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Sverige är ett mycket innovativ samhälle med stark innovation i 
kärnsektorerna, livsmedelsektorn halter efter 
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Innovationsranking i Europa – Översikt 

Källa: Bloomberg, Eurostat, IPO, Roland Berger 

Innovationsranking 

Bloomberg (total) Stålfokuserad Skogfokuserad Fordonsfokuserad Life-sciencefokuserad Livsmedelsfokus. 
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Internationellt sett räknas Sverige som ett av världens mest innovativa 
länder, och hamnade 2018 på andra plats enligt Bloombergs ranking 

Bloombergs innovationsranking 2018  

Källa: Bloomberg, Roland Berger 
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Bloomberg rankar årligen världens 
länder enligt innovationsnivå, baserat 
på sju faktorer: 

> FoU kostnader som % av BNP 

> Värdeaddering från produktion som % 
av BNP och per capita 

> BNP och BNI per arbetande befolkning 

> High-tech företag1) som andel av totalt 
antal företag i landet samt andel high-
tech företag i världen 

> Andel av befolkningen med högre 
utbildning, andel av nyexaminerade 
med examen inom teknik 

> Yrkesverksamma inom FoU per 
miljoner invånare 

> Sökta, godkända och aktiva patent i 
relation till antal invånare, BNP och 
totalt antal patent 

2 

Innovationsranking – Bloombergs innovationsranking 

1) Ex. flygindustrin, försvar, biotech, IT, förnybar energi 
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Den svenska livsmedelssektorns innovationskapacitet är däremot 
lägre än flera västeuropeiska länders 

Livsmedelsfokuserad innovationsranking 20161) – Europa 

Källa: Bloomberg, Eurostat, IPO, Roland Berger 
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Värdeadd. 
från produkt. 
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ivitet 
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forskare 

Patent-
aktivitet 

Total 
Bloombergs 
ranking 

> Den  livsmedelsfokuserade 
innovationsrankingen bygger på 
Bloombergs grundtanke, men 
med nyckeltal som är relevanta 
för livsmedelssektorn 

> Inom livsmedelssektorn i Europa 
ligger Sverige lågt rankad 
gällande innovationsförmåga, 
trots att Sverige som helhet är i 
världsklass 

> Sveriges absoluta styrkor är 
produktivitet och 
patentaktivitet medan 
prestationen i övriga kategorier 
är sämre, bland annat inom 
värdeaddering från produktion 
och andelen med högre 
utbildning inom relevant område 

5 11 16 3 8 4 5 Danmark 15 

7 8 20 2 4 7 9 Belgien 19 

1 4 1 1 3 11 Nederländerna 11 

2 6 2 4 2 11 8 Irland 4 

4 2 17 5 3 6 10 Norge 21 
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8 3 26 11 7 10 4 Finland 13 

9 14 15 10 12 12 6 Frankrike 2 

16 16 25 13 18 9 2 Tyskland 14 

Högre 
utbildning 

14 9 28 8 17 8 1 Sverige 23 

12 7 22 31 5 17 +35 Slovenien 20 

10 5 27 14 15 13 12 Storbritannien 3 

11 13 19 12 16 16 7 Österrike 5 

15 20 8 27 13 - 31 Kroatien 9 

13 18 5 9 11 15 19 Spanien 28 

9 

Innovationsranking – Livsmedelfokuserad 

1) Baserad på senast tillgängliga data 
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Bloombergs utvärderingsfaktorer är definierade på ett sätt som gör 
dem möjliga att anpassa för specifika sektorer 
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FoU intensitet 

Värdeaddering 
från produktion 

Produktivitet 

Teknologinivå 

Högre 
utbildning 

Antal forskare 

Patentaktivitet 

Sektoranpassade faktorer – Definition 

Landets totala FoU kostnader  
[% av BNP] 

Värdeaddering från produktion  
[% av BNP; per capita] 

BNP och BNI  
[EUR per arbetande befolkning] 

Antal high-tech företag1)  
[% av företag i landet; % av high-tech företag i världen] 

[% av befolkningen med högre utbildning; % av 
nyexaminerade med examen inom teknikområden] 

Yrkesverksamma inom FoU  
[per miljoner invånare] 

Sökta, godkända och aktiva patent  
[per antal invånare; % av BNP; % av totala patent] 

Bloombergs definition 
Sektorspecifik definition  
(av Roland Berger) 

Livsmedelssektorns FoU kostnader  
[% av livsmedelssektorns omsättning] 

Livsmedelssektorns värdeaddering från produktion 
[% av BNP; per capita] 

Livsmedelssektorns intäkter  
[EUR per anställd inom branschen] 

n.a. 

[Antal nyexaminerade inom livsmedelsrelaterade 
utbildningar, antal med högre utbildning inom sektorn] 

Yrkesverksamma inom FoU i livsmedelssektorn 
[per miljoner invånare] 

Sökta, godkända patent inom livsmedelssektorn [per 
antal invånare; % av BNP] 

Källa: Bloomberg, Roland Berger 

1) Ex. flygindustrin, försvar, biotech, IT, förnybar energi 

Innovationsfaktor 

Innovationsranking – Definition 
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APPENDIX II  – 
NEDERLÄNDERNA 
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Nederländerna är världens näst största exportör av livsmedel vilket 
har lett till en starkt innovativ livsmedelssektor 

Sammanfattning Nederländerna 

> Livsmedelssektorn har sitt ursprung från de 
historiska förutsättningar som finns i landet, 
så som bra jordmånar, ett gynnsamt klimat 
samt hamnen i Rotterdam som har bidragit 
till exportmöjligheter 

> Nederländerna är en stor livsmedelsexportör 
och är, efter USA, världens största 
livsmedelsexportör 

– Nederländerna har en positiv nettoexport 
inom nästan alla livsmedelskategorier 

– Förädling och vidare-exportering av 
råvaror från andra länder står för en stor 
del av livsmedelsproduktionen 

> Flera stora internationella företag har sitt 
säte i Nederländerna idag, bl.a. Unilever och 
Friesland Campina 

> Starkt rotat "Triple Helix"-synsätt (genomgående 
för hela landet) med en vana av samarbete 
mellan näring, akademi och offentlig sektor 

> Wageningen är en central knytpunkt för den 
akademiska basen inom livsmedelssektorn 

– Wageningens universitet är klassat som ett av 
världens främsta jordbruksuniversitet 

– Flera internationella livsmedelsföretag har 
lagt sin FoU i närheten av Wageningen och 
investerar i forskningsprojekt där 

– Offentlig-privata samt helt privata 
innovationshubbar är lokaliserade i närheten 
av Wageningen 

> Nederländerna har klassat livsmedelssektorn 
som en "Top Sector" vilket har inneburit statliga 
bidrag riktade mot grundforskning och mindre 
företag i 

Källa: Roland Berger 

Nederländerna – Översikt  

Innovationssystem och samarbete Livsmedelssektorn 
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Samarbetet mellan näring och akademi är en stark bidragande 
faktor till den innovationskapacitet som finns i sektorn idag 

Bidragande faktorer till framgång  

Källa: Roland Berger  

Beskrivning och exempel  Område  

Utnyttjande av 
grundförutsättningar för 
livsmedelsproduktion 

> Livsmedelsindustrin har gynnats av bra grundförutsättningar så som tillgång till en bra jordmån och ett bra 
klimat. Dessutom har hamnen i Rotterdam underlättat för både export och import 

> Nederländerna har dragit nytta av dessa unika styrkor och därifrån bygga en stark sektor. Sektorn har fått 
det stöd den behöver från regeringen för att kunna utvecklas i en positiv riktning 

Ett starkt akademiskt fäste 
skapar intresse för sektorn 
vilket leder till ökad 
kompetens och 
finansiering 

> Nederländerna har nyttjat den akademiska basen och den kunskap som finns i landet för att både förbättra 
sin egen livsmedelsproduktion samt att marknadsföra landet internationellt 

> Det starka akademiska fästet har gjort livsmedelssektorn till en attraktiv sektor för både studenter och 
forskare, vilket i sin tur ytterligare har stärkt kompetensen i landet 

> Med stark kompetens ökar också intresset från industrin och näringslivet vilket leder till att många stora 
livsmedelsföretag har valt att lokalisera sina FoU-anläggningar i Nederländerna (gärna nära Wageningen) 
samt att satsa på forskningsprojekt i landet. Detta ökar i sin tur finansieringen och stärker forskningen 

Sektoröverskridande 
samarbeten gällande hälsa 

> Livsmedelsbranschen i Nederländerna har lyckats enas kring branschövergripande  mål gällande socker, 
salt och mättat fett och att även följa och leverera på dessa mål 

> Landet har tidigare även tidigare satt nationella mål som återföljs av flera aktörer, exempelvis i relation till 
minskandet av vatten och bekämpningsmedel vid odling av grönsaker 

11 

> Samarbete mellan näring och akademi gynnar innovation då det ger möjlighet till en kombination av 
grundforskning och behovsstyrd forskning 

> Nederländerna har lyckats öka andelen behovsstyrd forskning utan att ge avkall på grundforskningen som 
ligger till grund för framtida forskningsområden 

Forskning sker i nära 
samarbete med 
näringslivet 

Nederländerna – Framgångsfaktorer  
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Livsmedelssektorn har en betydande roll i Nederländerna och 
svarade 2016 för 11% av landets BNP 
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Livsmedelssektorns betydelse 

> Livsmedelssektorn har ett starkt historiskt 
fäste i Nederländerna, mycket på grund av 
de gynnsamma förutsättningarna 

– Nederländerna har bra jordmånar och 
ett klimat som är väl anpassat för odling 
av flertalet grödor  

– Hamnen i Rotterdam underlättar för 
export och import 

> Nederländerna har dessutom varit bra på 
att nyttja dessa förutsättningar och bygga 
en konkurrenskraftig industri 

– Den stora livsmedelssektorn har 
bidragit till att skapa ett starkt 
akademiskt fäste inom jordbruk och 
livsmedelsproduktion.  

– Den starka forskningskompetensen har 
i sin tur lett till att ett flertal 
internationella livsmedelsproducenter 
har valt att lokalisera sina FoU-
avdelningar i Nederländerna vilket har 
stärkt sektorn ytterligare 

Livsmedelsproduktion 

Omsättning:    72 EUR md  

% av BNP:    11% 

Förädlingsvärde:   98 EUR md 

% av totala förädlingsvärdet: 7% 

Antal anställda:   271 k (660 k2))  

% av totalt antal sysselsatta:   4% (8.7%2) 

Källa: Statistik Nederländerna, Holland Trade and Invest, Roland Berger 

Nettoexport [%]   
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28% 
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72% 

+3% 
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22 
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18 

Utveckling 2010-2017 Andel av totala nettoexporten 

Basfakta1) 

1) Siffror refererar till tillverkning av mat- och dryckesvaror; jordbruk; 2) Inkluderat grossist, detaljhandel samt HORECA 
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Nederländerna – Basfakta  
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Nederländerna är en nettoexportör av nästan alla livsmedels-
kategorier, det är bara spannmål som har en negativ nettoexport 

Nettoexport per livsmedelskategori [2016 EUR md]  

Diverse ätbara produkter  
och ingredienser1) 

Animalier (inkluderar 
levande djur) 

Frukt och grönsaker 

5.0 

4.1 

0.9 

-1.7 

5.9 

0.5 

1.2 

Fisk och skaldjur 

0.3 

4.2 

Drycker 1.2 

Mejeri och ägg 

Foder 

Spannmål 

Kaffe, te och kryddor 

Socker och honung 

> Den totala livsmedelsexporten uppgick till 

EUR 59.2 md år 2017. En stor del av detta 

är vidare-exportering av råvaror från andra 

länder 

– Hamnen i Rotterdam är den största i 

Europa och fungerar som hamn inte 

bara för Nederländerna, utan även för 

många andra Europeiska länder utan 

kust mot Atlanten, exempelvis Tyskland 

> Flertalet av de varor som anländer till 

Europa via Rotterdam blir processade i 

Nederländerna före vidare export till 

Europa vilket förklarar den positiva 

nettoexporten i nästan alla kategorier 
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Import  Export  Betydelsefulla företag   

Källa: Statistik Nederländerna, Roland Berger 

1) Ätbara produkter inkluderar exempelvis såser, konserver, fylld pasta mm. 

∑ EUR 22 md  

"Det man har funderat på i Nederländerna är 
om det är rätt att vi importerar så mycket 
som vi gör. När det gäller klimatet så känns 
det inte hållbart att varor skickas så långt " 

– Direktör, FNLI 

Nederländerna – Basfakta  



14 Appendix_vFinal.pptx 

Nederländernas största exportsegment är grönsaker samt animalier, 
där framgången till stor del beror på tillgång till avancerad forskning 

Framgångsfaktorer 

> Livsmedelssektorn i Nederländerna har 
under en lång tid arbetat mot en 
gemensam målsättning att dubbla 
produktionen till halverat resursutnyttjande 

– År 2050 förväntas det finnas 10 md 
människor på jorden, vilket kommer 
innebära att vi måste producera mycket 
mer mat till mycket mindre resurser, om 
vi vill ha en hållbar produktion 

– Sedan år 2000 har Nederländerna 
minskat vattenanvändningen med 90%, 
minimerat användningen av kemikalier 
och minskat antibiotikaanvändningen 
med 60%. Trots detta så lyckas de få 
större skördar än många andra länder 

Livsmedelsexport – historisk utveckling [EUR md]  

Källa: Statistik Nederländerna, National Geographics, Roland Berger 
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5.0 

2010 

4.1 

+2% 

2016 
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2010 

3.5 

Frukt och  
grönsaker 

Animalier  
(inkluderar levande djur) 

Diverse ätbara produkter  
och ingredienser 

Mejeri och  
ägg 

"Nyckeln till framgången beror till  
stor del på en lång tradition av högtekno-
logiskt jordbruk samt tillgång till kunskap och 
ny teknologi via Wageningen och privata 
FoU-anläggningar"                – Holland Invest  

Nederländerna – Basfakta  
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Europa är den överlägset största exportregionen, men Asien och 
Oceanien har vuxit markant de senaste åren 

Livsmedelsexport1) per land 2017 [%] 

> Tyskland, Storbritannien samt Frankrike 
dominerar Nederländernas exportmarknad 

– Den överlägset största expertkategorin 
till alla dessa länder är grönsaker 

– Även animalier, främst fågel, är en stor 
kategori  

> Exporten  till Kina har ökat markant de 
senaste åren med en tillväxttakt på 30% 
per år 

– Den största expertkategorin till Kina är 
diverse ätbara produkter och 
ingredienser 
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Källa: Statistik Nederländerna, Roland Berger 

Tyskland 

Belgien 

Storbritannien 

Övriga Europa 

Amerika 

Asien 

Afrika 

2016 

63 

16 

7 

6 

22 

3 

7 

2 

2010 

46 

13 

5 

5 

18 

2 
2 

2 

4% 

6% 

4% 

3% 

11% 

20% 

4% 

28% 

CAGR '10'16 

Europa Övriga världen 

"Det är i Asien som marknaden växer, 
Europeiska kunder börjar till viss del 
ifrågasätta långväga transporter för grödor 
och närodlat börjar bli mer och mer populärt " 

– Regleringsansvarig, TiFN 

Oceanien 

Nederländerna – Basfakta  
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Nederländerna har lyckats etablera flera industriella samarbeten 
som involverar hela eller stora delar av livsmedelskedjan 

Sektoröverskridande samarbetsorganisationer 

16 

> FNLI är Nederländernas branschorganisation för livsmedelsföretag med 450 medlemmar 

> FNLI strävar efter en hållbar utveckling av Nederländernas livsmedelssektor. De vill att sektorn ska ha 

ett starkt fäste i samhället och positionera sig som en stark och ansvarstagande sektor 

> Food Valley NL grundades 2004 och består av medlemmar från stora livsmedelsrelaterade företag och 

forskningsinstitut som har gått ihop för att främja samarbete och innovation inom livsmedelssektorn 

> Har initierat flertalet större projekt och initiativ på både nationell och Europeisk nivå med allt från riktade 

forskningsprojekt till initiativ för att säkerställa kompetensförsörjningen inom sektorn 

Nationellt mål att 
förbättra produkt-
kompositionen 

> 2014 skrevs ett nationellt avtal för att minska mängden salt, mättat fett samt socker i landets livsmedel. 

> Avtalet signerades av fyra av livsmedelssektorns branschorganisationer (CBL, FNLI, KHN, Veneca) som 

inkluderar primärproduktion, förädling, grossister och HORECA. Även hälsomyndigheten skrev under 

> Avtalet har efterlevts av parterna och man ser en förbättring i produkterna som finns på marknaden idag 

Källa: FNLI, Food Valley NL, Intervjuer, Roland Berger 

Syfte och sammansättning av aktörer mycket likt samverkansarenan  Syfte och sammansättning av aktörer mycket likt samverkansarenan  

> 2011 instiftade Nederländerna "topp-sektorer", varav livsmedelssektorn ansågs vara en av dessa 

> Topsector Agri & Food hjälper till att finansiera konkurrensutsatta forskningsprojekt samt offentlig-privata 

samarbeten inom livsmedelsindustrin för att gynna grundforskning och utbildning 

> Styrelsen består av ett "Topp-team" som bestämmer inriktningen på forskningsprojekten 

> Ett offentligt-privat samarbete för ämnesöverskridande forskning inom mat,  näring och nutrition 
> Medlemmar inkluderar både näringsliv, forskningsinstitut och den offentliga sektorn för att på ett effektivt 

sätt nå ut med, och kommersialisera, forskning som gynnar hela livsmedelssektorn 

Nederländerna – Sektoröverskridande samarbeten 
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Food Valley NL grundades 2004 arbetar för att öka innovations-
graden hos livsmedelsföretag, främst i Nederländerna  

17 

Food Valley NL 

> Organisationen, som grundades  
2004, arbetar för att snabba på 
innovationsprocesser och öka 
innovationsgraden hos livsmedelsföretag 
(främst från Nederländerna) 

> Jobbar enligt en Triple Helix modell och 
engagerar näringsliv, offentlig sektor och 
akademi 

> Food Valley NL bedriver projekt  
för sina medlemmar som bestäms 
utifrån medlemmarnas önskemål 

> Flertalet av projekten riktas mot SME 
och start-ups för att säkerställa deras 
engagemang i organisationen 

– Små spelare har ofta svårt att ha tid 
att delta i projekt eller event men då 
de ofta är de mest innovativa ser 
Food Valley NL ett mervärde i att ha 
dem engagerade 

> Styrelsen består representanter  
från näringslivet 

> Representanterna från näringslivet är både 
från små och stora företag och sitter på en 
förutbestämd mandatperiod 

– Majoriteten kommer från större företag 
då de har mer id 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Finansiering sker både från privata  
och offentliga medel 

– Offentliga medel  kommer både från 
regional och nationell nivå 

– Privata delen är medlemsavgifter 

> Nära samarbete med NWO (Netherlands 
Organisation for Scientific Research) och 
Topsector Agri & Food för att få 
finansiering för specifika projekt 

> Livsmedelsföretag samt 
forskningsanläggningar och FoU center 

> Medlemsföretag betalar en medlemsavgift 
baserat på företagets storlek 

– Food Valley NL försöker premiera små 
spelare som inte har de monetära 
resurserna att engagera sig i 
organisationen 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

"Nyckeln till vår framgång är att vi har ett 
antal eldsjälar som brinner för detta. Vi har 
även lyckats få till en bra kommunikation 
mellan företagen inom hela 
livsmedelsvärdekedjan"  

– Internationella relationer, Food Valley NL 

Nederländerna – Sektoröverskridande samarbeten 
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Food Valley NL driver flertalet nationella samt Europeiska 
innovationsfrämjande samarbetsprojekt 
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Food Valley NL 

> Food Valley Ambassadors 

– Förmedlar praktikplatser åt hög-
presterande livsmedelsstudenter för 
att säkerställa framtida kompetens-
försörjning 

> Food Valley Direct 

– Hjälper företag att komma i kontakt 
med experter eller forskare för sitt 
ändamål 

> Grön protein accelerator 

– Ger tillgång till testlinjer för gröna 
proteiner i redan existerande 
produktionsanläggningar 

> European Food Alliance 

– 7 livsmedelsorganisationer i Europa 
har gått ihop för att testa och 
lansera innovativa produkter och 
idéer på Europeisk nivå 

> Food 2020 

– Ett Tyskt-Holländskt samarbete 
mellan företag för att främja delning 
av nya teknologier mellan företagen 

> European packaging gallery 

– Samarbete mellan livsmedels-
sektorn, förpackningstillverkare, 
maskintillverkare etc. för att främja 
utveckling av nya förpackningar 
enligt livsmedelssektorns behov 

Källa: FoodValley NLs hemsida, Intervjuer, Roland Berger 

> New Frontiers in Food  

– Ett samarbete mellan Food Valley 
NL och livsmedelsorganisationer i 
Belgien och Frankrike som jobbar 
för att stärka SMEs position i 
marknader utanför Europa  

> C.I.A.L.E 

– EU-finansierat projekt som stöder 
SMEs i Nederländerna. Arbetar för 
tvärvetenskapliga innovationer inom 
livsmedel, ICT, hälsa etc. 

Innovation Stärkning av SME Kompetensförsörjning 

"Större EU-finansierade projekt eller projekt 
som samarbetar med andra länder är ofta 
mer ad-hoc då det beror på när projekten 
drar igång, något vi inte kan styra över" 

 – Internationella relationer, Food Valley NL 

"Interna projekt skapar vi utifrån våra 
medlemmars aktuella behov  och intressen" 

 – Internationella relationer, Food Valley NL 

Nederländerna – Sektoröverskridande samarbeten 
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TiFN är en forskningsorganisation som kombinerar akademi samt 
näringsliv för att ge möjlighet att kommersialisera forskningsresultaten 
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Ti Food & Nutrition 

> TiFN är ett offentligt-privat samarbete  
för övergripande forskning inom mat, 
näring och nutrition 

> Organisationen grundades 1997 efter ett 
regeringsbeslut om att livsmedelssektorn 
var en topp-sektor i Nederländerna och 
något som skulle få större fokus 

> TiFN bygger på ett så kallat Triple Helix 
koncept med intressenter från både 
näringsliv, akademi samt offentlig sektor 

> TiFN bedriver forskning i nära 
samarbete med Wageningen och har 
valt att nyttja deras lokaler för att 
komma ännu närmre forskarna 

> Forskningen sker i 4 områden 
– Hållbar mat 
– Mikrober och funktioner 
– Nutrition och Näring 
– Sensorik och struktur 

> TiFN fokuserar till största del på 
långsiktig grundforskning. Däremot 
sätts fokus i nära samarbete med 
näringslivet 

– TiFN försöker på så sätt säkerställa 
att forskningen har en långsiktig 
relevans (akademiskt viktig) men 
ändå ligger i linje med vad näringen 
efterfrågar  

– Detta säkrar både forskningens 
relevans och underlättar 
finansieringen 

> Styrelsen består av tre representanter  
från näringslivet och tre från forsknings-
organisationer, samt en ordförande 

> Organisationen har 10 anställda, 22 
projektledare och 75 doktorandstudenter 

Källa: TiFN, Intervjuer, Roland Berger 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Finansiering är jämnt fördelat mellan  
både privata och publika aktörer 

> Nära samarbete med NWO (Netherlands 
Organisation for Scientific Research) och 
Topsector Agri & Food för att få 
finansiering till specifika projekt 

> 25 medlemmar, främst från näringslivet 
men även branschorganisationer och 
forskningsinstitut är engagerade 

> De flesta medlemmar från näringslivet är 
större företag 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

Nederländerna – Sektoröverskridande samarbeten 
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Top Sector Agri & Food grundades på ett statligt initiativ och driver 
samt finansierar projekt inom utvalda områden 
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Källa: Topsector Agri & Food, Intervjuer, Roland Berger 

> Top Sector Agri & Food grundades  
2011 då livsmedelssektorn ansågs vara en 
av Nederländernas 9 toppsektorer och 
värd att satsa på 

> Top Sector Agri & Food organiserar 
forskningsprojekt inom olika områden där 
forskare, företag och organisationer som 
bedriver forskning inom området kan 
ansöka till att få bidrag från 
(konkurrensutsatt forskning) 

> Driver en kunskaps- och 
innovationsagenda med fokus på fem 
områden 

– Hälsosam, god och säker mat för en 
växande befolkning 

– Klimatneutrala och robusta system 

– Cirkulär ekonomi 

– Stärkande av innovation 

– Värdeaddering i de olika 
livsmedelskedjorna 

> Samarbetar med flera kunskaps- och 
innovationscenter, branschföreningar 
och stora delar av den offentliga 
sektorn > Organisationen består av ett Top Team 

bestående av 9 representanter från 
näringslivet, akademin och offentlig sektor 

– Ordföranden är en representant från 
industrin 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Finansiering sker från både privata  
samt offentliga källor (inkluderat EU-
bidrag) 

> Beroende på forskningsområde står den 
privata finansieringen för olika stora delar 

– Grundforskning: 30-70% privat 

– Behovsstyrd forskning: 50-70% privat 

– Produktutveckling: Minst 70% privat 

> Organisationen består enbart av Top 
Teamet som väljer vilken inriktning man 
ska fokusera forskningsprojekten 

> Alla företag har möjlighet att ansöka om 
finansiering 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

Top Sector Agri & Food 

Nederländerna – Sektoröverskridande samarbeten 



21 Appendix_vFinal.pptx 

Livsmedelsforskningen i Nederländerna är utbredd och baseras till 
stor del på täta samarbeten mellan näringsliv och akademi 

Organisation kring utbildning och forskning  
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> Wageningen är ett av världens främsta lantbruksuniversitet med över 12 000 studenter 
inriktade på livsmedelsproduktion, hälsosam mat och mat i kombination med livsstil 

> Wageningen har en stor betydelse för livsmedelsforskningen i NL. Nästan kompetens inom 
området är samlat i närheten, både i form av forskningsanläggningar och privata FoU enheter 

Privata FoU 
anläggningar 

> Den starka kompetensen inom livsmedelsforskning som finns i Nederländerna har bidragit till 
att flera av världens största livsmedelsproducenter har valt att ha FoU anläggningar i landet 

> Exempel på företag med FoU i Nederländerna inkluderar Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, 
Mead Johnson, ConAgra, Mars, Danone, Royal Friesland Campina etc. 

Källa: Holland Trade and Invest, Företagens hemsidor, Roland Berger 

> Utrecht är rankat som det bästa universiteten i Nederländerna.  
> 2014 etablerades Future Food Utrecht i en ansats att ena deras livsmedelsrelaterade forskning.  
> Forskningen är indelad i Hållbar innovation, Hälsosam mat och Smarta beslut och sätter 

forskningsresultaten från Utrecht i relation till de externa utmaningar samhället står för 

> Ett världsledande privat företag inom uthyrning av forskningskompetens för mat och hälsa. Nizo 
har ett av världens mest avancerade FoU center för livsmedelsforskning, med fokus på 
produktutveckling och hållbarhet 

> Grundades 1948 av den Holländska mejerinäringen och är lokaliserat i Ede 

Akademi 

(+ Näringsliv) 

Näringsliv + 
Akademi 

Näringsliv 

Akademi 

(+ Näringsliv) 

Nederländerna – Forskning och Utbildning 
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APPENDIX III – 
DANMARK 
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Den danska livsmedelssektorn är starkt exportfokuserad vilket har 
lett till låg internkonkurrens och gynnat samarbete mellan spelarna 

Sammanfattning Danmark 

Källa: Roland Berger 

Danmark – Översikt  

> Danmarks livsmedelssektor är till största del 
fokuserad på mejeri, animalieproduktion (främst 
gris) samt ingredienser 

– Detta beror till stor del på att jordmånen och 
klimatet är Danmark är väl anpassade för 
odling av foder 

– Ingrediensindustrin härstammar från 
bryggerinäringen samt mejerisektorn 

– Ett fåtal större bolag svarar idag för den 
största delen av exporten (ex. Arla, Chr. 
Hansen och Danish Crown) 

> Företagsstrukturen är historiskt sett uppbyggd 
kring kooperativ vilket gör att 
primärproduktionen och förädlingsindustrin blir 
nära sammankopplade 

> Produktivitet har varit ett centralt begrepp för 
livsmedelssektorn på grund av att satsningen 
på export har öppnat upp för en stor kundbas 

> Den danska livsmedelssektorn har drivits av ett 
fokus på export snarare än att försörja den 
inhemska marknaden 

– Livsmedelssektorn anses vara en kärnsektor i 
landet och stort fokus har lagts på att främja 
exportverksamheten från offentligt håll genom 
bland annat internationella delegationer 

– Produkter har anpassats efter den 
internationella marknaden och vad de anser 
vara mervärden, snarare än de mervärden 
som danskarna värderar 

> Livsmedelssektorn karaktäriseras av samarbete 
mellan företagen i branschen vilket har mynnat 
ut i bl.a. Danish Food Cluster som förenar alla 
spelare i sektorn 

> Forskningen inom livsmedelssektorn 
koordineras mellan Aarhus (som har blivit en 
innovationshubb) och Köpenhamns universitet 

Innovationssystem och samarbete Livsmedelssektorn 
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Danmark har på ett framgångsrikt sätt lyckats förena livsmedels-
företagen kring gemensamma utmaningar för sektorn 

Bidragande faktorer till framgång  

Källa: Roland Berger  

Förmåga att förena sektorn 
kring gemensamma 
utmaningar  

Förmåga att dra nytta av 
forskningen inom 
näringslivet 

Förmåga att marknadsföra 
danskt livsmedel inom 
landet  men även 
internationellt 

Kooperativ struktur och 
tradition av samarbete 

> Danmark har, genom Food Cluster Denmark, förenat alla företag inom livsmedelssektorn. Att de lyckades 
göra detta berodde på flera tidigare satsningar att ena industrin, exempelvis genom inSPIRe 

> För att balansera mellan olika företags intresseområden ges möjlighet att delta enbart på det som är 
relevant för företaget. För att attrahera små företag med mindre resurser har de fokuserat på områden som 
är aktuella för dem medans de större företagen istället får fördelar över tid 

> Livsmedelsforskningen i Danmark har centraliserats kring Aarhus och Köpenhamn för att skapa ett starkare 
akademiskt fäste för livsmedelssektorn 

> I Aarhus har även företag centraliserat sina innovationshubbar vilket skapar ett starkt akademiskt fäste med 
möjlighet för samarbete mellan näringsliv och akademi 

> Danmarks regering har gett livsmedelssektorn det stöd det behöver i form av marknadsföring. Bland annat 
har de anställda på ambassaden i Kina som enbart arbetar med livsmedel 

> Danmark har sett livsmedelssektorn som en exportmarknad och därför valt att lyssna in andra länders 
behov  för att sedan anpassa sina slutprodukter efter de behoven för att nå framgång på internationella 
marknader 

> Den kooperativa företagsstrukturen i Danmark har gynnat samarbete på två fronter 

– Företagen har en lång tradition av att samarbeta med varandra  

– Kooperativ knyter ihop hela värdekedjan vilket tydligt kopplar vinster på förädlingssidan till vinster även i 
primärproduktionen  

24 

Danmark – Framgångsfaktorer 

Beskrivning och exempel  Område  
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Danmark är ett mat- och livsmedelsland med produktionsvolymer  
motsvarande tre gånger landsbehovet 
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Jordbruk  

> Danmark har goda förutsättningar för 
jordbruk med ett öppet landskap, bördig 
jord och mycket nederbörd – Drygt 61% av 
landets areal är odling   

> Jordbruket lämpar sig dock bäst for odling 
av enklare grödor som används till foder 

> Kooperativstrukturen som har används 
inom de större förädlingsföretagen (inom 
kött och mejeri) har bidragit till 

– Transparens mellan primärproduktion 
och förädling 

– Samarbete mellan bönder  

– Förmåga att snabbt anpassa sig till 
förändrade förutsättningar  

Ingredienser  

> Ingredienser är ett av de största 
kategorierna inom dansk livsmedels-
produktion och danska bolag står för c. 
15% av den globala marknaden för 
ingredienser till mat och dryck 

Livsmedelsproduktion 

Källa: Eurostat, Roland Berger 

Agroteknologi 
2% 

Biobaserade 
produkter 9% 

Livsmedel  

17% 

Övrig export 

72% 

1) Siffror refererar till tillverkning av mat-, dryckes, och tobaksvaror och jordbruk och fiske  2) Mat- och dryckesvaror 

Omsättning:    DKK 209 md  

% av BNP:    6% 

Förädlingsvärde:   DKK 42 md 

% av totala förädlingsvärdet: 2.5% 

Antal anställda:   124 k   

 % av totalt antal sysselsatta:   5% 

Nettoexport2) 

+1% 

2017 

40 

2010 

38 

Utveckling 2010-2017 Andel av totala nettoexporten 

Basfakta1) Förädlingsvärde 

Livsmedel 

Jordbruk  

Fiske  

2016 

42 

28 

12 

3 

Danmark – Basfakta 
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De viktigaste livsmedelskategorierna för Danmark är animalier, 
mejeri och ingredienser, de flesta drivna av ett fåtal större företag 

Nettoexport per livsmedel [2016 DKK md]  

-7.1 

Kaffe, te och kryddor -2.7 

Drycker -1.0 

Socker och honung 0.4 

Spannmål 1.2 

Fisk och skaldjur 6.0 

Diverse ätbara produkter  
och ingredienser1) 

8.9 

Mejeri och ägg 11.3 

Animalier (inkluderar 
levande djur) 

26.2 

Frukt och grönsaker 

Foder -3.3 

Samarbeten och struktur  

> Flera av livsmedelssegmenten har 
etablerat gemensamma forsknings-
verksamheter som finansieras via 
genomensamma fonder samt offentliga 
bidrag  

– Mejeribrugets Forsknings Fond 
finansieras genom Mælkeafgiftsfonden  

– Danish Pig research center finansieras 
genom Svineafgiftsfonden 

> Utöver de gemensamma forsknings-
initiativen genomför större bolag forskning 
på egen hand tillsammans med universitet 
(utöver det som görs på den interna FoU-
enheten) 

– Ett exempel är Dairy Excellence Center 
som är ett samarbete mellan Arla, 
Köpenhamns universitet och Aarhus 
universitet  

Källa: Statistik Danmark, Fodevarer og Landbrug, Intervjuer, Roland Berger  
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1) Ätbara produkter inkluderar exempelvis såser, konserver, fylld pasta mm.; 2) DuPont Danisco 

2) 

Import  Export  Betydelsefulla företag   

∑ DKK 40 md  

Danmark – Basfakta 
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Tillväxten inom livsmedelssektorn har till stor del skapats av 
forskningssamarbeten mellan privat och offentlig sektor 

Nettoexport av huvudsakliga livsmedel  

Källa: Statistik Danmark, Fodevarer og Landbrug, Intervjuer, Roland Berger  

Framgångsfaktorer  

> Intensiv forskning och innovation inom 
såväl offentlig som privat sektor med en 
stark tradition av samarbete mellan dem  

> Strukturella faktorer med ex. kooperativt 
ägande och gemensamma forsknings-
institut underlättar samarbete 

– Livsmedelsföretaget som genomför 
förädlingsprocessen ägs ofta av 
primärproducenterna – Vinster i 
värdekedjan som helhet gynnar således 
även den enskilde bonden   

– Mejeri och animalieproducenterna 
finansierar gemensam forskning inom 
området  via en forskningsfond 

> Sektorgemensamma forum för att lyfta 
frågor som berör hela branschen 

27 

+1% 

2016 

26.2 

2010 

25.0 

+5% 

2016 

8.9 

2010 

6.8 

+3% 

2016 

11.3 

2010 

9.7 

Animalier  
(inkluderar levande djur) 

Diverse ätbara produkter  
och ingredienser 

"Verksamheter som exporterar är  
30% mer produktiva än de som håller sig till 
hemmamarknaden"                  – DI fodevarer  

Mejeri och  
ägg 

Danmark – Basfakta 
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Sverige, Tyskland och Storbritannien står för 40% av Danmarks 
livsmedelsexport – Kina utgör en växande andel 

Danmarks livsmedelsexport per region [DKK md] 

> Inom Västeuropa är Tyskland störst med 
20% av Danmarks export, följt av 
Storbritannien och Sverige som står för 
10% vardera 

> Den ökade exporten till Kina kan till stor 
del härledas till fläskköttsindustrin  

> Danmark var en  pionjärer i Europa med 
att etablera handelsavtal med Kina  

– Handelsavtal med Kina togs upp av 
medlemsföretagen i Fodevaror och 
Lantbrug. Gemensamma resurser 
användes för att utreda efterfrågan, 
möjligheterna och underlätta 
genomförandet  

> Danmarks framgång inom livsmedels-
export kan även härledas till dess förmåga 
att förstå vad som efterfrågas på den 
internationella marknaden och anpassa 
produkten efter det  

– Ett exempel är anpassning av mängden 
fett i bacon till UK. Ett annat är 
skillnader i styckningsdetaljer mellan 
länder       

Livsmedelsexport per region 

Andra regioner 

Nordamerika 

Asien och  
Oceanien  

Östeuropa  

Västeuropa 

2016 

114 

7% 
3% 

16% 

10% 

64% 

2010 

95 

6% 
3% 

12% 

11% 

68% 

Andra länder  
i APAC 

Australien 

Japan 

Kina 

2016 

18.6 

5.4 

1.9 

4.7 

6.5 

2010 

11.0 

3.3 

1.4 

4.4 

1.9 

Källa: Statistik Danmark, Fodevarer og landbrug, Roland Berger  
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Asien och Oceanien  

Danmark – Basfakta 
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I Danmark finns flertalet sektoröverskridande samarbeten som 
gynnar innovationskraften inom livsmedelssektorn 

> Etablerades 2014 på initiativ av sektorn med målsättningen att bygga en världsledande knytpunkt inom 

livsmedel som inkluderar kunskapsleverantörer, kompetens, investerare och näringslivet 

> Plattformen är till för att skapa möjlighet att knyta kontakter, utbyta idéer, bygga varumärken och öka den 

internationella synligheten av dansk livsmedelsindustri 

Sektoröverskridande samarbetsorganisationer  

> Grundades 1999 och är en del av Dansk Industri (DI) 

> Samarbetet inkluderar företag inom olika livsmedelssektorer som tillsammans omsätter över DKK 135 

miljarder. Detta ger organisationen genomslagskraft i att ta fram en objektiv och saklig livsmedelsagenda 

> Organisationen arbetar bland annat med hälsa, tillväxt genom export och livsmedelsforskningsstrategin   

> Skapades 2009 genom en sammanslagning av flera organisationer1) och verkar för att tillgodose dess 

medlemmars intressen gällande policy och regelverk, forskning och innovation, handelns regler samt 

regler kring säkerhet, djurhållning,  energi och miljö 

> Organisationen är aktiv gällande exportfrågor men även forskning inom olika områden 

> Offentlig-privat samarbete som drevs 2011-2016 med syfte att främja forskningssamarbeten mellan 

akademi och näring. Fokus var på forskningssamarbete inom produktivitet  

> Samarbetet resulterade i en ökad tillit mellan näringsliv och akademi som består trots att finansieringen 

tog slut 

Källa: Företagshemsidor, Intervjuer, Roland Berger  
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Syfte och sammansättning av aktörer mycket likt samverkansarenan  Syfte och sammansättning av aktörer mycket likt samverkansarenan  

1) Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Landbrugsmedierne og Dansk Landbrugsrådgivning och stora delar av Mejeriforeningens aktiviteter 

Danmark – Sektoröverskridande samarbeten 
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Danish Food Cluster är en organisation för alla delar av 
livsmedelssektorn och verkar som en katalysator för innovation 
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Danish Food Cluster 

Källa: Företagshemsidor, Intervjuer, Roland Berger  

> Grundades 2014 på initiativ av  
livsmedelssektorn 

> Klustrets syfte är att maximera 
innovationen inom sektorn  

> Genom att underlätta nätverkandet mellan 
aktörer, öka visibiliteten inom sektorn och 
marknadsföra Danmark och klustrets 
medlemmar internationellt verkar de mot 
att uppfylla syftet 

> Aktiviteter för medlemmarna 

– Arrangerar nätverksevent 

– Driver projekt/initiativ 

– Pressmeddelanden och 
marknadsföring 

> Projekten väljs baserat på företagens 
intresse. För tillfället drivs projekt inom  
Healthy food, Big data, och 
Sustainable sourcing 

> Tanken är att innovation uppstår när 
nya parter möts och utbyter tankar. Ett 
exempel på det är Bilka Innovation 
som innebär att mindre producenter får 
chansen att sälja deras produkter i 
Bilkas butiker 

> Projekt inom klustret stödjer främst 
små bolag inom branschen men stora 
bolag gynnas också eftersom de ofta 
behöver se bortom den egna 
verksamheten för att uppnå innovation  

> Danish Food Cluster har sex 
heltidsanställda för att administrera 
verksamheten 

> Styrelseposterna är fördelade mellan små 
och stora företag, mellan regioner och 
branscher – Dessutom finns ett fåtal 
styrelseposter intresserade medlemmar 
kan ansöka till 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Hälften från medlemsavgifter  
som baseras på företagets storlek i form 
av antal anställda  

> Andra hälften är från projekt som 
finansieras publikt och från deltagande 
företag 

 

> 150 medlemmar vars omsättning  
motsvarar c. 75% av hela livsmedels-
sektorn  

> Stor spridning av medlemmar inkl.  
universitet, produktionsutrustnings-
leverantörer, detaljhandel, livsmedels-
producenter, intresseorganisationer, 
konsultverksamheter och publik sektor 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

Danmark – Sektoröverskridande samarbeten 
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Danish Food Cluster samarbetar med Bilka för att hjälpa start-ups 
att nå ut till marknaden 
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Bilka Innovation 

Källa: Bilka, Danish Food Cluster, Roland Berger 

> Bilka Innovation ger möjlighet för SMEs inom 
livsmedelssektorn att ställa ut deras produkter på en 
exklusiv marknadsplats för inköpare till Dansk 
Supermarked Groups huvudkontor i Aarhus 

– Inköparna representerar Bilka, Føtex och Netto 

– Begränsat till maximalt 25 utställare per år 

– För att leva upp  

Beskrivning Exempelprodukter 

100% vegetabiliskt alternativ till kött framställt 
av vete som är odlat och processat i Europa 

Nyttiga mellanmål till barn bestående av 
frystorkade fruktsmoothies i "godisformat" 

Ekologiska fruktsmoothies producerade i Kivik 
i Sverige 

Ekologisk getostglass producerat på en liten 
gård i Danmark 

Ekologiska kryddpastor att använda som ett 
mer smakrikt alternativ till torkade kryddor 

Danmark – Sektoröverskridande samarbeten 
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InSPIRefood var en offentlig-privat plattform för forskning och 
innovation inom livsmedel i Danmark 
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InSPIRefood  

Källa: Företagshemsidor, Intervjuer, Roland Berger  

"Det tråkiga med att inSPIRe lades ner  

är att vi behöver något liknande i sektorn. Men det 

kommer, och nu har de en bra och stabil grund att 

stå på, något som vi etablerade här" 

–  Forskningschef, inSPIRe. 

> Grundades 2011 och lades ner 2016  
pga. brist på finansiering 

– Omstruktureringar på politisk nivå 
bidrog till detta 

> Samarbetsplattform för offentlig och privat 
sektor med syfte att förbättra 
produktiviteten och den globala 
konkurrenskraften för Danska 
livsmedelsföretag  

> Lyckades med att ena näring och akademi 

> Driver projekt inom tre områden  

– Produktion: Fokus på att öka 
flexibilitet och produktivitet samt att 
minska resursförbrukning 

– Process: Utvecklar processanalytisk 
teknologi för att öka kvalité och 
minska vatten och energiförbrukning  

– Produkt: Utifrån förståelsen och 
designen av mikrostrukturer i 
livsmedel kan nya förbättrade 
funktionaliteter utvecklas ex. 
"functional foods" 

> Organisationen har en styrelse med 
representanter från näringen, GIT 
organisationerna1) och universiteten. 
Styrelsen har det strategiska ansvaret 

> Dessutom finns en management grupp 
bestående av ledare och assisterande 
ledare för de tre områden inom vilken 
verksamhet bedrivs 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Det Strategiske Forskningsråd och 
Rådet for Teknologi og Innovation bidrog 
till verksamheten tillsammans med 
näringen 

> Fem universitet och fem GIT  
organisationer1)  

> Medlemmar från näringslivet 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

1) GTS institutioner är oberoende icke-vinstdrivande organisationer med syfte att sprida teknisk kompetens, nya metoder och kunskap inom industrin och samhället för att driva utveckling  

Danmark – Sektoröverskridande samarbeten 
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DI Fødevarer är en branschorganisation som tillsammans med 
Fødevarer og Landbrug utformar livsmedelssektorns strategi  
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DI Fødevarer 

1) Externa branschföreningar är Bryggeriforeningen Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri, även om bryggerier (ex. Carlsberg) även är med i DI  

Källa: Företagshemsidor, Intervjuer, Roland Berger  

> Organisationen deltar i initiativ för att 
förbättra befolkningens hälsa och främja 
tillväxt inom sektorn 

> Tillsammans med Fødevarer og Landbrug 
har de utvecklat en gemensam långsiktig 
forskningsstrategi som presenterar 
sektorns förslag till framtidens viktigaste 
forskningsområden  

> Organisationen arbetar bland  
annat med att främja hälsa, öka 
tillväxten genom ökad export, och 
livsmedelsforskningsstrategin 

> Deltar i olika program som bland annat 
handlar bland annat inkluderar att få 
befolkningen att äta mer fullkorn 
(Fuldkornspartner-skabet) och mindre 
salt (Saltpartner-skabet) 

> DI fødevarer arbetar med att minska 
exportbarriärerna. Detta innebär  
exempelvis lobbyverksamhet för att 
påverka lagar och regler, skapandet av 
certifikat, tillhandahållning av 
finansiering, samarbete med agenter 
och distributörer samt tillgång till 
nätverk som informerar om nya 
marknadsmöjligheter, arrangemang 
och kontaktyta till andra bolag 

> I ledningen finns representanter från  
15 företag, ofta är det företagets VD  

> Tillsammans omsätter medlemmarna över 
DKK 135 miljarder, och har ett stort 
inflytande över landets livsmedelsagenda 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Finansieras till 100% av  
medlemsavgifter 

> Avgiften baseras på företagets storlek i 
termer av antalet anställda   

> Livsmedelsföretag 

> Medlemmarna är i sin tur ofta medlemmar i 
subgrupper som exempelvis Bageri, 
konfekture og cerealier, Foreningen af 
Danske Handelsmøller, Ingrediensforum, 
Juice-, Saft- og Marmeladeindustrien, 
Kødindustrien, Nutraceutisk Industri1) 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

Danmark – Sektoröverskridande samarbeten 
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Genom DI Fødevarer, presenterar industrin en livsmedelsstrategi 
med fokus på områden som gynnas av gemensamma investeringar  

DI Fødevarer – Enligt sektorn viktigaste forskningsområdena   

> Strategin presenterar också sektorns 

förslag till områden där det är möjligt att 

investera gemensamt över 

livsmedelssektorn  

> Strategin är avsedd som inspiration och 

prioritering för framtida privata och 

offentliga forskningsinvesteringar i dialog 

med politiker, kunskapsinstitutioner, 

forskningsbidragsorgan 

Tillverkning av högkvalitativa råvaror i en cirkulär ekonomi  

Produkter för den globala konsumenten 

Livsmedelssäkerhet 2.0  

Mat för ett hälsosammare liv  

Effektiv och smidig produktion 

Snabbare och säkrare till marknaden genom att utnyttja big data 

"Vi hoppas att arenans roll kommer  

att samla livsmedelssektorn, komma överens 

om en gemensam strategi och vara en 

motpart till det offentliga bidragssystemet"  

– Medverkande i samverkansarenan  

"I tillexempel Danmark uttrycker sektorn vad 

de önskar i en gemensam strategi –  Det 

skulle behövas även i Sverige"  

– Forskare Livsmedel, Chalmers  
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Källa: DI Fødevarer, Intervjuer, Roland Berger  

Danmark – Sektoröverskridande samarbeten 
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APPENDIX IV – 
IRLAND 
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Irland har i stort sett byggt upp sin livsmedelssektor de senaste tio 
åren genom fokus på export 

Sammanfattning Irland 

Källa: Roland Berger 

Irland – Översikt  

> Tillväxten av den irländska livsmedelssektorn 
bygger till stor del på statligt initierade 
samarbeten inom sektorn 

– Livsmedelsstrategin formulerades på initiativ 
av staten men arbetet genomfördes av 
representanter från sektorn 

– Staten delfinansierar sektorövergripande 
samarbeten inom en specifik livsmedelskedja 
(ex. mejeri) 

> Innovationskapaciteten fokuseras kring 
internationell tillväxt och de behov som finns 
internationellt 

– Origin Green härstammar från detta då 
organisationen grundades efter en 
undersökning som visade på att Irland 
betraktas som ett miljövänligt land 
internationellt 

Innovationssystem och samarbete Livsmedelssektorn 

> Irlands livsmedelssektor baseras på den stora 
arealen av gräs vilket har gett upphov till en stor 
mejeri- och animalieproduktion, den har dock 
inte vuxit till den storlek den är idag utan hjälp 

> I samband med finanskrisen 2008 bestämde sig 
Irland för att betrakta livsmedelssektorn som den 
sektor som skulle ta landet ur krisen 

– De instiftade en tydlig livsmedelsstrategi och 
valde att gå in och stödja flera projekt från 
offentligt håll 

> Då Irland internationellt sett betraktas som ett 
miljövänligt, hållbart och "grönt" land har de valt 
att profilera sig så internationellt och lyfter gärna 
de faktorerna i marknadsföring av landets 
livsmedelssektor 
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Irland har haft stor framgång med att driva igenom offentliga initiativ, 
både genom livsmedelsstrategier och forskningsfinansiering 

Bidragande faktorer till framgång  

Källa: Roland Berger  

Initiativ från både regering 
och branschorganisationer 
efterlevs av hela sektorn 

> Irland har lyckats engagera hela livsmedelssektorn i skapandet av sina livsmedelsstrategier vilket leder till 
ett högt engagemang från alla representanter  

> De har även lyckats skapa ett klimat där de kan involvera sektorn i exempelvis Board Bias arbete med 
Origin Green som syftar till att skapa en hållbar livsmedelssektor 

Möjlighet till offentligt 
finansierad forskning ledd 
av näringslivet 

> Den irländska staten har på flera sätt underlättat för näringslivet att söka pengar för forskningssamarbeten 
inom livsmedelssektorn under förutsättningar att sektorn först organiserar sig själva 

> Detta har lett till gemensamma forskningsprojekt mellan företag som traditionellt sett är konkurrenter, med 
syfte att stärka sektorn som helhet 

Stark marknadsföring 
drivet av regeringen har 
hjälpt företagen växa  

> Irland har haft en tydlig strategi för marknadsföring av hela den irländska livsmedelssektorn (Board Bia) 
vilket har gynnat branschen som helhet 

> Det finns även möjlighet för enskilda företag att få hjälp med internationell marknadsföring via Enterprise 
Ireland 
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> Irland har, drivet av jordbruksdepartementet, formulerat tydliga livsmedelsstrategier som innefattar hela 
livsmedelssektorn där vikten av tillväxt och innovation lyfts som nyckelfrågor 

> Dessa strategier har haft ett tydligt fokus på globala trender och Irlands möjligheter att dra nytta av dessa 
> Irland har lyckats förmedla strategierna och driva igenom dem på ett fungerande ätt 

Innovationsfokuserade 
livsmedelsstrategier med 
tydlig omvärldsförankring 

Irland – Framgångsfaktorer 

Beskrivning och exempel  Område  
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Irland valde att satsa på livsmedelssektorn som en del i att hjälpa 
landet ur finanskrisen, därifrån har de byggt en stor exportmarknad 
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Livsmedelssektorns betydelse 

> Då Irland har en lång historik som ett 
jordbruksland med många små gårdar 
(totalt ca. 140 000) bidrar sektorn även till 
en betydande andel jobb i glesbygden 

> Irland påverkades starkt av finanskrisen 
2008 och för att ta sig ur den, och ta 
hänsyn till att i princip all sysselsättning 
utanför storstäderna var jordbruk, valde 
man att försöka lyfta livsmedelssektorn 

– Landet enades kring en livsmedels-
strategi med fokus på tillväxt och buy-in 
från hela sektorn 

– Då England inte har möjlighet att vara 
självförsörjande inom animalie- och 
mejeriproduktion skrevs stora kontrakt 
med Englands största matbutiker 

Livsmedelsproduktion 

Omsättning:    EUR  28 md  

% av BNP:    10% 

Förädlingsvärde:   EUR 13 md 

% av totala förädlingsvärdet: 6% 

Antal anställda:   230,000 

 % av totalt antal sysselsatta:   10% 

Källa: Statistik Irland, Food Drink Ireland, Tegasc, Roland Berger 

Jordbruk 

5% 

Livsmedel  

6% 

Övrig export 

89% 

1) Siffror refererar till tillverkning av mat-, dryckes, och tobaksvaror samt jordbruk; 2) Mat- och dryckesvaror 

Nettoexport2) 

+8% 

2017 

4.7 

2010 

2.8 

Utveckling 2010-2017 Andel av total export 

Basfakta1) Förädlingsvärde 

Mat och dryck 

Jordbruk 

Fiske och skog 

2016 

13 

9 

3 

1 

"Vi var tvungna att satsa på 
livsmedelssektorn, för det var allt som fanns 
utanför Dublin. Och det gick hem"  

– Programansvarig, Enterprise Ireland 

Irland – Basfakta 
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Kött och köttprodukter är den överlägset största expertkategorin, följt 
av diverse ätbara produkter och ingredienser samt mejeri och ägg 

Nettoexport per livsmedel [2017 EUR md]  

Mejeri och ägg 

Diverse ätbara produkter  
och ingredienser 

Animalier (inkluderar 
levande djur) 

1.8 

0.5 

-0.2 

-1.0 

3.0 

-0.5 

-0.2 

Fisk och skaldjur 

-0.7 

1.6 

Fisk och skaldjur 0.3 

Drycker1) 

Socker och honung 

Frukt och grönsaker 

Spannmål 

Foder 

Exportsegment 

> Irlands jordbruk bygger på gräsodling som 
står för hela 81% av landets 
jordbruksareal 

– Irland är alltså väl lämpat för att ha nöt-
kreatur, både för mejeri- och 
animalieproduktion 

> Animalier är Irlands största expertkategori 

och de är den största exportören i Europa 

(och femte största i världen) av nötkött 

med en självförsörjningsgrad på 600% 

> Enligt livsmedelsstrategin Food Wise 2025 

ska Irland växa sin livsmedelsexport med 

85%, från EUR 10.5 md till EUR 19 md 

2025 

1) Inkluderar diverse produkter som ketchup, soja, kokad eller fylld pasta, c. DKK 5 md inom "09899 Food Preparations, N.E.S." 
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Källa: Statistik Irland, Board Bia, EU kommissionen,  Intervjuer, Roland Berger 

Import  Export  Betydelsefulla företag   

∑ EUR 4.7 md  

"Genom att förena hela sektorn och 
gemensamt skapa en livsmedelsstrategi 
säkerställer man att alla parter är 
engagerade och delaktiga i genomförandet"  

– Programansvarig, Enterprise Ireland 

Irland – Basfakta 
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Livsmedelsexporten har ökat markant de senaste åren, drivet främst 
av animalie- ingrediens- och mejerisektorn 

Framgångsfaktorer 

> Irland har de senaste tjugo åren haft ett 
fokus på att öka kvaliteten på sin animalie-
produktion 

– Detta är till stor del drivet av skandaler 
så som utbrott av mul- och klövsjukan 
2001 och 2007 

– De har även skiftat fokus från levande 
animalier till mer värdeadderande 
animalieprodukter för att nå högre 
marginaler 

 

Livsmedelsexport1) – historisk utveckling [EUR milj]  

Källa: Statistik Irland, Intervjuer, Roland Berger 
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+9% 

2016 

1.8 

2010 

1.1 

+7% 

2017 

3.0 

2010 

1.9 

1.0 

2016 

+8% 
1.6 

2010 

"Kombinationen av produkt- och 
processinnovation har gjort att vi har lyckats 
internationellt. Vi lyssnar till marknaden och 
försöker leverera produkter de vill ha" 

–Direktör, Food Drink Ireland 

Animalier  
(inkluderar levande djur) 

Diverse ätbara produkter  
och ingredienser 

Mejeri och  
ägg 

"När mul- och klövsjukan kom litade ingen på 
köttet, vi var tvungna att se till att det inte 
hände igen" 

– Programansvarig, Enterprise Ireland 

Irland – Basfakta 
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Storbritannien svarar för 39% av den totala exporten i dagsläget, 
men Asien växer starkt 

Livsmedelsexport1) per land 2017 [%] 

> Exporten till Storbritannien tillkom som ett sätt att rädda Irland ur finanskrisen 2008 

> Då 39% av exporten går till Storbritannien idag förväntas Irland därför påverkas 
negativt av Brexit och har börjat se över diversifieringsstrategier i form av bl.a. 

– Ökad export till Kina 

– Återinförande av export till Nordamerika 

> För att främja exporten till Asien har Board Bia skrivit under ett exportavtal med en av 
Kinas största e-handlare, en kanal som växer med ca. 50% per år 

> Board Bia deltog även på Gulfood Manufacturing Exhibition för att marknadsföra 
Irland mot mellanöstern. 

– Temat på montern var Origin Green och hållbar livsmedelsproduktion 

> Irland har lyckats positionera sig som ett miljövänligt land internationellt och grundade 
2012 en nationell hållbarhetsagenda (Origin Green) som har skrivits under av nästan 
hela livsmedelssektorn 
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Källa: Board Bia, Irish Examiner, Intervjuer, Roland Berger 

3% 

24% 

39% 

2016 

Tyskland 

10.1 

Nederländerna 

Övriga länder 

Kina 

Italien 

6% 

8% 

Frankrike 6% 

8% 

5% 

Storbritannien 

USA 

"Origin Green som Board Bia har 
introducerat är jättebra för att 
marknadsföra Irland, alla förknippar oss 
med "grönt" och miljövänlighet" 

– Direktör, Food Drink Ireland 

"Board Bia fungerar som ett 
marknadsföringsorgan för den irländska 
livsmedelssektorn. Det är de som ska 
marknadsföra Irland utomlands" 

– Programansvarig, Enterprise Ireland 

Irland – Basfakta 
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Samarbeten inom den irländska livsmedelssektorn bygger till stor 
del på nationella initiativ som hela sektorn har enats kring 

Sektoröverskridande samarbeten 
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> Irland har formulerat två livsmedelsstrategier, en 2010 och en 2015, med fokus på sektorns tillväxt 

> Strategierna har tagits fram på initiativ av jordbruksverket och formulerats av näringslivet. Ca. 30 olika 

företag har varit involverade i att formulera strategierna vilket har gett en stark förankring i sektorn 

> Strategierna har byggt på en kombination av externa trender inom branschen samt Irlands styrkor 

> I likhet med Vinnovas SIO, har Enterprise Ireland tillsammans med IDA grundat teknologicenter 

> Dessa center bildas på initiativ från näringslivet men Enterprise Ireland och IDA bidrar med finansiering (som 

i grund och botten kommer från jordbruksdepartementet) och inledande stöd i att formera gruppen 

> Finansieringen är över tid jämt fördelad mellan näringsliv och offentlig sektor, men med en större andel 

offentligt finansiering i början av projektet och ett större andel privat finansiering i ett senare skede 

Källa: SFSI, Intervjuer, Roland Berger 

Gemensamma 
livsmedels-
strategier 

Syfte och sammansättning av aktörer mycket likt samverkansarenan  Syfte och sammansättning av aktörer mycket likt samverkansarenan  

> Board Bia ansvarar för att skapa en internationell marknad för irländska livsmedelsprodukter och fungerar 

som en länk mellan livsmedelsproducenter och potentiella internationella kunder 

> Utöver att arbeta med exportfrågor för de mer etablerade företagen har de även upprättat ett Thinking 

House för SMEs. The Thinking House fungerar som en produktutvecklingsanläggning lokaliserad på ett 

universitet och ger små företag tillgång till forskningsresurser som de annars inte hade haft råd med 

Teknologicenter 

> Irland var det första landet att implementera en nationell hållbarhetsstrategi för lantbruk och livsmedel. 

> Origin Green enar offentlig sektor, producenter, förädlare och dagligvaruhandel med målet att skapa en 

hållbarare livsmedelsproduktion 

> Hjälper landets livsmedelsproducenter att sätta mätbara hållbarhetsmål och att sedan uppnå dem 

Irland – Sektoröverskridande samarbeten 



43 Appendix_vFinal.pptx 

Redan 2010 skapade Irland en gemensam livsmedelsstrategi som 
byggde på de globala trenderna inom livsmedel 
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2010 lanserade jordbruksdepartementet 
livsmedelsstrategin Food Harvest 2020 

> För att säkerställa att strategin skulle 
efterlevas av alla parter tillsattes en grupp 
bestående av 30 representanter från 
sektorn för att gemensamt utforma den 

> Food Harvest 2020 tog fasta i den globala 
befolkningsökningen så väl som trenden 
mot ekologiska och hållbart framställda 
produkter och utvecklade en strategi för 
hur Irland skulle möta dessa trender 

> Genomgående i Food Harvest 2020 är 
fokus på samarbete både inom 
livsmedelssektorn och mellan företag inom 
samma bransch (traditionellt sett 
konkurrenter) för att skapa en enad sektor 

> Ett smart tillvägagångssätt 

– Genom att etablera nya samarbeten i livsmedelssektorn, testa nya produkter 
och fokusera resurserna på nya marknader och ökad produktivitet kommer 
livsmedelssektorn stärkas.  

– För detta krävs investeringar i nya idéer, kunskap och innovation så väl som 
att se nya samarbeten inom hela värdekedjan och även mellan konkurrenter 
inom specifika sektorer 

> En grön möjlighet 

– Irland har historiskt varit förknippat med färgen grönt, en färg som i sin tur är 
förknippat med miljövänlighet. Denna koppling måste stärkas ytterligare 

– En satsning på miljövänliga åtgärder inom alla delar av livsmedelssektorn, i 
kombination med marknadsföring utanför Irlands gränser ska ytterligare stärka 
konsumenternas uppfattning att Irland står för miljövänligt jordbruk 

> En hållbar tillväxt: Målet 

– Målet med Food Harvest 2020 är att öka industrins omsättning och värde-
adderande, skapa fler jobb och fler innovativa företag så väl som att skapa 
positiva hälsoeffekter för slutkunden 

– Dessa mål har konkretiseras i kvantitativa tillväxtmål 

Food Harvest 2020 

Källa: Jordbruksdepartementet Irland, Roland Berger 

Food Harvest 2020 – Strategins tre grundstenar Bakgrund till initiativet 

Irland – Sektoröverskridande samarbeten 
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2015 uppdaterades strategin när Food Wise 2025 publicerades med 
tydligare fokus på ökning av både produktion och export 
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Källa: Jordbruksdepartementet Irland, Roland Berger 

Food Wise 2025 

Jordbruksdepartementet beslöt 2015 att 
uppdatera Food Harvest och formulera en 
mer aktuell livsmedelsstrategi 

> Under 2010-2014 ökade exporten  
inom livsmedelssektorn markant, trots den 
ekonomiska krisen som landet i övrigt 
befann sig i. En stor del av detta tros bero 
på att Food Harvest var så etablerat 

> Food Wise 2025 formulerades av en grupp 
på ca. 30 medlemmar från alla delar av 
livsmedelssektorn för att återigen 
säkerställa att strategin ligger i 
näringslivets intresse 

> Food Wise är formulerat efter två hypoteser kring hur det globala 
livsmedelsbehovet ser ut 

– Efterfrågan för hållbart producerade livsmedel med tydliga hälsofördelar 
kommer att öka  

– Det är främst utvecklingsländer, så som Asien och delar av Afrika som kommer 
stå för den största ökningen 

> Food Wise har formulerat konkreta tillväxtmål, som anses vara rimliga att uppnå 

– Värdeökning av livsmedelsexport med 85% till 19 EUR md  

– 65% ökning av primärproduktionen till EUR 10 md 

– 70% ökning av värdeadderandet till över 13 EUR md 

– Skapandet av 23,000 nya jobb inom sektorn 

> Strategin belyser vikten av att vidare fokusera på Irlands nyckelsegment mejeri 
och animalier samt att fokusera på konkurrensfördelar så som klimatet och 
betesmarkerna 

Food Wise 2025 – Tillväxtmål  Bakgrund till initiativet 

"Framgången med både Food Harvest, och 
Food Wise beror till stor del på att hela sektorn 
har varit involverad" 

– Programansvarig, Enterprise Ireland 

Irland – Sektoröverskridande samarbeten 
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Utöver livsmedelsstrategierna har Irland lanserat Origin Green, det 
första nationella hållbarhetsprogrammet i världen 
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Origin Green 

Källa: Board Bia, Irish Examiner, Roland Berger 

> Nationellt hållbarhetsprogram för  
livsmedelsindustrin som introducerades 
2012 med målet att göra den Irländska 
livsmedelssektorn mer miljövänlig 

– Grundades på bakgrund av en 
undersökning som visade att Irland 
internationellt var förknippat med 
miljövänlighet 

> Drivs på nationell nivå och förenar offentlig 
sektor och näringsliv 

> Genomför oberoende  
miljömätningar i alla steg av 
livsmedelssektorn och hjälper 
medlemmarna att sätta upp mätbara 
hållbarhetsmål för att minska sin 
miljöpåverkan 

– Mätningar görs var 18:de månad och 
mäter CO2-utsläpp, vattenpåverkan, 
djurhälsa mm. 

> Medlemmar skriver alla under på att 
uppfylla ett antal hållbarhetsmål som 
relaterar både till både ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet 

> Grossister och dagligvaruhandel skriver 
även på mål inom hälsa 

– Kan relatera till allt från minskat 
socker- och salt i produkterna, fler 
hälsosamma alternativ eller att 
tillhandahålla bättre alternativ för 
personalen 

> Drivs av Board Bia 

> 50 ambassadörer i olika länder med syfte 
att både lära sig från andra aktörer och 
även marknadsföra Origin Green 

 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Origin Green finansieras främst  
genom Board Bia (som i sin tur finansieras 
genom jordbruksdepartementet) då det till 
viss del är ett marknadsföringsinitiativ 

> Medlemmarna betalar en medlemsavgift 
som täcker kostnaden för hållbarhets-
mätningarna  

> Alla gemensamma projekt och initiativ 
finansieras från Board Bia då de vill 
undvika att det blir för dyrt för mindre 
företag 

> 55,000 bönder (90% av all nötkötts- 
produktion och 50% av mejeriproduktionen) 
och 122 livsmedelsproducenter (85% av 
landets livsmedelsexport) är medlemmar 

> Från 2016 har även grossister och 
återförsäljare kunnat ansluta sig, i 
dagsläget har 7 stycken gjort detta 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

Irland – Sektoröverskridande samarbeten 
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Enterprise Ireland och IDA har gemensamt skapat förutsättningar för 
sektorn att engagera sig i teknologicentrum för gemensam forskning 
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Teknologicenter 

Källa: Board Bia, Irish Examiner, Roland Berger 

> Enterprise Ireland och Irlands 

innovationsagentur (IDA) har gemensamt 

skapat förutsättningar för sektorn att forma 

teknologicenter kring gemensamma 

forskningsområden 

> Syftet med teknologicentren är att 

sammanföra forskning med näringsliv för 

att få ut ett ekonomiskt värde ur offentligt 

finansierad forskning 

 

> Hittills har 14 teknikcenter  
grundats, varav tre är relaterade till 
livsmedelssektorn och ytterligare ett 
fjärde är på väg att bildas 

> Enterprise Ireland är till en hög grad 
delaktig i arbetet med att formera dessa 
teknologicenter 

– I början anställer de ofta en 
oberoende konsult (oftast 
pensionerad för att undvika intresse-
konflikter) för att lyssna in industrins 
önskemål och bidra med att 
formulera de gemensamma målen 

– De gemensamma forsknings-
områdena har ofta en medellång till 
lång tidshorisont för att undvika 
direkta intressekonflikter och 
konkurrens mellan de delaktiga 
bolagen 

> Teknologicentren leds av medlemmar  

från näringslivet och får sina resurser från 

universitet och forskningsgrupper 

> Enterprise Ireland och IDA är ofta med i 

början av projektet och hjälper till under 

uppstartsperioden 

Basinformation Verksamhet och exempel 

> Finansiering sker både från offentliga och 

privata medel till, över tid, lika delar 

– Det är en större andel offentlig 

finansiering i början av projektet som 

efterhand skiftas till den privata sektorn 

> Det departement som är närmast kopplat 

till forskningsområdet står för den 

offentliga finansieringen 

– För livsmedelssektorn är detta ofta 

jordbruksdepartementet 

> Företag som på något sätt kan se 
en fördel av att samverka inom innovation 
går ihop och skapar ett teknologicenter 

> Dessa är sedan med och delfinansierar det 
området 

Finansiering 

Organisation och styrning Medlemmar 

Irland – Sektoröverskridande samarbeten 
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Hittills har tre teknologicenter skapats med fokus på livsmedel och 
ett fjärde håller på att formeras 

> Food Health Ireland grundades 2006 av representanter från mejerisektorn 

för att finansiera forskning på folkhälsa relaterat till mejeriprodukter 

> Sedan de grundades har 5 teknologier patenterats och 8 

kommersialiseringslicenser beviljats medlemmarna 

> FHI har blivit en tydlig kontaktpunkt mellan näringsliv och akademi med 

över 50 genomförda forskningsprojekt 

Teknologicenter för livsmedel 

> Ett industrilett initiativ som ska ge strategisk forskning och innovation för 

Irlands animalieproduktion, med målet att koordinera all forskning i Irland 

inom området 

> Forskningen är indelat i 6 områden som har tagits fram av medlemmarna 

> Initiativet är ett 5-årigt innovationsprogram med finansiering på totalt 8.1 

EUR md under perioden och inkluderar 9 medlemmar från industrin 

> Forskningscenter med fokus på den långsiktiga tillväxten av mejerisektorn 

> Inkluderar 9 forskningsparter och 8 intressenter från näringslivet 

> Styrelsen består av 6 medlemmar från näringslivet och 6 från 

forskningsparterna 

> Forskningen fokuserar på kostnadseffektiv mejeriproduktion, med fokus på 

hållbarhet samt kommersialisering av resultaten 

Källa: Enterprise Ireland, FHI, DPTC, MTI, Roland Berger  
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> Teknologicenter har skapts inom 14 

olika områden, varav tre är 

relaterade till livsmedelssektorn 

– Ett fjärde är på väg inom 

färdigmat, men aktörerna håller 

fortfarande på att enas kring 

fokus 

"Alla sektorer har problem att formera 
sig i början och ringer i princip till sina 
advokater innan de kan börja prata. 
Men så fort de har kommit igång 
brukar de tycka att det är extremt 
värdefullt att samarbeta" 
– Programansvarig, Enterprise Ireland 

Irland – Sektoröverskridande samarbeten 



Roland Berger, grundat 1967, är det enda globalt 
ledande konsultbolaget inom strategiområdet med 
Europeisk ursprung. Med 2400 anställda i 34 länder 
har vi framgångsrik verksamhet i alla stora 
internationella marknader. Roland Berger rådger 
stora internationella industri- och tjänstebolag samt 
offentliga organisationer. Våra tjänster omfattar 
samtliga managementkonsultområden, från 
strategisk rådgivning till implementation. I Sverige 
har Roland Berger kontor i Stockholm och 
Göteborg. Läs mer på www.rolandberger.se 

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från 
enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga 
ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, 
tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och 
utmaningarna många. Därför är det Tillväxtverkets jobb att 
skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av 
företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. 


