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Sammanfattning 
Detta PM har tagits fram som en del i projektet ”Livsmedelsutveckling 
Sydost – med proteiner i fokus”, vilket drivs av Region Kalmar län i 
samarbete med flera andra. PM:et ska ge underlag till livsmedelsstrategins 
övriga aktiviteter samt fungera som underlag för ett fortsatt arbete med 
”Livsmedelsutveckling Sydost 2.0”. 
 
Idag finns inga nationella forsknings- och utvecklingsplaner för små och 
medelstora företag. De nationella agendorna, som exempelvis Sweden Food 
Arena, har fokus på storföretagen. Forsknings- och utvecklingsinsatserna 
(FoU-insatserna), där vi som regionala samhällsaktörer kan bidra, bör därför 
styras mot de små och medelstora företagen. 

Samarbete mellan akademi och det omgivande samhället kan beskrivas som 
en samverkanstrappa, där steg ett är att lära känna varandra, steg två är att 
etablera samverkan kring studentpraktik och studentarbeten och steg tre är en 
djupare forskningssamverkan. Länets FoU-insatser för livsmedelsbranschen 
bör anpassas utifrån målgrupper, där företagen klassas enligt denna 
samverkanstrappa. 

De små och medelstora företagen i Kalmar län befinner sig ofta långt från 
akademin, inte minst mindre förädlingsföretag och restaurangbranschen. 
Samtidigt kan ett fördjupat samarbete komma att vara avgörande för att 
företagen ska överleva. Det är inte realistiskt att gå direkt till forskningen, 
det vill säga översta ”trappsteget”. Till en början är det nog så viktigt att 
etablera en god samverkan på lägre nivåer, innan en fördjupad samverkan 
med forskningsinriktning kan ske. 
 
Detta PM redovisar en SWOT-analys samt ett förslag till handlingsplan för 
utökad samverkan mellan akademi och bransch. Nationella agendor och 
strategier redovisas kort (Bilaga 1) och siffror över länets livsmedelsbransch 
framträder också (Bilaga 2). 
 
Kritiska framgångsfaktorer utifrån SWOT-analysen: 
1. Att forskningsresultaten når ut till företagen på ett begripligt sätt, vilket 

skapar innovation.  
2. Att vi lyckas ställa om vår animalieproduktion till att vara ledande i 

Europa vad gäller kvalitet, sortimentsbredd, hälsa och hållbarhet. 
3. Att vi får fram nya och nygamla vegetabiliska råvaror och produkter 

utifrån våra unika klimatförutsättningar på såväl friland som i växthus, 
med fokus på största möjliga hälsa. 

4. Att våra företag kan öka sin produktivitet för bättre konkurrenskraft.  
5. Att vi samordnar oss och byter erfarenheter med internationella och 

nationella nätverk, information och kunskap som sedan kanaliseras ut till 
företagen. 

6. Att hållbarhetsfrågorna kommer mer i fokus. Kunskapen måste spridas 
och konkretiseras i synnerhet mot våra små och medelstora företag. 

7. Att skapa och stötta utbildningssatsningar samt skapa intresse hos 
studenter för branschen. 
 



 

Prioriterade åtgärder för ökad samverkan mellan akademi och företag: 
1. Anställa en professionell forskningskommunikatör för regionens 

företag 
2. Skapa rundabordssamtal om utvecklingsfrågor 
3. Integrera livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets 

kunskapsmiljöer 
4. Söka internationell samverkan kring baljväxter 
5. Jobba för fler studentarbeten till länet 

5.1 Integrerad gymnasieutbildning inom naturbruk och 
restaurang 

Uppdragsbeskrivningen för denna rapport resonerar kring möjligheterna att 
skapa ett regionalt forskningsprogram, samt möjligheterna att utveckla en 
företagarforskarskola. Aktuell handlingsplan föreslår dock inga sådana 
åtgärder i nuläget, eftersom bedömning gör gällande att insatser av detta slag 
ligger längre fram i tiden och att fokus först bör läggas på 
samverkanstrappans tidigare steg. Det hindrar inte att idén om ett regionalt 
forskningsprogram är intressant i det framtida arbetet. 

Denna studie visar att följande områden är intressanta för forskning och 
forskningssamarbeten i Kalmar län:  
 

a) Automation för ökad produktivitet 

b) Skapa Europas bästa köttproduktion 

c) Minska vattenförbrukningen 

d) Öka förädlingen av ägg 

e) Utveckla måltidsturism på landsbygden 

f) Utveckla frilandsodlingen utifrån klimatförändringarna 

g) Utveckla köttersättningsprodukter på proteinrika baljväxter 

h) Öka kompetensen inom köttproduktionen för framtida innovationer 

Åtgärderna som föreslås i denna rapport gäller åtgärder med kopplingar till 
regionala forskningsbehov och samarbeten mellan bransch och akademi. 
Förslagen omfattar hela livsmedelsstrategin och inte bara åtgärder kopplade 
till något enskilt pågående projekt. Några av åtgärderna kan till exempel vara 
lämpligast att implementera i nya, separata projekt eller samarbeten. 
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Om detta PM 
Region Kalmar län driver, i samarbete med ett antal andra aktörer, ERUF-
projektet Livsmedelsutveckling Sydost.  I projektet ingår bland annat att 
göra en fördjupning kring regionens forskningsbehov. Arbetet ska även ge 
underlag till livsmedelsstrategins övriga aktiviteter samt fungera som 
underlag för ett fortsatt arbete med ”Livsmedelsutveckling Sydost 2.0”. 
Målgruppen är livsmedelsbranschens organisationer och företag .  
 
Projektbeskrivningen anger att vi ska utreda och föreslå åtgärder för att öka 
den tillämpade och regionala forskningen. Uppdraget beskrivs enligt 
följande:  

Vinnovas och SLF:s forsknings-och innovationsagenda för 
lantbruk och trädgård 2030 innehåller många intressanta delar 
som bör studeras. Livsmedelsstrategin i Kalmar län 2016-2025 
understryker behoven av regional forskning, det vill säga 
forskning som kan ge kunskap utifrån de skilda förutsättningar 
som råder i olika delar av landet.  

 
Uppdraget innebär bland annat att undersöka möjligheterna att                         
tillskapa ett regionalt forskningsprogram med fokus på 
tillämpad forskning kring livsmedel och sydöstra Sveriges 
specifika förutsättningar och behov.  

Arbetet med detta PM har inneburit omfattande litteraturstudier, men också 
intervjuer med sakkunniga (Bilaga 3). Linnéuniversitetet (LNU) är en viktig 
samarbetspart, men vi har även studerat vad universitet, högskolor och 
institut utanför regionen kan bidra med för att utveckla regionens näringsliv 
inom livsmedelsbranschen. 
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1 Bakgrund 
En innovation är något principiellt nytt av betydelse - inom vilket område 
som helst - som uppstår, utvecklas och skapar nytta och/eller ekonomisk 

vinning i ett samhälle (Strålsjö, 2015). 
 
Livsmedelsbranschen i Sverige har en lång resa framför sig för att lyfta sig 
till en FoU-nivå likt den skog, stål och verkstadsindustri redan har. Kalmar 
län har dessutom, med sitt tydliga animaliefokus, en komplicerad situation 
med hänsyn till nya trender och konsumtionsmönster. 
Utan forskning, innovation och utveckling riskerar våra små och medelstora 
företag att gå miste om det som krävs för att vara konkurrenskraftiga på den 
allt tuffare marknaden. Den enda säkra vägen är att våra företag blir allt mer 
konkurrenskraftiga vad gäller pris, kvalitet, hälsoegenskaper och hållbarhet.  
Företagen i Kalmar län bedriver idag mycket liten forskning inom 
livsmedelsområdet. Länets stora och medelstora företag har störst 
förutsättningar att bedriva regionala forskningssamarbeten. Det är också 
dessa företag som har resurser och kompetens att kunna samarbeta med 
akademin. Bland de mindre företagen handlar det mer om produktutveckling 
samt om att närma sig universitetsvärlden.  
När det gäller innovation och produktutveckling är den huvudsakliga 
utvecklingen inom livsmedelsbranschen kundstyrd, vilket innebär att kunden 
säger vilka nya produkter som personen i fråga önskar, sedan försöker 
företaget ta fram produkter efter kundens specifikation och önskemål. Den 
stora  potentialen för små- och medelstora företag i regionen ligger i 
forskningsbaserad utveckling, det vill säga att få hjälp med kunskap på en 
större nivå än vad företagen förfogar över i den egna organisationen. 
Omvälvande innovationer brukar vara sidospår och får betraktas som bonus.  
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2 Kalmar länets livsmedelsbransch 
Kalmar läns livsmedelsproduktion kännetecknas av en mycket stor tyngd 
inom animalisk produktion (kött, mjölk och ägg). Den animaliska 
produktionen har stor majoritet, vilket resulterat i att Kalmar län har ett 
regionalt underskott av spannmål och måste importera spannmål från andra 
län för att klara av att bedriva sin djurproduktion.  
 
Kalmar län har 3000 livsmedelsföretag med ca 10 000 förvärvsarbetare, som 
fördelar sig enligt följande:  

• 1 600 företag inom primärproduktion med 1900 förvärvsarbetande  
• 130 förädlingsföretag med 2100 förvärvsarbetande 
• 1 000 slutkonsumtionsföretag med 2700 förvärvsarbetande inom 

detaljhandeln och 2800 inom restaurang/ hotell 
• 270 övriga serviceföretag med 200 förvärvsarbetande  

 
Förädlingsindustrin domineras av ett tiotal stora livsmedelsförädlare och 
ungefär 80 % av alla sysselsatta arbetar inom livsmedelsföretag som klassas 
som stora företag (1 700 personer av totalt 2 100). Primärproducenterna 
levererar i mycket stor utsträckning sina livsmedelsråvaror till Kalmar läns 
tre stora företag: KLS Ugglarps, Guldfågeln samt Arla i Kalmar och i 
Vimmerby. 
 
Restaurangbranschen i Kalmar län har en stor potential. Andelen av våra 
matinköp på restaurang ökar kraftigt, vilket kan få stor påverkan på 
regionens livsmedelsbransch. Idag arbetar 2800 personer inom 
restaurangbranschen i Kalmar län, vilket betyder att restaurangerna har fler 
anställda än förädlingsföretagen.  
 
Vad gäller butikssidan är det svårt att erbjuda rena stöd från regionala 
aktörer, då huvuddelen av butikerna ingår i rikstäckande stora koncerner som 
dessutom har betydligt mer avancerad forskning och utveckling än vad vi 
kan erbjuda på den regionala nivån. Butikerna är däremot intressanta för att 
ge inspel till arbetet utifrån trender i konsumentledet samt som kunder. Även  
branschglidningen gör butikssidan intressant framöver. Detta genom att 
butikerna har restauranger som serverar mat och säljer färdiga portioner. 
Axfoods ökade innehav i Urban Deli är ett exempel på steg åt det hållet. ICA 
Maxis satsning på ”Redig mat” är en fantastisk möjlighet för små lokala 
tillverkare som livsmedelsstrategin kan lotsa företagen till. 
 

2.1 Därför behöver sydöstra Sverige samverka mer med 
forskning och akademi 

Livsmedelsbranschen i Sverige lägger bara 0,2-0,3 % av sin omsättning på 
forskning och utveckling, medan andra varuproducerande branscher lägger 
över 3 % (Lundin, Lindgren, & Alvarsdotter, 2019). Sverige har en klen 
innovationskraft inom svensk livsmedelsindustri. Björn Hellman, VD på 
Livsmedelsföretagen, uttryckte sig under Almedalsveckan 2018 att de FoU-
investeringar som görs idag ofta är förbättringar av befintliga processer och 
produkter, det vill säga kortsiktiga satsningar med lågt risktagande. År 2017 
rankades Sverige som nummer 14 i Europa inom innovation på livsmedel. 
Sverige är annars ett extremt framgångsrikt land inom innovation totalt, 
nummer ett i Europa och nummer två i världen (Beckeman, Nyctelius, 
Bossen, & Larsson, 2018). 
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Kalmar län har en väl så komplicerad situation som Sverige i stort vad gäller 
livsmedel. I Kalmar län utgör cirka 90 % av livsmedelsproduktionens 
omsättning animalieproduktion (kött-, mjölk- och äggbaserade produkter). 
Detta är produktområden som vi upplever är nedprioriterade inom 
forskningen, ett exempel på detta är att vi nationellt bara har en professor på 
50 % tjänst inom köttvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet  (SLU) har 
ingen representation i sydöstra Sverige. Forskningen är oftast inte 
segmenterad i livsmedelsgrupper som kött eller mjölk, istället handlar 
forskningen om näringsämnen, exempelvis vitaminer, som kan finnas i flera 
olika livsmedelsgrupper. 
 
Sydöstra Sverige har goda förutsättningar för att producera 
animalieprodukter av hög kvalitet. Inom animalieproduktion finns hög 
kompetens, geografiska förutsättningar och investerat kapital. 
Animalieprodukter kommer också framgent att ha en viktig roll i sydöstra 
Sveriges livsmedelsproduktion. Dock är det naturligtvis viktigt att förhålla 
sig till ny kunskap, konsumenttrender och myndigheternas 
rekommendationer. 
 
Sveriges befolkning kommer sannolikt att äta animaliska produkter inom 
överskådlig framtid. Det finns dock en samsyn kring att konsumtionen 
troligen kommer att minska, även om det är svårt att säga i vilken 
omfattning. Livsmedelsverket säger att individer, av hälsoskäl, inte ska äta 
mer än 500 gram kött i veckan (tillagad vikt), vilket betyder en minskning 
med cirka 125 gram, jämfört med vad som faktiskt konsumeras per person 
och vecka idag. Livsmedelsverket konstaterar också att kött är det livsmedel 
som påverkar miljön mest. Därför kan det få stor effekt om varje individ 
minskar på sina köttportioner eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris 
eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ.  
 
Idag, år 2019, importeras cirka 50 % av det kött som konsumeras i Sverige. 
Vid en minskad köttkonsumtion skulle svensk produktion inte behöva 
minska sin produktion i samma omfattning, förutsatt att kunden väljer mer 
svenskt och mindre import. Kalmar län måste, som stor producent av 
animalieprodukter, kunna leva upp till och argumentera för den svenska 
animalieproduktionens höga kvalitet och hållbara produktion.  Om vi inte 
klarar av att erbjuda den kvalitativa och hållbara produktion som krävs kan 
konsumtionsminskning av animalieprodukter slå hårt på vår regions 
volymer. Vi behöver öka kunskapen i regionen för att skapa 
animalieprodukter som håller Europas högsta kvalitet och som produceras på 
ett långsiktigt hållbart sätt. Dessutom måste vi kommunicera skillnaderna 
mellan olika animalieprodukter, istället för att diskutera dessa som en 
homogen grupp. Nöt, gris, lamm, kyckling, mjölk och ägg har stora 
skillnader i klimatpåverkan och hälsoeffekter. Målet för Kalmar län måste 
vara att producera det mest ”positiva” köttet med hänsyn till hälsa, kvalitet, 
klimat, miljö. 
 
Vi ska också utveckla nya produkter efter marknadens behov, produkter som 
passar vår regions klimat och växtföljd. Vad gäller baljväxter och andra 
värmekrävande grödor har vi unika förutsättningar för att producera mer av 
trädgård, frukt, bär och andra grödor som passar i ett klimat under förändring 
och som ger minsta möjliga klimatpåverkan.  
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2.2 SWOT-analys 
Detta PM handlar om samverkan mellan regionens livsmedelsbransch, 
akademi och forskning. Nedanstående SWOT-analys har tagits fram som en 
del i detta arbete. Analysen har dock ett bredare perspektiv och kommer 
därför också, i tillämpliga delar, att lyftas in i arbetet med att uppdatera 
livsmedelsstrategin som helhet.  
Då inget annat anges gäller siffror som redovisas för år 2018.  
 

2.2.1 Styrkor 
Kalmar län har en mycket omfattande köttproduktion. Sveriges största 
slakteri för gris-och nötkött, KLS Ugglarps i Kalmar, slaktar 9000 
grisar/vecka, 1100 nöt/vecka, 750 lamm/vecka. Sveriges näst största 
kycklingslakteri, Guldfågeln, belägen i  Mörbylånga slaktar 105 000 
kycklingar/dag 

 
I Kalmar län produceras 15 % av alla ägg i Sverige. Vi har Sveriges största 
äggproducent i Fliseryd ( producerar en miljon ägg/dag) samt två stora pack-
anläggningar på Öland (300 000/dag) och i Ruda (Gotlandsägg 
500 000/dag). Arla i Kalmar är Sveriges största producent av hårdost och 
producerar 15 miljoner kilo ost per år. Åbro Bryggeri är Sveriges tredje 
största bryggeri med export av cider till över 20 länder.  
 
 Linnéuniversitetet har en av Sveriges ledande utbildningar inom 
livsmedelskemi; Nutrition- och livsmedelsvetenskap. Vid fakulteten för 
hälso- och livsvetenskap har Linnéuniversitetet en forskargrupp inom 
livsmedelsvetenskap som leds av en professor inom livsmedelsvetenskap. 
Flera stora (livsmedels-)företag i Sverige har rekryterat sin personal inom 
sina kontroll- och utvecklingsavdelningar från detta program. 
 
Tack vare Öland har vi en unik möjlighet att producera värmekrävande 
grödor såsom bönor. Majoriteten av alla svenska baljväxter för 
humankonsumtion odlas och processas idag på Öland.  
 
Vad gäller baljväxter, är vi också mycket väl rustade genom projektet ”New 
legume food” där Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län ingår i 
projektgruppen. Syftet med projektet är att lyfta intresset för att utveckla fler 
livsmedel baserade på baljväxter.  
 
Vi har ett tjugotal restauranger i White Guide samt ett antal caféer i White 
Guide Café. I Oskarshamn finns konditor Anders Oskarsson som blev 
utnämnd till världens bästa konditor 2017. Vi har också flera unika 
måltidsdestinationer som exempelvis Astrid Lindgrens Värld, Hyttsill och 
flera restauranger med kroppkakor som specialitet. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en terroiratlas för vårt 
måltidsområde, ett fantastiskt underlag för utveckling av måltidsturismen 
och inspiration för storytelling. Det finns en samsyn om 
livsmedelsutvecklingens betydelse bland regionens olika aktörer och 
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genomförandet av Kalmar läns livsmedelsstrategi nämns ofta i positiva 
ordalag runt om i Sverige. 
 
Klimatet på Öland och i kustlandskapet tillhör odlingszon 1 (Odla.nu, 2018).  
Med hänsyn till Ölands klimat kan vi utveckla allt fler grödor för 
vidareförädling, som tidigare ansågs som exotiska. Klimatförändringar samt 
fröutvecklingen är också bidragande faktorer. Trädgårdsbönor, vin och 
sötpotatis är redan igång, men det går sannolikt odla mycket mer. Fikon, 
aprikoser och persika är några grödor som redan odlas i privata trädgårdar på 
Öland och kustnära i Kalmar län. 

Det finns en blomstrande besöksnäring i regionen. Öland är en av Sveriges 
största turistmagneter och Kalmar har blivit Sveriges sommarstad flera år i 
rad. Under 2017 hade vi 2,9 miljoner gästnätter varav 466 000 utländska 
besökare (Statistiska Centralbyrån, 2018). Dessa besökare vill äta och 
uppleva regionens råvaror i restauranger, butiker och gårdsbutiker. 
Turisterna kan få en känsla för regionens mat som gör att de senare letar 
efter produkterna när de kommer tillbaka till sina hemorter  och på så sätt 
ökar kännedomen om vår region som livsmedelsproducent. 

 

2.2.2 Svagheter 
Hela livsmedelsbranschen i Kalmar län har en mycket begränsad kunskap 
om genomförd aktuell forskning. Det råder brist på forskarkompetens inom 
köttområdet i Kalmar län, trots att vi har Sveriges största slakterier placerade 
i regionen. Utan den spetskompetensen riskerar våra företag att ”bara” bli 
produktionsenheter över tid.  Förädlingsnivån är låg inom flera tunga 
segment som nötkött, fläskkött och ägg. Även produktionen av färdigrätter är 
mycket låg i länet, ett segment som under år 2017 växte starkast inom 
dagligvaruhandeln. 
 
Mycket få företag arbetar aktivt med universiteten, utvecklingen är i princip 
kundefterfrågestyrd. SLU har nästan ingen representation i Sydöstra Sverige, 
trots en organisation på 2800 årsanställda i resten av landet, varav 200 
professorer och 260 doktorander (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2018).  Två 
av vårt läns största livsmedelsföretag styrs från Danmark. KLS Ugglarps är 
ett dotterbolag och styrs från sitt huvudkontor Danish Crowns, beläget i 
Holsted på Södra Jylland. Danish Crowns är Europas största svinproducent 
och svinexportör samt samarbetar med danska universitet inom 
nyckelområdena. I Kalmar sker arbetet huvudsakligen med inriktning på en 
kundstyrd utveckling. Arla har sitt huvudkontor i Åhus i Danmark, företagets 
två anläggningar i vår region har begränsat inflytande på FoU-verksamheten 
inom Arla. 
 
Vår animalieproduktion är extremt vattenkrävande i ett område som har stora 
problem med vattenförsörjningen. 
 

• Jordbruket globalt använder 70 % av vattnet, den samlade 
industrin 20 % och hushållen 10 %. 

• Att slakta en gris kräver 300 liter vatten, en kyckling 10 liter 
vatten och att producera en liter öl kräver 3 liter vatten 

• Öland som har mycket stor odling, extremt stor djurproduktion 
och dessutom mycket turister har väldigt dålig tillgång på vatten 
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Produktionen av vegetariska och vegetabiliska produkter och 
måltidslösningar i vårt län är begränsad. Nyttjandet av länets unika 
klimatläge utnyttjas inte optimalt samtidigt som länet enbart erhåller 1,4 % 
av växtodlingen i Sverige. Vi erhåller även en begränsad produktion av 
färdigrätter.  
 
Regionen har en låg andel ekologisk produktion. Regeringens mål 2030 är 
30 %, Kalmar län har bara drygt 10 %, Sverigesnitt är 18 %. 
 

2.2.3 Möjligheter 
En möjlighet för regionens livsmedelsföretag är att hitta relevant, tillämpbar 
forskning som företagen kan tillgodogöra sig.  Öka kunskapen kring kött 
med kvalitet. Stärk regionens forskarkompetens inom köttområdet, som är 
till nytta för företagen. Utveckla eftergymnasiala utbildningar kring kött med 
kvalitet - såväl olika köttslag som chark. 
 
” Trippelhelix”- Stärka och utveckla samarbeten som innebär nära kontakt 
mellan företag, akademi och offentlig sektor. 
 
Utveckla metoder för minskad vattenförbrukning i livsmedelsindustri och 
inom växtodling. Bevattningsteknik och metoder för minskad 
vattenförbrukning vid slakt är exempel på intressanta områden. Kalmar län 
är ett av landets torraste områden, därför finns behov av att förlägga 
forskning och försök hit. Vi behöver också tillämpa kunskap från torrare 
länder.  
 
Öka automation och effektivisering i små och medelstora företag inom 
livsmedelsförädlingen samt restaurangbranschen. Ökningen kommer vara av 
stor vikt inför nästa lågkonjunktur och är en  problematik som stora svenska 
storföretag fokuserar på idag. 
 
Öka samverkan med universitet och lärosäten, men också mellan olika 
lärosäten. Linnéuniversitetet är naturligtvis en mycket viktig regional aktör, 
men också SLU och landets tekniska högskolor. Genom att stärka 
Linnéuniversitetets forskning inom områden som ”utveckling av 
måltidsturism på landsbygden” och ”måltider som följer årstidernas variation 
och tradition” skulle många av länets livsmedelsföretag gynnas av att 
samverka med flertalet lärosäten.  
 
Driva en utveckling som erbjuder konsumenterna de bästa 
animalieprodukterna utifrån kvalitet, sortimentsbredd, hälsa och hållbarhet. 
Gärna i samverka med Halland, som också är ett län med mycket stor andel 
animalieproduktion. 
 
Utveckla mer förädlade produkter ur ägg, också för export. Sverige och 
Luxemburg är de enda EU-länderna som har ägg som är helt fria från 
salmonella. Att driva utvecklingen framåt i ett samarbete med Östergötland 
hade varit gynnsamt eftersom Östergötland också är en stor äggproducent.  
 
Utveckla Kalmar läns traditionella hälsosamma vegetabiliska råvaror in i nya 
produkter, med fokus på trädgårdsbönor, ärtor, bondbönor, råg och lingon. 
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Att utveckla modern växthusodling skulle kunna resultera i att Kalmar län 
kan bli självförsörjande på växtbaseradeprodukter. Däribland skulle också en 
utveckling av unika frilandsgrödor, som kräver klimatzon 1, kunna 
framställas. 
 
Landbaserad fiskodling (så kallad RAS-odling; Recirkulerande Akvatiskt 
System), inklusive egen foderproduktion samt yngelframtagning. 
 

2.2.4 Hot 
Dagligvaruhandelns maktkoncentration hämmar utvecklingen av 
matinnovationer och forskning och utveckling. 
 
Livsmedelsföretagen har sedan EU-inträdet haft en mycket låg 
vinstmarginal, ofta inte mer än 1-5 %. Det saknas många gånger marginaler 
som möjliggör forskning och utveckling. 
Det är en mycket tuff prispress från  detaljhandeln. Sveriges högre 
arbetskraftskostnader och billiga frakter från andra länder har satt press på 
tillverkningsindustrin som i sin tur pressat vidare ner i primärledet. Långa 
frakter påverkar priset betydligt mindre än lönekostnadsskillnaden. 
Handelns fokus på egna märkesvaror (EMV) har kraftigt minskat 
möjligheterna och intresset för att lansera nya produkter i företagets eget 
märke. Detta eftersom marknadsföringskostnaderna är stora och leverantören 
inte vet hur handeln agerar. Detaljhandeln lämnar aldrig några löften om 
intag innan produkterna ligger helt färdiga, utan detta löfte spelar företagen 
ett högt spel om det visar sig att kedjorna inte tar in produkten i sitt 
sortiment. Detta har resulterat i att många företags utveckling är helt 
kundstyrd, vilket betyder att kunden blir tillfrågad vad som efterfrågas och 
utefter kundens önskemål görs beställningen till lägsta kostnad.  
 
Charlotte Lorentz Hjort, VD för Sveriges största matinkubator Krinova, 
skrev i Dagens Industri i mars 2019 att förutsättningarna i Sverige för 
innovation inom matområdet är sämst i Europa. Hon hänvisade till 
Konkurrensverkets rapport där det påvisades att de tre största 
dagligvarukedjorna i Sverige har 86% av marknaden, varav ICA har en 
marknadsandel på över 50 %. Därför är det viktigt att företagen går ännu 
högre i kunskapsinnehåll i produkterna, och tar patent när det är relevant och 
möjligt, säger Lorentz Hjort. 
 
Lorentz Hjort (2019), poängterar den låga konkurrensen inom 
dagligvaruhandeln, vilket visar på behovet av ett betydligt starkare 
samarbete mellan akademi och företag för att kunna addera högre 
kunskapsinnehåll i produkterna som utvecklas på marknaden. 
 

 
Otillräckligt statligt FoU-stöd, eftersom företagen saknar resurserna. 
Utvecklingen inom animaliska livsmedel prioriteras ner nationellt utifrån 
hälso-och klimateffekter, vilket resulterar i ett minskat forskarintresse och 
lägre forskningsanslag inom animalier, det vill säga inom de 
produktområden där Kalmar län har sin bas samt har naturliga 
förutsättningar för att bedriva verksamhet.  
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Ett annat hot är att Kalmar län tvingas utsättas för flera år med torka innan 
länet rustat sig för mindre mängder vatten inom produktionen eller innan 
anläggningar, för att spara vatten eller avsalta vatten, byggts i tillräcklig 
omfattning. 
 
Kalmar läns större företag köps upp av utländska intressenter som lägger 
huvudkontoret inklusive FOU i andra länder. Kalmar län blir därmed ”bara” 
ett primärproduktionsområde med satellitproduktionsanläggningar utan 
regionalt inflytande. Våra företag har inte ekonomiska och/eller personella 
resurser att prioritera ny kunskap och teknik för att vidareutvecklas, vilket 
resulterar i att företagen tappar i konkurrens. De småskaliga företagen med 
lokala och nischade produkterna klarar inte att anpassa sig prismässigt inför 
nästa lågkonjunktur. 
 
Kompetensfrågan prioriteras inte, vilket innebär att vi får en fortsatt 
avsaknad av utbildningar och ointresse från duktiga studenter att utbilda sig 
inom livsmedelsbranschen. 
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3 Förslag till handlingsplan för innovation, utveckling 
och ökad samverkan mellan livsmedelsbransch och 
akademi 

 
Prioriterade åtgärder för ökad samverkan mellan akademi och företag: 

• Anställa en professionell forskningskommunikatör för regionens 
företag 

• Skapa rundabordssamtal om utvecklingsfrågor 
• Integrera livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets 

kunskapsmiljöer 
• Söka internationell samverkan inom baljväxter 
• Jobba för fler studentarbeten till länet 

o Integrerad gymnasieutbildning inom naturbruk och restaurang 
 

Följande områden är intressanta för forskning och forskningssamarbeten i 
Kalmar län: 

• Automation för ökad produktivitet 
• Skapa Europas bästa köttproduktion 
• Minska vattenförbrukningen 
• Öka förädlingen av ägg 
• Utveckla måltidsturismen 
• Utveckla frilandsodlingen av värmekrävande grödor 
• Utveckla köttersättningsprodukter på proteinrika baljväxter 
• Öka kompetensen inom köttproduktionen, för framtida innovationer 

 
Handlingsplanens utgångspunkt har varit fler sysselsatta och hållbar tillväxt i 
sydostregionen och då i synnerhet i Kalmar län. Handlingsplanen har tagits 
fram inom projektet ”Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus”, 
men innefattar samarbete med akademin för hela livsmedelsstrategins arbete. 
Vad gäller innovation är det viktigt att inte bara tänka på produktutveckling 
av nya produkter. Vi måste arbeta med alla innovationsområden som 
marknad, hållbarhet och automation också eftersom dessa områden också 
kommer vara avgörande för utvecklingen. En viktig uppgift för 
livsmedelsstrategins aktörer är att skapa förståelse för FoU, vilket innebär att 
hjälpa företagen att hitta ny teknik som sänker kostnaderna samt informera 
allmänheten och politikerna om forskningens användbarhet i företagen. 
 
Vad gäller flera åtgärder vill vi gärna vidga geografin till fler län med 
liknande problemställningar. Som litet land är vår viktigaste uppgift att 
skapa långsiktig internationell konkurrenskraft inom vårt läns starka 
produktområden inom livsmedel, samt börja vandringen uppåt från plats 14 i 
Europa när det gäller innovation inom livsmedelssektorn.  

Samarbete mellan akademi och det omgivande samhället kan beskrivas som 
en samverkstrappa, där steg ett är att lära känna varandra, steg två är att 
etablera samverkan kring studentpraktik och studentarbeten och steg tre är en 
djupare forskningssamverkan. Uppdragsbeskrivningen för detta PM 
resonerar kring möjligheterna att tillskapa ett regionalt forskningsprogram, 
samt möjligheterna att utveckla en företagarforskarskola. Handlingsplanen 
föreslår dock inte några sådana åtgärder i nuläget. Bedömningen är att 
insatser av detta slag ligger längre fram i tiden och att fokus först bör läggas 
på samverkanstrappans tidigare steg.  
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3.1 Prioriterade åtgärder 

3.1.1 Anställ en professionell forskningskommunikatör för regionens 
företag. 

Detta är en grundbult i arbetet med att få företagen att använda forskningen 
som underlag för sin utveckling och därmed skapa långsiktig 
konkurrenskraft.  
 
Mycket få företag i livsmedelsbranschen i Kalmar län är uppdaterade med 
relevant forskning, många små och medelstora företag har varken 
ekonomiska resurser eller kunskap för att hitta forskningen. 
Branschorganisationerna, i de få fall där dessa existerar, tar upp en del 
generella delar, men aldrig inom områden som kan ge något enskilt företag 
konkurrensfördelar. I Sverige är dessutom livsmedelsforskningen spridd på 
många aktörer, till skillnad mot andra framgångsrika länder i Europa som har 
forskningen koncentrerad till ett eller få universitet. 
 
Länets livsmedelsbransch skulle få ett fantastiskt stöd med en 
forskningskommunikatör som läser artiklar, forskningsrapporter samt 
bevakar internationella och nationella nätverk. Ur denna källa skulle 
företagen sedan få forskningen paketerad i form av en företagsanpassad 
kontenta. Köttföretagen får sitt material och baljväxtföretagen sitt. 
Forskningskommunikatören levererar på detta sätt ett smörgåsbord av ny 
kunskap som företagen kan plocka från. Denna service skulle lyfta 
kunskapsnivån i branschen. Lite av detta har vi redan svar på utifrån det 
stora intresse som företagen visat för de trender och omvärldsanalyser som 
projektet ”Livsmedelsutveckling Sydost” tagit fram och presenterat, men 
med kontentan skulle vi lyfta branschen till en helt ny nivå genom en 
forskningskommunikatör.  Vi bedömer dessutom att företagen kan vara 
beredda att betala för en sådan tjänst när den väl blivit etablerad, samt att 
företagen med kontentan som underlag kan få uppslag till relevanta projekt 
tillsammans med akademin. Forskningresultaten ska även marknadsföras vid 
företagsbesök och föredrag. 
 

3.1.2 Skapa rundabordssamtal om utvecklingsfrågor 
Utveckla en genomarbetad Trippelhelix-modell som innebär närmare 
kontakter mellan företag, akademi och offentlig sektor, där företagen deltar 
med sin specialistkompetens. Idag når vi oftast bara den högsta ledningen, 
det vill säga de ansvariga och inte de personer som är mest insatta i ämnet. 
För att få modellen att fungera bör vi göra en studie på hur framgångsrika 
Trippelhelix-modeller fungerar på andra orter och i andra branscher i 
Sverige.  
 
Rundabordssamtalen ska handla om konkreta frågor av intresse för länets 
företag. Ett område skulle kunna vara ”Hållbara livsmedelsbolag i Kalmar 
län 2022”. Det kommer vara avgörande att företagen börjar anpassa sig och 
kommunicera om vad de som företagare kan göra för jordklotet och 
människan. Dagens Industri listade, den 20:de november 2018, 20 
bedömningspunkter som de stora börsbolagen arbetar efter. 
Bedömningspunkterna skulle behöva anpassas till våra små- och medelstora 
företag och spridas samt diskuteras gemensamt i rundabordssamtal med 
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akademins olika kompetenser. Ekonomihögskolan på Linneuniversitetet 
skulle kunna vara en bra resurs för att utveckla rundabordssamtalen.  
 

3.1.3 Livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer  
Linnéuniversitetet håller på att utveckla ”kunskapsmiljöer” – 
tvärvetenskapliga centrum för att kunna utveckla forskning och utveckling 
med utgångspunkt i samhällets utmaningar. Detta öppnar goda möjligheter 
att öka interaktionen mellan Linnéuniversitetet och det omgivande samhället. 
Såväl länets offentliga sektor som näringslivet kan erbjuda forskarna 
tillämpning i ett samhälle som är på väg från ett traditionellt industrisamhälle 
till ett postindustriellt kretsloppssamhälle med fortsatt höga 
välfärdsambitioner.  
 
Livsmedel, mat och måltider är viktiga branscher i Kalmar län och när det 
gäller Linnéuniversitetets samverkan i den regionala utvecklingen borde 
detta speglas i den pågående uppbyggnaden av bärkraftiga 
forskningsmiljöer. Flera forskarmiljöer som diskuteras har bäring på 
livsmedel men särskilt när det gäller arbetet med att utveckla en 
kunskapsmiljö kring Hållbar hälsa skulle livsmedel kunna få en 
framträdande roll som bidrar till att positionera universitet och regionen inför 
mötet med några av vår tids största samhällsutmaningar. 

3.1.4 Internationell samverkan kring baljväxter 
Kalmar län är starkt inom proteinområdet. På baljväxtområdet har vi 
dessutom unik odlings- och forskarkompetens. Vi bör därför nyttja det 
framgångsrika arbete vi gör, och den kapacitet vi redan har inom dessa 
områden, för att också söka internationell samverkan. Det är ett sätt för oss 
att få tillgång till ytterligare kompetens, ny kunskap och nya metoder som 
kan bidra till branschens utveckling i länet, samtidigt som vi får möjlighet att 
bidra med våra erfarenheter till andra. En internationell satsning kan bidra 
till ytterligare utveckling på området med tillväxt och ökad sysselsättning i 
förlängningen. Innovativa samverkansprojekt kring baljväxter skulle kunna 
handla om förädling och produktutveckling, men också om odling och 
utveckling av nya sorter av baljväxter.  
 
Då växtbaserat protein är ett område som uppmärksammas stort inom EU 
finns det också stora möjligheter till påverkan i policyfrågor inom området, 
vilket skulle gagna regionen. Under förutsättning att det finns en enighet 
inom regionen för att stötta en internationell utvecklingssatsning på 
baljväxterna – och att det dessutom finns resurser och en regionalt förankrad 
samverkansstruktur för satsningen – bör regionens kontor i Bryssel så snart 
som möjligt få uppdraget att leta möjliga partnerskap på det området inom 
företrädesvis ERRIN-nätverket.  
 
Syftet ska i första hand vara att hitta samverkansformer för gemensam 
produktutveckling med stöd av forskning och med möjlig framtida 
finansiering inom ett av EU:s sektorsprogram. Samtidigt bör en bevakning 
på övriga områden inledas. När det gäller påverkansarbete bör det ske när 
behov uppstår. Just nu finns anledning att bevaka policy- och 
strategifrågorna kring växtbaserat protein (Gunnarsson, 2019). 
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3.1.5 Fler studentarbeten till länet 
Som tidigare nämnts kan samarbete mellan akademi och det omgivande 
samhället beskrivas som en samverkstrappa, där steg ett är att lära känna 
varandra, steg två är att etablera samverkan kring studentpraktik och 
studentarbeten och steg tre är en djupare forskningssamverkan.  
Vi behöver utöka samverkan mellan akademi och länets livsmedelsföretag 
enligt steg två, det vill säga när det gäller studentpraktik och studentarbeten. 
Det gäller naturligtvis studenter från Linnéuniversitetet, men också 
motsvarande samverkan med samtliga relevanta lärosäten.  
Livsmedelsstrategins aktörer måste skaffa ett brett kontaktnät inom den 
akademiska världen för att kunna närma sig rätt forskare, som sedan 
dessutom måste ha både tid och möjlighet (finansiering) för att kunna 
genomföra samarbetet forskningsprojektet.  
SLU är en viktig medaktör, såväl här som inom övriga delar av 
handlingsplanen. Andra exempel är Kristianstads högskola med sin 
specialitet inom sensorik, liksom Lunds universitet och Chalmers vad gäller 
processteknik inom livsmedel.  

A. Integrerad gymnasieutbildning inom naturbruk och restaurang 
Som avslutning presenteras här ett förslag som inte har en direkt koppling till 
akademin utan istället till gymnasienivån. Dock ska de blivande studenterna 
först passera gymnasiet, vilket innebär att det finns en indirekt koppling.  
 
Sveriges kockar och bönder har idag mycket begränsad kunskap om 
varandras verksamhet, trots att det är resultatet av deras gemensamma 
ansträngning som konsumenten bedömer. Intresset för maten har aldrig varit 
större och allt fler styr sina restaurangbesök efter Tripadvisor och White 
guide (United minds, 2017). 
 
Denna nya situation kräver en utvecklad utbildningsmodell. Vårt förslag är 
att studera och analysera en ny utbildning. Upplägget med denna nya 
utbildning skulle exempelvis kunna vara att samordna utbildningen av en 
kockskola med ett naturbruksgymnasium (samma plats), där utbildningarna 
integrerar i varandras utbildningsplan. Integreringen skulle resultera i att 
framtida lantbrukare får kunskap inom restaurangbranschen, samtidigt som 
eleverna på kockutbildningen skulle inneha kunskap om exempelvis 
jordbruket och dess odlingsbetingelser. En kombinerad, potetiell utbildning 
skulle ligga väl i linje med den ökade kunskap som kommer att krävas i 
framtiden, hela vägen från bord till jord. Kockarna blir sommelier på matens 
råvaror och lantbrukarna förstår vad som krävs vad gäller kvalitet i 
restaurangen och butiken. 
 
Tankarna om bättre integrering mellan naturbruks- och 
restaurangutbildningarna finns med i länets livsmedelsstrategi – då under 
benämningen ”Matcollege”.  Begreppet ”college” är ett kvalitets- och 
certifieringssystem för att förbättra kvalitén och höja statusen på befintliga 
och nya utbildningar. Collegekonceptet bygger på ett samarbete mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare, med en extern examinator som 
garanterar kvalitet och innehåll. En satsning på denna ambitionsnivå kräver 
medverkan från nationella branschaktörer, samt samarbete med andra 
regioner. 
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3.2 Regionalt intressanta områden för forskning och 
forskningssamarbeten 

 
Här redovisas några regionalt intressanta områden för forskning och 
forskningssamarbeten. Områdena har valts med utgångspunkt från de 
förutsättningar som gäller just i vår del av världen, det vill säga i sydöstra 
Sverige.   
 

3.2.1  Automation för ökad produktivitet 
Med den allt snabbare teknikutvecklingen och digitaliseringen riskerar 
många små- och medelstora företag att slås ut om de inte klarar att öka sin 
produktivitet i paritet med konkurrerande länder och företag. Vi har under  
de senaste åren haft den starkaste högkonjunkturen någonsin, med extremt 
låga räntekostnader. Detta har varit mycket gynnsamt för våra lokala små-
och medelstora livsmedelsföretag. Många lokala företag har varit tvungna att 
ta ut betydligt högre priser än de stora företagen för att få sina kalkylen att gå 
ihop, samtidigt som många konsumenter gynnar det lokala. Vid kommande 
lågkonjunktur samt med den allt tuffare konkurrensen krävs det mer av 
automation och effektiviseringar riktat till små- och medelstora företag inom 
livsmedelssektorn. Detta gäller inte minst restaurangbranschen som haft en 
mycket svag produktivitetsutveckling sedan 80-talet. Vinstmarginalen inom 
restaurangbranschen är idag ofta bara 2-3 %, trots rådande högkonjunktur. 
 
De stora svenska börsbolagen har stort fokus på effektiviseringsfrågorna för 
att bädda inför kommande lågkonjunktur, men de mindre företagen behöver 
stöd och kunskap för att ta sig igenom denna omställning. 
Livsmedelsbranschen har speciella behov vad gäller stöd och kunskap 
eftersom andra samhällsaktörer i allmänhet fokuserat på klassiska 
industrigrenar som fordon, stål och skog. Linnéuniversitetet kan vara till stor 
hjälp i dessa frågor för livsmedelsföretagen.  
 
Inom restaurangbranschen behöver vi sprida kunskap om den moderna 
teknik som finns för att förbättra råvaran, vanligen köttet. Med moderna 
tekniker kan man minska matsvinnet eftersom man kan styra smaker och 
konsistens i större utsträckning. Okunskapen är också en anledning till att ett 
så stort antal rätter i Sveriges restauranger utgår från filé och ryggbiff, trots 
att de bara utgör några få procent av djurens anatomi. Även den 
växtbaserade maten behöver få stöd av modern teknik för att öka 
konsumtionen av vegetariskt. Exempel på utrustning är rationalugn, 
sonicprep (mixer med ljudvågor) samt gastrovac (atmofäriskt + tryck).  
 

3.2.2 Skapa Europas bästa köttproduktion 
Kalmar län är idag och sedan lång tid tillbaka, ett extremt tungt animalie-län. 
2017 arbetade 86 % av antalet anställda inom primärledet med 
animalieproduktion och 64 % av antalet anställda inom förädlingsindustrin 
enligt SCB. Vi saknar den forskningskompetens som kommer att krävas för 
att vi inte ska tappa position när köttkonsumtionen förväntas minska i 
Europa. Med Sveriges största slakteri inom nöt och gris samt Sveriges näst 
största slakteri inom matfågel, vore det rimligt att vi hade någon 
forskningskompetens inom området. Om inte svenskt kött har en påvisbar 
kvalitetsfördel gentemot importerat kött kommer Sveriges produktion med 
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stor sannolikhet att tappa marknad i samma omfattning som det importerade. 
En arbetsgrupp med Sveriges bästa kompetens behöver skapas för att 
möjliggöra Europas bästa köttproduktion. 
 
Några exempel på delprojekt som behöver genomföras tillsammans med 
universiteten: 
 

• Bättre köttkvalitet 
Restaurangbranschen tycker kvaliteten på framförallt nötköttet är 
ojämn. En restauratör vet ofta vilket svenskt kött som köps, ofta är 
det mjölkkor som slaktats ut. Importerat kött har en tydligare 
märkning där det framkommer att det är ett köttdjur med bra kvalitet.  

• Kycklingköttet är smakneutralt och måste klassificeras. 
Restaurangerna uppger att standardkyckling med 13 % saltlake 
injicerat i köttet inte alltid är av intresse.  

• Vi behöver utveckla fler rätter från svenskt kött som klarar den 
allmänt vedertagna tallrikskalkylen, det vill säga att råvaran på 
restaurangen exempelvis bara får utgöra 25-27 % av 
konsumentpriset. En del är att utveckla tekniker för att öka 
användningen av fransyska, bog, bringa och skinka. Detta innebär att 
fler delar måste användas på djuret samt att teknikutvecklingen för 
tillagning utvecklas och sprids. 

• Soja-användningen ger dåliga hållbarhetspoäng och alla aktörer i 
branschen vill slippa sojan. Här behöver vi ligga i spets med 
forskning i vår region för att hitta alternativa grödor tillsammans med 
SLU och Hushållningssällskapet (HS). 

 
Kalmar och Halland är de län i Sverige med störst andel animalieproduktion 
och vi skulle kunna arbeta tillsammans för att lyfta fram svenskt kött, samt 
driva på utvecklingen så vi erbjuder konsumenterna de bästa animalierna 
utifrån kvalitet, sortimentsbredd, hälsa och hållbarhet. 
SLU behöver öka sitt engagemang i Sydost, vi behöver en samverkan mellan 
SLU och Linnéuniversitetet, detta skulle utgöra ett viktigt stöd för 
livsmedelsutvecklingen i regionen. 
 

3.2.3 Minska vattenförbrukningen 
Kalmar län är allt oftare utsatt för extrem torka. Vi måste hitta vägar att 
minska vattenförbrukningen inom slakt och växtodling. Linnéuniversitetet i 
Kalmar är en verksamhet som har kompetens inom området. Här bör även 
bevattningsteknik studeras som precisionsbevattning. Vid en årsstämma med 
50 bönder på Öland 2018 visade det sig att oklarheterna kring bevattning 
gällande mängder, tekniker och frekvens vid aktuella begränsningar var stor. 
Vi bör arbeta för att SLU och/eller Linnéuniversitetet får möjlighet att 
förlägga forskning  inom ovannämnda områden eftersom Kalmar län ofta 
drabbas mycket hårt under år med mycket torka. I arbetet bör även ingå att 
hämta hem kunskap från torrare länder, exempelvis Spanien och Israel.  
 

3.2.4 Öka förädlingen av ägg 
Kalmar län producerar över 15 % av alla konsumtionsägg i Sverige. Som 
tidigare nämnts borde Kalmar län försöka utveckla fler produkter baserade 
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på ägg. Även export är intressant eftersom Sverige och Luxemburg är de 
enda EU-länderna som har ägg som är helt fria från salmonella.  
 
Vi bör ta fram en arbetsgrupp med Sveriges främsta kompetens inom 
äggproduktion, nutrition, processteknik och kockar mm. Dessutom krävs en 
person som får avsätta tid för en  internationell djupgående litteraturstudie 
över vilka maträtter och andra produkter som tillagas runt om i världen av 
ägg. Ur detta kommer det komma flera produkter som kan lanseras rakt av 
men även många nya innovativa produkter. 
 

3.2.5 Utveckla måltidsturism på landsbygden 
Målet att få konsumenterna att upptäcka och utveckla landsbygdens måltider, 
hälsosäkrade måltider som följer årstidernas variation och tradition gärna 
utifrån terroiratlasen. En avgörande fråga är att addera till spännande 
upplevelser till maten exempelvis försäljning av glas, trä, inredning och 
konst. Maten som enskild aktivitet räcker inte i framtiden (United minds, 
2017). 
 
Vi bör skapa en kreativ arbetsgrupp med representanter från näringen, 
universitetet, landsbygdsutvecklare och regionen som utvecklar en plan med 
konkreta aktiviteter.  
 

3.2.6 Utveckla nya hälsosamma frilandsodlingar utifrån 
klimatförändringarna 

Kalmarkusten och Öland har unika förutsättningar för att odla exotiska 
växter. Nya baljväxter och sötpotatis är redan i odling, men det finns så 
mycket mer. Persikor, fikon och aprikoser odlas idag inte kommersiellt, men 
finns i många villaträdgårdar. Starten skulle kunna vara att lista alla nya 
grödor som kräver klimatzon 1, detta inkluderar även sortanalyser och 
provodlingsarealer. Kommande klimatförutsättningar ger sannolikt helt nya 
förutsättningar, vilket kan sätta Kalmar län i framkant. 
 

3.2.7 Köttersättningsprodukter av proteinrika baljväxter  
Kalmar län (Öland) har Sveriges bästa förutsättningar att odla baljväxter, vi 
har dessutom den enda anläggningen i Sverige som kan grundprocessa 
baljväxter. Vad gäller trädgårdsbönorna (bruna, kidney, vita, svarta med 
flera) kommer arealen att vara starkt begränsad. Vi kan realistiskt bara odla 
cirka 2000 ton, detta på grund av Ölands stora animalieproduktion. Det 
betyder att volymen ”bara” kommer att räcka till att odla salladsbönor. 
Ärtorna och åkerbönan ger däremot enormt stora möjligheter eftersom dessa 
går att odla inne i landet och inte är frostkänsliga på samma sätt.  
 
Ärtorna och åkerbönan kräver nya processer i förädlingen (blötläggning, 
kokning och torkning) för att kunna användas. Dessutom krävs det ny teknik 
och recept för att inte få negativt smakgenomslag av ärta och böna.  
Här har Kalmar län en unik möjlighet som vi borde ta tillvara och utveckla, 
här krävs ett nära samarbete med Linnéuniversitetet och Kristianstads 
högskola (sensorik). 
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3.2.8 Ökad kompetens inom köttproduktionen, för framtida innovationer 
Kalmar läns starkaste segment är kött. I Sverige finns det ingen gymnasial 
eller högskoleutbildning som är inriktad på kött. Branschen är dessutom 
mycket beroende av utlandsfödda för att få branschen att fungera och 
utvecklas. Vilka man även ser kommer utgöra rekryteringsunderlaget för 
framtida chefer på mellanchefsnivån. 
 
Det mest efterfrågade kompetensbehovet från köttbranschen är en YH-
utbildning inom nöt, fläsk, kyckling och chark för blivande arbetsledare, 
processägare, linjeledare och kundansvariga produktspecialister. Därför 
behöver vi se till att Kalmar län får en YH-utbildning med den kött-
inriktning som efterfrågas, gärna med riksintag där vi hjälper branschen med 
sina kompetensproblem.  
 
Med hänsyn till att en stor del av studenterna med största sannolikhet 
kommer vara utlandsfödda skulle utbildningen även innehålla 
branschsvenska och ge plats för tillagning av- och kunskap om 
internationella maträtter från deras hemländer som ännu inte slagit igenom i 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bilagor 

4.1 Bilaga 1: Kortversioner av övergripande agendor och 
strategier 

Texterna från agendorna och strategierna nedan är utdrag och 
bearbetningar från originalmaterial. 

• Agenda 2030 för hållbar utveckling 
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• Nationella miljömål 
• Den nationella livsmedelsstrategin 
• Vinnovas och SLF:s forsknings-och innovationsagenda för lantbruk 

och trädgård 2030 
• Sweden Food Arena 
• Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass 
• Nordens Livsmedelsverks samlade rekommendationer. 

 

4.1.1 Agenda 2030 för hållbar utveckling  
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och 
regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 
2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.  

Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det 
globala genomförandet av agendan (Regeringskansliet, 2018). 
 
Många av målen i Agenda 2030 berör livsmedelskonsumtion och 
livsmedelsförsörjning. I mål 13 ingår klimatanpassning uttalat. Minskat 
matsvinn (mål 12) bidrar till ett minskat tryck på livsmedelsproduktionen 
och bidrar därmed indirekt till livsmedelssektorns klimatanpassning. Målet 
om uthålliga konsumtions- och produktionsmönster (mål 12), målet om 
tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition (mål 2) respektive 
målet om tillgång till vatten (mål 6) har också starka kopplingar till 
klimatanpassning (Livsmedelsverket, 2018).  
 
 
 

Globala målen (2019). Globala målen- karta med ikoner. Hämtad 23 januari 2019, från 
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/ 
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4.1.2 Nationella miljömål 
Åtta av de nationella miljömålen har Livsmedelsverket identifierat som 
särskilt relevanta.  
Dessa är: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Generationsmålet är ett inriktningsmål som ska genomsyra hela det 
nationella miljömålsarbetet. Livsmedelssektorn berörs mer eller mindre av 
alla miljökvalitetsmål. Kalmar läns regionala miljömål överensstämmer med 
ett undantag med ovanstående mål. Länets klimatmål är ambitiösare än det 
nationella målet och Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030. 
Livsmedelsverket anser att målen i Agenda 2030 samt Sveriges nationella 
miljömål bör vara vägledande för arbetet inom livsmedelssektorn.  
 
Kalmar läns livsmedelsstrategi pekar ut klimat/energi, övergödning, farliga 
ämnen, värdefulla landskap/biologisk mångfald som viktiga miljöområden.  
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Regeringskansliet. 2017. Vision och mål för livsmedelsstrategin fram till 2030.  
(https://www.regeringen.se/49005a/contentassets/64170ce4527b4975a3aff0a6fe8ca95c/2017_lms_visi
on_mal_webb2.pdf( Hämtad 2020-02-11) 

4.1.3 Den nationella livsmedelsstrategin 
Livsmedelsstrategin antogs av riksdagen 2017. De långsiktiga målen 
kommer att gälla oavsett vilken regering som sitter vid makten. Det 
övergripande målet för livsmedelsstrategin - som det numera råder bred 
politisk enighet om - ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar. Samtidigt ska relevanta nationella 
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt, sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och 
ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning 
skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 
Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska (Näringsdepatementet, 2019). 

Tre strategiska områden inom den nationella livsmedelsstrategin 

Målet för Konsument och marknad, som är ett av tre strategiska områden 
inom livsmedelsstrategin, ska vara att konsumenterna ska ha ett högt 
förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, 
exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska 
kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska 
livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på 
relevanta marknader. 

https://www.regeringen.se/49005a/contentassets/64170ce4527b4975a3aff0a6fe8ca95c/2017_lms_vision_mal_webb2.pdf
https://www.regeringen.se/49005a/contentassets/64170ce4527b4975a3aff0a6fe8ca95c/2017_lms_vision_mal_webb2.pdf
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Målet för det strategiska området Regler och villkor, ska vara att 
utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig 
och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom 
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa 
lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och 
lönsamheten. 

Målet för Kunskap och innovation, som är det sista strategiska området, ska 
vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad 
produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och 
konsumtion av livsmedel. 

Livsmedelsstrategins åtgärdspaket 
Inom den nationella livsmedelsstrategin har Näringsdepartementet 
presenterat fyra åtgärdspaket. Åtgärdspaketen har beslutats av regeringen, 
det vill säga att åtgärderna är man inte överens om i riksdagen till skillnad 
mot strategin som riksdagen enats om. Åtgärdspaket 3 innehåller ”Stärkt 
forskning och innovationskraft i livsmedelskedjan”. 
 
Åtgärdspaket 3 innehåller 4 åtgärder för 2017-2019: 

• Nationellt forskningsprogram för livsmedel (Formas, 50 mkr, för 
tvärvetenskaplig långsiktig forskning) 

• Forskarskola för industridoktorander (SLU, 15 mkr, ska stärka 
samarbetet akademi och näringsliv för stärkt konkurrenskraft) 

• Utveckla inkubation i livsmedelskedjan (Vinnova, 9 mkr, stödja 
företagen i sin tidiga tillväxt) 

• Etablering av en arena för livsmedelssektorn (Sweden food arena, 4 
mkr, drivs av livsmedelssektorn för att skapa engagemang kring 
strategin) 

Kalmar läns regionala livsmedelsstrategi överensstämmer väl med den 
nationella, även om vår lokala strategi var skriven innan den nationella. De 
viktigaste skillnaderna är att vi har ett mål om ökad produktivitet, i den 
nationella strategin talar man om ökad produktion. Vi har inga mätbara, 
siffersatta mål, vilket det finns vad gäller ekologisk produktion och 
ekologiskt inom offentliga inköp i regeringens handlingsplan.  
 

4.1.4 Vinnovas och SLF:s forsknings- och innovationsagenda för lantbruk 
och trädgård 2030 

Stiftelsen Lantbruksforskning tog 2015 fram ”En nationell forsknings- och 
innovationsagenda” för lantbruk och trädgård 2030. Agendan har tagits fram 
av aktörerna inom näringarna och forskningen tillsammans. Ambitionen är 
att öka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen inom svensk 
primärproduktion. 

Agendan ska vara vägledande för finansiärer av forskning och innovation 
och ska ses som ett avstamp för det fortsatta samarbetet mellan näringarna, 
rådgivare, offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut 
och andra organisationer i innovationssystemet. VINNOVA och Stiftelsen 
Lantbruksforskning har finansierat agendan. 

I agendan har följande definition för begreppet innovation tagits fram ”En 
innovation är något principiellt nytt av betydelse- inom vilket område som 
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helst-som uppstår, utvecklas och skapar nytta och/eller ekonomisk vinning i 
ett samhälle”. 

 
Lena Strålsjö. (2015). Lantbruk och trädgård 2030- en nationell strategisk forsknings- och 
innovationsagenda. Stockholm Stiftelsen lantbruksforsning. https://static-
lantbruksforskning.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/stiftelsen_lantbruksforskning_lantbruk_oc
h_tradgard_2030_en_nationell_strategisk_forsknings_och__innovationsagenda.pdf. Hämtad (2020-
02-11). 

 
EU-kommissionens ”Standing Committee on Agricultural Research” 
(SCAR) prognosticerar att jordens befolkning ökar till drygt nio miljarder 
människor och att efterfrågan på livsmedel ökar med 70 % till år 2050 
jämfört med 2015. Vetenskapliga framsteg kan lägga grunden för ny teknik 
som både ökar produktiviteten och tar hänsyn till resurs- och miljömässiga 
begränsningar. Förutom matbehov kan läggas ökat behov av foder, 
energigrödor och fibrer. 
 
För Sveriges del kan vi räkna med bättre förutsättningar att producera 
livsmedel och längre växtsäsonger där vi har en ren miljö samt god tillgång 
på sötvatten och mark. Detta bör påverka exporten positivt, vilken har ökat 
sedan EU-inträdet. Men det är fortfarande få och stora företag som svarar för 
merparten av exporten. 

Näringarna 
Svenska jordbruks- och trädgårdsföretag kan i princip inriktas på antingen 
bulkproduktion, som kräver fortsatt storleksrationalisering, eller nisch-
produktion som kräver fortsatt produktutveckling. Företagens och samhällets 
inflytande och delaktighet i forskning och innovationssamverkan behöver 
stärkas inom näringarna. 
 
Det finns stora behov av ny kunskap och nya metoder över hela 
förädlingskedjan fram till konsument. Ett hinder för ökad tillväxt och 
lönsamhet via forskning, utveckling och innovation är bristen på tillämpad 
forskning och konceptualisering. Ett annat hinder är att den enskilde 
företagaren inte nås av forskningsresultaten. Sammantaget handlar det om 
brist på samverkan mellan näring och akademi.  
 
Det saknas idag en struktur för att fånga upp forskningsresultat och 
innovativa idéer samt omsätta dem i praktiken. Forskningsresultaten är inte 

https://static-lantbruksforskning.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/stiftelsen_lantbruksforskning_lantbruk_och_tradgard_2030_en_nationell_strategisk_forsknings_och__innovationsagenda.pdf
https://static-lantbruksforskning.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/stiftelsen_lantbruksforskning_lantbruk_och_tradgard_2030_en_nationell_strategisk_forsknings_och__innovationsagenda.pdf
https://static-lantbruksforskning.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/stiftelsen_lantbruksforskning_lantbruk_och_tradgard_2030_en_nationell_strategisk_forsknings_och__innovationsagenda.pdf
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paketerade i tillräcklig grad och kommuniceras inte på ett sätt som är 
tillgängligt för livsmedelsföretagen. Den svenska rådgivningsverksamheten 
inom de gröna näringarna är splittrad och inom flera områden inte tillräckligt 
kopplad till forskning. Ett annat hinder för tillväxt och lönsamhet är det 
”stuprörstänkande” som till stor del råder mellan olika discipliner inom 
forskningen och mellan aktörerna i livsmedelskedjan när det gäller att 
komma fram till vilka FoU-behov som finns.  

 
En möjlighet är att öka dialogen över ämnesgränserna så att forskningen blir 
mer tvärvetenskaplig. Ytterligare en möjlighet är att öka kommunikationen 
mellan aktörsleden så att den forskning och utveckling som behövs i 
praktiken och stärker företagens konkurrenskraft verkligen kommer till 
stånd. Det är idag alltför låg samverkan mellan primärproduktion och övriga 
led i värdekedjan. Det är nödvändigt att integrera hela värdekedjor från 
naturresurser till marknad och konsument. 
Forskingsagendan 2030:s fem innovationsområden    
 
Utgångspunkten för agendan 2030 är att öka tillväxten och lönsamheten, 
vilket sammanfattas i tre långsiktiga inriktningsmål. Det första 
inriktningsmålet är att erhålla 1 % real årlig tillväxt i livsmedelskedjan. Det 
andra inriktningsmålet är att lönsamhetsnivån i lantbruk- och trädgårdsnäring 
ska vara 5 %. Det sista målet är ett fossiloberoende lantbruk år 2030. 
 
Forskningsagendan 2030 innehåller fem innovationsområden, varav det 
första är lönsamhet och tillväxt. Lönsamhet och tillväxt kan åstadkommas 
genom forskning, utveckling och innovation inom områdena marknad, 
organisation och produktion, där marknaden bör vara utgångspunkten. 
De struktur- och ägarförändringar som har skett i förädlings- och 
livsmedelsindustrin, inklusive ökat utlandsägande, har inneburit att företagen 
blivit mindre beroende av svensk primärproduktion. 
 
Det andra och tredje innovationsområdet är hållbarhet och fossiloberoende 
produkter. När klimatet förändras får vi längre växtperiod i Sverige, vilket är 
gynnsamt för växtnäringen eftersom förnybara råvaror kan produceras, som i 
sin tur kan generera förnybar energi. Fossiloberoende produkter innebär att 
gamla råvaror kan användas till nya produkter, exempelvis kan havre 
användas till att tillverka havredrycker och spillvärme kan användas för att 
värma upp växthus. 
 
Konsumentattityder och matkvalitet generera mervärden genom utveckling 
av högkvalitativa livsmedel med positiva hälsoeffekter, vilket 
forskningsagendan 2030:s fjärde innovationsområde fokuserar på. För att 
uppfylla marknadens önskemål behövs även kunskaper om trender och 
preferenser när det gäller smak, konsistens och bekvämlighet. Kulturella 
skillnader och åldersskillnader kräver också särskilda kunskaper och 
strategier. Konsumenternas vilja att betala för upplevd kvalitet är ett område 
som förutsätter samarbete mellan livsmedelsproducenter och forskare inom 
ekonomi, livsmedelproduktion, livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet och 
sociologi. Vilka kvaliteter tilltalar svenska konsumenter – ekologisk 
produktion,  närproducerat, pris, djurskydd, hållbarhet eller tillagningstid i 
hemmet? Det behöver göras en analys av kundens och konsumentens 
framtida efterfrågan baserad på trender och samhällsutveckling, en  
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omvärlds- och framtidsspaning för att hitta den marknad företagen kan och 
vill producera för.  
 
Sverige har under lång tid arbetat för att livsmedel som produceras i Sverige 
ska vara säkra. Utveckling av system är nödvändigt för att undersöka 
konsumenters attityder kring livsmedelssäkerhet och hur livsmedelssäkerhet 
kan säkerställas i takt med att hållbarheten för produkter förlängs, i syfte att 
minska svinnet i livsmedelskedjan. Kring matsvinnet finns det också stora 
innovationsbehov. Vi importerar mer än 50 % av alla livsmedel vi äter och 
livsmedelskedjorna blir allt mer komplicerade och svårövervakade.  
 
Utvecklingen av innovativa råvaror och värdekedjor inkluderas i det femte 
innovationsområdet. Frågor som berör köttkvalitet, smak, doft, olika sorters 
köttmarmorering och rasskillnader på djuret behöver idag ett tydligare svar. 
Detta med anledning av att industrin ska få en djupare kunskap och ett 
bredare synsätt om egenskaperna och möjligheterna som 
animalieprodukterna faktiskt genererar.  Råvarorna konkurrerar med hjälp av 
sina egenskaper som kan vara baserade på argument om hälsa, hållbarhet, 
ursprung och andra produktegenskaper. Nya utmaningar ställer även krav på 
nya vegetabiliska proteinkällor. 
 
Samverkan och kommunikation 
Samverkan och kommunikation är centrala verktyg för att få snurr på 
innovationshjulet, det behöver skapas mötesplatser (verkliga och virtuella) 
och öka växelverkan mellan olika aktörer; mellan företag och forskning, 
mellan olika forskningsdiscipliner, mellan företag i värdekedjan och mellan 
företag i olika branscher. Forskningsutförandet måste i största möjliga mån 
kopplas samman med finansiärernas behov. Bland aktörerna på 
livsmedelsmarknaden finns olika FoI-finansiärer: de statliga finansiärerna 
som Formas, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Vinnova och 
Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet). Branschens egna finansiärer 
såsom Stiftelsen Lantbruksforskning, Lantmännens Forskningsstiftelse, 
Handelns Utvecklingsråd och olika regionala finansiärer. För att 
finansiärernas behov och forskningsutövandet skall kunna föras samman 
krävs det att näringarna är med och delfinansierar program och projekt. 
Olika ämnesområden behöver korsbefrukta varandra. I värdekedjorna från 
produktion till konsument- det handlar om management, marknadsföring, 
distribution, synpunkter från konsumenter, kockar och samhälle. ”Triple 
Helix-modellen” där forskning, företag och samhälle arbetar regionalt för att 
stödja entreprenörskap och företagande har visat sig fungera mycket bra 
inom flera näringar. 
 
Ett effektivt redskap i ett sammanhållet innovationsarbete är att 
inledningsvis göra en värdeflödesanalys. Arbetet startar med att definiera 
vad som skapar värde. I lantbruket är det oftast den biologiska produktionen. 
I huvudsak skapas dock värdet när produkten konsumeras och används, i de 
flesta fall då konsumenten äter maten. Vilka värden konsumenten uppskattar 
kan variera, till exempel, näringsinnehåll, hänsyn till miljöaspekter, 
närproducerat, att maten leder till bättre hälsa eller en unik smakupplevelse. 
En fråga som man bör ställa sig initialt är om det redan finns tillräckligt med 
forskning så att man inte behöver ta fram ny forskning utan gå direkt på 
konceptutveckling och demonstration, eller behöver man först forska fram 
ny kunskap för att lösa utmaningen?  
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Om produkten lyckas på marknaden beror på om slutkunden tycker att 
värdet på produkten överstiger priset. Om inte, så köper inte kunden varan. 
Intressant är dock att värdet på en produkt (kundupplevelsen) mycket sällan 
har med produktionskostnaden att göra. 
 
Innovationsagendan 2030 avslutas med ett konstaterande om att det behövs 
en strategi för att säkerställa finansieringen av hela forsknings-och 
innovationsprocessen. Fokus måste vara att skapa nytta och inte enbart 
forskningsresultat. 

 

4.1.5  Sweden Food Arena 
Sweden Food Arena är en nationell arena där företag inom kedjan samverkar 
kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelssektor (Sweden Food Arena). Sweden Food 
Arena är ett resultat av regeringens livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin 
antogs av  riksdagen i juni 2017 och Sweden Food Arena startade i januari 
2019.  
Totalt har ungefär 50 företag skrivit under samverkansarenans 
avsiktsförklaring. Sweden Food Arenas vision är att Sverige år 2030 ska ha 
en internationell konkurrenskraftig livsmedelssektor i tillväxt. Livsmedel är 
Sveriges fjärde största industrigren, dock behövs en ökad samverkan mellan 
dess aktörer och därför stöds arenan av Tillväxtverket. 
 

Sweden Food Arena, Om Sweden Food Arena, u.å., https://swedenfoodarena.se/om-oss/ (Hämtad 
2020-01-30) 

https://swedenfoodarena.se/om-oss/
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Sweden Food Arena, Om Sweden Food Arena, u.å., https://swedenfoodarena.se/om-oss/ (Hämtad 
2020-01-30) 

4.1.6 Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass 
Information till detta avsnitt är hämtat från Roland Bergers rapport via 
Tillväxtverket; Forskning och innovation för en livsmedelssektor i 
världsklass (Beckeman, Nyctelius, Bossen, & Larsson, 2018). 
Bloombergs innovationsranking 

 
Sverige är ett höginnovativt land. Det finns inget entydigt sätt att mäta 
innovationsförmågan i olika länder och industrier, men Roland Bergers 
studie tar utgångspunkt i Bloombergs innovationsindex. Bloomberg rankar 
årligen världens länders innovationsförmåga baserat på sju faktorer: FoU-
intensitet, värde-addering från produktion, produktivitet, teknologinivå, 
högre utbildning, antal forskare och patent-aktivitet. Enligt detta index 
placerar sig Sverige 2018 på en hedervärd andraplats i världen, efter 
Sydkorea. Sverige intar på så sätt en förstaplats i Europa avseende 
innovationsklimatet i landet. 
 

 
Beckeman, J., Nyctelius, H., Bossen, H., & Larsson, T. (2018). Forskning 

och innovation för en livsmedelssektor i världsklass - En studie kring 
hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett 
hållbart samhälle. Roland Berger AB. 

 

https://swedenfoodarena.se/om-oss/
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Beckeman, J., Nyctelius, H., Bossen, H., & Larsson, T. (2018). Forskning 

och innovation för en livsmedelssektor i världsklass - En studie kring 
hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett 
hållbart samhälle. Roland Berger AB. 

 
 
Tillväxtverkets studie om vad som krävs för forskning och innovation 
för en livsmedelssektor i världsklass 

 
Beckeman, J., Nyctelius, H., Bossen, H., & Larsson, T. (2018). Forskning 

och innovation för en livsmedelssektor i världsklass - En studie kring 
hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett 
hållbart samhälle. Roland Berger AB. 

 
Därför är innovationsklimatet svalt i livsmedelssektorn  
Varför görs inte fler innovationer i den svenska livsmedelssektorn? Varför 
ligger denna sektor långt bakom andra viktiga tillväxtbranscher i Sverige och 
livsmedelssektorerna i exempelvis Danmark och Nederländerna när det 
gäller innovation? Detta trots att Sverige generellt har ett innovationsklimat 
som rankas som bäst i Europa. 
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Roland Bergers rapport ger flera svar, till exempel att den svenska 
livsmedelssektorn präglas av:  

• främst små och medelstora företag, med få stora företag med 
omfattande forskning i Sverige  

• begränsade investeringar i och lågt fokus på FoU (forskning och 
utveckling)  

• lågt fokus på export hos flertalet av bolagen  
• liten samverkan inom sektorn  
• dålig samverkan mellan akademi och företag  

 
År 2017 påbörjades arbetet med att skapa en samverkansarena (Sweden food 
arena) för företag och branschorganisationer inom livsmedelssektorn. Roland 
Bergers rapport ger sammanfattningsvis åtta rekommendationer till 
samverkansarenan. 
 
Första rekommendationen är att profilering som enad sektor. Detta innebär 
att arenans roll bör vara att profilera livsmedelssektorn som en enad sektor, 
samla dess åsikter och gemensamt lyfta dessa gentemot myndigheter och 
andra intressenter. Intressenter från livsmedelssektorn anser att de får för lite 
uppmärksamhet från myndigheter i förhållande till sektorns storlek.  
 
Andra rekommendationen är att verka för ökning av forskning och 
innovation med stöd från offentlig sektor. Arenan bör samordna 
livsmedelssektorns önskemål mot offentliga finansiärer samt verka för att 
aktörerna i sektorn mer aktivt söker pengarna som finns.  Företag och andra 
aktörer i livsmedelssektorn upplever att de inte får tillräcklig finansiering 
från offentlig sektor till forskning och innovation. De offentliga finansiärerna 
menar att det finns medel och utlysningar att söka, men att aktörerna inte 
söker det som finns.  
 
Tredje rekommendationen är att skapa en flexibilitet i finansieringen av 
tillämpad livsmedelsforskning, vilket innebär att företagen bör till en början 
framför allt vara med och finansiera forskningsprojekt genom att ställa upp 
med exempelvis personal och lokaler. Staten kan gå in med mer pengar i 
början av projekten, men det bör sedan jämna ut sig så att stat respektive 
näring står för halva kostnaden var.  
 
Det finns en investeringsovana i livsmedelssektorn, som gör det lättare att 
ställa upp med exempelvis lokaler än med pengar. Det är dock vanligt i såväl 
Sverige som många andra länder att offentlig sektor finansierar tillämpad 
forskning till 50 %, medan företagen står för resten.  
 
De länders livsmedelssektorer som har studerats är Nederländerna, Irland 
och Danmark. De placerar sig på första, andra, respektive femte plats i den 
europeiska innovationsrankingen inom livsmedels-området. Sverige placerar 
sig först på en fjortonde plats. 
 
I Nederländerna är livsmedelssektorn en av de största sektorerna, och landet 
är världens näst största livsmedelsexportör efter USA. 
 
Fjärde rekommendationen är ett ökat engagemang i den akademiska 
livsmedelsföreningen. Arenan bör koordinera näringens kommunikation mot 
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högskolor och universitet om vilken forskning som behövs. Arenan bör 
också försöka öka företagens engagemang i forskningen, till exempel genom 
industridoktorander.  
I dag är kommunikationen mellan livsmedelsföretagen och universitet inte 
effektiv och tydlig. Företagen engagerar sig inte tillräckligt i forskning och 
forskningsresultat, medan högskolor och universitet inte kommunicerar 
resultaten på ett sätt som fungerar väl.  

 
Femte rekommendationen är ett ökat exportfokus. Arenan bör verka för en 
ökad exportsatsning inom sektorn. Det finns ett tydligt samband mellan 
export och innovation, på så vis att sektorer med hög nettoexport också är 
mer innovativa. Export gör det även lättare för företag att samarbeta, då det 
blir mindre fokus på den begränsade hemmamarknaden och ett större fokus 
på en ökande totalmarknad. En stor export ger även ett ökat intresse från 
myndigheter att stödja sektorn då det skapar såväl intäkter som mer 
arbetstillfällen.  

 
Sjätte rekommendationen är att se försöka se produktiviteten som ett möjligt 
område att samverka om. Arenan bör fokusera på ämnesområden som ökar 
den internationella konkurrenskraften och områden som inte ger enskilda 
företag konkurrensfördelar.  

 
Det finns många mindre företag och en stor lokal konkurrens inom den 
svenska livsmedelssektorn. Därför gäller det att hitta områden att samverka 
om som är till nytta för alla eller många företag. Sedan tidigare är följande 
områden definierade av arenan: Hälsa och smak, Cirkulär mat, Digitalisering 
och automation. I utredningens jämförelseländer är andra vanliga 
samverkansområden produktivitet respektive säkerhet och regleringar.  

 
Sjunde rekommendationen är försöka uppnå en flexibel organisation som 
passar olika företag.  Arenan bör organiseras på ett sådant sätt att företagen 
kan fokusera sitt engagemang på frågor och ämnesområden som är mest 
relevanta för dem, och så att det går att involvera externa aktörer i olika 
frågor. Livsmedelssektorn innehåller allt från jordbruk till storkök och 
restauranger, och har nära anknytning till exempelvis förpackningsindustri 
och automation. Det är viktigt att företag kan engagera sig de delar av arenan 
som är prioriterade för dem, på ett vis som liknar branschorganisationen 
Jernkontorets teknikområden.  
 
Åttonde och sista rekommendationen är finansiering av samverkansarenan. 
Kostnader för arenans organisation bör komma från befintliga medel via 
bransch-organisationer, medlemsavgifter från företagen samt offentligt stöd.  
Företag i livsmedelssektorn anser att de redan finansierar samverkan genom 
medlemsavgifter till sina branschorganisationer. I andra länder och sektorer 
får de organisationer som motsvarar arenan en stor del av sin finansiering 
från offentlig sektor, kompletterat med medlemsavgifter. 

 
Jämförelse med andra länder: Nederländerna, Irland och Danmark  
Nederländerna, Irland och Danmarks livsmedelssektorer har också studerats. 
Länderna placerar sig på första, andra, respektive femte plats i den 
europeiska innovationsrankingen inom livsmedels-området. Sverige placerar 
sig på plats nummer 14.  
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I Nederländerna är livsmedelssektorn en av de största sektorerna, dessutom 
är landet  världens näst största livsmedelsexportör efter USA. Ett av världens 
främsta jordbruksuniversitet, Wageningen, ligger i landet. Detta attraherar 
både forskare, stora livsmedelsföretag, men också för finanseringen. 
Samarbeten inom sektorn sker enligt en så kallad Trippelhelix-modell som 
innebär nära kontakt mellan företag, akademi och offentlig sektor, vilket 
underlättar finansiering och säkrar forskningsrelevans.  
 
Även i Danmark är livsmedelssektorn stor, främst animalie- och 
mejeriproduktionen. Produktivitet, automation och export har länge varit 
centralt för dansk livsmedelsproduktion. Det har även varit fokus på att 
anpassa produkterna efter de utländska konsumenternas önskemål för att 
främja exporten. Sektorn har fått mycket stöd från den danska regeringen i 
form av monetära bidrag och aktivt deltagande i exportfrämjande aktiviteter i 
form av handelsresor och mässor. Samarbeten mellan företagen fokuserar på 
att involvera alla parter med riktade åtgärder för att locka små och 
medelstora företag.  
 
Irlands livsmedelssektor ökade kraftigt för cirka tio år sedan då en riktad 
satsning på sektorn genomfördes från både företag och offentlig sektor. 2010 
formulerades en livsmedelsstrategi av 30 ledande representanter från 
sektorn. Strategin innehöll konkreta mål som sektorn skulle arbeta mot. I 
samband med detta inleddes även en exportsatsning vilket har bidragit till att 
stärka sektorn 
 
Jämförelse med andra sektorer: stål, skog, fordon och life-science  
De svenska branscher som har studerats inom ramen för innovation är stål, 
skog, fordon och life-science. Inom nämnda sektorer placerar sig Sverige i 
Europa-toppen när det gäller innovation.  
 
Inom stålsektorn har samarbetet mestadels kretsat kring 
branschorganisationen Jernkontoret och dess arbete inom olika 
teknikområden. Uppdelningen i teknikområden innebär ett flexibelt system 
som tillåter involvering av andra aktörer än Jernkontorets medlemmar.  
 
Företagen i skogssektorn ser konkurrensen från andra material som ett större 
hot än konkurrensen inom sektorn. Detta underlättar för företagen att 
samverka om förbättringar som gynnar hela sektorn.  
 
Fordonsindustrins samverkan sker bland annat inom programmet 
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Programmet har en 
styrelse med en representant från varje deltagare i programmet, inkluderat 
offentlig sektor. Styrelsen bestämmer inriktning på programmet samt 
ansvarar för övergripande frågor, men den största delen av arbetet sker inom 
de fem forskningsprogrammen.  
Life-science-sektorn har de senaste åren arbetat med att profilera sektorn mot 
myndigheter under detta namn och har på så vis fjärmat sig från den negativa 
publicitet som läkemedelsbranschen haft. Även medicinteknikföretagen har 
enats under denna etikett. En gemensam profilering har underlättat för 
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sektorn bland annat när det gäller att söka finansiellt stöd till forskning och 
utveckling. 

 
Beckeman, J., Nyctelius, H., Bossen, H., & Larsson, T. (2018). Forskning 

och innovation för en livsmedelssektor i världsklass - En studie kring 
hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett 
hållbart samhälle. Roland Berger AB. 

 
Sverige har goda förutsättningar för att skapa en konkurrenskraftig och 
hållbar livsmedelssektor. Det finns en ansvarsfull djurhållning med mycket 
låg antibiotikaanvändning och en hög miljömedvetenhet i hela sektorn. Det 
finns även tillgång till rent vatten och bra jordar. Sverige har generellt säkra 
livsmedel och få skandaler inom sektorn. De svenska konsumenterna är 
medvetna och ställer höga krav på hållbarhet, spårbarhet och att maten ska 
vara hälsosam. Konsumenterna är även teknik-mogna och testar gärna nya 
digitala lösningar såsom appar, beställning av mat och matkassar online. 
Dessutom har Sverige en unik struktur med världsledande företag inom 
bland annat förpackningsindustrin, tillverkning av maskinutrustning, 
automation och informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Detta 
skulle livsmedelssektorn kunna dra nytta av. Den utmaning som sektorn står 
inför att är att utnyttja de styrkor som finns för att driva tillväxt och 
konkurrenskraft. 
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Beckeman, J., Nyctelius, H., Bossen, H., & Larsson, T. (2018). Forskning 

och innovation för en livsmedelssektor i världsklass - En studie kring 
hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett 
hållbart samhälle. Roland Berger AB. 

 
Den svenska livsmedelskedjan har ett lågt fokus på FoU (forskning och 
utveckling) jämfört med både andra branscher och andra länder. Det låga 
fokuset beror till viss del på att livsmedelssektorn historiskt har varit 
förknippad med trygghet och utveckling av befintliga produkter snarare än 
innovation. Det låga FoU-fokus har i sin tur lett till bristande finansiering, 
både från företagen och från offentlig sektor. 
  
Det finns en investeringsovana inom livsmedelssektorn idag som delvis 
beror på företagens storlek. Det finns heller ingen tradition av större 
investeringar i livsmedelssektorn. Detta kan kopplas till att de investeringar 
som livsmedelsföretag vanligen behöver göra, i exempelvis maskinparken, 
ofta är låga jämfört med andra sektorer. Investeringar i FoU blir således en 
stor investering för företagen. De FoU-resurser som finns inom företagen går 
ofta till produktutveckling snarare än basforskning (det vill säga fokus på U 
och inte F i FoU). Produktutveckling är nämligen lättare att kommersialisera 
och betalar sig därmed snabbare. 
 
Flera initiativ har tagits för att öka innovationsgraden inom sektorn, men 
uthålligheten är låg från både näringen, myndigheter och akademin. Tidigare 
försök som har gjorts har inneburit en ökning finansieringsgraden samt att 
ena sektorn, dock har försöken ofta avbrutits på grund av finansieringsbrist 
och ett bristande samarbete. Ett exempel på detta är forskningsprogrammet 
TvärLivs, samt försöket att få till ett strategiskt innovations-program hos 
Vinnova. Inom akademin syns liknande tendenser.                             
 
Exempelvis lades två forskningscentrum ned i januari 2018 när 
finansieringen tog slut: Antidiabetic Food Center och Centrum för preventiv 
livsmedelsforskning i Lund. Resultaten från dessa skall dock tas om hand.  
Från ett myndighetsperspektiv har livsmedelssektorn historiskt haft en lägre 
prioritering jämfört med många andra industrier och betraktas inte som en 
tydlig näringsgren på samma sätt som många andra industrier. 
Livsmedelssektorn har fått lägre finansiering jämfört med andra sektorer. 
Samtidigt så söker branschen inte befintliga medel i samma utsträckning som 
andra branscher. Ett exempel på det är Vinnovas investeringar i 
livsmedelssektorn. Vinnovas medel per behovsområde, se bild nedan. 
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Beckeman, J., Nyctelius, H., Bossen, H., & Larsson, T. (2018). Forskning 

och innovation för en livsmedelssektor i världsklass - En studie kring 
hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett 
hållbart samhälle. Roland Berger AB. 
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4.1.7 Nordens Livsmedelsverks samlade näringsrekommendationer 

 
Nordiska näringsrekommendationerna .2012. Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på 
dig. Lenanders Grafiska AB, Kalmar. (Hämtad 2020-02-11) 
 
 
I arbetet med att ta fram en plan för regionalt forskningsprogram, måste vi 
också ha Livsmedelsverkets näringsrekommendationer i åtanke när vi 
utvecklar våra satsningar och rekommendationer. Figuren ovan beskriver i 
korta drag den femte upplagan av Nordiska näringsrekommendationer NNR 
(2012) som omfattar flera hundra sidor med näringsrekommendationer om 
intag av olika näringsämnen mm. Rekommendationerna har tagits fram av en 
arbetsgrupp som utsetts av den Nordiska arbetsgruppen för kosthållning, mat 
och toxikologi (NKMT) under den Nordiska ämbetsmannakommittén för 
fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (AK-FJLS 
Livsmedel).  
 
Över hundra vetenskapliga experter har deltagit i revideringen. Det aktuella 
vetenskapliga underlaget har granskats i syfte att fastställa referensvärden för 
näringsintag som säkerställer optimal nutritionsstatus och bidrar till att 
förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, 
benskörhet, vissa typer av cancer, typ 2-diabetes och fetma, samt relaterade 
riskfaktorer for dessa sjukdomar. 
 
Experterna har bedömt sambanden mellan måltidsmönster, livsmedel, 
näringsämnen och de specifika hälsoeffekterna. Arbetet har fokuserat på att 
granska områden där nya vetenskapliga rön har framkommit sedan den 
fjärde upplagan 2004 (Livsmedelsverket, 2012).  
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4.2 Bilaga 2: Livsmedelsstatistik som påverkar Kalmar län 
 
Tabell 1: Livsmedelskonsumtionen i Sverige 2016 (Tejarp, 2019)  
Tabellen visar att Sveriges befolkning använder 17,9% av sin disponibla 
inkomst på mat och dryck. Observera att offentlig upphandling bara 
motsvarar 2,5% av vår disponibla inkomst. 

 
 
 

Figur 1: Restaurangkonsumtionen växer kraftigt (Statisktiska 
Centralbyrån, 2019) 
 Figuren visar att restaurangkonsumtionen har ökat från 3,5 % av disponibel 
inkomst 1980 till 6,5 % 2017. Restaurangkonsumtionen har under samma 
period ökat från 14% till 27%. 
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Figur 2: Arbetsproduktiviteten i restaurangbranschen släpar efter 
näringslivet totalt (Statisktiska Centralbyrån, 2019) 
 
 

 
Figur 3: Matkronan per kommun (Statistiska Centralbyrån, 2018) 
I Stockholm konsumeras 54 % av matkronan på hotell, restaurang och café 
(värdeandel), i Kalmar kommun är motsvarande siffra 27 %. På landsbygden 
är siffrorna betydligt lägre. 
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Figur 4: Matkronan per kommun (Statistiska Centralbyrån, 2018) 
 
 

Figur 5: Vem får vad av matkronan (Lantbrukarnas Riksförbund, 
2018; Lantbrukarnas Riksförbund, 2018) 
 
 

Vem får vad av matkronan
Källa: LRF 2018

Matkronan fördelas på följande sätt mellan bonden, livsmedelsindustrin,importen, matbutiken och staten.

Svenska bönder 9%
Staten 11%
Handeln 32%
Importen 37%
Svenska livsmedelsindustrier 11%

Sedan EU-inträdet 1995 så har den svenska bondens andel av försäljningsvärdet minskat från 17 % till 9 %.
Importandelen av den totala konsumtionen har ökat med 15 % sedan EU-inträdet och är idag nära 50 %.

Andel av matkronan som går till bonden inom viktiga segment för Kalmar län (svensk råvara)
Källa: LRF 2018

Nötkött 40%
Griskött 25%
Kyckling 14%
Spannmål och bröd 9%
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Tabell 2: Försörjningsgraden för några livsmedel i Kalmar län (Tejarp, 
2019) 

 

 
Figur 6: Vego- men köttkonsumtionen minskar marginellt (Lannhard 
Öberg, 2019) 
Köttkonsumtionen minskade 2017 med 2,2 kg/person eller 2,6%, under 
första halvåret 2018 har minskningen fortsatt med 1,5%. Andelen svenskt 
nötkött ökade första halvåret 2018 från 51,8% till 54,9%. Importen för 
samtliga stora köttslag ( nöt, gris, fågel) minskade med ca 7% 
Samtliga konsumtionssiffror ovan gäller kött inkl. ben enligt SJV:s 
definition. 
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Tabell 3: Kalmar läns råvaruproduktion i Sverige (Tejarp, 2019) 
Tabellen nedan visar vilken omfattande produktion Kalmar län har inom 
råvaruproduktionen i Sverige. Trots att länet bara har 2,4 % av befolkningen, 
produceras bland annat 23,6% av Sveriges slaktkyckling i länet. 

 
 
 
Tabell 4: Så många procent arbetar med livsmedel per kommun i 
Kalmar län (Statistiska Centralbyrån, 2018) 
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Figur 7: Konsumenttrender som påverkar Livsmedelsföretagens 
medlemmar (Livsmedelsföretagen, 2019) 
 
 
 

Figur 8: Konsumtionsutvecklingen per köttslag (Lannhard Öberg, 2019) 
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Figur 9: Konsumtionen i olika förädlingssteg (Lannhard Öberg, 2019). 
 
 
 

Figur 10: Konsumtionensutveckling per person och vecka, 1990-2018 
(Lannhard Öberg, 2019).  
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Figur 11: Arbetskraftskostnader- internationellt (Galte Schermer, 2019) 
Arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom näringslivet, uppdelat 
på lönekostnad och sociala avgifter, i ett antal europeiska länder. Bland 
EU-länderna har Danmark de högsta kostnaderna och Bulgarien de lägsta. 
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4.3 Bilaga 3: Våra intervjuer med sakkunniga personer inom 
livsmedelssektorn 

4.3.1 Aktörer 
• Malin Engdahl, Regionchef, LRF Sydost 
• Ann-Charlotte Larsson, Professor och vicerektor på 

Linneuniversitetet. 
• Petter Boye, Universitetslektor Linnéuniversitetet ekonomistyrning 

och logistik 
• Anna Wikström, Projektledare, Sweden Food Arena 
• Peter Andersson, VD Guldfågeln 
• Mats Halling, VD Hushållningssällskapet 
• Anna Blücher, Lektor, Linnéuniversitetet 
• William Hogland, Professor Vattenexpert, Linnéuniversitetet 
• Margaretha Emanuelsson, Universitetslektor, SLU 
• Martin Nilsson/Bergvall, Restauratör Postgatan och Kallskänken 
• Stina Algotsson, VD Besöksnäringens forsknings och 

utvecklingsfond 
• Lennart Wikström, Chefredaktör, Svenska Livsmedel 
• Anna K Sjögren, Chefredaktör inom livsmedel och konsumentfrågor 
• Tomas Begic, Restauratör Slipkajen och Slottsrestaurangen 

 

4.3.2 Intervjuer med sakkunniga på regional och nationell nivå 
Här följer rapportskribenternas konklusion av synpunkter och idéer som 
framkommit i samtalen med de sakkunniga ovan. Punkterna kan utgöra 
underlag för arbetet inom ramen för länets livsmedelsstrategi: 

• En stor del av utvecklingsarbetet är kundstyrt, kunderna säger vad de 
vill att företagen ska ta fram för produkter. Det är ett stort 
ekonomiskt risktagande att lansera nyheter som man inte vet om de 
sedan kommer att listas av butikerna. 

• Forskarna behöver företagen, vilket allt för få personer inom 
akademin förstår samtidigt som livsmedelsindustrierna har för 
mycket ”kan själv-mentalitet”. 

• Företagen kan fokusera på mindre tillsatser och lång hållbarhet, 
vilket kräver väldigt hög hygien men ger konkurrensfördelar och 
mervärdesprodukter. 

• Det företagsfrämjande systemet bör analysera vilken kunskap som 
behövs, men först och främst lokalisera och sprida den kunskap som 
redan finns. 

• Det finns mycket forskning att hitta om man vet var man ska leta, 
däremot är forskningen ofta bristfälligt paketerad till och med för 
journalisterna. SLU avvecklade sin verksamhet vad gäller 
kommunikation till allmänheten på 1990-talet, men söker nu stöd för 
att starta upp den igen. 

• Livsmedelsstrategin kan ta fram ett koncept för närproducerade varor 
till restaurang. Signerat Halland kan vara en modell. 

• Kalmar län är stor producent av ägg, vilket är en möjlighet till 
vidareförädling. Man kan göra mer av äggen, såsom att plocka ut 
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beståndsdelarna ur svinnet och förädla det. En idé är 
pannkaksproduktion. 

• Kalmar län har möjlighet att satsa på råg, som är en bristvara i 
Norden. Råg har unika hälsoegenskaper; fullkornsråg har en positiv 
påverkan på blodsockret och minskar risken för diabetes typ 2. Råg 
kan också komma att bli vårt ”nästa havre”.    

• Lingon är ett superbär som vi också kan se som en 
produktutvecklingsmöjlighet. 

• Samordna en utbildning inom kock/lantbrukare, där kockarna lär sig 
råvarorna och blivande lantbrukare lär sig vad konsumenterna 
efterfrågar på restaurang och butik. 

• Företagen och det företagsfrämjande systemet borde utnyttja 
utbildningen inom livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar, som nu funnits sedan 1978, på ett bättre sätt. Nästan varje 
stort eller mellanstort företag i regionen har en f.d. student därifrån, 
vilka kan finnas med i ett nätverk.  

• Utveckla ”finger foods” och mat till äldre utifrån baljväxter som 
odlas i Kalmar län. 
 

Synpunkter från Linnéuniversitetet 
LNU har ca 32 000 studenter, varav ca 300 på forskarnivå och drygt 2000 
anställda, varav 120 professorer.  

Universitetens roll i samhället är inte att vara konsult utan det är excellens 
som räknas och med perspektivet om att samhällsnyttan är viktigare. 
Universiteten behöver se över hur vi tillsammans kan lösa 
samhällsutmaningarna. 

Professorerna ska publicera artiklar. Forskarna har begränsat fokus på det 
lokala näringslivet, det spelar ingen roll var företagen ligger bara 
forskningen kan bedrivas. Ett problem för universiteten är att företagen har 
för grunda problem för att det ska resultera i en möjlig publicering. 
Företagen behöver forskningsbaserad utveckling men för denna uppgift finns 
det inga pengar avsatta i budgeten på universiteten.  
Man måste få livsmedelsföretagen att samlas och ställa de frågor man 
behöver ha hjälp med, det finns en otydlighet idag vad företagen behöver. 
Yrkeshögskolorna borde ha kopplingar till universiteten. 
Man måste gemensamt diskutera vad man menar med att höja 
förädlingsgraden med de olika aktörerna. 
 

Frågor LNU behöver ställa sig är vad som behövs i regionen, vilka 
utbildningar (kurser, program) och på vilka orter? För att nå dit behövs det 
en samverkan och diskussion med externa parter (det offentliga och 
näringslivet). Genom att arbeta tillsammans med näringslivet så kan 
utbildningarna riktas mer mot verkliga behov. Många utbildningar har ett 
gott samarbete med olika företag och organisationer, men det finns stor 
potential att utöka samarbetet med fler aktörer. Ett exempel är LNU:s 
”Innovationsmaster”, där exempel från näringslivet ingår. Detta skulle också 
kunna öka möjligheter för fler studenter att stanna i regionen efter avslutade 
studier. 
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Samverkansrådgivare ska fungera som en länk mellan universitetet och 
näringsliv. Olika typer av samarbeten som de arbetar med är problemlösning, 
utvecklingsprocesser, utveckling av affärsmodeller, produkt- och 
tjänsteutveckling, kompetensutveckling eller nätverkande men också 
studiebesök för studenter, samverkan i examensarbeten, deltagande i 
universitetets arbetsmarknadsdagar, medverkan i programråd, praktikplatser 
för att öka möjligheterna att koppla samman teori och praktik eller 
mentorskap.  
 
LNU ser samverkan som en viktig del av sitt uppdrag även om det inte bör 
benämnas ”den tredje uppgiften”. Traditionellt sker forskning om företag 
snarare än med, vilket gör att det finns en ovana – både i näringslivet och 
inom akademin – kring samverkan. Det finns stor kompetens av samverkan 
inom teknikområdet, vård, skola och omsorg mfl, Lärdom som flera ämnen 
kan dra nytta av.  

Inom de små och medelstora företagen (SMF) finns det inte sällan en låg 
akademisk mognad. För att samverkan ska kunna initieras är det viktigt att 
hitta rätt sätt att mötas på – så att båda kan se nytta av samverkan. Det är inte 
okomplicerat. LNU och IKEA har t ex inte lyckats etablera en kontinuerlig 
samverkan trots att det borde vara naturligt. Linnéuniversitetet ser fyra olika 
steg i ”samverkstrappan” där 0 = ingen samverkan, 1 = studiebesök, lära 
känna varandra, 2 = examensarbete och 
3 = forskning. 

Det kanske inte är realistiskt att gå direkt till forskningen det vill säga 
översta ”trappsteget” (varken för akademin eller näringslivet) utan att det 
kan vara nog så viktigt att etablera en god samverkan på lägre nivåer, innan 
en fördjupad samverkan med forskningsinriktning kan ske.  

Det är ett underifrån och upp -perspektiv som råder inom den akademiska 
världen, där kontakten direkt med forskaren är avgörande för om samverkan 
ska kunna förverkligas. Universitetet rekommenderar därför projektet att 
försöka hitta engagemang för olika frågeställningar i universitetets olika 
forskarlag (genom nätverksbyggande och utvidgade kontaktytor) för att på så 
sätt motivera samverkan (och initiera regionala forskningsbehov).  

Linnéuniversitetet uppmuntrar projektet att skaffa ett brett kontaktnät inom 
den akademiska världen för att kunna närma sig rätt forskare/forskarlag, som 
sedan dessutom måste ha både tid och möjlighet (finansiering) för att kunna 
genomföra forskningsprojektet/-arbetet.  

Linnéuniversitetets tips på kontakter 

Linneuniversitetet nämner sju olika tips på kontakter inom 
livsmedelsbranschen som hade kunnat vara behjälpliga för att främja 
regional forskning. Den första kontakten är en nyinrättad professur inom 
maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem.  

Den andra nämnda kontakten är en projektledare för ”Centrum för ledarskap 
i Småland” som arbetar för att utveckla det innovationsdrivna ledarskapet. 
Personen driver bland annat ledarutvecklingsgrupper, aktiviteter för ledare, 
studenter och forskare på ledardagar och i ledarlab.    

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/ledarskap-i-Smaland/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/ledarskap-i-Smaland/
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Turismutbildningen på LNU i Växjö nämns som en fjärde kontakt och finns 
för att hitta samverkansformer kring måltidsturism, marknadsföring och 
upplevelser. 

Örebro Universitet (där Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ingår) 
som också samverkar med LNU, kan vara värt att kontakta för att hitta 
gemensamma intresseområden att samarbeta kring, vilket gör dem till en av 
kontakterna framhävandes från LNU. Det finns också en professor i 
glasdesign vid LNU som också sitter med i Smålands & Ölands 
gastronomiska akademi,  som kan vara en bra person att prata 
måltidsupplevelser med, för att tillsammans kunna främja regional forskning.   

Livsmedelsakademin i Skåne (initialt finansierat av Vinnovamedel) har lång 
erfarenhet av arbete med utvecklingen av SMF och framhävs därför också 
som en aktör som Linneuniversitetet lyfter som en av sina sju kontakter för 
att främja regional forskning.  

Samarbete med andra aktörer kan samtidigt leda till möjligheter för 
finansiering. Vinnova är ett exempel på en aktör som bidrar med medel för 
samverkan. Detsamma gäller KK-stiftelsen som finansierar forskning och 
kompetensutveckling som sker i samverkan. Innovationsperspektivet är ofta 
ett krav för finansiering genom strukturfonderna (ERUF). Det finns ett 
intresse från LNU:s sida att jobba regionalt och inom strukturfonderna.     

Synpunkter från Hushållningssällskapet 
Regionen omfattar Kalmar-Kronoberg-Blekinge och i  
Hushållningssällskapets affärsplan finns ett affärsområde ”Forskning och 
utveckling”.  Hushållningssällskapet berättar att organisationen har 
medarbetare som agronomer, jägmästare och veterinärer som vill 
vidareutvecklas, exempelvis som industridoktorander. 

HS kunder berättas förvänta sig att HS har mest kunskap inom FoU och 
primärproduktionen i Sverige och för att göra nytta för näringen krävs, enligt 
HS, djupare kunskaper som hela tiden levereras ut till omgivningen. HS 
uppges dessutom behöva utveckla nya tjänsteprodukter kontinuerligt. 

HS har idag två industridoktorander som forskar på musslor i sötvatten samt 
inom kalvhälsa, många kalvbesättningar har allt för hög dödlighet. 
Synpunkter från LRF 
Linnéuniversitetet vill tillsammans med LRF lämna in en ansökan till 
Vinnväxt för Gröna näringar, vilket skulle omfatta ett projekt på tio år och 
inkludera Kalmar-,Kronobergs- och Blekinge län. Samtidigt uttrycker 
Livsmedelsutveckling 2.0 att det är positivt om LRF skulle kunna vara en del 
i detta 10-miljoners projekt. 

 
” Vi måste få universiteten att brinna för att hjälpa företagen med smått och 
stort, det kommer vara en finansieringsfråga”. 
 
Samarbetet mellan SLU och Linnéuniversitet skulle kunna fungera bättre. 
LRF tycker det är viktigt att få igång en lantmästarutbildning i Kalmar som 
underlag för rekrytering. Lönsamheten i jordbruket är ofta kopplat till 
utbildningsnivån. 
 

https://www.oru.se/institutioner/restaurang--och-hotellhogskolan/
http://sogak.se/akademins-styrelse/
http://sogak.se/akademins-styrelse/
http://www.livsmedelsakademin.se/
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LRF uttrycker sig positivt kring vår starka restaurang och livsmedelsbransch 
och att Linnéuniversitetet är så engagerade inom de Gröna näringarna. 
Några få stora företag styr det mesta inom animalieproduktion och slakt i vår 
region. 
 
LRF menar på att det ofta bildas kulturkrockar, våra företag är ovana att 
kontakta universiteten, dessutom är företagen rädda att någon knycker deras 
nya idéer om det blir offentlig information. Genom att förhindra 
kulturkrockarna skulle regional forskning främjas på ett bättre sätt.  
 
Att starta upp ”Låna en forskare” och samla företag med en expert, 
rundabordssamtal efter föreläsning skulle främja forskningen, vilken är 
central för att vi inte faller tillbaka, menar LRF. 
 

4.3.3 Några exempel på var journalisterna hittar underlag för sina artiklar 
 
KSLA : http://www.ksla.se/om-ksla/bestall-information-fran-akademien/ 
LRF: https://www.lrf.se/om-lrf/press/ 
LivsmedelsFöreningen: info@livsmedel.se 
NutraIngredients: newsletter@nutraingredients.com  
SLU:https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/om-institutionen1/nyhetsbrev/ 
SLU:https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/forskning/-
rapporter/ 
Forskningsnyheter:https://www.forskning.se 
Agfo: https://agfo.se 
Jordbruksverket:https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/prenum
erera  
Evira Livsmedelssäkerhetsverket: https://www.evira.fi/sv/ 
Valio: https://www.valio.se/nyhetsrum/pressreleaser 
Vretakluster: http://www.vretakluster.se/om-oss 
Foodnavigator: https://www.foodnavigator.com   
Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter 
Linnéuniversitetet: https://www.lu.se/news/pressreleases 
Karolinska institutet: https://ki.se/nyheter/presstjansten 
Nutritionsfakta: https://nutritionsfakta.se/ 
Mat myt vetenskap: https://www.matmytvetenskap.se/ 
SAMLA Sverige: https://samlasverige.se/  
Svenskt kött: https://www.svensktkott.se/aktuellt/press/ 
Svenska ägg: http://www.svenskaagg.se/?p=19857&m=3530 
Livsmedel i Fokus: http://livsmedel.se/om-livsmedel-i-fokus/ 
Västra Götalands nyhetsbrev: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/nyhetsbrev/matlanet-vastra-gotaland.html  
The European Food and Safety Authority (EFSA): 
http://www.efsa.europa.eu/ 
Livsmedelsföreningen: http://livsmedel.se/livsmedelsforeningen/ 
Matlust: https://matlust.eu/om-matlust/ 
Nutritionsfakta: http://nutritionsfakta.se/ 
Formas nyhetsbrev: http://www.formas.se/sv/Om-Formas/Extrakt/ 
Pågående och avslutade projekt inom Formas: http://proj.formas.se/                                                  
EU-rapport kring europeisk och svensk livsmedelsforskningsfinansiering 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/Assessment_of_R_and_
I_on_food_systems.pdf  
  

http://www.ksla.se/om-ksla/bestall-information-fran-akademien/
https://www.lrf.se/om-lrf/press/
mailto:info@livsmedel.se
mailto:newsletter@nutraingredients.com
https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/om-institutionen1/nyhetsbrev/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/forskning/-rapporter/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/forskning/-rapporter/
https://www.forskning.se/
https://agfo.se/
https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/prenumerera
https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/prenumerera
https://www.evira.fi/sv/
https://www.valio.se/nyhetsrum/pressreleaser
http://www.vretakluster.se/om-oss
https://www.foodnavigator.com/
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter
https://www.lu.se/news/pressreleases
https://ki.se/nyheter/presstjansten
https://samlasverige.se/
https://www.svensktkott.se/aktuellt/press/
http://www.svenskaagg.se/?p=19857&m=3530
http://livsmedel.se/om-livsmedel-i-fokus/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/nyhetsbrev/matlanet-vastra-gotaland.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/nyhetsbrev/matlanet-vastra-gotaland.html
http://www.formas.se/sv/Om-Formas/Extrakt/
http://proj.formas.se/
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/Assessment_of_R_and_I_on_food_systems.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/Assessment_of_R_and_I_on_food_systems.pdf


       

 52 

5 Slutord från rapportens författare, Thomas Isaksson 
En konklusion är att de livsmedelsföretag som vill växa kommer att vara 
tvungna att utveckla mer avancerade produkter, utifrån de samhällstrender som 
råder, inte minst med koppling till hållbarhetsaspekter och hälsa. Vi ser 
långsamt att kontakterna mellan akademi och näringsliv blir mer frekventa, 
men det är fortfarande en lång väg kvar. Inte minst för de små och medelstora 
företagen. Jag är övertygad om att ett viktigt steg på vägen till ett tätare 
samarbete är kommunikationen av forskningsresultat. Jag är också övertygad 
om att en viktig faktor för företagens utveckling är en ökad kunskap om 
trender och omvärldsanalys. Jag tar gärna emot synpunkter på rapporten och 
handlingsplanen.  
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Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus är en del av länets 
livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Region Kalmar län i samverkan med 
Länsstyrelsen Kalmar län, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Almi 
Företagspartner Kalmar län, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg 
Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet och delfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under 
www.regionkalmar.se/livsmedelsutveckling 
 

 

http://www.regionkalmar.se/livsmedelsutveckling
https://ltkalmar-mediagallery.imagevault.se/mediagallery/details/?mediaid=348#media-348

	samverkan_livsmedel_framsida_ny
	FINALSamverkan mellan akademi och livsmedelsföretag, för ökad innovation och utveckling i Kalmar län
	1 Bakgrund
	2 Kalmar länets livsmedelsbransch
	2.1 Därför behöver sydöstra Sverige samverka mer med forskning och akademi
	2.2 SWOT-analys
	2.2.1 Styrkor
	2.2.2 Svagheter
	2.2.3 Möjligheter
	2.2.4 Hot


	3 Förslag till handlingsplan för innovation, utveckling och ökad samverkan mellan livsmedelsbransch och akademi
	3.1 Prioriterade åtgärder
	3.1.1 Anställ en professionell forskningskommunikatör för regionens företag.
	3.1.2 Skapa rundabordssamtal om utvecklingsfrågor
	3.1.3 Livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer
	3.1.4 Internationell samverkan kring baljväxter
	3.1.5 Fler studentarbeten till länet
	A. Integrerad gymnasieutbildning inom naturbruk och restaurang


	3.2 Regionalt intressanta områden för forskning och forskningssamarbeten
	3.2.1  Automation för ökad produktivitet
	3.2.2 Skapa Europas bästa köttproduktion
	3.2.3 Minska vattenförbrukningen
	3.2.4 Öka förädlingen av ägg
	3.2.5 Utveckla måltidsturism på landsbygden
	3.2.6 Utveckla nya hälsosamma frilandsodlingar utifrån klimatförändringarna
	3.2.7 Köttersättningsprodukter av proteinrika baljväxter
	3.2.8 Ökad kompetens inom köttproduktionen, för framtida innovationer


	4 Bilagor
	4.1 Bilaga 1: Kortversioner av övergripande agendor och strategier
	4.1.1 Agenda 2030 för hållbar utveckling
	4.1.2 Nationella miljömål
	4.1.3 Den nationella livsmedelsstrategin
	Tre strategiska områden inom den nationella livsmedelsstrategin
	Livsmedelsstrategins åtgärdspaket

	4.1.4 Vinnovas och SLF:s forsknings- och innovationsagenda för lantbruk och trädgård 2030
	Näringarna
	Forskingsagendan 2030:s fem innovationsområden
	Samverkan och kommunikation

	4.1.5  Sweden Food Arena
	4.1.6 Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass
	Bloombergs innovationsranking
	Tillväxtverkets studie om vad som krävs för forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass
	Därför är innovationsklimatet svalt i livsmedelssektorn
	Jämförelse med andra länder: Nederländerna, Irland och Danmark
	Jämförelse med andra sektorer: stål, skog, fordon och life-science

	4.1.7 Nordens Livsmedelsverks samlade näringsrekommendationer

	4.2 Bilaga 2: Livsmedelsstatistik som påverkar Kalmar län
	Tabell 1: Livsmedelskonsumtionen i Sverige 2016 (Tejarp, 2019)
	Figur 2: Arbetsproduktiviteten i restaurangbranschen släpar efter näringslivet totalt (Statisktiska Centralbyrån, 2019)
	Figur 3: Matkronan per kommun (Statistiska Centralbyrån, 2018)
	Figur 4: Matkronan per kommun (Statistiska Centralbyrån, 2018)
	Figur 5: Vem får vad av matkronan (Lantbrukarnas Riksförbund, 2018; Lantbrukarnas Riksförbund, 2018)
	Tabell 2: Försörjningsgraden för några livsmedel i Kalmar län (Tejarp, 2019)
	Figur 6: Vego- men köttkonsumtionen minskar marginellt (Lannhard Öberg, 2019)
	Tabell 3: Kalmar läns råvaruproduktion i Sverige (Tejarp, 2019)
	Tabell 4: Så många procent arbetar med livsmedel per kommun i Kalmar län (Statistiska Centralbyrån, 2018)
	Figur 7: Konsumenttrender som påverkar Livsmedelsföretagens medlemmar (Livsmedelsföretagen, 2019)
	Figur 8: Konsumtionsutvecklingen per köttslag (Lannhard Öberg, 2019)
	Figur 9: Konsumtionen i olika förädlingssteg (Lannhard Öberg, 2019).
	Figur 10: Konsumtionensutveckling per person och vecka, 1990-2018 (Lannhard Öberg, 2019).
	Figur 11: Arbetskraftskostnader- internationellt (Galte Schermer, 2019)

	4.3 Bilaga 3: Våra intervjuer med sakkunniga personer inom livsmedelssektorn
	4.3.1 Aktörer
	4.3.2 Intervjuer med sakkunniga på regional och nationell nivå
	Synpunkter från Linnéuniversitetet
	Linnéuniversitetets tips på kontakter
	Synpunkter från Hushållningssällskapet
	Synpunkter från LRF

	4.3.3 Några exempel på var journalisterna hittar underlag för sina artiklar


	5 Slutord från rapportens författare, Thomas Isaksson
	6 Litteraturförteckning




