
 

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. 
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Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket 
 

    

Effektivisering av kunskapssystemet är viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål. SLU har fått i uppdrag av 
Jordbruksverket att i en förstudie undersöka förutsättningarna för inrättandet av ett kunskapsnav inom 
företagsledning, entreprenörskap och innovation.  
 

Bakgrunden till uppdraget är att Jordbruksverket ser över sin verksamhet gällande 
kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft i företagen. I nästa period i 
Landsbygdsprogrammet är tanken att myndigheten kommer att arbeta med mer 
förutsättningsskapande insatser på nationell nivå. Det kan exempelvis ske genom att 
finansiera och utforma kunskapsnav för att utveckla kunskapssystemet. Viktiga 
ämnesområden för ökad konkurrenskraft inom jordbruket är företagsledning, 
entreprenörskap och innovation. 
 
Inom ramen för förstudien ska SLU ta fram ett konkret förslag på hur ett kunskapsnav 
inom företagsledning, entreprenörskap och innovation kan etableras och arbeta, 
speciellt med tanke på hur kunskapsutbytet mellan forskning och praktik kan stärkas.  
 
Förstudien genomförs i dialog med många intressenter. En central del av processen 
handlar om att förankra arbetet och fånga upp synpunkter och reflektioner från 
intressenter inom såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor. Vid detta 
seminarium presenterar projektgruppen resultatet av förstudien och bjuder in till 
ytterligare dialog.   
 
Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 
 

Tid & plats 
Onsdag 27 oktober 2021 
kl 10–12. Det är möjligt att 
delta både via Zoom och på 
plats på KSLA, 
Drottninggatan 95 B, 
Stockholm. Länken till Zoom 
mejlas ut dagen före mötet. 
 
Anmälan 
Senast den 25 oktober på 
denna länk: 
https://dinkurs.se/75923 
 
Frågor 
Innehåll: Per Hansson 
per.m.hansson@slu.se 
070-672 75 44 
Övrigt: Agneta D Ohlson 
agneta.ohlson@ksla.se  
08-5454 7712 
 
Arrangör 
KSLA i samarbete med SLU 
 

 
 

http://www.ksla.se/
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Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket 
Moderator: Per Hansson 
 
 
 
09:30–10:00  Kaffe och registrering, Zoomsändningen startar 09:45 

10.00–10.05 Inledning 
Eva Pettersson, Akademiens sekreterare, och  
Ann-Britt Karlsson, Kommitténs ordförande 

10.05–10.15 Bakgrunden till uppdraget 
Jörgen Fransson, chef näringslivsutvecklingsenheten, Jordbruksverket 

10.15–10.25 Utmaningar och behov för kunskapsutbytet mellan forskning och praktik 
Per Hansson, verksamhetsledare Kompetenscentrum företagsledning 

10.25–10.35 Centrala begrepp – företagsledning, entreprenörskap och innovation 
Per-Anders Langendahl, lektor vid institutionen för ekonomi, Sveriges 
lantbruksuniversitet 

10:35–10:45  Statens roll i kunskaps- och innovationssystemet (AKIS) 
Erik Fahlbeck, analytiker, Sveriges lantbruksuniversitet 

10:45–11:00 Förslag till nationellt kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och 
innovation 
Maria Tunberg, senior konsult, Analysys Mason och affilierad forskare, Sveriges 
lantbruksuniversitet 
Magnus Ljung, verksamhetsledare RådNu,  
Ella Gaddefors, konsult, Analysys Mason 

11:00–11:15 PAUS 

11:15–11:45 Diskussion 

11:45–12:00  Summering och avslutning 
Summering av diskussionen, Maria Tunberg  
Reflektioner från dagen, Jörgen Fransson 
Avslutande ord, Per Hansson 
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