
 

Texten är automatiskt genererad. Vi har i nuläget endast 
möjlighet att erbjuda transkriberingar i obearbetad form. 
De gröna näringarna i Sverige står inför stora utmaningar. 
Livsmedelsstrategin ska ge en ökad och hållbar produktion 
av mat. Det ska bli fler jobb och tillväxt i hela landet. 
Samtidigt ställer klimatförändringarna högre krav på dem som 
jobbar inom lantbruket. Både när det handlar om att bli mer 
fossilfria och mermotståndskraftiga mot extremväder. Därför 
är det viktigt att självasystemet för hur ny kunskap förmedlas 
inom lantbruket också fungerar. Inom den europeiska 
jordbrukspolitiken brukar man prata om begreppet AKIS, 
Agricultural Knowledge And Innovationssystem, ett begrepp 
som beskriver just hur utbildning, rådgivning och innovation 
fungerar i olika länder eller regioner. Så hur fungerar AKIS i 
Sverige och hur kan vi bli bättre på att förmedla ny kunskap 
inom de gröna näringarna? Som du kanske märker så är det 
också en ny röst här i podden Landet. Håkan Montelius heter 
jag som har tagit över som programledare efter Malin Marko. 
Nu kör vi! Och med oss idag. För att prata om AKIS har vi tre 
gäster som vi ska säga hej och välkomnatill. Först ut Per 
Hansson, verksamhetsledare på SLU Kompetenscentrum 
Företagsledning. Hej och välkommen Per! Tack för det. Vi 
har även Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen 
och sist men inte minst Jesper Broberg, förbundsdirektör på 
Hushållningssällskapet Förbund. Hej! 
Men om vi börjar med första frågan till dig, Pär? Vi kommer 
att nämna begreppet AKIS en hel del den här gången. Och 
för den som inte är bekant med begreppet skulle du kort 
kunna sammanfatta vad det betyder. 
Och det är en förkortning av Agricultural Knowledge 
Innovation Systems och det använder vi ju då. Traditionellt 
ser vi det traditionellt som en kedja där kunskap ska flöda fritt 
mellan de olika  aktörerna i en sån här kunskaps kedja. Och 
typiskt ser man ju då att forskningen genereras i forskningen, 
generera ny kunskap som kommer ut i utbildningsinstitutioner 
och via till exempel rådgivare och vidare ut till 
slutkonsumenterna och kunskapen som vi primära 
producenter. 



 
 

 

Tycker är ett bra sätt att beskriva det på som en kedja. Är det 
så det ser uti verkligheten? Som vanligt är det ett sätt 
attförsöka förenkla hur kunskaps flödet ser utoch i 
verklighetenflödar kunskapen från väldigt många olika 
håll.Och det är inte minst 
problematiken som vi ska möta med ny kunskap ärså väldigt 
mycket mer komplex än vad den har varit.Om vi tittar några 
tiotals år tillbaka 
många nya mål. Vi ska försöka sammanfogaekonomi och 
social och miljömässighållbarhet. Det handlar mycketom 
vetenskapoch att det flödar kunskapmellan slut och ett slut 
för brukarna uppi systemet där vi försöker lösa de behov som 
äraktuella just för stunden. Jesper Om man skulle ta och 
bollaöver frågan till dig hur ser du på begreppet pakis? 
Jag håller i allt väsentligt med Petter givetvis,men jag 
upplever ofta att 
vi tänker att AKIS är ett stortsystem för hela sektorn och det 
är ju på ett sättså att ibland behöver vi gå ner lite närmre 
verkligheten. Och det upptäcker man då också att det kanske 
finns fleraolika system beroendepå vilken drifts inriktningeller 
vilken verksamhet man studerar. Jag trortill exempel att om 
man bara göra en sådan grov förenkling och tänkautifrån 
animalier produktion kontraväxtodling så tror jag att man 
har.Det fungerar olika väl beroende på aktieroch historik och 
vilka resurser som finns och även att man äruppbyggd på lite 
olika sätt. Så jag tror 
ett komplement och en synpunkt är att man ska 
vara beredda på att liksom lite nyansera bilden. Att det är 
fleraolika AKIS-system som vi faktiskt pratar om som 
tillsammansbildar ett stort. Om man tittar på era rolleroch 
Hushållningssällskapet. Ni är ju en etablerad 
rådgivningsorganisation för det svenska lantbruket. Vad 
skulledu säga är era roll i det här systemet? Och vad är den 
viktigastefunktionen? Handla om att förmedla ny kunskap? 
Ja,jag funderar lite på det. Jag kommer nästan fram till 
attHushållningssällskapet är ett AKIS system,för det är som 
du säger, vi har ju rådgivare, men vi har juockså skolor. Vi 
har forskare, vi har fält,försök i olika utvecklingsprojekt och så 
vidare. Jag skulle nog säga attvi vi har inte en roll. Vi finns på 
liteolika platser i hela systemet,men framför allt inom 
växtodling och ekonomi. 



 
 

 

Mindre inom animalier produktionen. 
Vi ska släppa in Elisabet i samtalet. Du är ju ordförande eller 
för ungdomenoch om du pratar kunskap och innovation, vad 
skulle du säga ärviktigt för unga lantbrukare för att kunna 
satsalångsiktigt och våga ge sig in i branschen. 
I dag är det ju att forskningen sombedrivs är behov 
anpassad, liksom attden forskning som bedrivs på olika 
enheteroch institutioner måste skapa nytta ute på gården. 
Sedan är det också så att det ska kunna gå att investera. Det 
finns ju väldigtmycket väl fungerande system som också 
ärdyra att investera i. Sen tror jag att genom attfå igång 
generationsskiften som är ganska unikti Sverige, knappt 60 
årsåldern som vi kommer att behöva semycket positivt hos 
inom en ganska snar framtid. Och det harvisat sig att unga 
lantbrukaren kommer hemtill sin gård eller om man kommer 
in i branschen attman kommer med lite färska ögonoch man 
kan se de här 
investeringarna och satsningarna på ett nytt sätt. Tror du att 
det ärbra för lantbruket att det kommer in unga?Men de 
hinder som är är självklart kostnader. Och. 
Då måste de innovationssystem som sätts frambara stoppas i 
första effektiva så att det gåratt motivera dels för sig själv 
men också för dem som kanske skafinansiera 
investeringarna till att börja med. Menar du attde är de 
innovationssystem som finns i dag,mest anpassade för stora 
lantbruk och merresursstarka och att de är sämre anpassade 
för för småskaligalantbruk? Nej, jag tror att jag tror att det 
är.Jag tror att det finns både och. Precis som Jesper var inne 
på det,att det är flera olika system, 
både både att det skiljer via produktionsvärden, men attdet 
också är självklart att du och de två tar odla grönsakeroch är 
på reko ringar så måste du ha ett visstinformationsflöde av 
vad kunderna önskar och kunde befinnersig och så vidare. 
Och arbetardu med storskalig spannmålsproduktereller ris 
eller mjölkkor 
så kräver det ju andra informationssystem 
att det är viktigt med en bredd som är som sagt,som passar 
vilken verksamhet som finns. Och jag tror att det finns 
platsför både små och stora företag i framtidenoch både för 
dekorering och för större industrier. 



 
 

 

Pär, vad skulle du säga? Vad ser du för brister i 
dagenssystem och hur fungerar det med kunskapsöverföring 
än idag?Ja, det traditionella är ju att man säger 
attforskningen inte når fram och det kan väl. Det kan säkert 
varaså, bland annat att jobbamed en kompetens. Plattform 
då?Kompetenscentrum företagsledning är juett sätt där vi 
försöker knyta antill näringen på olika sätt. Men det pågår ju 
ocksåandra andra initiativ och man kan väl pekapå dessa 
gröna klusteroch olika partnerskapoch nätverks initiativ som 
nupågår runt om i Sverige som också skapar 
miljöer där man kan ta 
vad man kan öka takten i det här, att man kan nyttja andra 
tekniskalösningar och så vidare. Det finns ju till exempel 
vitakluster och partnerskap, alla därman når ut på nya 
sätt,men jag tror den utvecklingen är långtifrån över. Jag kan 
också bejaka digsom gäst och säga att vi sermånga. Det är 
många olika typer av kunskapssystem och de kunskap 
systemen i sin turinteragerar ju mer och mermed en 
omgivning som ärbåde internationellt och på tväreni mellan 
sektorer. Man kan inte ta ett sådant exempel somgjorde hela 
konferensen. Det är ju 
nästan så att den utvecklingen drivsav lantbrukare. Och 
kunskapen kommerliksom underifrån och möter forskningen 
som då skaförsöka hantera det stora intresset som äroffer för 
en helt annan typ av system.Tänkande handlar om att vi lever 
i en världdär man är mer uppkopplad och man får intryck av 
att kunskap spridspå ett annat sätt är det det som leder till 
attdet blir ett annat system? Ja, jag tycker ju attdet verkar 
som det blir vanligare och vanligare att producenterslår sig 
samman för att jobbamed ett specifikt problem tillsammans 
dåman söker nya vägar och ibland 
blir traditionella aktörer med på banan. Och ibland är vi inte 
det. 
Så det är dags för framtidens behovav ett delvis annat 
förhållningssätt.Men det var det. Jag började med det här 
med Living Labs,men man jobbar i praktiken mer.Även 
forskarna är ute och jobbar i praktikenmed dem som står inför 
ett behov av att lösaett problem. Jag ställer frågan Håller du 
med om den problembeskrivningsom Per ger? Det tyckerjag 
låter vettigt på alla sätt och vis.Men jag tänkte nästan tvärt på 
något sätt.Jag slås ofta över hur. 



 
 

 

Att det är system och det vi gör i Sverige är väldigtbra. Jag 
tycker att ibland kan vi bli lite för mycketproblem och inte göra 
det. Jag kan bara som exempel.Om man tittar på innovations 
klimatet i Sverige.Så vi genomför just nu en tävling som 
heterHushållningssällskapet Arctic Challenge där 
olikainnovations projekt får vara med och tävlaoch vi har över 
50 sökande till den här tävlingen därvi plockar ut 15 så det 
kryllar och det sjuderav olika innovations idéerrunt om i 
lantbruket men äveni angränsande branscher. Jättestort 
söktryck till våragymnasieskolor och naturbruksgymnasium.I 
princip fullt de sista årskurserna på allaskolor. SLU liggerofta 
i topp när man jämför internationellt mellan 
olikaLantbruksuniversitetet. Och till sist så 
tycker jag i varje fall att vi har väldigt. Även om jag är lite parti 
målet, väldigt duktigaoch välutbildade och kompetenta 
rådgivare.Så sammantaget så tycker jag att vi har ett väldigt 
väl fungerande system som man skulle lyfta fram somnågot 
positivt i Sverige och som är en fördel för oss.Sen håller jag 
med Pär att det finns alltid delar som man kanutveckla och 
anpassa osv. Men i det stora hela tycker jag vi harett. Och 
mycket, mycket bra i Sverige. 
Per. Du har ju även sett lite grann hur det fungerar i andra 
länder. 
Skulle du säga att Sverige sticker ut? Där är vi mer innovativa 
här. 
Devi Devi. På vissa områden är vi väldigtinnovativa. Vi ligger 
långt framinom digitalisering och så vidare. 
Som ett exempel har vi en lång tradition och vi harmånga 
företag och väletablerade företag 
från den sektorn som är väldigt intresserade av attutveckla 
och implementerai de gröna näringarna på olika sätt och vis. 
Sen tycker jag det är intressant att tittapå andra länder och 
hur de hur de hanterarsina kunskaps. Flöden. 
Jag har nämnt 
holländarna väldigt mycket, men de jobbar med 
attimplementera implementering av forskningsom en del av 
universitetens verksamhet. 
Vi har Chagas på Irland som också ärett exempel på där man 
haren tät koppling mellan forskningenoch rådgivningen. 
Utbytt i livsmedels systemet.Det är menat att vi ska göra 
precis som dem. 



 
 

 

Egentligen handlar väldigt mycket nu om hur vi ska mötade 
signaler som kommer i EUs Green DaysNy katt och Farm to 
fork. Det handlar mycketmer om system på olikanivåer och 
där vi står. 
Även om vi är duktiga står vi, tycker eller trorjag inför 
utmaningar när det gäller 
hur vi hur vi utvecklar vidare och möter de här utmaningarna. 
Det är klart att vi stora utmaningar tänker här nu som behöver 
form och dialog. Vi i Sverige är väldigt,vi ligger väldigt långt 
fram. Vi har redan gjort mycket för de här stegen sominte har 
gjorts i våra europeiska 
europeiska länder, de andra europeiska länderna. 
Men jag tänker också det också ett exempel på attnär kraven 
och förväntningaroch de besluten fattas på en nivå 
ganskahögt över de som arbetar marknadens, de som ärmed 
Milans vardag och att det måste blisådana beslut, så måste 
kommunikationen funka extremt väl för att det skabli någon 
klimatnytta. På riktigt vill vi prata nu. Det ärmycket prat om att 
man ska skydda skogen eller vara 
i form av vad man ska få ersättningar för. 
Det är klart att om de här ersättningssystemeninte slår rätt 
renteffektivast på gården i vården på länsnivå,så man kan 
styra extremt mycket och få mycketnytta samtidigt som det 
finns en risk med att man styrslite snett uppifrån och man inte 
uppnår den klimatnyttaoch resurseffektivitet som man hade 
kunnat nå annars. Bara i Sverige så harvi gett olika 
förhållanden från norr till söder och då tänkerman från 
Sverige till ner till södra Spanien och Portugal därdet skiljer 
jättemycket länderna emellan. Så det är ganska klurigt. Det 
är jättebraatt det kan styras och det är bra gemensamma 
beslut. Men det är ocksåextremt viktigt att de här besluten 
vägs av noga så att vi uppnårnyttan som man kan uppnå 
med hjälp av metodiken. 
Ett av de uttalade målen i den svenska livsmedelsstrategi är 
ju attlivsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Vad säger ni 
om det?Har Sverige rätt kunskap för att öka 
matproduktionen? 
Ja, det tror jag. Vi har mycket mark som ännu inte ärodlad. Vi 
har, vi harju mycket, vi är ju extremt bra. Man pratarom 
forskning och innovation och aveloch växtförädling. Vi har 
goda förutsättningar. Vi har 



 
 

 

bra redskap och kunskap för att arbeta med odling.Vi har en 
mycket bra insats, insatsvaror. Vi kanöka skördarna, vi har 
bra foder, system och bra Djursdalaoch bra hälsa. För att 
kunna produceramycket kött och mjölk så är det att vi absolut 
har godaförutsättningar till att producera mer livsmedeloch ett 
hållbart sätt idag i Sverige. Med det att vi harkunskap för att 
producera. Men det slog mig att vi kanskeskulle kunna 
utveckla ännu mer av det är liksom en kunskapom hur vi 
säljer och ska vi. Skavi producera så måste lantbrukarna ha 
tillräckligt fåbetalt så att man kan skapa lönsamhet och 
utveckling.Och där tror jag det finns ett område att utveckla. 
Kanske med hjälp av att titta på andra länder med olika 
affärsmodeller,hur ägandet ser ut i lantbruks, företaget, 
strategier osv. Där kanske det kanske en kunskap som skulle 
behöva utvecklas för attvi ska öka produktionen. Jag tror det 
handlar om attde som är aktiva inom de gröna näringarna 
måste bli bättrepå att samarbeta med andra aktörer utanför 
näringen. 
Så kan det definitivt vara och jag tänker när vi nämnde. 
Tidigare rekord har verkligen växt i Sverige.Och en helt ny 
affärsmodell. Och som nu i KR har betyttväldigt mycket för 
många lantbrukare. Kanske i vissa fallhelt enkelt att man har 
lyckats överleva. Men det är ett exempelpå en affärsmodell 
som inte fanns för fem år sedan,som genom digitalisering och 
lite nytänkoch samarbete med i detta fallet Finland har 
kommit till Sverige.Så det är väl ett exempel på hur man 
skulle kunna 
tillföra ny kunskap för att öka lönsamhet och produktion. 
En annan viktig del handlar om att få in ny kunskap och ny 
kompetens ärju rekrytering. Hur hurattraktivt det är att arbeta 
inom de grönanäringarna måste det vara trä. Det finns 
undersökningar gjordaav företag som skickar ut blanketter till 
tusentals människordär man kollar vad som är viktigt för 
kvinnori 19 till 25 årsåldern, dvs min generation och därär 
hållbarhet. Att det första är hållbart är lika viktigt somlönen för 
den här målgruppen och lantbruket i dagi Sverige är klassat 
som miljöfarlig miljöfarligverksamhet och det är ganska 
mycket få mediaom lantbrukets klimatpåverkan och ett 
negativtperspektiv. Jag skulle säga att 
för att få in fler människor vill jag läsade agrara inriktningarna 
på gymnasietoch på universitet. Kanske för att arbeta med 



 
 

 

med fötternai myllan och faktiskt arbetar med forskning i de 
områdenaså skulle vi nog behöva bli bättre på att 
kommunicera utvad lantbruk är idagoch vilken klimatnytta 
lantbruket gör,för det är viktigt för människor i min generation. 
Och jag är helt övertygad om att hade bara den 
härkunskapen som vi sitter inne på som arbetari branschen 
nått ut så hade det varit enklare att attraherafler människor till 
alla olika delar i ledetav lantbruket. Jesper Håller du med om 
det som Elisabetsäger? Absolut. Det där är ju liksom någon 
formav grundläggande utmaning att att 
inte bara som lantbrukare utan även sområdgivare eller 
forskare eller producent.Alla vi som på något vis liksom 
jobbar med lantbruket. Hur fårvi de bästa talangerna i Sverige 
attvilja vara verksamma inom de gröna näringarna på olika 
sätt?Och det visar att det är en fantastisk världmed många 
möjligheter och många lösningarpå samhällsproblem. Så ja, 
stärka varumärket Svenskt lantbruk. Det är något som jag 
trorvi alla behöver jobba med och det ären överlevnadsfråga 
som verkligen handlar om pakis. 
Då tror jag som Elisabeth inne på att tänka till på.Hur 
beskriver vi egentligen svenskt lantbruk?Fokuserar vi på 
problemen eller lyfter vi frammöjligheterna? Använder vi ord 
när vi pratarom lantbruk och hållbarhet? Det är en del. Men 
jag skulle ju också tyckaatt man ska prata mycket om att det 
här är 
en karriärväg. Vi jobbar internationellt.Affärsmöjligheter och 
så vidare attdet attraherar en viss typ av människor som 
skulle kunnafinna mycket spännande att göra inom 
lantbruket. 
Och det får faktiskt bli sista ordet i dagens avsnitt av 
poddenLandet. Stort tack till Jesper Broberg 
Hushållningssällskapet för att du varmed här! Tack också 
Elisabeth Hidén,LRF Ungdomen och Per Hansson,SLUs 
kompetenscentrum företagsledning. Och tack till digsom har 
lyssnat. Hoppas att vi hörs igeni nästa avsnitt av podden 
Landet. 
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