå 
maximal ömsesidig nytta.

Totalt har mer än 4 000 intressen-
ter tagit del av Relu-programmet och 
dess 90 projekt. Ur erfarenheterna från 
det har vi vaskat fram följande princi-
per för utbyte av expertis:

Den första principen är att enga-
gera intressenter som aktiva partners 
i forskningen. Programmet betonade 
intressenternas deltagande i alla sta-
dier av forskningen. Intressenterna bi-
drog till att fastställa programmets fo-
kus, prioriteringar, genomförande och 
större spridning. Vi fann att praktiska 

insatser och engagemang uppströms 
kan leda till verkliga fördelar ned-
ströms, när det gäller inköp till pro-
jektet och i fråga om kvalitet, relevans 
och användning av forskningen.

Den andra principen är att utbytet 
av expertis bygger på en inkluderande 
uppfattning om vilka som är potenti-
ella intressenter, baserad på antagan-
det att alla som är intresserade av ett 
problem bör involveras i lösningen 
av det. Det krävde ett öppet förhåll-
ningssätt till problemformulering som 
överbryggade partiska synsätt på vissa 
forskningsområden och -intressen. 
Detta förstärkte efterfrågan på ett 
brett och inkluderande förhållnings-
sätt gentemot olika sorters expertis – 
olika områden och icke-certifierade 
källor till kunskap måste innefattas 
– och en pluralistisk syn på intres-
senter, som kunde utgöras av allt från 
offentliga institutioner, organiserade 
landsbygdsintressen och företag till en 
bredare allmänhet och privatpersoner 
(inklusive lantbrukare, konsumenter 
och lokala invånare).

Den tredje principen är att utbytet 
av expertis kan inträffa när som helst 
under ett forskningsprojekts livslängd 
(inte bara i slutet), genom olika meka-
nismer (inte bara publicerade resultat) 
och i olika riktningar (inte bara från 
forskare till icke-forskare). Viktiga ka-
naler för kompetensutbyte visade sig 
vara de informella nätverk och person-
liga relationer som fötts genom själva 
forskningen och dit hörande processer. 
I realiteten bör ett primärt mål för ett 
forskningsprogram vara att skapa kret-
sar för kunskapsutbyte rörande det ut-
forskade problemet.

Den fjärde och kanske mest 
grundläggande principen är att ut-
byte av expertis måste utgöras av ett 
ömsesidigt utbyte mellan forskare 
och intressenter. Att öppna upp själva 
forskningsprocessen för intressenters 
input bekräftar att deras expertis kan 
utgöra bidrag i bestämningen, genom-
förandet och tillämpningen av veten-
skapliga projekt. Expertisutbytet är 
alltså en övning i ömsesidigt lärande 
där forskarna måste erkänna värdet 
och giltigheten hos icke-vetenskapliga 
kunskapskällor. När det gäller lands-
bygdsprojekt och -program innebär 
detta att bygga på och bygga upp de 
lokala aktörernas lokala expertis.

Ett viktigt sätt att bygga kapaci-
tet för lokal expertis är att skapa nya 
nätverk för utbyte som går utöver de 
lokala gränserna. Här menar vi att 
universiteten bör spela en nyckelroll. 
De kan vara lokala/globala gatekee-
pers eller mellanhänder – samtidigt 
som de är rotade i sina kommuner och 
regioner är de också starkt utåtriktade 
i sina forskningskontakter och för fi-
nansiering och rekrytering. De kan 
länka lokala och externa aktörer till 
varandra genom sina kunskaps- och 
kompetenskretsar. Detta hänger up-
penbarligen inte bara samman med 
omfattningen och arten av universite-
tets lokala och externa kontakter, utan 
också om universitetets roll i och syn 
på kunskapsproduktion och -utbyte.

I ett nätverksbaserat utvecklings-
perspektiv är universiteten inte upp-
fattade som den källa till universell 
visdom som yrkesverksamma på lands-
bygden, samhällen och företag måste 
använda för att förtjäna förmånen av 
kunskap. Snarare ses universiteten som 
aktiva kopplingar som kan skapa och 
utvärdera länkar mellan lokala system 
för kunskaps- och utvecklingsverk-
samhet och även bredare nationella 
och internationella kunskaps- och 
kompetenskretsar. Detta exemplifieras 
av två nätverk som vi från Newcastle 
University har hjälpt till att främja.

Som första exempel The North-
ern Rural Network (Nordliga Lands-
bygdsnätverket) som samlade akade-
miker och landsbygdspraktiker från 
de kommersiella, ideella och offentliga 
sektorerna över hela norra England. 
En årligt återkommande seminariese-
rie länkade samman universitetsfors-
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•

Slutligen: att hantera gränssnittet expert/icke-expert

►

Avslutningsvis: Vi argumenterar för 
ett fokusskifte, från vetenskap till ex-
pertis, för att skapa en bättre struk-
tur för att hantera demokratisering 
av kunskapen. Det medför också en 
förskjutning i det sätt som kunskaper 
och tekniska färdigheter utvecklas och 
breddas; vi rör oss bort från begrep-
pet kunskapsöverföring för att närma 
oss begreppet utbyte av expertis, vil-
ket innebär en mer omfattande och 
jämlik samverkan mellan forskare och 
icke-vetenskapliga intressenter. Denna 
förändring är i linje med övergången 
från en uppifrån-och-ned-modell till 
en nätverksbaserad modell för lands-
bygdsutveckling. Kärnan är begreppet 
expertis på plats, det som vi har kallat 
lokal expertis. 

Alla måste vi, för att bli effektiva 
experter, lära oss att hantera andra ex-
perter. Det innefattar att vi måste bli 
duktiga på att sköta och ömsesidigt 
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kare och landsbygdsrådgivare, lokala 
och regionala tjänstemän, företagare, 
ledare för frivilligorganisationer, för-
samlingsfullmäktige, affärsutvecklare 
m fl. Nätverkets verksamhet bidrog till 
att bygga upp en gemensam förståelse 
för de utmaningar som landsbygden i 
norra England står inför.

Vårt andra exempel är Landbridge. 
Det är ett utbytesnätverk för yrkes-
övergripande lärande och debatt bland 
forskare och landsbygdsrådgivare, in-
klusive veterinärer, agronomer, ekolo-
ger och andra. 

Nätverket behandlar gemensamma 
frågor som rör kompetensutveckling 
för rådgivare och deras förhållande 
till forskningsprogram och -agendor. 
Landbridge lägger på så sätt grunden 
för att höja statusen för rådgivnings-
personal som kunskapsförmedlare i 
kompetensutbyteskretsar inom lands-
bygdsutveckling.

Sammantaget har det blivit tydligt 
av erfarenheterna från Landbridge och 
the Northern Rural Network, att så-
dana grogrunder ger möjligheter inte 

bara till kompetensutbyte utan också 
för att generera ny kunskap och främja 
innovation.

Sociala nätverk, som ett medel för 
att människor själva ska organisera sig 
runt ett gemensamt problem eller ett 
gemensamt initiativ, har en viktig roll 
att spela för att förbättra utbytet av 
expertis och ett gemensamt mobilise-
rande av lokal och icke-lokal expertis. 
Det kan handla om att förhindra ett 
sjukdomsutbrott bland djur, att främja 
förnybara energisystem eller att ta itu 
med vattenföroreningar eller över-
svämningsproblem o s v. Men i detta 
samspel, kan vi också främja lokal ex-
pertis genom att utrusta lokalbefolk-
ningen med egna forskningsverktyg? 

Ett exempel: modeller baserade på 
datorsimuleringar låter oss göra prog-
noser om händelser som är avlägsna i 

tid och rum. Regeringar, tekniska or-
gan, företag och yrkesverksamma an-
vänder dem hela tiden för att designa, 
planera och reglera.

Sådana modeller är oundvikligen 
baserade på generaliseringar. När mo-
dellerna används för att återge miljö-
information kan människor i ett visst 
område tydligt uppleva att prognoser-
na för deras hemort inte alls stämmer 
överens med deras egna erfarenheter. 
Modellen passar inte dem. 

I just detta forskningsprojekt, 
som leddes av Sarah Whatmore och 
Neil Ward [och som även de deltog i 
Berteboskonferensen], utnyttjades lo-
kal expertis för att förbättra den lokala 
noggrannheten i riskmodeller för över-
svämning. Avgörande var att model-
lerna inte bara kalibrerades lokalt, utan 
också placerades så de var till nytta lo-
kalsamhällena. På så sätt beväpnades 
lokalbefolkningen med ett forsknings-
verktyg som gjorde att de själva bättre 
kunde karakterisera de utmaningar 
och möjligheter de stod inför.

bygga våra dubbla 
roller som både ex-
perter och icke-ex-
perter. Förutom att 
vara experter, som 
vi alla är, måste vi 
lära oss att bli ex-
perter på att vara 
icke-experter.

Vi måste se han-
teringen av gräns-
snittet mellan ex-
pert och icke-expert 
som en utbytespro-
cess. Om utbytet 
blir obalanserat... 
om det går bara i den ena riktningen 
talar vi om ”kundfångeri” (”ge kunden 
vad kunden vill ha”); om bara i den and-
ra riktningen så talar vi om oansvariga 
eller världsfrämmande experter. Det 
viktiga är att för att det ska fungera så 
måste gränssnittet expert/icke-expert 

vara ömsesidigt konstruerat – efter-
frågan måste formuleras genom till-
lit och myndighetsutövande grundas 
på service. Kunskap och information 
måste flöda i båda riktningarna. Vi har 
mycket att lära av varandra!



Tidigare pristagare:
2013: Professor Philip Lowe, University of Newcastle, UK – Rural economy and land use
2011: Professor Karen Beauchemin, Alberta, Canada – Animal husbandry; ruminants and their inter- 
 action with the environment
2009:  Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA – Food, agriculture and rural poverty
2007:  Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland – Development of methods for DNA trans- 
 formation in rice and other plants
2005: Professor Piotr Kowalski, Gdánsk University of Technology, Poland – Water dynamics in agri- 
 culture and forestry
2003:  Professor Erik Steen Jensen and Professor John R. Porter, KVL, Denmark – Soil biology and 
 modelling of responses of agro ecosystems to their environment
2001:  Professor Donald Grierson, University of Nottingham, UK – Genetical engineering and food
1999:  Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institute, Wernigerode, Germany – Antibiotics in food 
 and feed
1997:  Professor Christopher Polge, University of Cambridge, UK – Preservation of animal semen

Bertebos Pris skapades år 1996 av Bertebos Stiftelse på initiativ av dåvarande ordföranden Olof 
Stenström och hans hustru Brita Stenström. Syftet med priset är att belöna innovativ och ban-
brytande forskning och utveckling inom livsmedel och jordbruk. KSLA har fått Bertebosstiftelsens 
förtroende att utse pristagare.

Bertebospriset 2013 delades ut till professor Philip Lowe för hans landsbygdsstudier, som givit be-
tydelsefulla bidrag till hållbar landsbygdsutveckling och markförvaltning. Philip Lowe förespråkar 
reflexiv tvärvetenskaplig forskning. Han har gjort betydande insatser i internationell jämförande 
forskning och har spelat en aktiv roll inom landsbygdens utvecklingspolitik på nationell och europeisk 
nivå.

2015 års Bertebos-pristagare ska ha bedrivit forskning av hög kvalitet och 
praktisk nytta inom livsmedelsområdet – mer specifikt inom området livsmed-
elstillsatser, deras risker och nyttoeffekter.

En livsmedelstillsats är ett naturligt eller konstgjort ämne som normalt inte konsumeras 
som ett livsmedel i sig, inte heller ingår det som en naturlig ingrediens (råvara) i ett livs-
medel. I stället är det avsiktligt tillfört för något tekniskt ändamål, för att skapa ett värde 
för konsumenten (till exempel konserveringsmedel för bättre hållbarhet) eller för producen-
ten (exempelvis emulgeringsmedel för att kunna blanda två normalt inte blandbara ämnen). 
Tillsatserna grupperas i olika funktionskategorier, varav tre av har fördelar för konsumentens 
hälsa: anti-oxidationsmedel (som bidrar till att öka vissa vitaminers näringskvalitet i och med 
att de stoppar vitaminer från att oxidera), konserveringsmedel (som stoppar bakterietillväxten 
och hindrar maten från att mögla) och komplexbildare (som binder metaller och hindrar dem 
från att oxidera vilket gör livsmedlet mörkt). Med alltmer processade livsmedel har bruket 
av livsmedelstillsatser ökat stort. Även om användningen är reglerad i många länder och 
är viktig för såväl livsmedelssäkerhet som -kvalitet så har hälsofrågorna blivit föremål för 
stor oro. Frågan om nackdelar och fördelar med vissa livsmedelstillsatser har skapat många 
kontroverser. 

Kandidaterna till priset ska ha bedrivit framstående forskning i livsmedelsvetenskap och 
-teknik, toxikologi och/eller medicin på området livsmedelstillsatser – naturliga likaväl som 
nya typer av tillsatser.

Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015. År 2016, i 
augusti eller september, kommer ämnet Livsmedelstillsatser att vara föremål för en tvåda-
garskonferens där pristagaren och hans/hennes forskning ges en framstående position. 

Bertebos Prize 2015

Awarding leading 
prominent research 
on food additives – 
both benefits and 

hazards
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