
 

 

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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Digital utveckling i livsmedelsbranschen  

Ett inspirationsseminarium om hur vi skapar ökade 

mervärden genom digitalisering 

Tid Tisdag 25 april 2017 kl 14.00–16.45 

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

Anmälan Senast den 18 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 21 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Ingen avgift. 

Frågor Innehåll: magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54  77 24 

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

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation 

 

 

Den tekniska utvecklingen är en kraftig drivkraft i de flesta branscher. Digital teknik knyter ihop 

aktörer som tidigare inte haft direktkontakt, digitala lösningar ersätter tidigare sätt att arbeta, 

digitalt nytänkande ger möjligheter till både nya affärer och nya affärsmodeller.  

Tillgången till riskvilligt kapital och nya sätt att skaffa finansiering, som t ex crowdfunding, bidrar 

till möjligheten för små aktörer att etablera sig.  

 

Stora förändringar sker i andra branscher – vi ser t ex hur området e-hälsa växer lavinartat. Vad är 

förutsättningarna för motsvarande utveckling inom livsmedelsbranschen (från jord till bord och 

sopa)? Vilka drivkrafter finns? Vilka bromskrafter? Vilka aktörer ser vi? Varifrån kommer de nya 

aktörerna? 

 

Detta seminarium syftar till att väcka frågor och ge olika inspel av kunskap som vi tillsammans 

kan reflektera kring.  

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Digital utveckling i livsmedelsbranschen 

Tisdag 25 april 2017 
 

 

Moderator Pär Bygdeson, VD, Livsmedelshandlarna 

 

13.30 Samling och registrering 

 

14.00 Inledning 

Pär Bygdeson, VD, Livsmedelshandlarna 

 

14.10 Elementärt! Machine learning och AI i lantbruk 

Bengt Eliasson, Industry General Manager, IBM Sverige 

 

14.40 Digital omställning med fokus på kunddata 

Peter Muld, Chief Digital Officer, ICA Sverige AB 

 

15.00 Paus, bensträckare och förfriskningar 

 

15.30 Digitala plattformar för ökad lönsamhet hos lantbrukare 

Magnus Börjesson, lantbrukare 

 

15.50 Karma – en digital tjänst för att minska matsvinnet 

Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD och medgrundare, Karma 

 

16.10  Paus + diskussion 

 

16.40 Summering och avslutning 
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