
 

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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Forskare – var i samhället behövs de och möter vi 
behoven? 
 

 
 

Välkommen till ett seminarium där vi belyser behovet av forskarkompetens ute i samhället. Här får du 

lyssna till olika samhällsaktörers behov av forskarkompetens, hur doktorer i samhället ser på sin roll och en 

paneldiskussion om och hur vi möter behoven.  

 

Med forskarkompetens runt om i samhället ökar vi möjligheterna att lösa de globala 

utmaningarna. Att skapa ny kunskap och använda den i samhället är centralt för att nå 

FN:s globala hållbarhetsmål.   

 

Men hur utbildar akademin forskare och hur ser behovet av forskarkompetens ut i 

samhället i övrigt? Hur ser rollen ut för den forskarutbildade hos de olika 

samhällsaktörerna? Och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? 

 

Detta och mer kommer vi diskutera och besvara på detta seminarium som har fokus på 

behovet av forskarkompetens inom de gröna näringarna. 

  

Varmt välkomna! 
 

Eva Pettersson 

Akademisekreterare och vd     

Tid & plats 

Den 14 mars 2022 kl 10–14  

Begränsat antal fysiska 
deltagare på KSLA, covid-
vaccination/-antikroppar är ett 
krav. Sänds även via Zoom, 
länken mejlas ut dagen före. 
 

Kostnad 
Deltagaravgift, inkl lunch, 300 
kr, ledamöter 150 kr. Utan 
avgift: studenter och journa-
lister samt digital medverkan. 
Fri avbokning t o m 10 mars 
därefter debiteras 500 kr 

 
Anmälan 
Senast den 11 mars på 
https://dinkurs.se/78130 
 

Frågor 

Innehåll: Birgitta Naumburg  
08-5454 7707 
birgitta.naumburg@ksla.se 
 

Övrigt: Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl von Horns fond. 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/78130
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Forskare – var i samhället behövs de och möter vi 
behoven? 

 

Moderatorer: Ulf Magnusson* och Elisabet Rytter, KSLA:s utskott för forskningsfrågor 

 

 

10.00 Inledning 

Akademiens sekreterare Eva Pettersson*  
 

Akademin – så utbildar vi forskare  

Sara Hallin, prodekan, Sveriges Lantbruksuniversitet  

Lars Nilsson, studierektor, Lunds Tekniska Högskola 

 

Varför behöver vi forskarkompetens? 

Fredrik von Unge, utvecklingschef, Växa Sverige.  

Anders Högberg, Research & Strategic partnership manager, Orkla Foods Sweden 

Åsa Östlund, forskningschef, TreeToTextile 

Måns Nilsson*, verkställande direktör, Stockholm Environment Institute  

Hanna Dufva, chef, undersökning och vetenskapligt stöd, Livsmedelsverket 

Dan Rydberg, enhetschef, Skogsstyrelsen  

 

I ”huvet” på en doktor  

Veronica Öhrvik, Axfoundation  

Kristina Osbjer, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Örjan Grönlund, Södra   

12.00 Mingellunch 

13.00 Panelsamtal – kring frågeställningar om samhällets behov av forskarkompetens 

Johan Schnürer*, rektor, Örebro Universitet 

Charlotte Bengtsson*, verkställande direktör Skogforsk 

Håkan Henriksson, verkställande direktör, Gård & Djurhälsan 

Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket 

Ingrid Petersson*, generaldirektör, Formas 

 

Frågestund och summering  

14.00 Avslutning 

 

*) Ledamot i KSLA 
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