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Att möta ett kunskapssamhälle 

i förändring

Forskningens och forskarens roll….

Samla data

Bearbeta data

Sprida data

Ökad digitalisering påverkar alla faser



Provtagning

Kontroll och strategier för 
minska förekomst

Utveckling av 
beslutsstöd

Identifiering och 
frekvens av patogener

Forskningsprocessen

Exemplet BioSoM

Ill. Christina Lundström, SLU & BioSoM
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En utmaning vid datafångst: 

Tillgång till data – nya samarbetsformer

Företagare och rådgivare har tillgång till allt större datamängder.

Hur får forskaren tillgång till samma kvalitet och kontinuitet?

Foto: Christina Lundström, SLU



Nya möjligheter vid datafångst

- s k medborgarforskning 



Att tillgängliggöra forskning –

några trender

Ökad betydelse av tolknings- och tillämpningskunskap (implementeringsfokus)
• Att skapa värde av all insamlad data krävs för fortsatt legitimitet

Nya möjligheter att använda en variation av kommunikationskanaler

• Ökad kapacitet vid överföring av data och ”just-in-time” koncept öppnar nya vägar

Utveckling av nästa generations beslutsstöd
• Seriösa spel, Artificell intelligens, från schabloner till företagsspecifik data, etc.

Ökad tillgänglighet av forskningsinformation

• ”Open access” en allt viktigare princip för att uppfylla samhällsuppdraget

Direktkontakt mellan forskare och brukare/användare
• Otydligare roller: Vilken roll får forskare vs. rådgivare i det framtida kunskapssystemet?



Vilket beslutsstöd?

Fält-/stallnivå

Företagsnivå Landskapsskala

Individen i fokus

Basproduktion

Förädlad produktion

Företagsledning

Marknad, försäljning

Ekonomistyrn. Management

Strategier

Ledning
Strategiska 

frågor

Operativa

frågor

Nuläge

Idé: Ove Karlsson, SLU

Ill: Helena Nordström, SLU



Teknikstyrd 

utveckling 

snarare än 

behovsstyrd

Det kritiska perspektivet

Vinnare och 

förlorare vid en 

ökad 

digitalisering

Om ”data is the 

new oil” – vilka 

konsekvenser?



Att förstå sammanhanget

Ill. Christina Lundström, SLU



Att synliggöra det osynliga utan att 

förminska betydelsen av en levd 

erfarenhet (Christina Lundströms forskning)

1. Lantbrukare har en erfarenhetsbaserad kunskap 

vilket vägleder deras beslut

2. Digitalisering möjliggör ”tool-mediating seeing”, 

dvs att synliggöra sådant som annars kan vara 

osynligt

3. Genom att kombinera erfarenhetsbaserad 

kunskap och ny teknik så uppstår en ”enhanced

professional vision”, dvs tekniken förstärker 

erfarenheten!

4. Förutsättningen är att teknikutvecklingen är 

behovsstyrd och användarvänlig



Tack
för uppmärksamheten!
Magnus Ljung
Statskonsulent & forskare 
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