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Vi har identifierat 3 stycken brytningar mellan de olika stegen i processen:

Baserat på skrivbordskartläggning av forsknings och innovationsprocesser samt intervjuer

Analys av Forskning, Utveckling & Innovationsprocessen
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1. Gränssnittet mellan forskning och 

nyföretagandet

3. Gränssnittet mellan konceptualisering och 

praktiskt användning av kunskapen

2. Gränssnittet mellan forskning och 

kunskapsspridning
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SAMBAND MELLAN LEVANDEVIKT OCH BRÖSTOMFÅNG 
HOS KÖTTDJUR - Anna Hessle, Ingemar Olsson, Jan-Eric Englund, 
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SLUTSATS
Med hjälp av en funktion med logaritmerade värden 
erhålls en godtagbar skattning av
levandevikten hos köttdjur utifrån dess bröstomfång. 
Noggrannheten i skattningen är ± 15 kg
och ± 75 kg vid 100 respektive 200 cm bröstomfång. 
Med kännedom om djurets kroppsform
och utfodringsintensitet kan skattningen av djurets 
vikt förbättras.



Växtnäringens inflytande på skörd och kvalitet i 
potatis, en litteraturstudie - Joakim Ekelöf och Tora Råberg 
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Sammanfattning 
Potatis är en viktig gröda för svenskt lantbruk med en 
odlingsareal som uppgår till omkring 27 000 hektar. För att 
lyckas väl med grödan krävs en välplanerad odlingsstrategi som 
optimerar energianvändandet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är 
det viktigt att alla insatsåtgärder som sätts in utnyttjas optimalt. 
Samtliga av 14 näringsämnen som är essentiella (livsviktiga) för 
potatisplantan kan påverka skördeutbytet, vilket visar på vikten 
av en väl sammansatt gödslingsstrategi för en hållbar svensk 
potatisproduktion. I denna rapport har den senaste forskningen 
kring växtnäring och potatis sammanfattats. Näringsämnena 
delas in i tre kategorier, makronäringsämnen, 
mikronäringsämnen och hjälpämnen. Till makronäringsämnena 
hör kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och svavel. Dessa 
utgör generellt mer än 1 g/kg torrvikt av plantan. 
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Slutsatser

• Tydliggöra och komma överens om roller och 
arbetsfördelning i kunskapsvärdekedjan

• Ödmjukhet för olika aktörer i Kunskapsvärdkedjans 
olika kulturer och ”språk”

• Skapa vår modell över hur överlämning skall ske 
mellan de olika kunskapsstegen (TRL)

• Skapa former för de delar som ligger utanför SLF:s 
roll i ”sneda vågen”

• Ödmjukhet för processen, det är lätt att ta reda på 
det vi inte vet, men det vi inte vet att vi inte vet är 
omöjligt.


