
 

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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Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket 
 

 
 
Flera av vår tids främsta samhällsutmaningar har nära band till de gröna näringarna. Samtidigt har det 
oroliga omvärldsläget synliggjort sårbarheter i systemet. För att lösa knutarna i samhällsväven behöver vi 
tänka nytt. Men hur ser morgondagens affärsmodeller ut? Och hur kan de skapa konkurrenskraftiga skogs- 
och lantbruksföretag? Ungdomsutskottet bjuder in till seminarium på temat framtidens affärsmodeller. 

En affärsmodell kan ses som företagets recept för hur intäkter kommer in, hur varor och 
tjänster produceras och hur värden skapas för kunden. Affärsmodellen påverkar alla 
processer i företaget. Dagens marknad är en blandning av traditionella och nya företag, 
företag som producera mycket av samma vara och företag med mer småskaliga nischade 
produkter, nyfikna och försiktiga användare. 
 
Förändrade konsumtionsmönster sätter nya ramar för de gröna näringarna och utmanar 
det traditionella synsättet på affärsmodeller, prissättning och värdeskapande processer. 
Hållbarhet blir allt mer centralt för samhället. Att vara hållbar kommer vara en självklar 
del av morgondagens företag. De gröna näringarna har alla förutsättningar att spela en 
nyckelroll i förändringsarbetet mot ett mer hållbart konsumtionssamhälle. Utmaningen är 
att profilera en affärsmodell som tillgodoser kunder med andra värden i fokus. Vad finns 
det för alternativ till dagens traditionella affärsmodeller? Hur bidrar de till långsiktigt 
lönsamma företag? Och hur kan de agera verktyg för ett mer hållbart samhälle? Detta är 
frågor som lyfts i seminariet där forskare, lantbrukare och investerare möts för att 
diskutera morgondagens affärsmodeller. 
 
Seminariet ska inspirera till innovativa och nytänkande sätt att bedriva företag inom de 
gröna näringarna. Seminariet riktar sig till unga praktiker och akademiker med intresse 
för de gröna näringarna samt KSLA-ledamöter. Du deltar antingen på plats eller digitalt.  
Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd     

Tid & plats 
29 november 2022 
Kl 10-12 på KSLA  
Sänds även via Zoom, länken 
mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast den 25 november 
på https://dinkurs.se/82868 
 
Frågor 
Innehåll: 
Sara Österman 
08-5454 7706 
sara.osterman@ksla.se  
 
Övrigt: 
Agneta Ohlson 
08-5454 77 12 
agneta.ohlson@ksla.se 
 
 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen XXXX fond och Stiftelsen XXXX fond. 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/82868
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Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket 
 
Moderator: Lisa Karlsson 
 
 
09.30 Registrering och kaffe – Zoom öppnar 9.45 
 
10.00 Välkomna och introduktion. Maria Karlsson*, ordförande KSLA:s Ungdomsutskott alt. Eva 

Pettersson*, akademins sekreterare och vd 
 
10.10 Samarbetsbaserade affärsmodeller i lantbruket. Charlotte Norrman, docent Linköpings 

universitet 
 
10.30 En morot att äga sin affärsmodell. Magdalena Hermelin, Hermelins grönsaker 
 
10.50 PAUS 
 
11.00 Affärsmodeller bortom ved och virke. Aleksandra Holmlund, doktorand SLU 
 
11.20 Nytänkande kring investeringsmodeller. Gustaf Brandberg, medgrundare  

Gullspång Re:food 
 
11.40 Sammanfattning och avslutning. Hedda Pålsson, KSLA:s Ungdomsutskott 
 
12.00 LUNCH i Oscars Källare 
 
*) Ledamot i KSLA 
 
 

http://www.ksla.se/

