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FORTSATT SATSNING PÅ
RådNu VID SLU I SKARA
Nu i mars blev det klart med en ny sexårig
avsiktsförklaring kring fortsatt satsning på forskning
och utveckling på SLU i Skara. Tillsammans med
partnern Västra Götalandsregionen arbetar SLU vidare
med att stärka de gröna näringarna genom ökat utbyte
mellan forskning och näringsliv såväl regionalt som
nationellt och internationellt. RådNu är en viktig del av
det fortsatta samarbetet.
– Kompetenscentrum för rådgivning med uppdrag att
utveckla och förmedla kunskap om rådgivning och
rådgivningsmetodik och att stödja rådgivare i deras
arbete för en effektiv kunskapsöverföring till
lantbruksföretagen är en central del i
överenskommelsen, sa Birgitta Losman, ordförande i
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd –
ett uttalande som är väl i linje med regeringens
livsmedelsstrategi: ”Rådgivning och
kompetensutveckling behöver utvecklas i takt med
behoven i företagen för att stärka företagens
konkurrenskraft och bidra till en långsiktigt hållbar
produktion. Insatserna för rådgivning och
kompetensutveckling är viktiga för att stärka
livsmedelssektorns konkurrenskraft.”

CHALLENGE WORKSHOP
GAV NYTÄNK
Hur ska rådgivare och andra stödjande aktörer spela
sina bästa roller för att små och medelstora företag ska
få valuta för sina mervärden genom hela kedjan från
primärproducent till livsmedelsförädlare? I februari
inbjöd SLU och RISE (fd SP) till en inspirerande
Challenge Workshop i Skara.
Ingen klarar allt själv – därav vikten av att samarbeta
och skapa nya arenor som tillvaratar och skapar
innovation och tillväxt. Om detta var alla deltagare
överens; forskare, livsmedelsförädlare och rådgivare.
Vägen att bygga nätverk och ta vara på den potential
som finns är långt ifrån spikrak, men som en deltagare
konstaterade: vi lever i ”the age of together”. Det lilla
företaget kan lära de stora om viktiga
”gullighetsfaktorer” och mjuka värden som
slutkonsumenten uppskattar. De stora kan dela med sig
av till exempel sin stora produktkunskap.
Efter korta presentationer kring rådgivningsforskning,
primärproduktion, företagsutveckling och
kompetensutveckling var det workshopdags kring
framtida möjligheter och utmaningar kring kompetens,
forskning och innovationer.
- Den här dagen har satt igång jättemycket
tankeprocesser kring intressanta frågor och skapat nya
kontaktytor, sa Åsa Käck från Hushållningssällskapet,
en av deltagarna.

DISTANSRÅDGIVNING MED
FRAMTIDEN FÖR SIG
Dagens kommunikationsteknologier som Facetime,
Skype för företag och Messenger ger nya möjligheter
som stärker framtida rådgivning. Synkron rådgivning på
distans, i realtid och med rörliga bilder ger möjlighet för

fler, och oavsett geografiska avstånd, att anlita
spetskompetens inom rådgivning på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt. Rådgivning på distans gör det
möjligt med tätare ”besök” och fungerar både som
komplement till traditionella möten mellan rådgivare och
kund, och som en helt ny form av rådgivning.
Det konstateras i den kommande rapporten
Kommunikation och rådgivning på distans från
RådNu/Tillväxt Trädgård/SLU, Hushållningssällskapet
och HIR Skåne.
I rapporten jämförs rådgivning inom grön och vit sektor,
och det finns både likheter och skillnader. I vissa
sammanhang förblir de fysiska mötena oöverträffade,
men precis som en läkare ibland kan ha mycket
välfungerande distansmöten med sina patienter, kan en
rådgivare ha det med sina kunder. Vad som krävs är
tekniska lösningar som fungerar väl även i till exempel
fuktiga och dammiga miljöer. Rapporten konstaterar att
de verktyg som används idag – smartphones och
surfplattor – är användarvänliga och ofta fungerar bra.
Därutöver krävs av såväl rådgivare som kunder att de
är redo att ta tekniksprånget att börja kommunicera via
video och filmer i det löpande rådgivningsarbetet, och
kanske främst ägna personliga möten åt kreativa samtal
och utvecklingsarbete.

EKOSYSTEMTÄNK =
SMART!
Ekosystemtjänster, vad är det? Hur tjänar kommunerna
pengar på de naturresurser som redan finns, och var
finns utvecklingspotentialer?
RådNu är en part i möten med kommuner kring hur
ekosystemtjänster tas tillvara på bästa sätt när det är
dags för stadsplanering, för att få fler att inse vilka
naturresurser som finns och för att funderingar ska
väckas kring hur de bäst kan tas tillvara.
Ekosystemtjänster kan exempelvis vara tillgången till
rent vatten och bra jordbruksmark, pollineringen av bin
som är förutsättningen för så mycket annat och miljöer
som går att bevara och utveckla för friluftsliv och
turism. Det handlar om att se möjligheterna i att tänka i
grönare banor i den pågående omställningen till
biobaserad ekonomi som pågår brett i hela samhället –
ett hållbarhetstänk som är viktigt även för rådgivare i de
gröna näringarna.
Läs mer här!
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