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1.

Sammanfattning

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.
Denna utredning 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

Rekommendationer för nybildad samverkansarena
År 2017 påbörjades arbetet med att skapa en samverkansarena för företag och branschorganisationer
inom livsmedelssektorn. Denna utredning ger sammanfattningsvis följande rekommendationer till
samverkansarenan:
PROFILERING SOM ENAD SEKTOR
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.
VERKA FÖR ÖKNING AV FORSKNING OCH INNOVATION MED STÖD FRÅN OFFENTLIG
SEKTOR
Arenan bör samordna livsmedelssektorns önskemål mot offentliga finansiärer, och verka för
att aktörerna i sektorn mer aktivt söker de pengar finns.
Företag och andra aktörer i livsmedelssektorn upplever att den 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.
FLEXIBILITET I FINANSIERING AV TILLÄMPAD LIVSMEDELSFORSKNING
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 procent, medan företagen står för resten.
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ÖKAT ENGAGEMANG I DEN AKADEMISKA LIVSMEDELSFORSKNINGEN
Arenan bör koordinera näringens kommunikation mot 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.
ÖKAD 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.
PRODUKTIVITET 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.
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.
FINANSIERING AV SAMVERKANSARENAN
Kostnader för arenans organisation bör komma från befintliga medel via branschorganisationer, 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.
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Svensk livsmedelssektor jämförd med innovationstopparna
Denna utredning har gjorts av konsultbolaget Roland Berger åt Tillväxtverket, som ett led i
Tillväxtverkets uppdrag att stödja livsmedelssektorn i att inrätta en samverkansarena. Uppdraget har
sin bakgrund i livsmedelsstrategin som antogs i juni 2017. Utredningen kartlägger orsakerna till den
bristande innovationen inom livsmedelssektorn, och jämför den svenska livsmedelssektorn med mer
innovativa och framgångsrika livsmedelssektorer i andra länder och några svenska industrisektorer.

Jämförelse med andra länder: Nederländerna, Irland och Danmark
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 livsmedelsområdet. 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. Ett av världens främsta jordbruksuniversitet, Wageningen, ligger i
landet. Detta attraherar dels forskare, dels finansiering och intresse från stora livsmedelsföretag.
Samarbeten inom sektorn sker enligt en så kallad trippelhelix-modell som innebär nära kontakt mellan
företag, akademi och offentlig sektor. Detta underlättar finansiering och säkrar forskningsrelevans.
Även i Danmark är livsmedelssektorn stor, främst animalie- och mejeriproduktionen. Produktivitet och
automation 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 så som 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 trettio
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 detta uppdrag är stål, skog, fordon och lifescience. Inom dessa 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 sektorn bland annat när det gäller att söka finansiellt stöd till forskning och utveckling.
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1. Conclusion
There is a low degree of innovation in the food sector
Why are there not more innovations in the Swedish food sector? Why is this sector far behind both
other important growth sectors in Sweden as well as food sectors in e.g. Denmark and the
Netherlands when it comes to innovation? This despite the fact that the overall innovation climate in
Sweden is ranked as the best in Europe.
This study provides several answers, for example the Swedish food sector is characterized by:


small and medium sized enterprises, with few larger companies with significant research
conducted in Sweden



limited investments and low focus on R&D (research and development)



low focus on export amongst most of the companies



low degree of cooperation amongst the players within the sector



low degree of cooperation between academia and the industry

Recommendations for a newly formed collaboration arena
In 2017 the establishment of a collaboration arena for the companies and industry associations within
the Swedish food sector was initiated. This study results in the following conclusions and
recommendations for the collaboration arena.
PROFILING AS A UNITED SECTOR
The role of the arena should be to profile the food sector as a united one, gather its opinions
and bring these forward to the authorities.
Representatives from the food sector believe that they get too little attention from authorities in relation
to the size and importance of the sector.
WORK TO INCREASE THE RESEARCH AND INNOVATION SUPPORTED BY THE PUBLIC
SECTOR
The arena should coordinate the wishes of the food sector towards public institutions with
possibility to provide financing, as well as actively encourage the companies within the sector
to apply for funding.
Companies and actors within the food sector believe that they don't get enough financing from public
institutions. Public financing institutions on the other hand claim that there is funding available,
however not applied for by actors within the food sector.
FLEXIBLE FINANCING OF APPLIED RESEARCH
The companies should initially finance research programs through providing personnel and
facilities, rather than monetary funding. The government should initially take a larger part in
the monetary funding of the research projects, but over time it should even out.
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Companies within the food sector are not used to financing research as of today which makes it easier
for them to contribute with e.g. facilities compared to monetary funding. However, it is important that
the companies over time should finance the research to 50 percent.
INCREASED ENGAGEMENT IN ACADEMIC FOOD RELATED RESEARCH
The arena should coordinate the communication between the industry and academia regarding
the research needs. The arena should also try to increase the companies' engagement in the
research conducted.
The communication between the companies in the food sector and academia today is not efficient.
The companies don't engage sufficiently in research and research results, whereas the academia
doesn't communicate the results in a functioning way.
INCREASED FOCUS ON EXPORT
The arena should strive to increase the focus on export within the sector.
There is a clear connection between export and innovation, where sectors with a high net export are
more innovative. A focus on export facilitates collaboration between companies within the sector since
it implies an increased focus on the larger international market. High export also implies an increased
interest from authorities to support the sector as it provides revenue and employment opportunities.
PRODUCTIVITY IS A POTENTIAL AREA TO COLLABORATE WITHIN
The arena should focus on areas that can increase the international competitiveness of the
sector and don't provide any competitive advantage to only a single company
There is a lot of internal competition within the Swedish food sector. Therefore it is important to find
areas to collaborate within that can benefit the entire, or part of, the sector. Three areas are already
defined by the arena today: Health and taste, Circular food and Digitalization and automation. In the
countries included in this report two additional areas are common: Productivity and Food Safety.
FLEXIBLE ORGANIZATION ADAPTED FOR DIFFERENT COMPANY TYPES
The arena should be organized in such a way that the companies can focus their engagement
on the areas that are most relevant for them, and also allow for involvement of external actors
when needed.
The food sector comprises a wide variety of companies from agriculture to catering and restaurants,
and is also closely connected to sectors such as packaging and automation. It is important that
companies can engage only in the parts of the arena which is relevant for them, in a way similar to the
organization of Jernkontoret.
FINANCING OF THE COLLABORATION ARENA
The organization of the arena should be financed through existing funding from industry
associations, membership fees and governmental support.
Companies in the food sector believe that they already finance collaboration through membership fees
to their respective industry associations. In other countries and sectors, organizations similar to the
collaboration arena receive financing from the government as well as membership fees.
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The Swedish food sector compared to best practice countries
This study has been conducted by the management consultancy firm Roland Berger for The Swedish
Agency for Economic and Regional growth as a part of their assignment to support the food sector in
establishing a collaboration arena. This assignment stems from the national food strategy that was
released in June 2017. The study provides an overview of the reasons for the lack of innovation within
the food sector. It compares the Swedish food sector to more innovative and successful food sectors
in other countries as well as selected other Swedish sectors.
Comparison with other countries: Netherlands, Ireland and Denmark
The countries included in this report are the Netherlands, Ireland and Denmark. These countries are
ranked as number one, two and five respectively in the European food-focused innovation ranking. In
this ranking, Sweden ends up on place fourteen.
The food sector is one of the most important sectors in the Netherland, and the country is the world's
second largest food exporter after the US. The Netherlands is home to one of the best agricultural
universities in the world, Wageningen. This attracts scientists, funding for research projects as well as
interest from large companies within the food sector. Collaboration within the sector is conducted
according to the triple helix model which implies a close collaboration between companies, academia
and the public sector. This simplifies financing and secures the relevance of the research.
The Danish food sector is also significant, especially the meat and dairy sectors. Productivity and
automation has been central in the Danish food production for a long time. The sector has also
focused on adapting the products after the needs of the international consumers in order to encourage
export. The sector has received significant support from the Danish government and authorities in the
form of monetary contribution as well as active participation in export promoting activities such as
trade fairs. The collaboration between the companies is highly focused on involving all parties with
targeted actions towards small and medium sized companies.
The Irish food sector increased in importance significantly circa ten years ago when a target
investment was made in the sector. In 2010 a national food strategy was formulated by thirty leading
representatives from the food sector. The strategy contained concrete goals for the sector to strive
towards. In relation to this an export drive was also made which has contributed to strengthening the
sector
Comparison with other sectors: steel, forestry, automotive and life science.
The industries that have been studied in the scope of this project include steel, forestry, automotive
and life science. Within these Sweden places in the top in regards to innovation.
Collaboration in the steel sector is centered around the work done by Jernkontoret, which has
organized the research in Technology areas, allowing for flexibility in terms of involving other
companies than Jernkontoret's members.
The forestry industry views competition from other materials as a bigger threat than the competition
from players within the industry. This allows for the companies to unite and collaborate in areas
benefitting the industry as a whole.
The automotive sector collaborates mainly through the Strategic Vehicle Research and Innovation
program (FFI). The board of FFI consists of one representative from each participating company as
well as the public sector. The board sets the focus of the program and makes decisions on a general
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level, but the majority of the work takes part in the five research programs who also have the majority
of the budget.
The life science industry has recently focused around profiling the industry as one towards the
authorities. The pharmaceutical companies have joined together as the life science sector due to
previous negative publicity. The medtech companies have turned to profiling themselves as a joint
industry as opposed to subsectors of medtech. A joint profiling has helped the sector in e.g. applying
for research grants.
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2.

Bakgrund till projektet

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 teknikmogna och testar gärna nya digitala lösningar såsom appar, och 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 [1].
2013 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att undersöka möjligheter för
en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion – Konkurrenskraftsutredningen (SOU
2015:15). Konkurrenskraftsutredningen pekade på att Sverige har tappat marknadsandelar och
minskat produktionen inom jordbrukssektorn, trots de goda förutsättningar som finns. Utredningen
föreslog därför att regeringen skulle presentera ett förslag till riksdagen om en vision för en hållbar,
attraktiv och innovativ jordbruks- och trädgårdsnäring 2030 [2]. Detta var bakgrunden till den nationella
livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen den 20 juni 2017 [3].
Livsmedelsstrategin beskriver en vision som innebär att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska
vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Detta i syfte att öka
produktionen, sysselsättningen, exporten och lönsamheten samt bidra till att nå relevanta miljömål.
Visionen poängterar också att produktionsökningen bör svara mot konsumenternas efterfrågan [4] [5].
Visionen har brutits ner i ett övergripande mål och tre strategiska områden, där ett av dessa områden
är kunskap och innovation. Målet för detta område är att stödja kunskaps- och innovationssystemet,
för att på så sätt bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan, samt hållbar produktion
och konsumtion av livsmedel [5].
1

För att möjliggöra att de målen uppfylls har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att stödja och
underlätta för livsmedelssektorn att etablera en samverkansarena för samordning mellan företag och
organisationer inom livsmedelssektorn. Samverkansarenan ska ena den idag splittrade livsmedelssektorn, för att på så sätt skapa förutsättningar för förbättrad innovation och tillväxt [6].
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2.1 Samverkansarenan för livsmedelssektorn startades 2017
Arbetet inom samverkansarenan påbörjades under 2017. En styrgrupp har utsetts, med ledamöter
2
från 16 företag och branschorganisationer inom den svenska livsmedelssektorn. Styrgruppens
ordförande är Per Arfvidsson (Vice VD Lantmännen). Totalt har cirka 50 företag skrivit under
samverkansarenans avsiktsförklaring. Samverkansarenans styrgrupp har identifierat tre tematiska
områden som genom samverkan kan öka produktivitet och innovation i sektorn: Hälsa och smak,
Cirkulär mat och Digitalisering och automation [7].
Samverkansarenan ska bidra till att öka innovationskapaciteten i livsmedelssektorn och säkra en
långsiktig kompetensförsörjning. Syftet med detta är att öka konkurrenskraften för företag i livsmedelssektorn. Inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag, ska styrgruppen tillsammans med företag och
organisationer från livsmedelssektorn identifiera vad samverkansarenan kan åstadkomma, och
bedöma inom vilka områden denna bör vara verksam samt hur samverkan med andra och
närliggande branscher kan utvecklas. Detta inbegriper även företagens samverkan med universitet
och forskningsinstitut [6]. För att utreda detta upphandlades Roland Berger för att genomföra en studie
av hur andra framgångsrika länder och industrier har organiserat sig och vad de har uppnått.

PROJEKTETS OMFATTNING


Utreda orsakerna till den bristande samverkan och innovationskapaciteten i
livsmedelssektorn.



Analysera hur samverkan fungerar i relevanta jämförelseländer och sektorer i
Sverige, och utreda vilka lärdomar som kan dras därifrån.



Ge behovsanpassat analysstöd till de tre tematiska områdena



Identifiera ytterligare strategiska områden som samverkansarenan bör
fokusera på.

2.2 Metod
Projektet har genomförts under en period på 14 veckor under februari till maj 2018. Första delen av
projektet bestod av datainsamling via både skrivbordsanalyser och intervjuer. I samband med detta
konkretiserades även inledande analyser. Projektets andra del bestod av att färdigställa mer kompletta
analyser och skriva denna rapport.
Inom ramen för projektet har livsmedelssektorer i tre olika länder studerat samt fyra svenska industrisektorer. De länder som valdes har en framgångsrik livsmedelssektor där innovation och samarbeten
är centralt. De industrier som valdes är också de framgångsrika, med samarbeten som livsmedelssektorn kan lära sig av.
Arbetet har innefattat analys av befintligt material inom området, såsom undersökningar utförda av
regeringen, rapporter, hemsidor och statistikdatabaser.

2

Styrgruppen består av ledamöter från Lantmännen, Arla, Orkla, Oatly, Hk Scan, Lyckeby Culinar,
Fazer, Axfood, Ica, Livsmedelsföretagen, Svensk dagligvaruhandel, Visita, LRF, Sveriges ingenjörer,
Menigo och Tillväxtverket.
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Inom projektet har ett omfattande intervjuprogram genomförts med intressenter från den svenska
livsmedelssektorn, myndigheter och offentliga finansiärer. Intervjuprogrammet har även inkluderat
personer från de valda jämförelseländerna och jämförelsesektorerna. Hela listan återfinns i slutet av
rapporten.

2.3

Ord och begrepp i rapporten

Livsmedelsvärdekedjan innefattar företag inom primärproduktion, förädling, detaljhandel, restaurang
och storhushåll. Med begreppet livsmedelsindustri avses ofta endast företagen inom förädlingssteget.
Därför har begreppet livsmedelssektor valt att användas när alla företagen i livsmedelsvärdekedjan
åsyftas. Även begreppet livsmedelsvärdekedjan används i detta syfte.
Inom andra industrigrenar än livsmedel används dock begreppet industri att för att betrakta alla företag
inom den industrin, exempelvis skogsindustrin, fordonsindustrin och så vidare. Även bransch används
i detta syfte.
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3.

Innovationskapacitet inom livsmedelssektorn

För att kunna utreda orsakerna till den bristande samverkan och innovationskapaciteten i livsmedelssektorn krävs en inledande analys av innovationskapaciteten i sektorn idag, samt en jämförelse med
andra länder och industrier.

3.1 Sverige högt i innovationsrankning, men lågt inom livsmedel
Sverige är ett höginnovativt land. Det finns inget entydigt sätt att mäta innovationsförmågan i olika
länder och industrier, men denna studie tar utgångspunkt i Bloombergs innovationsindex. Bloomberg
rankar årligen världens länders innovationsförmåga baserat på sju faktorer: FoU-intensitet, värdeaddering från produktion, produktivitet, teknologinivå, högre utbildning, antal forskare och patentaktivitet. 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 (Figur
2) [8].
Med utgångspunkt från samma faktorer nedbrutna på en sektornivå kan branschspecifika innovationsindex skapas. Enligt dessa visar det sig att Sverige hamnar i topp i Europa inom flera av Sveriges
kärnsektorer. Till exempel hamnar Sverige på en andraplats inom stål-, skogs- och fordonsindustrin,
efter Österrike, Finland respektive Tyskland.
Inom livsmedel hamnade Sverige däremot först på plats 14 i Europa (Figur 3), långt efter många av de
länder som Sverige ofta jämför sig med. De faktorer som Sverige presterar sämst inom är högre
utbildning och värdeaddering från produktion. Sett till Bloombergs totala rankning presterar länder med
ett sämre innovationsklimat också sämre på de parametrarna. Länder med riktade innovationssatsningar, via exempelvis skattereduktioner eller offentligt finansierad forskning, presterar däremot
högre inom dessa faktorer [8].
Sveriges samt jämförelseländernas placering inom de analyserade sektorerna återfinns i Figur 1. En
beskrivning av metoden som har använts för uträkningen återfinns i Appendix I.

Figur 1. Sveriges, Danmarks Irland och Nederländernas innovationsranking inom stål, skog, fordon, lifescience och livsmedel, samt totalen [8] [65] [66]
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Figur 2. Bloombergs innovationsranking 2018 [8]

Figur 3. Livsmedelsfokuserad innovationsranking 2016
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3.2 Orsaker till bristande innovation i Sveriges livsmedelssektor
Det finns ett flertal faktorer som alla bidrar till den bristande innovationsgraden i Sverige. Ett flertal
nämns i livsmedelsföretagens rapport "Livsmedelsföretagens inspel till regeringens proposition 2016
för högre utbildning, forskning och innovation" [1] samt i den strategiska forsknings- och innovationsagendan för livsmedelskedjan "Attraktiv och hållbar mat för hälsa" [9]. Efter intervjuer med intressenter
inom livsmedelssektorerna i Sverige och de tre jämförelseländerna har sex grundläggande faktorer
kunnat urskiljas (Figur 4).
SPLITTRAD FÖRETAGSSTRUKTUR MED MÅNGA MINDRE FÖRETAG
Företagsstrukturen inom livsmedelssektorn är splittrad. Sektorn kategoriseras av ett stort antal företag
där de flesta är små till medelstora. År 2017 hade 78 procent av de svenska livsmedelsföretagen
mindre än 20 anställda [10]. De relativt få stora företag som finns i Sverige är ofta utlandsägda, och
har därmed både sitt huvudkontor och det mesta av sin FoU-avdelning i andra länder. Bara två av de
tio största livsmedelsföretagen i Sverige har en svensk ägare [11],
Livsmedelssektorn är bredare än många andra industrisektorer i två avseenden. Dels så innefattar
livsmedelssektorn hela värdekedjan från primärproduktion till konsument, dels så innefattar den ett
brett antal produktkategorier med delvis helt separata värdekedjor – jämför exempelvis kött och
läskedryck. Detta leder till att det finns en begränsad överlappning mellan produkt- och processteknologier vilket gör det svårt för sektorn att finna gemensamma utmaningar att samarbeta kring.

Figur 4. Översikt över orsakerna till bristande innovation
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Figur 5. FoU-investeringar i olika länder och sektorer, genomsnitt 2011–2016

LÅGT FOKUS PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU)
Den svenska livsmedelskedjan har ett lågt fokus på FoU (forskning och utveckling) jämfört med både
andra branscher och andra länder. Detta beror till viss del på att livsmedelssektorn historiskt har varit
förknippad med trygghet och utveckling av befintliga produkter snarare än innovation. Det låga FoUfokuset har i sin tur lett till bristande finansiering, både från företagen och från offentlig sektor (Figur 5,
6).
Det finns en investeringsovana inom livsmedelssektorn idag (figur 5) 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. Det framgår också att sektorn har haft svårt att ta till sig den
basforskning som finns [2].

NATIONELLT FOKUS OCH BEGRÄNSAD EXPORT
Den svenska livsmedelssektorn har historiskt sett fokuserat på den inhemska marknaden och
konsumenterna istället för på den internationella exportmarknaden [2] [12]. Detta har lett till
konkurrens om en liten och begränsad kundbas. Konkurrensen på den svenska marknaden har
dessutom ökat i takt med att importen har ökat [9].
Eftersom fokus har varit på den inhemska marknaden har låg tonvikt lagts vid att anpassa och utnyttja
de svenska mervärdena och produkterna för den internationella efterfrågan.

UTBUDSORIENTERING I STÄLLET FÖR EFTERFRÅGESTYRD PRODUKTION
Representanter från alla delar av livsmedelssektorn samt akademin anser att den innovation som
hittills har skett inom svensk livsmedelssektor har i huvudsak varit utbudsdriven, genomförts stegvis
och präglats av lågt risktagande snarare än efterfrågedriven och omvälvande. Det har varit ett
bristande fokus på slutkonsumenten och dennes efterfrågan, och produkter har utvecklats utan en
tydlig tanke om vem som är konsumenten.
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AKADEMINS LIVSMEDELSFORSKNING SPLITTRAD
Akademisk livsmedelsforskning i Sverige är splittrad och sker på många olika ställen runt om i landet
[9]. Det är låg grad av koordinering mellan forskning på olika universitet och det är svårt att få en
överblick över vilka universitet som arbetar med vilken typ av forskning. En viss koordinering sker
genom Food Science Sweden (FSS) [13], men det arbetet är fortfarande i ett initialt skede.

LÅG UTHÅLLIGHET I TIDIGARE INITIATIV
Flera initiativ har tagits för att öka innovationsgraden inom sektorn [9], men uthålligheten är låg från
både näringen, myndigheter och akademin. De försök som har gjorts att ena sektorn och öka
finansieringsgraden har ofta avslutats på grund av finansieringsbrist och inte lett till vidare arbete.
Exempel på detta är forskningsprogrammet TvärLivs, samt försöket att få till ett strategiskt
innovations-program hos Vinnova. Inom akademin ser man 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. [14].
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 [2]. 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 (Figur 6).

Figur 6. Vinnovas investeringar per behovsområde
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Figur 7. Innovationsindex i förhållande till nettoexport (livsmedel)

3.3 Relationen mellan innovation och export
Länder med hög innovationsförmåga inom livsmedelssektorn har ett tydligt fokus på export. Detta kan
styrkas genom sambandet mellan innovationsindex och nettoexport (Figur 7).
En hög export ökar intresset från myndigheter då export gynnar landet som helhet. I Nederländerna,
Danmark och Irland tar myndigheter en stark roll i utvecklandet av livsmedelssektorn. Nederländerna
har länge prioriterat livsmedelssektorn och den betraktas som en av landets främsta sektorer [15].
2015–2018 gjorde den danska regeringen en riktad satsning på export av ekologiska livsmedel där de
satsade 4,5 miljoner euro, samarbetade med internationella ambassader och deltog på mässor [16].
Irland har sedan 1994 marknadsfört irländska livsmedel internationellt via organisationen Board Bia
[17].
Ett fokus på export ger en möjlighet för sektorn att enas, även för direkt konkurrerande företag, och
satsa på utveckling av hela eller delar av sektorn. Export innebär nämligen att den potentiella
marknaden blir så pass mycket större, med följd att företagen kan växa trots konkurrens om den
inhemska marknaden. Ett exempel på detta återfinns i Irland där två innovationssamarbeten har inletts
inom mejerisektorn och ytterligare ett inom köttindustrin. De håller även på att utveckla fler
samarbeten för bland annat företag som tillverkar färdigmat. [18]
SLUTSATSER


Det finns en korrelation mellan export och innovation där högre export ger
högre innovation.



Hög export ger en större totalmarknad vilket ökar möjligheterna att
samverka trots konkurrens på den interna marknaden.



Hög export ökar intresset från myndigheter.
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4.

Innovationssamarbeten i andra länder

Nederländerna, Irland och Danmark valdes som jämförelseländer för den här studien, bland annat på
grund av att de är bland de mest innovativa länderna inom livsmedelssektorn i Europa. I innovationsrankingen hamnar de på första, andra, respektive femte plats (Figur 3). De är dessutom relativt lika
Sverige i fråga om både storlek och klimat. Därför kan det vara intressant att försöka dra lärdom
därifrån.
Irland är särskilt intressant att jämföra med då deras livsmedelssektor har växt markant de senaste
åren, både i termer av export och värdeaddering inom sektorn. Detta har till stor del berott på riktade
exportsatsningar via de gemensamma livsmedelsstrategierna Food Harvest 2020 samt Food Wise
2025 [19].
I figur 8 återfinns en översikt av livsmedelssektorerna i dessa länder. Vad som kan ses är att
livsmedelssektorn är markant mindre i Sverige än i de övriga jämförelseländerna.

Figur 8. Översikt av livsmedelssektorerna i Sverige, Nederländerna, Danmark och Irland. Diverse ätbara
produkter samt ingredienser inkluderar: ingredienser till livsmedelsindustrin, såser, konserver mm.
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4.1

Nederländerna
Livsmedelssektorn har en stark position i Nederländerna. Sektorns storlek,
förmågan att samarbeta samt det starka akademiska fästet har bidragit till
att den är högt prioriterad av myndigheter och departement. Även stora
internationella livsmedelsföretag har lagt sin FoU avdelning i
Nederländerna [20] [21].

Nederländerna är starka både inom primärproduktion samt livsmedelsförädling. Åtta av de tjugofem
största företagen i landet är verksamma inom livsmedelsförädling [21].
Tabell 1. Livsmedelsförädling i Nederländerna 2016 [22]

Faktor

Storlek

Omsättning livsmedelsförädling

EUR 72 md

Andel av landets BNP

11%

Förädlingsvärde

EUR 98 md

Andel av landets totala förädlingsvärde

7%

Antal anställda

271 000 (660 000 )

Andel av antal sysselsatta i landet

4% (9% )

4.1.1

3

3

Goda historiska förutsättningar och gynnsamt klimat
Livsmedelssektorn har länge varit en av de större sektorerna i Nederländerna. Den har sitt
ursprung ur de goda förutsättningar som finns för livsmedelsproduktion, så som bra
jordmåner samt ett gynnsamt klimat [21]. Nederländerna har även haft flera strukturella
fördelar, såsom hamnen i Rotterdam som har bidragit till exportmöjligheter [23].

4.1.2

Omfattande livsmedelsexport
Nederländerna är idag världens näst största livsmedelsexportör (endast USA är större) [24]
och landet har en positiv nettoexport inom nästan alla livsmedelskategorier. De största
exportkategorierna är grönsaker, animalier (främst fågel) och mejeri [24] [22].

Att Nederländerna har en positiv nettoexport även inom kategorier som inte odlas i Nederländerna,
såsom exempelvis kaffe och te, beror på hamnen i Rotterdam. Hamnen fungerar som en inkörsport för
många livsmedel till Europa, dessa exporteras antingen vidare direkt eller processas i Nederländerna.
De livsmedel som förädlas i landet bidrar till den positiva nettoexporten [23].
Nederländernas livsmedelsexport ökar mest i segmenten diverse ätbara produkter och ingredienser,
samt drycker. Övriga kategorier växer i en takt som ungefär motsvarar inflationen (Figur 9). Exporten

3

Inkluderat grossist, detaljhandel samt HORECA segmentet
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till Oceanien och Asien ökar mest, medan exporten till övriga Europa har en lägre tillväxttakt, även där
i linje med inflationen [25]. Mer detaljerad information om livsmedelsexporten i Nederländerna
återfinns i Appendix II.

Figur 9. Nettoexport av livsmedel i Nederländerna 2016

4.1.3

Forskningsklimatet – gynnsam koncentration runt jordbruksuniversitet

Den livsmedelsrelaterade forskningen i Nederländerna är till stor del centrerad runt
Wageningen och Wageningens universitet, som är rankat som ett av världens främsta
jordbruksuniversitet. Forskningen inom livsmedel har främst sprungit ur primär-produktionen. I
takt med att marken i Nederländerna blivit fullt utnyttjad har nya innovationer krävts för att bättre kunna
bruka marken och öka produktionen utan att expandera geografiskt [21].
Wageningens universitet har över 12 000 studenter inom områdena livsmedelsproduktion, hälsosam
mat och mat i kombination med livsstil. I takt med att antal forskare och därmed även kompetensen
har ökat i Wageningen har även flera andra forskningsorganisationer sökt sig till området och
Wageningen är numera hem för nästan all livsmedelsrelaterad forskning i Nederländerna [26].
Flera av världens största livsmedelsföretag har lokaliserat sina FoU-anläggningar i Nederländerna,
mycket på grund av den kompetens som finns i Wageningen. Exempel på företag med FoUanläggningar i Nederländerna är Unilever, Friesland Campina, Heinz, Monsanto, Mead Johnson,
ConAgra, Mars, Danone m.fl. [27] Detta bidrar till en positiv utveckling för området, eftersom det blir
ännu mer attraktivt för livsmedelsforskare att bosätta sig i Nederländerna på grund av tillgången till
både intressanta jobb och finansiering för forskningsprojekt.
Det finns även framstående privata forskningsanläggningar i Nederländerna. En viktig aktör är Nizo,
ett världsledande privat företag som hyr ut forskningsanläggningar för mat och hälsa. Nizo grundades
1948 av den holländska mejerinäringen med fokus på processoptimering. De är ledande inom mejeriforskning och har bland annat bidragit till framställningen av flera kända holländska ostsorter. Från
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2009 ägs dock Nizo inte längre av mejerinäringen, och har därmed haft möjlighet att utvecklas mot
andra segment. Nizo har idag ett fokus på produktutveckling och hållbarhet [28].

4.1.4

Breda innovationssamarbeten enligt starkt rotad modell
Det finns flera exempel på innovationssamarbeten i Nederländerna, som inkluderar hela
livsmedelssektorn eller delar av den. En detaljerad beskrivning av de samarbeten som har
studerats återfinns i Appendix II.

Gemensamt för samarbetena inom livsmedelssektorn är att de sker enligt trippelhelix-principen, i
Nederländerna även kallat för "Den gyllene triangeln", vilket innebär att ett nära samarbete sker
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor [21]. Detta sätt att arbeta är starkt rotat i den
nederländska kulturen och något som återfinns även i andra sektorer, bland annat inom
Nederländernas så kallade Top Sectors [29]. Trippelhelix-modellen förenklar finansieringen och säkrar
relevans och inriktning på de forskningsprojekt som bedrivs [29].
Samarbetsorganisationer i Nederländerna fokuserar på breda områden som är övergripande för hela
sektorn och därmed inkluderar alla aktörer inom livsmedelssektorn. Exempel på områden är hälsa,
hållbarhet, automation, produktivitet och livsmedelssäkerhet [30]. Dessa områden tjänar ofta på
samarbete. Dels eftersom områdena kräver stor finansiering, vilket gör det svårt för ett företag att
satsa individuellt, dels eftersom de ofta ger lösningar som är icke patenterbara och som hela industrin
kan dra nytta av.
I samarbetsorganisationerna sker merparten av arbetet inom forskningsområdena medan ledningen
har som roll att koordinera och prioritera mellan dessa. Ledningen har alltså inte som roll att detaljstyra
forskningsprojekten [30] [15].

SLUTSATSER


Livsmedelssektorn härstammar från historiskt gynnsamma faktorer såsom
bra klimat och jordmån.



Nederländerna är världens nästa största livsmedelsexportör.



Den livsmedelsrelaterade forskningen är centrerad till Wageningens
universitet. Den starka kompetens som finns där har dragit till sig
ytterligare forskningsprojekt och finansiering. Detta skapar en attraktiv
miljö för forskare som alltså gärna arbetar där.



Samarbeten inom livsmedelssektorn sker enligt trippelhelix-modellen,
vilket innebär ett nära samarbete mellan företag, akademi och offentlig
sektor.



Samarbetsorganisationer fokuserar på övergripande områden som är
gemensamma för hela sektorn.
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4.2 Danmark
Livsmedelssektorn är en betydande sektor i Danmark och ses allmänt
som en av landets kärnsektorer. Ursprungligen beror detta till stor del på
historiska förutsättningar så som bra jordmåner och ett gynnsamt klimat,
men sektorn har även fått ett starkt stöd från offentlig sektor i form av
både stöttning i exportsatsningar och monetärt stöd [16] [31] [32].
Produktivitet har alltid varit ett centralt begrepp inom livsmedelssektorn i Danmark. Mycket tid, kraft
och innovationskapacitet har lagts på att öka produktionen och anpassa produkterna efter kundernas
behov [33].
Tabell 2 Livsmedelsförädling i Danmark 2016 [34]

Faktor

Storlek

Omsättning livsmedelsförädling

DKK 209 md

Andel av landets BNP

6%

Förädlingsvärde

DKK 42 md

Andel av landets totala förädlingsvärde

2,5%

Antal anställda

124 000

Andel av antal sysselsatta i landet

5%

4.2.1

Goda historiska förutsättningar – fokus på animalier och mejeri
Danmark har goda förutsättningar för jordbruk med ett öppet landskap, bördig jord och
mycket nederbörd. Drygt 61 procent av landets areal ägnas åt odling. Jordbruket lämpar sig
dock bäst för odling av enklare grödor som används till djurfoder. Detta har lett till en
naturlig satsning på animalie- och mejerisektorerna [31] [35].

Utöver den starka animalie- och mejerinäringen står Danmark för cirka 15 procent av den globala
marknaden för ingredienser till livsmedelsindustrin. Inom ingredienser finns två ledande företag i
Danmark: Chr. Hansen och DuPont (tidigare Danisco). Danmark har inga särskilda förutsättningar
som har bidragit till landets starka position inom ingredienser. De har däremot satsat på att behålla
industrin i landet och gett den förutsättningar för tillväxt [31] [36].

4.2.2

Stort exportfokus inom danskt livsmedel
Den danska livsmedelssektorn har haft ett stort exportfokus under en längre tid. 2017
svarade livsmedelssektorn för 17 procent av Danmarks totala export. Om man inkluderar
biobaserade produkter och agroteknologi blir det hela 28 procent [31].

Livsmedelssektorn anses vara en kärnsektor i Danmark, och stort fokus har lagts på att främja
exportverksamheten från offentligt håll för att säkerställa att industrin kan fortsätta att växa. Detta har
bland annat skett via deltagande i internationella delegationer och handelsresor. Myndigheter och
kungligheter bjuder frekvent in sektorn att delta vid sådana tillfällen [16].
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Danmark var även en pionjär inom Europa med att etablera handelsavtal med Kina. Detta gjordes på
initiativ av medlemsföretagen i Lantbrug & Fødevarer, som med gemensamma resurser utredde
efterfrågan och underlättade genomförandet [37].
För att främja exporten har Danmark under lång tid fokuserat på internationella behov och mervärden.
Den danska livsmedelssektorn har anpassat sina produkter efter de internationella mervärdena
snarare än att försöka sälja danska mervärden internationellt. Exempelvis har de anpassat fetthalten i
bacon efter preferenserna i Storbritannien och experimenterat med utfodringen av grisar för att kunna
erbjuda önskad fetthalt. Detta sätt att arbeta har skapat en bredd av produkter som tilltalar olika
marknader [33].

Figur 10. Nettoexport av livsmedel i Danmark

Den danska livsmedelsexporten är som störst inom animalier, mejeri och ingredienser (Figur 10). Den
enskilt största exportmarknaden är Tyskland, men exporten till Asien har ökat markant de senaste
åren, främst drivet av tillväxten i Kina [34]. Mer detaljerad information angående livsmedelsexporten i
Danmark återfinns i Appendix III.

4.2.3

Forskningsklimatet – koordinerad forskning och innovationshubb

Fyra av fem danska universitet arbetar med livsmedelsforskning. Forskningen är centrerad till
Aarhus och Köpenhamn och sker främst koordinerat mellan dessa två universitet. Även
universitetet i Aalborg har valt att lokalisera sin livsmedelsrelaterade forskning i Köpenhamn. I
Köpenhamn ligger Danmarks tekniska universitet som är involverad i forskning gällande frågor som rör
produktionsutrustning och effektivitet [38].
Utöver den akademiska forskningen i Aarhus har en innovationshubb vid namnet Agro Food Park
utvecklats där. Flera livsmedelsföretag har lokaliserat sina FoU-avdelningar i Agro Food Park, bland
annat så valde Arla att öppna sitt eget innovationscentrum på 45 000 kvadratmeter i anslutning till
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innovationshubben. Idag inkluderar Agro Food Park över 75 verksamheter varav en tredjedel är startups. De bedriver nära samarbete med Köpenhamns och Aarhus universitet [39].
Den livsmedelsrelaterade forskningen i Danmark kretsar kring basforskning och sektorsövergripande
områden som exempelvis hållbarhet, hälsa och produktivitet. Forskningen sker i nära samarbete med
näringen då universiteten ser ett egenintresse i att kunna patentera och kommersialisera sina
lösningar. Universiteten har därför inrättat transit-avdelningar vars uppgift är att driva kontakten mellan
forskare och näringen. [38]

4.2.4

Innovationssamarbeten med exportfokus
Det finns flera sektorsöverskridande samarbetsorganisationer i Danmark. Även dessa arbetar
till stor del med exportfrågor [40]. En detaljerad beskrivning av de samarbeten som har
studerats återfinns i Appendix III.

Danmark har en tradition av kooperativföretag inom livsmedelssektorn. Detta kan bland annat ses
inom kött- och mejerinäringen. Kooperativstrukturen har bidragit till en transparens mellan primärproduktionen och förädlingsindustrin och ett ökat samarbete mellan bönderna [35] [38]. Detta tros
delvis ligga till grund för sektorns egna initiativ till samarbeten sinsemellan.
Samarbetsorganisationerna inom den danska livsmedelssektorn lägger ofta stort fokus på de mindre
spelarna som ofta varken har tid eller resurser att avsätta till samarbeten. Genom att fokusera på
områden som är aktuella för dessa spelare ökar möjligheten för engagemang från deras sida. De
större spelarna får mindre direkt nytta av arbetet i organisationerna, men får istället kontakt med och
tillgång till de små spelarna som ofta är mer innovativa och befinner sig i framkant av utvecklingen
[41].
SLUTSATSER


Livsmedelssektorn är en av de största sektorerna i Danmark och fokuserar
främst på animalie- och mejeriproduktion.



Produktion har alltid varit centralt i den danska livsmedelssektorn och fokus
har lagts på att öka produktiviteten i sektorn.



För att främja exporten har livsmedelssektorn anpassat produkterna till
exportmarknaden enligt den utländska konsumentens önskemål.



Forskning sker koordinerat mellan Aarhus och Köpenhamn. Även
Köpenhamns tekniska universitet är involverat i frågor avseende exempelvis
produktivitet.



Samarbeten inom sektorn involverar de små spelarna med hjälp av bland
annat riktade aktiveter mot dessa.
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4.3 Irland
Livsmedelssektorn har kommit att få en stor betydelse i Irland under de
senaste tio åren på grund av den satsning som Irland har gjort på export
och internationell marknadsföring av irländska livsmedel. Livsmedelssektorn är idag en av Irlands viktigaste sektorer och svarar för 10 procent
av landets totala BNP [19].
Tabell 3. Livsmedelsförädling i Irland 2016 [42]

Faktor

Storlek

Omsättning livsmedelsförädling

EUR 28 md

Andel av landets BNP

10%

Förädlingsvärde

EUR 13 md

Andel av landets totala förädlingsvärde

6%

Antal anställda

230 000

Andel av antal sysselsatta i landet

10%

4.3.1

Goda historiska förutsättningar – och kraftig nysatsning
Klimatet i Irland lämpar sig väl för odling av gräs. Hela 81 procent av landets jordbruksareal
är gräsodling. Detta medför bra förutsättningar för bete och därmed animalie- och mejeriproduktion. Gårdarna på Irland är små och idag finns det totalt cirka 140 000 gårdar på
Irland, vilket innebär att jordbruket står för en stor del av sysselsättningen i glesbygden [43].

Trots de goda förutsättningarna var livsmedelssektorn inte speciellt stor tills för cirka tio år sedan då
Irland, i samband med finanskrisen som drabbade landet hårt, bestämde sig för att göra en riktad
satsning på livsmedelssektorn. Satsningen på livsmedelssektorn sågs som ett sätt att ta landet ur den
ekonomiska krisen och samtidigt säkerställa sysselsättningen på landsbygden [19] [44].
Under ledning av landets jordbruksminister tog Irland år 2010, tillsammans med cirka 30
representanter från näringen, fram en gemensam livsmedelsstrategi, Food Harvest 2020 [45], som
inkluderade alla delar av livsmedelssektorn. Strategin byggde på tidigare analyser från livsmedelssektorn och innehöll en detaljerad handlingsplan med tydliga mål och beskrivningar av vad sektorn
skulle sträva mot. Efter att strategin tagits fram följde en implementeringsfas ledd av jordbruksministeriet [44].

4.3.2

Kraftigt ökande export
Irland har ökat exporten av livsmedel markant de senaste åren. Det som framförallt är
utmärkande är att de har uppnått en stark tillväxt inom i princip alla livsmedelssegment
(Figur 11). Enligt den senaste livsmedelsstrategin, Food Wise 2025, ämnar Irland öka sin
export med ytterligare 85 procent till totalt EUR 19 md år 2025 [19].
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Exportsatsningen drivs av Board Bia som ansvarar för internationell marknadsföring av irländska
livsmedel. De deltar bland annat på internationella mässor och handelsresor till framförallt Kina och
Asien [17].

Figur 11. Nettoexport av livsmedel i Irland

Nästan 40 procent av Irlands export går idag till Storbritannien, och riskerar därmed att påverkas av
Brexit. Irland har valt att tackla detta genom en satsning på ökad export till Kina samt Nordamerika
[46]. Mer detaljerad information angående livsmedelsexporten i Irland återfinns i Appendix IV.

4.3.3

Forskningsklimatet – stort statligt stöd

Livsmedelsrelaterad forskning i Irland sker på flera av dess universitet samt i separata
institut. De främsta instituten är Teagasc, University College Dublin, University Cork College
och University Limerick [47]. Teagasc (Agriculture and Food Development authority) är en
myndighet vars roll är att tillhandahålla forskning och utbildning inom jordbruk och livsmedelsindustrin.
Den livsmedelsrelaterade forskningen sker på sju olika forskningsanläggningar i Irland och innefattar
300 forskningsprojekt som genomförs av totalt 500 anställda. För att nå ut med forskningsresultaten till
livsmedelsföretagen har Teagasc transit-avdelningar vars roll är att kommunicera resultaten till
livsmedelsföretagen [48].
Irlands regering finansierar i hög grad forskning och utveckling inom livsmedelssektorn (Figur 12).
11,7 procent av den irländska regeringens FoU-investeringar går direkt till livsmedelssektorn. Utöver
detta så kan livsmedelssektorn indirekt få finansiering från andra offentliga organisationer så som IDA
Ireland och Enterprise Ireland, som tillsammans delfinansierar teknologicentrum varav några är riktade
till företag i livsmedelssektorn [18].
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Figur 12. Irländska regeringens FoU-investeringar 2014 [miljoner euro]

Den livsmedelsrelaterade forskningen sker i nära samarbete med offentlig sektor och näringen i de fall
där samfinansiering av projekten sker [47]. Offentlig sektor delfinansierar projekt under förutsättning
att det är en tillräckligt hög grad av basforskning samt att flera parter från näringen är involverade.
Över tid så uppgår finansieringen från offentlig sektor till maximalt 50 procent men för att uppmuntra
samverkan har man gjort det möjligt att få högre finansiering i början av ett projekt. För projekt med
hög grad av basforskning är det även möjligt att få ökad statlig finansiering [18].

4.3.4

Statligt initierade innovationssamarbeten
I samband med utvecklandet av Food Harvest-strategin initierades även flera samarbeten,
varav i stort sett alla på begäran av Jordbruksdepartementet, antingen genom Board Bia eller
Enterprise Ireland. Trots att samarbetena har påbörjats på initiativ av offentlig sektor har de
varit förankrade i näringen, vilket har bidragit till den stora acceptansen [44].

Origin Green grundades 2012 med målet att göra den irländska livsmedelssektorn mer miljövänlig.
Organisationen grundades av Board Bia mot bakgrund av att man ansåg att miljöfrågorna skulle vara
nyckeln i att göra den irländska livsmedelssektorn världsledande inom livsmedelsproduktion. Origin
Green utvärderar koldioxidutsläppen från de irländska livsmedelsföretagen och har under åren
utvecklats från att endast rikta sig mot delar av primärproduktionen till att nu inkludera i stort sett alla
delar av livsmedelsvärdekedjan [49].
I Irland återfinns även exempel på samarbetsorganisationer som inkluderar endast vissa delar av
livsmedelssektorn och fokuserar på projekt som är gemensamma för dessa. Exempelvis återfinns två
olika samarbetsorganisationer inom mejerisektorn där det ena forskar kring folkhälsa relaterat till
mejeriprodukter och det andra har fokus på produktivitetsökning. Dessa delfinansieras från offentligt
håll via Enterprise Ireland och IDA, men finansieringen kommer indirekt från jordbruksdepartementet
[18]. En detaljerad beskrivning av de samarbeten som har studerats återfinns i Appendix IV.
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SLUTSATSER


Irland har byggt upp stora delar av sin livsmedelssektor under de senaste
tio åren.



Detta var möjligt på grund av det starka stöd den fick från offentlig sektor
både avseende finansiering och engagemang via exponering på
exempelvis mässor.



Exporten, framförallt till Storbritannien, har varit en av de främsta orsakerna
till att sektorn har lyckats växa så snabbt.



Genom att fokusera på export och samverka om frågor som styrker hela
sektorn gentemot utlandet har man lyckats ena sektorn, till och med direkta
konkurrenter.
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5.

Innovationssamarbeten i
andra sektorer

Det är även relevant att jämföra livsmedelssektorn med
andra stora sektorer i Sverige för att förstå hur de har
uppnått ett innovativt klimat med svenska grundförutsättningar.
En faktor som skiljer livsmedelssektorn från andra
sektorer är att den innefattar hela värdekedjan "från jord
till bord" medan många andra sektorer enbart innefattar
förädlingssteget. Det kommer därför att vara skillnader i
hur samarbete går till då det även måste ske horisontellt
i kedjan.
Tabell 4. FoU-investeringar i olika sektorer i Sverige 2016

Andel av
BNP

Andel av
sektorns
omsättning

Life-science

0.22%

11,7%

Stål

0.05%

1,6%

Skog

0.04%

3,1%

Fordon

0.22%

2,6%

Livsmedel

0.01%

0,2%
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5.1 Life-science-sektorn
Det är naturligt att jämföra livsmedelssektorn med life-science då de anses vara nära relaterade. Båda
har en koppling till hälsa och båda karaktäriseras också av att många små till medelstora företag är
verksamma i sektorn. Det finns dock ett flertal skillnader mellan sektorerna som gör att de inte är helt
jämförbara. Life-science-sektorn härstammar från forskning och har en vana av att investera i FoU, en
vana som inte finns inom livsmedelssektorn idag. Ett mindre nystartat life-science-företag kommer att
ha en betydligt längre initial forskningsfas jämfört med ett livsmedelsföretag och är alltså redan från
början inställt på att det krävs investeringar. En ytterligare skillnad är att det finns fler större bolag som
är aktiva inom den svenska life-science-sektorn, jämfört med i livsmedelssektorn [11].
Sverige har de senaste åren tappat position inom läkemedelsforskning trots goda grundförutsättningar. Detta är något som branschorganisationen LIF arbetar med att vända genom att skapa
en långsiktig nationell strategisk satsning på vård [50].

5.1.1

Samarbeten inom life-science – profilering under ny etikett

Samarbetet inom life-science i Sverige drivs främst av branschorganisationerna LIF, Sweden BIO och
Swedish Medtech. De representerar tre olika typer av medlemmar – stora och små läkemedelsföretag
samt medicinteknikföretag – men har ett tätt samarbete kring frågor som rör hela life-science-sektorn
[51] [52] [53].
De senaste åren har LIF jobbat för en profilering av läkemedelsföretagen under en gemensam lifescience-etikett för att komma runt problemet med den negativa klang som läkemedelsindustrin har fått.
Genom en profilering under life-science bör sektorn ha lättare att få stöd från offentlig sektor [54].
På ett liknande sätt har Swedish Medtech arbetat för att stärka medicinteknikbranschen och profilera
den som en gemensam bransch. Medicinteknikföretagen har tidigare varit splittrade och sett sig själv
som en del av en undergrupp till medicinteknik (röntgen, hjälpmedel och så vidare). Genom att ena
branschen har sektorn ökat synliggörandet och fått en enad bild av vad sektorn gemensamt vill uppnå.
Detta har varit en nyckelfaktor i arbetet med att få till stånd ett strategiskt innovationsprogram hos
Vinnova [55].

SLUTSATSER


Life-science-sektorn har lyckats profilera om sektorn – både
läkemedelsföretagen och företagen inom medicinteknik.



Detta har inneburit ökat fokus från myndigheter och departement vilket har
lett till ökad finansiering.
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5.2 Stålindustrin
Stålindustrin har länge varit en av Sveriges kärnsektorer och svarar idag för 6 procent av den totala
exporten. Sektorn har under åren genomgått flera kriser, som bland annat haft koppling till sänkta
råvarupriser. Stålindustrin har dock klarat sig tack vare ett starkt samarbete inom sektorn och en vilja
att behålla den inom landet [56].

5.2.1

Jernkontoret – anrik branschorganisation med flexibelt deltagande

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Jernkontoret grundades 1744 och har
sedan dess varit den organisation som har haft huvudansvaret för samarbetet inom stålindustrin. Dess
uppdrag är att tillvarata stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för
stålindustrins verksamhet i Sverige. Organisationen företräder stålindustrin i frågor som rör bland
annat handelspolitik, energi och klimat, miljö, forskning och utbildning [57].
Jernkontoret har organiserat innovationsprojekt i ett antal teknikområden (Figur 13) på ett sätt som
skapar stor flexibilitet avseende deltagande och fokus. Inom Jernkontoret finns idag 17 olika teknikområden, där varje företag har möjlighet att välja vilka de vill delta i, och därmed även finansiera. Inom
teknikområdena drivs sedan forskningsprojekt, i dagsläget cirka 175 projekt. Utöver Jernkontorets
medlemmar kan även andra företag och universitet delta i ett teknikområde om Jernkontoret bedömer
att de är relevanta för området [58].
Varje teknikområde tillsätter en forskningschef (ofta anställd hos Jernkontoret) som arvoderas från
teknikområdet. Teknikområdets ledning består av representanter från deltagande företag. Dessa
träffas 1–2 gånger per år för att diskutera vilka projekt som ska drivas [58].
Jernkontoret kan även assistera forskningsprojekt som endast sker inom ett företag. I dessa fall deltar
de bara i den initiala fasen för att säkerställa finansiering, uppstart och inriktning men lämnar sedan
projektet och lämnar över till det företag som bör driva det.
En fördel med att samla den forskning som är knuten till näringslivet under Jernkontorets namn är att
det finns en ökad acceptans inom akademin att delta i forskningsprojekt under Jernkontorets namn
jämfört med att arbeta direkt mot näringen.

SLUTSATSER


Jernkontorets organisation i teknikområden skapar en flexibilitet för
Jernkontorets medlemmar att endast delta i områden som är relevanta för
dem.



Teknikområdena gör det även lätt att inkludera externa företag utanför
Jernkontorets organisation.
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Figur 13 Jernkontorets teknikområden
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5.3 Skogsindustrin
I Sverige sker forskning inom skogsindustrin inom såväl näringsliv, institut, universitet och högskolor.
Det finns även ett utvecklat forskningssamarbete mellan de olika aktörerna. Detta har lett till att
Sverige idag är världsledande inom flera forskningsområden kopplade till skogen [59].
Samarbete mellan aktörerna underlättas av att dessa främst konkurrerar med andra material snarare
än med varandra. Inom skogsindustrin är exporten dessutom omfattande vilket ytterligare främjar
samarbete mellan spelarna [59].

5.3.1

En innovativ industri

Skogsindustrin har under de senaste åren stått inför stora utmaningar som beror på att Sverige är ett
höglöneland som därmed inte kan konkurrera med pris som ett mervärde. Det som istället krävs är
högkvalitativa och innovativa produkter. Det läggs idag stora forskningsresurser på att skapa nya
material och produkter baserade på skog, samt att finna nya sätt att utnyttja hela trädet och inte bara
de delar som blir brädor [59].
För att öka kunskapen om skogen och den innovationskraft som finns har initiativet Svenska Skogen
grundats av LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog. Svenska Skogen har
under de senaste åren drivit flertalet reklamkampanjer i syfte att öka allmänhetens kunskap om
skogen och hur mycket innovation som är kopplat till den [60].

5.3.2

Forskning inom skogssektorn – till hälften finansierad av staten

En stor del av den forskning som sker inom skogssektorns primärproduktion sker hos forskningsinstitutet Skogforsk. Skogforsks medlemmar består av i stort sett alla skogsägare i Sverige, de mindre
är representerade via delföreningar som är mycket aktiva. Skogforsk finansieras till hälften av staten
och till hälften av delägarna, och utöver grundfinansieringen kan Skogsforsk söka ytterligare
finansiering för specifika projekt. Skogforsks ledning består av representanter från alla finansiärer, det
vill säga både små och stora företag, staten samt Vinnova [61].

SLUTSATSER


Skogssektorn har enats mot en gemensam konkurrent i form av andra
material. Detta har underlättat samarbete mellan företag som traditionellt
sett är konkurrenter.



Sektorn har även börjat arbeta med att profilera sektorn som innovativ
genom arbetet med Svenska Skogen.
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5.4 Fordonsindustrin
Forskning inom fordonsindustrin har sedan början på 1990-talet skett i nära samarbete mellan staten
och industrin. Dessa samarbeten har varit givande för alla aktörer och lett till att företagen har haft
större möjlighet att ta till sig forskningsresultat, samt vågat ta större risker och ha en längre planeringshorisont då staten är med och delar på risken. Framgången inom forskningen har även lett till ökad
akademisk kompetens samt en högre grad av forskningspersonal på företagen [62].
Det största behovet av innovation inom fordonsindustrin idag gäller automation samt miljö och
hållbarhet (elfordon). Detta forskas på inom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation
[62].

5.4.1

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

FFI är en innovationssamverkan mellan
staten och fordonsindustrin gällande
forskning inom fordonsindustrin. Satsningen
har en finansiering på cirka 1 miljard kronor
per år, varav hälften är statliga medel och
resterande är en motfinansiering från
näringen (främst Volvo och Scania) [62].
FFI är uppdelat i fem delprogram (Figur 14)
som tillsammans svarar för 75 procent av
den totala budgeten. Resterande 25 procent
går till att stötta aktuella strategiska
satsningar under en begränsad period. Alla
projekt måste ske inom samverkan mellan
akademi och näringsliv och har en
planeringshorisont på 4 år [62].
FFI består av en ledningsgrupp med
representanter från alla medverkande
intressenter samt en oberoende ordförande.
Beslutet att ha en oberoende ordförande
togs för att säkerställa att gruppens beslut
inte tas med någon form av egenintresse
[62].

Figur 14. FFIs organisation

SLUTSATSER


FFI:s organisation är uppbyggd kring att merparten av arbetet ska ske inom
forskningsprogrammen och inte kretsa kring styrgruppen.



För att säkerställa att den forskning som sker är för hela sektorns bästa har de
valt en oberoende ordförande i programmet.
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6.

Rekommendationer

Det finns en del gemensamma faktorer som återkommer i både andra länder samt andra industrier
som tycks bidra till ett positivt innovationsklimat. Faktorerna tycks dessutom bygga på varandra där
framgång inom en faktor kan bidra till en positiv utvecklingsspiral (Figur 15).

Figur 15. Livsmedelssektorns utvecklingsspiral

A. Grundförutsättningar
Med positiva grundförutsättningar avses dels faktorer som jordmån och klimat, men även
påverkbara faktorer såsom kunskapsnivå, regleringar och närhet till marknaden.
B. Innovation och företagande
Bra grundförutsättningar bidrar till fler innovationer både avseende produkter och processer då
sektorn ofta visar på en utvecklingspotential.
C. Framgångsrik sektor
En framgångsrik sektor karaktäriseras ofta av en hög grad av export, hög värdeaddering samt att
den bidrar till hög sysselsättning inom landet.
D. Fokus på sektorn
En framgångsrik sektor får ett naturligt stort fokus från myndigheter och departement då det ses
som en sektor som är värd att investera i. Även forskare drar sig gärna till framgångsrika sektorer
då det är där finansieringen finns.
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6.1 Exportfokus
Sektorer med stor exportfokus är ofta mer innovativa och framgångsrika jämfört med sektorer med
lägre fokus på export. De jämförelseländer som har studerats har alla en högre grad av export än
Sverige och placerar sig också högre på innovationsrankningen (Figur 7).
Sverige har en negativ nettoexport inom nästan alla livsmedelssegment (Figur 16). Även utvecklingen
är negativ för alla segment utom diverse ätbara produkter och ingredienser [10]. Jämfört med
jämförelseländerna är detta unikt då dessa har en positiv nettoexport samt en positiv utveckling för
sina kärnkategorier inom livsmedel.
En intressant notering är att Irland, som började satsa på livsmedelssektorn för först tio år sedan, har
en starkare positiv tillväxt i kärnkategorierna, medan andra länder ofta har en lägre tillväxt inom just
dessa. De segment som genomgående växer i alla analyserade länder är drycker samt diverse ätbara
produkter och ingredienser. Den senare kategorin innefattar bland annat margarin, såser, konserver,
fylld pasta med mera.

6.1.1

Sveriges möjligheter för en ökad export

Figur 16. Nettoexport samt utveckling i Sverige, Nederländerna, Irland och Danmark 2016 (miljarder euro)

Som nämndes i inledningen av rapporten finns det flera bra grundförutsättningar i Sverige såsom
ansvarsfull djurhållning med låg antibiotikaanvändning, hög miljömedvetenhet i hela sektorn, tillgång
till rent vatten och bra jordar samt säkra livsmedel och få skandaler inom sektorn. Konsumenterna är
även trendkänsliga, både avseende att testa nya produkter och koncept men även nya digitala
lösningar såsom appar och beställning av mat via internet. Dessa förutsättningar skulle kunna bidra till
en ökad export givet att de utnyttjas på rätt sätt.
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MARKNADSFÖRA SVENSKA MERVÄRDEN
Mervärden i den svenska livsmedelssektorn bör marknadsföras internationellt i större utsträckning än
vad som görs idag. I alla jämförelseländer finns exempel på hur marknadsföring har lett till ökad
export. Det går däremot inte att förutsätta att svenska mervärden kommer kunna kommersialiseras
internationellt utan marknadsföring.
SKAPA UNICITET
Sverige är ett högkostnadsland och kommer således aldrig att kunna konkurrera med pris och måste
därför säkerställa att kvaliteten är hög och att produkterna är av en sådan natur att de inte kan
replikeras av andra aktörer. Två sätt att säkerställa att produkter inte kan replikeras är patent och
ursprungsmärkning.
SAMARBETA MED ANDRA INDUSTRIER
Inom både life-science- och skogsindustrin finns områden inom vilka samarbete med livsmedelssektorn är möjlig. Exempel på detta är utrustning för primärproduktion eller forskning om nutrition och
matens påverkan på hälsan. Då Sverige redan är starka inom dessa industrier bör livsmedelssektorn
utnyttja detta och sträva efter ett branschöverskridande samarbete.
Även den svenska IT-sektorn och förpackningssektorn är starkt utvecklade och också något som bör
utnyttjas av sektorn, till exempel när det gäller projekt om digitalisering och miljö.

UTNYTTJA DE TRENDKÄNSLIGA SVENSKA KUNDERNA
De svenska kunderna är trendkänsliga och ligger ofta i framkant jämfört med andra länder i världen.
Exempelvis så ligger Sverige i framkant avseende konsumtion av ekologiska livsmedel [63].
Befolkningen är även teknikmogen och nya koncept så som appar och beställning av mat via internet
har varit väl mottagen av svenska konsumenter. Detta underlättar vid framtagandet av nya produkter
då de enkelt kan testas på den svenska marknaden innan vidare export.
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6.2 Samverkansarenans organisation och fokus
Ett antal slutsatser kan dras kring vad samverkansarenans roll bör vara och hur de ska agera inom
olika områden. Dessa baserar sig på de analyser samt intervjuer som har genomförts under projektets
gång, samt input från hur samverkansorganisationer i andra länder och industrier fungerar (Figur 17).

Figur 17. Samverkansarenans roll

6.2.1

Fokus från myndigheter och departement

Intressenter från livsmedelssektorn anser att denna får för lite uppmärksamhet från myndigheter och
departement i förhållande till sektorns storlek. De anser att livsmedelssektorn bör betraktas som en
näringsgren likställd med andra av Sveriges kärnsektorer. Sektorn upplever även att den påverkas av
begränsande regleringar och åsikter från myndigheter men att de sällan får det stöd som krävs för att
utvecklas.
REKOMMENDATION


Samverkansarenan bör verka för att lyfta sektorn i förhållande till
myndigheter och departement och verka för ett ökat fokus från dessa.



För att uppnå detta bör arenan profilera livsmedelssektorn mot offentlig
sektor genom att framföra en samlad syn på de åsikter samt önskemål
som arenan har och på så sätt gemensamt föra dess talan.
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6.2.2

Offentlig finansiering av forskning

Intressenter från livsmedelssektorn upplever att sektorn inte får tillräckligt med finansiering från
offentliga finansiärer. Detta bekräftas genom analysen av vilka sektorer Vinnovas bidrag går till.
Offentliga finansiärer upplever dock att det finns finansiering tillgänglig men att företag inom
livsmedelssektorn sällan söker de medel och utlysningar som finns tillgängliga.
Sektorer som anses mer framgångsrika får i högre grad finansiering från offentligt håll. Detta beror på
att de i ansökningar kan visa på vad det övergripande målet är med finansieringen och vad sektorn vill
uppnå. På så sätt kan de ta en beställarroll mot offentliga finansiärer.
REKOMMENDATION


Samverkansarenan bör sträva efter att skapa en position där
livsmedelssektorn kan ta en beställarroll gentemot myndigheter i fråga om
vilken finansiering som behövs.



För att åstadkomma detta bör arenan koordinera livsmedelssektorns
övergripande mål och kommunicera detta till de berörda finansiärerna.



Samverkansarenan bör även arbeta för att företagen inom
livsmedelssektorn ska ta en mer aktiv roll i att söka forskningsmedel och
utlysningar. Detta kan göras genom koordinering av de utlysningar som
finns tillgängliga.

6.2.3

Arenans organisation

Intressenter från livsmedelssektorn vill skapa en flexibel organisation med låg grad av administration.
Livsmedelssektorn är bred och har ofta nära anknytning till andra sektorer, såsom förpackningsindustrin, automation och IT. Arenans organisation bör därför verka för involvering av även dessa, i
likhet med Jernkontorets organisation som beskrevs i kapitel 5.2 (Figur 18).
Gemensamt för samverkansorganisationer inom livsmedel i andra länder är att de ofta involverar
parter från flera delar av livsmedelssektorn och även parter från företag av olika storlekar. Många
organisationer genomför även riktade insatser för att involvera små företag.
Det finns olika sätt att säkra arbetet i styrelser i samverkansorganisationer. Två olika modeller är att
antingen välja en ordförande från ett stort företag inom sektorn som kan bidra med starkt
engagemang, eller att välja en oberoende ordförande med erfarenhet från tidigare FOI-satsningar i
andra industrisektorer.
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Figur 18. Livmedelssektorns "Teknikområden"

REKOMMENDATION


Tyngdpunkten i samverkansarenans organisation bör ligga på forskningsområdena. Organisationen bör även vara flexibel för att, vid behov
involvera externa parter. Den måste även involvera medlemmar från hela
livsmedelssektorn.



Styrgruppen bör bestå av högt uppsatta representanter som har ett
strategiskt perspektiv, från företag, akademi och myndigheter. Från
företagens sida bör både små och stora företag vara representerade och
även företag från alla delar av livsmedelsvärdekedjan.
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6.2.4

Områden att samverka kring

Livsmedelssektorn är fragmenterad med många små
spelare som är aktiva inom olika delar av livsmedelssektorn.
Det finns även ett flertal större aktörer i sektorn, men dessa
har ofta sitt huvudkontor utanför Sverige. Utöver
fragmenteringen är det hög konkurrens mellan spelarna.
Detta medför svårigheter att samverka.
Inom såväl andra länder som industrier har en tydlig
exportsatsning medfört att industrins förmåga att samarbeta
ökar. Vissa sektorer har dessutom valt att ena sektorn kring
ett externt hot från andra sektorer som kan fungera som
substitut, exempelvis skogsindustrin som ser andra material
som sitt största hot.
Gemensamt för andra samverkansorganisationer är också
att de fokuserar sin samverkan på övergripande
gemensamma utmaningar, till exempel miljö- och
klimatfrågan.
De arbetsområden som samverkansarenan har valt att
fokusera på förekommer i flera samarbetsorganisationer i
Figur 19. Samverkansarenans fokusområden
de analyserade länderna. Vad som däremot ofta dessutom
inkluderas i de andra länderna är produktivitet (Figur 19). Exempelvis har Nederländerna arbetat efter
principen att Nederländerna 2050 ska kunna producera dubbelt så mycket mat till hälften av
resurserna [21] [24]. Även "Food Safety" eller Säkerhet och Regleringar nämns som ett vanligt
samverkansområde.
REKOMMENDATION


Livsmedelssektorn måste börja betrakta utländska livsmedelssektorer som
en gemensam konkurrent i likhet med hur andra livsmedelssektorer gör.



Sektorn bör även utforska områden att samverka kring som inte medför en
direkt konkurrensfördel för någon spelare:
 Områden som är gemensamma för alla företag och som måste de
måste, exempelvis miljö och hållbarhetsfrågor
 Områden som ligger långt fram i tiden och därmed inte i dagsläget
medför en direkt konkurrensfördel för ett enskilt företag
 Växande marknader med möjligheter för företagen att växa genom
nya marknadsandelar snarare än att konkurrera om befintliga
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6.2.5

Arenans finansiering

Aktörer inom livsmedelssektorn anser att de redan finansierar samarbete via delaktighet i branschorganisationer. De ser alltså inte att arenan skall finansieras via ytterligare medlemsavgifter.
Inom andra industrier (exempelvis Vinnovas SIP samt FFI) bidrar staten med medel till programkontoret, utöver de forskningsmedel de bidrar med. Även i andra länder står staten ofta för finansiering
av samarbetsorganisationer (exempelvis tekonologicentrum i Irland).
Vissa samverkansorganisationer har valt att ta en medlemsavgift av alla medlemmar för att säkra
engagemang från företagen (exempelvis BIOInnovation).
REKOMMENDATION


Det är svårt att argumentera för ytterligare en medlemsfinansierad
organisation inom livsmedelssektorn. Kostnader för arenans organisation
bör därför tas från befintliga medel, via branschorganisationer kompletterat
med offentligt stöd.



För att säkra engagemang från deltagarna bör en symbolisk summa tas ut
som medlemsavgift. Denna skall också gå till att medfinansiera arenans
organisation. Storleken på denna summa kan variera beroende på
företagens storlek.

6.2.6

Svensk livsmedelsforskning

Den livsmedelsrelaterade forskningen i Sverige är fragmenterad och det är låg koordination mellan
forskning på olika universitet. Det är även en dålig kommunikation mellan företag och akademin.
Akademin uttrycker att företagen inte deltar i forskningen, tar del av resultaten eller kommunicerar
vilken typ av forskning de har behov av. Företagen uttrycker att akademin inte kommunicerar
resultaten tillräckligt väl.
Det finns fördelar med att ha en centraliserad och koordinerad livsmedelsforskning inom landet.
Exempelvis kan fördelar ses i Wageningen som har fått så pass stor framgång att företagen i sin tur
söker sig dit. Detta leder till ökad finansiering och i sin tur fler forskare.
REKOMMENDATION


Arenan bör ta en roll som koordinator av företagens önskemål mot
akademin och kommunicera vilken typ av forskning det finns behov för.



Arenan bör även verka för ökat engagemang från företagens sida i
forskningen genom exempelvis erbjudandet av industridoktorander och
temporära forskningstjänster.
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6.2.7

Finansiering av forskningsprojekt

Det är kutym i Sverige, och även i många andra länder, att offentlig sektor finansierar tillämpad
forskning till 50 procent över ett projekts livslängd. Övrig finansiering skall komma från den berörda
näringen, antingen i form av monetära resurser eller in-kind. Finansiering in-kind innebär bidrag med
exempelvis arbetstid, lönekostnader, lokalkostnader, tillgång till utrustning och material.
Livsmedelssektorn anser att de har svårt att investera i forskning då de själva anser att de har låga
marginaler. Detta försvårar frigörandet av pengar, framförallt för små företag. Det finns dessutom en
investeringsovana i sektorn. Medlemmar i sektorn anser därmed att staten bör ta en större del av
finansieringen.
REKOMMENDATION


Det är alltså lättare för företagen att bidra in-kind än att bistå med
monetära resurser. Livsmedelssektorn bör därför initialt bidra till stor del
in-kind för att på sikt öka även den monetära delen.



Då 50 procents finansieringsgrad ska uppnås under projektets totala
livslängd finns däremot möjlighet för offentlig sektor att finansiera en större
del i början för att sedan låta företagen stå för en större del i slutet av
projektet.



Det bör finnas möjligheter för företagen att öka investeringen från sektorn
då deras marginaler endast är marginellt lägre än i andra branscher.
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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.
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