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INLEDNING 
Forsknings- och innovationsagendan ”FoI-agendan” för lantbruk och trädgård har tagits 
fram av aktörerna inom näringarna och forskningen tillsammans. Ambitionen är ökad 
konkurrenskraft och hållbarhet hos företagen inom svensk primärproduktion genom att öka 
deras bidrag till livsmedels- och energiförsörjning samt till omställningen till ett biobaserat 
samhälle. Detta ska ske samtidigt som företagens egen miljöpåverkan minskar och 
lönsamheten ökar.  
 
FoI-agendan ska vara vägledande för FoI-finansiärer inom området. Den vänder sig också till 
politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer. Den ska ses som ett avstamp för det 
fortsatta samarbetet mellan näringarna, rådgivare, offentliga aktörer, universitet och 
högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. Den visar vad 
branschen vill, och att vi är beredda att vidta åtgärder för att nå den vision och de mål som 
har satts upp för år 2030. 
 
VINNOVA och Stiftelsen Lantbruksforskning finansierade FoI-agendan och arbetet utfördes 
under ledning av Stiftelsen Lantbruksforskning. Totalt cirka 100 personer från näring och 
forskning utformade FoI-agendan och lyfte fram följande fem innovationsområden som 
särskilt intressanta: 
 

• Lönsam och hållbar tillväxt  

• Hållbar intensifiering  

• Fossiloberoende produkt- och affärsutveckling  

• Konsumentattityder och matkvalitet  

• Innovativa råvaror och värdekedjor 

 

Detta dokument är en fördjupning i de fem innovationsområden som definierats i FoI-
agendan. I bilagorna finns detaljerad information om forsknings- och innovationsbehov (FoI-
behov) inom respektive av de fem innovationsområdena. Varje FoI-behov är också kopplat 
till vilken typ av projekt som är aktuella samt vilka aktörer som bör vara involverade. 

Syftet med detta dokument är att beskriva kunskapsbehovet inom respektive 
innovationsområde på både bredden och djupet. Förhoppningen är att denna beskrivning av 
kunskapsbehoven ska kunna utgöra diskussionsunderlag och också fungera klargörande för 
näring, akademi och finansiärer när det är dags att avgöra vilka forskningsprojekt som kan 
tänkas ge bäst effekt för näringen per satsad krona. 
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Figur 1. Innovationssystemet ”Lantbruk och Trädgård” med fem överlappande 
innovationsområden 

 
VISION OCH MÅL 

En konkurrenskraftig svensk primärproduktion i framkant  
för en omställning till ett hållbart biobaserat samhälle 

Utgångspunkt för FoI-agendan, inklusive detta fördjupningsdokument, är att öka tillväxten 
och lönsamheten i svenskt lantbruk och trädgårdsnäring och samtidigt sträva mot ett 
fossilfritt lantbruk för en hållbar omställning till ett biobaserat samhälle. FoI-agendan ska 
också bidra till att identifiera och skapa kontaktytor och mötesplatser mellan 
kunskapskedjans och produktionskedjans olika aktörer.  

 

  



  

6 

 

LÖNSAM OCH HÅLLBAR TILLVÄXT 
Svensk primärproduktion, forskare, politiker, myndigheter och allmänheten behöver få ökad 
förståelse för vikten av tillväxt i primärproduktionen. En näring eller ett företag som inte har 
tillväxt är indirekt under avveckling när omvärlden utvecklas. Tillväxt och investeringar gör 
att fasta kostnader kan fördelas på fler enheter. Ny teknik stödjer möjligheten att skapa 
effektivitet och ökade mervärden.  

Nuvarande demografiska situation inom lantbrukarkåren blir troligen starkt 
strukturdrivande i framtiden. Det innebär att kapitalfrågorna blir ännu viktigare. Det behövs 
nya ägar- och finansieringsformer för att underlätta för unga att förvärva lantbruksföretag. 
Mer än en fjärdedel av företagarna är över 65 år. En stor del av företagen kommer 
sannolikhet att genomgå drift- eller ägarförändringar inom en snar framtid.  

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
Det behövs kunskap om företagsformer, management (ledningssystem) och marknader för 
att öka effektivitet, entreprenörskap och attraktionskraft i lantbruks- och trädgårdsföretagen. 
För att stärka lönsamhet och tillväxt behöver ett innovativt tänkande stimuleras samtidigt 
som ny kunskap om produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas. Förändringar i politik 
på nationell och internationell nivå samt de incitament företagarna möter spelar stor roll för 
företagens lönsamhet.  

Eftersom svensk primärproduktion strävar efter en lönsam och hållbar utveckling av 
landsbygden bör en sådan vision betraktas i ett tillväxtperspektiv där omsättningen mer än 
fördubblas till år 2030. Det innebär en rejäl utmaning där vi strävar efter att utnyttja våra 
fördelar på marknaden och vara en del i att lösa samhällsutmaningarna. 

För att få lönsam och hållbar tillväxt behöver företagen växa inom olika branscher och olika 
marknadssegment. Det krävs en målmedveten strategi och långsiktigt arbete för att nå 
målbilden i figuren.  

 

I ett tillväxtperspektiv bör primärproduktionen mer än fördubbla omsättningen till år 2030 – en rejäl 
utmaning. (Bilden är modifierad efter De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå – nuläge och 
utvecklingsmöjligheter 2014-2019, LRF) 
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Det finns många kombinationsföretag inom primärproduktionen. Brister i jordbrukets 
lönsamhet har ofta till en del kunnat kompenseras av intäkter från skogsbruk, särskilt i 
skogs- och mellanbygderna. Professionaliseringen i jordbruket har varit särskilt tydlig i de 
rena slättbygderna. Bland skogsägarna äger cirka 200 000 privatpersoner 50 procent av 
skogsarealen med mer än 60 procent av virkesförrådet.  

Vilka verksamheter inom primärproduktionen som har högst omsättning framgår av 
tabellen. Sett till bruttointäkterna toppar skogsbruket med en omsättning på drygt 18 
miljarder kronor per år, följt av mjölk med 10 miljarder och entreprenad med 8 miljarder. 
Därefter kommer trädgård, spannmål för avsalu och nötkött i spannet 4–5 miljarder.  

 

 Produktionsgren Omsättning (MSEK) 

1 Skogsbruk 18 300 

2 Mjölk 10 167 

3 Entreprenad 7 960 

4 Trädgård 4 556 

5 Spannmål (för avsalu) 4 100 

6 Nötkött 5 084 

7 Gris 3 800 

8 Potatis 1 942 

9 Vall (för avsalu) 1 906 

10 Höns - ägg 1 656 

11 Höns - kycklingar  1 557 

12 Häst 1 435 

13 Energi 1 315 

14 Träförädling 1 286 

15 Uthyrning 1 209 
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Vi behöver mer kunskap om vad som utmärker framgångsrika växande lantbruks- och 
trädgårdsföretag och vilka bakomliggande faktorer som bidrar till deras tillväxt, till exempel 
hur de organiserar sin affärsverksamhet genom att kombinera nya och gamla produkter och 
tjänster, samt vad som driver deras entreprenörskap, kompetensutveckling och 
omvärldsrelationer i största allmänhet. 

Hur vi kan på ett förtjänstfullt sätt stimulera och kompetensutveckla lantbruks- och 
trädgårdsföretagare till att ta sig an nya utmaningar och skapa innovationer? Vi behöver 
utveckla en exempelsamling för att sprida goda exempel i landet. Goda exempel behöver 
inte bara vara svenska företag. 

De kanske viktigaste utmaningarna för framtiden är att skapa:  

• Lönsamhet i befintliga företag. Det kräver att dessa företag går med vinst efter det 
att ägaren har tagit ut sin lön, annars ökar skuldsättningen och möjligheten att göra 
reinvesteringar begränsas. 

• Lönsam och hållbar tillväxt hos företagen. Utan en sådan utveckling har vi 
begränsade möjligheter att skapa ekonomisk, social och miljömässig välfärd med 
företag som har den resursbas som krävs för att kunna bidra till att lösa framtida 
utmaningar. Det innebär att vi måste skapa förutsättningar för en rejäl ökning av 
omsättningen i lönsam verksamhet på landsbygden. 

Detta kan ske genom forskning, utveckling och innovation inom områdena marknad, 
organisation och produktion. Vanligtvis börjar vi med produktionsperspektivet, men det 
perspektivet kan ge oss fel fokus så därför utgår vi från marknaden.  

MARKNAD 
Det finns många marknader för att lösa konsumentbehov, försörjningsutmaningar, 
samhällsutmaningar och hållbarhetsutmaningar. Kunderna kan vara privatpersoner, men 
också kommersiella eller offentliga företag. Även förädlingsleden och handeln i 
livsmedelskedjan är viktiga kunder till primärproducenten.  

Det finns stora möjligheter för lantbruk och trädgård i framtiden i olika typer av marknader 
som livsmedel, energi, tjänsteproduktion och upplevelseproduktion. En sådan utveckling 
kräver en målmedveten strategi och samspel mellan aktörerna i innovationskedjorna för att 
möjliggöra ny kunskap och produkter. 

Marknaderna är svagt beforskade inom många områden och ny kunskap krävs. Här behövs 
en tillämpad forskningsstrategi. Ett antal betalningsvillighetsstudier har genomförts, till 
exempel för ekologisk produktion och djurvälfärd, men erfarenheterna visar att dessa 
studier inte räcker som vägledning för långsiktigt strategiskt agerande.  

Marknaden kan delas in i volymmarknader, nischmarknader och 
mellansegmentsmarknader. För att dra en liknelse till skogsbrukets marknader är 
volymmarknaden massaproduktion och sågade trävaror. Nischproduktion är exklusiva 
möbler. Mellansegment är golvtillverkare, volymtillverkare av möbler, etc. Alla segment i 
förädlingsleden måste vara konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt för att nå 
en långsiktig utveckling. 
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Volymmarknader kräver att företagen kan möta internationell konkurrens. Här befinner sig 
huvuddelen av svensk produktion. Marginalerna är små och återfinns ofta i de senare leden 
av produktionen. 

Möjligheterna för svenska företag att växa på volymmarknaderna kan vara betydande. Vi 
har goda förutsättningar när det gäller mark, framtida klimat, djurmaterial och kompetens 
hos företagare, och relativt god resurseffektivitet. Det innebär att företagen redan i dag 
befinner sig i fronten när det gäller miljö- och klimateffektivitet. Biodiversiteten kan 
förstärkas med enkla medel. 

En framgångsfaktor för att lyckas är att målmedvetet satsa på att företagen kan tillgodogöra 
sig den produktivitetspotential som finns. Detta kräver utveckling av 
produktionsprocesserna och ledningssystem av toppklass. Avgörande är den 
företagsledande förmågan och att det finns en strategisk FoU-agenda som stärker 
utvecklingen av produktionsprocesserna. Dessutom krävs tillämpat utvecklingsarbete med 
målet att introducera kunskapen i företagen på väsentligt kortare tid än i dagsläget. Det 
behövs med andra ord en effektiv innovationsprocess. 

Att utveckla denna typ av marknad är svårt eftersom den i många branscher präglas av 
tydlig oligopolstruktur. Det är svårt för nya aktörer att etablera sig på marknaden då 
inträdeskostnaden är mycket hög. Konkurrenssituationen för primärproducenterna är 
ogynnsam eftersom det finns relativt få aktörer som konkurrerar om priset. 
Primärproducenten blir en tydlig underleverantör och därmed ”pristagare”.  

Nischmarknader kännetecknas ofta av små volymer och bygger på närhet till kunderna eller 
olika typer av specialiserad produktion, men har ofta goda marginaler. Detta 
marknadssegment har goda möjligheter att växa, men kan ha svårt att nå kundgrupper med 
tillräcklig betalningskraft. Här behöver marknadskunnandet utvecklas, i form av 
innovationer när det gäller marknadskanaler, varumärkesbyggande och produktutveckling. 
Även i detta led behövs en konkurrenskraftig och resurseffektiv produktion, och en 
företagsledning som har ökat fokus på marknad.  

Mellansegment är ett marknadssegment som avviker från bulksegmentet och det exklusiva 
premiumsegmentet. Normalt profilerar sig mellansegmentet på pris i mellanklass men med 
ett varumärke som avviker. Exempel kan vara mjölk från lokala mejerier eller mjöl från 
lokala och regionala kvarnar. Halvfabrikat av livsmedel som ligger mellan råvara och 
färdiglagad mat kan också sägas vara ett mellansegment.  

Detta segment är svagt utvecklat i Sverige och har betydande tillväxtmöjligheter, både 
nationellt och för export, och troligen finns det möjligheter att nå en rimlig vinstmarginal. 
För att få utveckling i det här segmentet behövs det medveten satsning på 
marknadsinnovationer som på ett kreativt sätt kan utveckla mervärden till riktade 
marknader. Det behövs nya kanaler för att nå kunden. Här saknas produktutveckling samt 
strukturer för förädling och distribution. Den gårdsanpassade produktionen kan vara en del 
i produktutvecklingen.  
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ORGANISATION 
Området kring organisation kräver nya kunskaper inom till exempel beteendevetenskap. I 
begreppet organisation ryms struktur, företagsledning, management, ledarskap och 
medarbetarskap. 

För att möta de olika marknaderna behöver värdekedjorna utvecklas så att de får en 
resurseffektiv struktur med en kundstyrd röd tråd i verksamheten. Varje led i värdekedjan 
från primärproduktion till kunden/konsumenten bör vara värdeskapande och kännetecknas 
av rätt kvalitet och volym. På det sättet minimeras förluster i värdekedjan och 
förädlingsvärdet ökar. Ett förbättringsområde är att stimulera utvecklingen av nya och mer 
effektiva strukturer (organisationsformer) för att möta marknadsmöjligheterna. 

Långsiktig företagsledning är ett område med avsevärd förbättringspotential. Begreppet 
omfattar både ledarskap och medarbetarskap. God lönsamhet förutsätter tillgång till 
kvalificerad arbetskraft och kompetent företagsledning. Det innebär att det skapas 
arbetsförhållanden som erbjuder säkra, hälsosamma och stimulerande villkor för företagare, 
anställda och familjemedlemmar. Sektorn ligger fortfarande i topp när det gäller 
arbetsrelaterade dödsfall och allvarliga skador. Arbetet är ofta ensidigt och tungt och 
attraherar inte dagens ungdom. Arbetsuppgifterna utförs ofta av arbetskraft från andra 
länder, vilket medför nya utmaningar.  

Att utveckla medarbetarrollen är en stor utmaning för att nå konkurrenskraftigt och hållbart 
företagande. Att precisera kunnande, färdigheter och utvecklingsansvar för framtidens 
medarbetare är viktigt. De kommer att behöva kunna hantverket bättre och samtidigt förstå 
helheten i företaget. 

Ledarskap bör delas upp i flera undergrupper:  

• Strategiskt ledarskap är förmågan att utveckla företaget så att det når intressenternas 
mål beroende på vad som händer i omvärlden (politik, marknad) och i 
närmarknaden (regional, lokal utveckling). Det kräver kunnande som fokuserar på 
utveckling av materiella, biologiska och mänskliga resurser. Ett viktigt led i det 
strategiska ledarskapet är ett utvecklat hållbart lönsamhetsfokus och stabil 
företagsutveckling.  

• Taktiskt ledarskap handlar om förmågan att bygga upp långsiktiga och 
värdeskapande relationer samt nätverk med de intressenter som har betydelse för 
företagets utveckling. Det är också väsentligt att behärska marknaden och på så vis 
göra affärer på ett affärsmässigt sätt, oavsett om det gäller försäljning av produkter, 
inköp av förnödenheter eller att träffa arrendeöverenskommelser.  

• Operationellt ledarskap handlar om förmåga att styra och planera verksamheten så 
att ”rätt saker sker på rätt sätt”. Begreppet innefattar allt från daglig styrning och 
motivation till att planera så att produktionsprocesserna kan ske enligt ”best 
practice”. 
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En översiktlig bild av företagspyramiden. (Modifierad efter Ove Karlsson) 

 

Ledarskapet ska vara fokuserat på resultat och vinst. Ledaren ansvarar för kvalitet, 
tidsplanering, marknadsföring, uppföljning och produktionsstyrning samt för att motivera 
personalen.  

Lean är en strategi som syftar till att skapa företag som är i ständig förbättring, utvecklar 
värden och eliminerar slöseri. Lean fäster stor vikt vid resursen människor, och är en ständig 
utvecklingsprocess. 

Ekonomistyrning (kopplat till produktionsstyrning) är ett relativt svagt område i svenskt 
lantbruk, där kontrollen över produktionsprocesserna är förhållandevis begränsad jämfört 
med svensk industri. En framgångsfaktor är att utveckla ekonomi- och produktionsstyrning 
samt att göra den mer visuell och lättillgänglig. 

Risk management kan tolkas som människors förmåga att hantera, handlägga och förhålla 
sig till vissa situationer, funktioner eller rutiner. Olika risker kan vara prisrisk, finansiell risk, 
operationell risk, teknisk risk, miljö- och väderrisk och/eller marknadsrisk.  

Lantbruket har alltid mött olika risker. Särskilt i klimatmässigt mindre gynnade områden, 
som vissa delar av Sverige, har det varit vanligt att skapa säkerhetsmarginaler för att minska 
risken för brister eller haverier, men förhållningssättet behöver analyseras. Kvalitet på 
byggnader, buffertlager, överkapacitet och oberoende medför kostnader. I takt med ökad 
konkurrens och minskade vinstmarginaler behöver vi studera synen på bland annat risk, 
marginal, avskrivningstider, läglighetseffekter, värdet av buffertlager och överkapacitet.  

Lönsamheten är central. Dagens lantbruksforskning har för litet fokus på hur företagarna 
kan skapa lönsamhet och fånga upp de kritiska frågorna om företagande, management och 
risk. Avståndet mellan forskningen och företagarnas vardag är för långt. En jämförelse med 
USA, Nederländerna, Irland och Danmark visar att lönsamhet och konkurrenskraft på 
marknaden många gånger är en integrerad del av forskningen i dessa länder.  
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Det behövs en kraftfull innovativ process på gårdsnivå för att företagaren ska kunna leverera 
till det pris som marknaden vill betala. Hur ökar vi produktionen så att vi kan ta tolv ton 
höstvete i stället för åtta? 

PRODUKTION 
Ökad internationell konkurrens ställer krav på företagens fortsatta anpassning och 
effektivisering. Från att fokus tidigare har legat på ämnesområden som växtodling, teknik, 
foder, avel, djurhälsa och ekonomi behövs nu ökat fokus på produktionsstrategier och 
produktionsprocesser. Det kan handla om hur insatser och resurser ska samverka utifrån en 
tydlig produktionsstrategi för att skapa en effektiv och definierad process.  

Primärproduktionen och marknaden blir allt mer heterogen, och anpassning av 
produktionsprocesserna utifrån marknad och konkurrenternas agerande blir allt mer 
nödvändig för att uppnå effektivitet, kvalitetskrav och lönsamhet. Tidigare utformade 
enskilda företag ofta en rutin och produktionsstrategi utifrån sina egna förutsättningar och 
synsätt. Det skapade hög flexibilitet och stora valmöjligheter, men i en tid av ökad 
konkurrens ställs allt högre krav på resurs- och kostnadseffektivitet. Det finns allt mindre 
utrymme för till exempel överkapacitet och produktionsstörningar.  

Behovet av produktionsstrategi och väl definierade produktionsprocesser blir alltmer 
centralt i takt med att företagen växer, belåningen ökar, marknadens krav ökar och 
betalningsviljan ställs i relation till konkurrenternas.  

Den absolut största utmaningen inom produktionen är att minska ”the yield gap”. Det 
betyder att vi inte på långa vägar utnyttjar den genetiska potentialen i dagens djur och 
grödor. Ofta är orsaken att vi inte använder oss av resurserna på bästa sätt. När det gäller 
spannmål har vi inte utvecklat markens naturliga produktionsförmåga utan skapat 
begränsningar i form av ojämn vattenbalans, markpackning, växtföljd, etc. Datafångsten är 
också otillfredsställande, vi gissar för mycket.  

Vi har också brister i genomförandet av produktionsprocesserna. Vi missar en del i 
tidsplaneringen beroende på svag organisatorisk förmåga. Situationen kompliceras av att 
attityder till noggrannhet och perfektion kan variera; därför är detta ett viktigt 
utvecklingsområde. 

Ett systematiskt utvecklingsarbete med grundläggande förbättringar och bättre rutiner 
innebär att vi kanske kan gå från 10 000 kg/ha till 12 000 kg/ha i höstveteodling och att vi 
kan gå från 11 000 kg/ko till 13 000 kg/ko i mjölkproduktionen med endast marginella 
investeringar och utan ytterligare påfrestningar på mark eller djur.  

Inom forskningen lider vi av att den inte i tillräcklig utsträckning är sammankopplad med 
lantbrukets produktionsprocesser. Forskning inom smala områden kan vara högkvalitativ 
och excellent, men kan leda till suboptimeringar i produktionsprocesserna. Ett samlat grepp 
som syftar till att syntetisera forskningsresultaten till en användbar helhet är en stor 
utmaning. 

Inom industrin talas om utnyttjandegrad som ett mått för att se i vilken grad 
produktionskapaciteten används. Lantbruket är kapitalintensivt och en stor andel är fasta 
kostnader. Kostnaderna för arbete, maskiner, byggnader och mark är också höga. Resurser 
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som inte används på optimalt sätt eller inte genererar tillräckligt högt produktionsvärde 
resulterar i försämrad lönsamhet och konkurrenskraft.  

Jordbruket har under den tekniska utvecklingen hanterat balansen mellan arbets- och 
maskinkostnad och beräknat tekniskt investeringsutrymme i relation till arbetseffektivitet 
per producerad enhet, minskat svinn och/eller mervärde i form av ökad kvalitet. I takt med 
fortsatt snabb teknisk utveckling behövs det mer kunskap om hur tekniska lösningar kan öka 
utnyttjandegrad, effektivitet och kvalitet: Dessutom krävs det kompetens för att på ett 
konsistent och realistiskt sätt kunna beräkna de kostnadsramar som ny teknik tillåter. 

Ofta diskuterar vi inte marknadens fokus på pris. Även om det finns visst intresse för 
mervärden och hög kvalitet är toleransen hos konsumenterna låg för avvikelser i priset. 
Svensk primärproduktion, rådgivning, universitet med flera behöver öka fokus på kostnads- 
och resurseffektivitet för att den svenska primärproduktionen ska kunna öka sin 
konkurrenskraft och klara en fortsatt låg prisnivå i råvaruledet. Resurseffektivitet är 
gynnsamt för både lönsamhet och klimat. För att stärka effektiviteten behövs fortsatt 
biologisk, teknisk, ekonomisk och företagarkompetens. Exempel på områden som kan 
förbättras är kostnader för foder, byggnader, maskiner, arbete och företagsledning. 

Livsmedelsindustrin är den fjärde största industrigrenen inom svensk tillverkningsindustri 
mätt i produktionsvärde och sysselsättning. Totalt omsatte sektorn år 2012 cirka 175 
miljarder kronor. Sektorn omfattade år 2012 drygt 3 700 företag som sysselsatte mer än 57 
000 personer. Sektorn är heterogen och det finns stora skillnader mellan olika branscher 
inom sektorn när det gäller antal företag, antal sysselsatta och lönsamhet. Ett mått på 
lönsamhet, rörelsemarginalen, uppgick för hela sektorn till drygt 5 procent år 2012. Många 
branscher inom sektorn har låg lönsamhet med en rörelsemarginal under 2 procent. Trots 
sektorns storlek och omfattning är forskning och innovation om sektorns betydelse, 
konkurrenskraft och relation till svensk primärproduktion relativt begränsad. 

Primärproduktionen är beroende av ett effektivt och konkurrenskraftigt svenskt förädlings- 
och tillverkningsled. De struktur- och ägarförändringar som har skett i förädlings- och 
livsmedelsindustrin, inklusive ökat utlandsägande, har inneburit att dessa företag blivit 
mindre beroende av svensk primärproduktion. En fortsatt utveckling i Sverige med lägre 
produktionsvolymer kan därför innebära risk för att viktig förädlingsindustri förlorar i 
effektivitet och konkurrenskraft och på sikt avvecklas, och därmed utgör ett hot mot svensk 
primärproduktion. 

Det behövs ökad samsyn mellan svenska primärproducenter, svensk livsmedelsindustri och 
handeln för att nå hållbar lönsamhet och konkurrenskraft på marknadsmässig grund. Det 
behövs ytterligare analyser för att kunna utforma jordbruks- och livsmedelspolitik som 
skapar både långsiktigt konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och hållbar svensk 
konsumtion. För att svenska primärproducenter ska kunna fatta riktiga beslut för långsiktiga 
strategier behövs det fler analyser av hur marknaden och svensk förädlingsindustri 
förväntas utvecklas samt vilken betalningsvilja som kan finnas för mervärden i svensk 
råvara.  

Vad betyder förädlingsindustrins struktur för den framtida konkurrenskraften i primärledet? 
Detta är ett exempel på en fråga som ägnats relativt begränsat intresse i europeisk 
lantbruksekonomisk forskning. Delvis kan fenomenet förklaras med att Europa under 
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huvuddelen av efterkrigstiden varit isolerat från övriga marknader. Nuvarande utveckling 
mot nya handelsavtal och livsmedelsindustrins internationalisering gör frågan högintressant.  

Om det inte finns tillräcklig volym och industriell kapacitet för att skapa effektiv förädling i 
ett visst område och inga tydliga mervärden som kunderna vill betala för kommer det att 
medföra att primärproducenterna som ligger nära förädlingsindustrin får påtagliga fördelar 
jämför med företag på längre avstånd. Som exempel kan nämnas att de nio sydligaste länen i 
Sverige står för tre fjärdedelar av landets mjölkproduktion. I takt med strukturutvecklingen i 
primärproduktionen och den ökade internationella konkurrensen kommer svensk 
förädlingsindustri att struktureras om. Många svenska lantbrukare i mindre gynnade 
områden kommer sannolikt att få längre avstånd till förädlingsindustrin med ökade 
transportkostnader som följd. För att svenska lantbrukare ska kunna fatta beslut om 
långsiktiga strategier behövs det även analyser av var förädlingsindustrin kommer att 
lokaliseras. 

Bristen på fokus på marknaden innebär att många aktörer inte fullt ut förstår strukturen i 
dagens livsmedelsproduktion och därmed får svårigheter att värdera företagets 
konkurrenssituation. I dag är huvuddelen av till exempel mejerier och slakterier ägda av 
internationella aktörer som inte har primärt fokus på svenska lagstadgade mervärden.  

OFFENTLIGA SEKTORNS UPPHANDLING AV SVENSKA LIVSMEDEL 
Svensk offentlig sektor är en betydelsefull aktör på den svenska livsmedelsmarknaden. Det 
är viktigt med en analys av hur sektorn agerar på marknaden i relation till de särregler och 
krav som samhället och tillsynsmyndigheter ställer. Det behövs en mer utvecklad samsyn 
mellan samhällets offentliga sektor, svensk primärproduktion och svensk livsmedelsindustri 
för att balansera marknadens efterfrågan i relation till särregler och krav.  

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
I bilaga 1 finns mer att läsa om de utvecklingsområden vi har identifierat inom 
innovationsområdet Lönsam och hållbar tillväxt. Utvecklingsområdena och FoI-behoven är 
där sorterade under sex större områden: Organisation, Företagsledning och 
ekonomistyrning, Marknad, Produktion, Tillväxtstrategier och Samhällets sårbarhet.  

WORKSHOPSDELTAGARE 
Jakob Söderberg (Växa Sverige) 
Linda Segerblom (LRF) 
Turid Sundin Carlsson (SLU Holding) 
Magnus Klofsten (Centrum för innovation och entreprenörskap vid Linköpings universitet) 
Ove Karlsson (konsult LEAN) 
Hans Andersson (SLU Företagsekonomi) 
Hans Agné (Svenska Avelspoolen) 
Christian Nyrén (Stiftelsen Lantbruksforskning) 
Lena Strålsjö (Stiftelsen Lantbruksforskning) 
Birgitta Johansson (Primula Ordval) 
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HÅLLBAR INTENSIFIERING 
Sverige har mycket mark som går att odla på. I dag är 2,6 miljoner hektar i bruk som 
åkermark, 700 000 hektar är nedlagd åkermark, och cirka 1,5 miljoner hektar är skogsmark 
som skulle vara lämplig att odla på. När klimatet förändras kan vi få upp till elva månader 
växtperiod i stället för dagens sju. Hur ska vi bäst ta vara på denna förlängda 
vegetationsperiod när det samtidigt blir blötare under höst och vår?  

I många andra länder kan hållbar intensifiering innebära att tillföra mer vatten och 
växtnäring. I Sverige handlar hållbar intensifiering mer om att ta vara på den längre 
växtperioden, odla all mark, och att använda den gröna cellen och solljuset effektivare. Det 
kan ske bland annat genom att öka precisionen och resursutbytet, öka jordens bördighet, ha 
rätt tajming, samarbeta mer och ta vara på kunskapen bättre, samt även fundera på hur vi 
ska designa landskapet för att kunna producera i en mer hållbar cirkulär ekonomi.  

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
Sverige kommer att ha goda förutsättningar för lantbruks- och trädgårdsproduktion även i 
ett förändrat klimat. Men för att kunna bidra mer till försörjningen med livsmedel, material 
och kemikalier och för att öka lönsamheten i företagen behöver resurseffektiviteten öka, 
samtidigt som klimat- och miljöpåverkan måste minska.  

Det går att utveckla verktyg (nyckeltal och indikatorer) så att företagaren kan följa upp vad 
som sker på gården när det gäller samtliga hållbarhetsaspekter – sociala, ekonomiska och 
miljömässiga. Det stora arbetet är att identifiera och komma överens om nyckeltal, och att 
definiera vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra situationen.  

HÖG RESURSEFFEKTIVITET 
För att uppnå hög resurseffektivitet med låg miljöbelastning i växtodlingen behövs bland 
annat bättre grundbördighet i marken, med bättre struktur och vattengenomsläpplighet, 
mindre markpackning, management med rätt gröda på rätt fält, rätt åtgärd i rätt tid, samt 
anpassning av insatser utifrån potential. Hållbar intensifiering får inte leda till ökade 
förluster av växtnäring till luft och vatten eller mer föroreningar i marken. Integrerat 
växtskydd med minskad användning av oönskade ämnen är viktigt för långsiktig hållbarhet. 

Andra områden som behöver satsningar är fler sätt att ta fram protein till människor och 
djur, och metoder att producera växtnäring i Sverige ur förnybara råvaror och med förnybar 
energi.  

Det kommer att bli mycket viktigt med åtgärder för att hantera oönskade händelser, till 
exempel större variation i vädret och fler skadegörare och djursjukdomar. Ytterligare en 
utmaning är att hitta effektiva och attraktiva lösningar för att hålla marken grön över 
vintern, och därmed både minska utsläppen av lustgas som är den viktigaste växthusgasen, 
och läckaget av kväve och fosfor till vatten.  

Nya perenna grödor, multifunktionella fånggrödor och mellangrödor kan ge bland annat 
minskad läckagerisk, produktion av biomassa, kontroll av ogräs, mullhaltshöjning, 
kväveförsörjning och förbättrad markstruktur.  
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För att åstadkomma detta behövs växtförädling som gör det möjligt för små universitet och 
företag att konkurrera. Det behövs fler sorter i bruksodlingarna med varierande egenskaper 
som passar olika odlingsförutsättningar och marknader.  

Att öka konkurrenskraften är mycket avgörande. Det gäller både kostnadseffektiva åtgärder 
mot näringsförluster, tillståndsprövning för djurhållning och biogasproduktion, och andra 
legala strukturer. Användarvänliga beslutsstöd är viktiga inte bara för företagen utan också 
för att nyttiggöra forskningsresultat för myndigheter och rådgivning.  

I en allt mer cirkulär ekonomi behöver resurser och energi användas många gånger innan de 
förloras som läckage, värme eller blir mull i marken. Det gäller särskilt växtnäring mellan 
områden samt mellan tätort och landsbygd. Det kommer det att bli viktigt med innovativa 
lösningar för att processa och hantera bland annat rötrester, stallgödsel, restprodukter från 
livsmedelsindustri, humanurin och annan ”stadsgödsel”. Intresset och förståelsen för 
stadsnära odling och hälsofrämjande miljöer växer och det är viktigt att ta vara på den 
potentialen och skapa effektiva och hållbara produktionssystem. Förmodligen är små flöden 
och korta avstånd en fördel. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH FÖRNYBARA RESURSER 
Hur ska lantbruket göra för att använda mer förnybara resurser och ekosystemtjänster? 
Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människan har nytta av. Naturens ekosystem 
bidrar med olika typer av ekosystemtjänster till samhället:  

• försörjande ekosystemtjänster i form av livsmedel, vatten, kemikalieråvaror, 
fiberråvaror och energi 

• reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster genom avfallsnedbrytning, 
reglering av fysisk miljö som klimatreglering, vattenrening, luftrening och 
erosionsskydd, samt reglering av biotisk miljö som pollinering, fröspridning och 
biologisk kontroll av skadegörare 

• stödjande ekosystemtjänster genom bland annat primärproduktion, biogeokemiska 
kretslopp av näringsämnen och vatten, jordmånsbildning, biologisk mångfald, 
ekologiska samspel, livsmiljöer samt stabilitet hos ekosystemen 

• kulturella ekosystemtjänster, dels symboliska som natur- och kulturarv i landskapet, 
dels upplevelsebaserade som rekreation, turism, forskning, lärande och hälsa 

Är det möjligt att öka leveransen av ekosystemtjänster? Kan man till exempel bruka fram 
ökad biologisk mångfald och ökad bördighet? Är agroforestry en metod att hållbart få ut mer 
från samma yta?  

Samhället är ofta berett att ersätta insatser för att öka ekosystemtjänster. Är marknaden 
också intresserad av att stödja företag som satsar på ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald, flexibelt och integrerat även i stor skala? De gröna företagen behöver ta initiativ 
till affärs- och produktionsmodeller för miljönytta som biologisk mångfald och olika 
ekosystemtjänster.  
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RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS VID RÄTT TID 
Producerar vi rätt saker på rätt plats och i rätt skala? Går det att förbättra kopplingen mellan 
platsen med faktorer som jordmån, sjukdomstryck, tillgång till vatten och gödsel och valet 
av gröda och djur? Hur kan samspelet mellan tätort och landsbygd bli bättre? Hur vägs 
ändrat klimat in i planeringen? Här finns massor att göra med både precisionsodling och 
beslutsstödsystem. Kunskapen om vad som fungerar bäst på enskilda fält utifrån parametrar 
som mikroklimat, vattenflöden, höjdvariation, jordmån, näringsinnehåll och 
patogenförekomst är ofta låg i dag och kommer att bli viktigare med ändrat klimat. Skulle vi 
kunna odla helt andra grödor än vi gör i dag på vissa marker? 

Prognosmodeller kan göras bättre för att hjälpa odlaren att sätta in rätt insats vid rätt 
tidpunkt. Det gäller för växtodling i lantbruket, för trädgård och för djurhållning. 

Rätt saker på rätt plats handlar också om att hålla biologisk mångfald i kantzoner, gröna 
korridorer (åkerrenar, bäckar, trädgårdar, häckar), kraftledningsgator, ridskolor och 
impediment. Detsamma gäller rekreation, grön rehab, kultur och skönhetsvärden. 
Kombination av produktion av mat, energi och produktion av tjänster ger nya möjligheter 
till intäkter.  

PRECISION OCH MODERN TEKNIK 
Hur kan vi utnyttja modern teknik mer för precision i odling och djurhållning? De gröna 
företagen i Sverige har ganska hög teknikmognad, och det finns en potential att bättre tolka 
och använda insamlade data från till exempel skördemätningar och sensorer. Både inom 
djurhållning och i odling är det av kostnadsskäl viktigt att undersöka vad automatisering 
kan ge.  

Precision i växtodling och djurhållning kan också bidra till ökad spårbarhet, som har ett 
mervärde på marknaden. Livsmedelssäkerhet kommer att bli viktigare för att öka 
trovärdigheten för våra livsmedel, och kräver samverkan i hela livsmedelskedjan. 

Djuren lever kort tid i dagens produktionssystem. Vi bör ta reda på varför djuren inte håller 
längre. Är aveln i dag anpassad till våra system? Ska systemen ändras? Hur klarar 
djurhållningen nya smittor utan att riskera antibiotikaresistens.  

Det är också viktigt att fortsätta att hålla nere mängden växtskyddsmedelsrester i livsmedel 
för att få högt förtroende både i Sverige och på exportmarknader, till exempel Kina.  

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
I bilaga 2 finns mer att läsa om de utvecklingsområden vi har identifierat inom Hållbar 
intensifiering. FoI-behoven är sorterade under fem områden: Multifunktionella system, 
Miljömässigt hållbar produktion, Hållbara produktionsmedel, Management – gör rätt sak på 
rätt tid och plats, Risk, buffert och flexibilitet, samt Struktur. 

WORKSHOPSDELTAGARE 
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FOSSILOBEROENDE PRODUKT- OCH AFFÄRSUTVECKLING 
Mångfunktionalitet kan vara ett sätt för lantbruksföretagare att stå på flera ben och få mer 
lönsamma och robusta företag. Det kan handla om rekreation och turism, men också om 
energi- och råvaruproduktion av olika slag på lantbrukets mark. Även rest- och biprodukter 
från lantbruket är intressanta som energiråvaror. Energin som produceras kan driva den 
egna gården med förnybar energi, men också säljas till det omgivande samhället.  

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
Det behövs flexibilitet över branschgränser och tid så att samma råvaror och processer kan 
användas till flera sektorer, till exempel livsmedel, energi och material beroende på 
marknadsförutsättningar. Lantbrukets korta cykler med ettårig flexibilitet är en stor fördel. I 
dag gör vi inte så mycket mer än att dela på kärna och halm och använder halmen till strö 
och att elda med. Det gäller att differentiera i råvaran, använda grödan till olika saker.  

Det handlar om innovativ differentiering av verksamheter, om innovativ differentiering av 
råvarans användningsområden och om att hitta innovativa försäljningsmetoder. Det behövs 
långsiktiga strategier för hur lantbruket ska ta marknadsandelar från bioekonomier i andra 
länder, men framför allt från den fossila ekonomin. 

FÖRÄDLA RÅVARORNA VIDARE 
Det svenska lantbruket har många möjligheter att utveckla råvaruanvändningen på ett 
kreativt sätt. Effektivisering av bulkproduktionen är basen, men det finns också stora 
möjligheter att förädla råvarorna vidare. Det gäller flera spannmålssorter, bland annat havre. 
En del försök har gjorts men mycket återstår. Exempelvis förmodas havreolja ha en 
världsmarknad i miljardklassen. Även för till exempel linolja och rybsolja finns det många 
spännande forskningsspår.  

Vi får skilja på nya och gamla råvaror respektive nya och gamla produkter. Att till exempel 
tänka sig att använda linolja för att göra en schizofrenimedicin är exempel på hur en gammal 
råvara skulle kunna användas till en ny tänkt produkt. 

  
PRODUKTER 

 
NYA 

 
BEFINTLIGA 

 
 
 
 

RÅVAROR 

 
 

NYA 
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PROTEINER FRÅN INSEKTER 

SOM FODER OCH 

LIVSMEDEL 

2 

ETANOL SOM RÅVARA FÖR 

PLAST 

 
 

BEFINTLIGA 

3 

A. LINOLJA TILL MEDICIN 

B. PULLED PORK 

C. OATLYS HAVREDRYCKER 

4 

EXPORTERA SVENSKA 

PRODUKTER  
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När en produkt har många olika funktioner behöver produktionskedjan vara 
branschöverskridande. Slutanvändarna kan finnas inom oväntade branscher. Ett exempel är 
lantbrukare som levererar värme direkt till slutkund, utan att passera ett värmeverk.  

TEKNIK OCH METODER FÖR OLIKA SKALOR 
Det gäller att identifiera rätt skala utifrån marknaden, och att identifiera fördelar och 
nackdelar för olika skalor. Lantbruksverksamheten behöver ha skalbarhet för att kunna 
komma in i olika branscher. Hur når lantbruket skalbarhet inom kemi och energi? Det kan 
också finnas nischmöjligheter i liten skala beroende på hur marknaden definieras. 
Lantbrukaren måste växa med marknaden. Hur skapas lönsamhet i småskalig 
energiproduktion? Det behövs ny, förfinad teknik och metodik för kostnadseffektivisering i 
liten skala. Det behövs också ökad produktivitet och konkurrenskraft i storskaligheten för att 
kunna erbjuda det småskaliga en grund att dela fasta kostnader på. 

När är det lönsamt att integrera vertikalt i värdekedjan? Ett exempel på vertikal 
integration är när spillvärme från Findus nya kylanläggning används för att värma ett 
närliggande växthus på 15 000 m2 med paprikaodling.  

Samhället saknar i dag infrastruktur för att ta hand om och nyttiggöra spillvärme, och det är 
ett problem. Vi behöver värmesänkor för spillvärmen. En kartläggning av mängden 
spillvärme vore bra. Även den restvärme som uppstår vid elproduktion från biogas kan 
användas för att värma växthus.  

En lantbrukare kan antingen specialisera sig eller kombinera verksamheter i ett kombinat 
där man kan dra upp nya. I stället för att hela halmbalen läggs i pannan kan den gå till ett 
kombinat som ger många olika saker. Man kan tala om kombinat eller minikombinat som en 
affärsmodell på gårdsnivå. Minikombinat kan vara samverkan mellan gårdar, till exempel 
när biogas och restvärme från mjölkbonden används till ett växthus vid sidan om.  

 

Schematisk skiss av framtida energikombinat där olika bioråvaror utnyttjas på ett optimalt sätt genom 
samproduktion av olika energibärare. Resurserna används mer effektivt än när respektive energibärare 
produceras var för sig. (Källa: Pål Börjesson, Lunds universitet) 
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STRUKTURELLA HINDER FÖR BIOENERGI 
Det finns strukturella hinder i samhället mot användning av bioenergi i stor skala. 
Biodrivmedel är svåra att registrera och klassificera. Det är en förutsättning för användning 
av biodrivmedel att de går att registrera och hantera legalt. Vi behöver identifiera dessa 
barriärer i samhället. De fossilt grundade och begränsande samhällsstrukturerna behöver 
brytas upp. Det gäller till exempel klassificering av verksamheter (SNI-koder), 
tullklassificeringsregler, skatteregler och statsstödsregler. Att reda ut struktur och reglering 
av ett biobaserat samhälle kräver samhällsvetenskaplig, juridisk och beteendevetenskaplig 
kompetens.  

Ett annat exempel är att vi tappar konkurrenskraft när det gäller användning av moderna 
biotekniska metoder jämfört med andra delar av världen. Vår lagstiftning för genetiskt 
modifierade organismer (GMO) ger oss ett växande handikapp både när det gäller 
växtförädling och industriell mikrobiologi. Många kombinerade processer som utvecklas i 
Europa kommersialiseras i stället i andra världsdelar. Att kunna kombinera över 
branschgränser mellan till exempel bioenergi, foder och livsmedel är en nyckelfaktor för att 
bioekonomin ska växa. Lagen om hantering av brandfarliga varor innehåller också element 
som är strukturella hinder för ett biobaserat samhälle.  

Det är ingen brist på mark i Sverige. Vi skulle kunna producera mycket mer än i dag, men 
det går inte att på förhand säga vilka marker som ska användas till vad. Marken ska 
användas till den produktion den passar bäst för. Om du hittar en marknad så är din råvara 
lönsam även på den goda marken. Vall går hyfsat på marginalmarker, och ängsfrön behöver 
mager mark.  

Frågan om optimering mellan energi- och matproduktion från åkermarken behöver 
genomlysas ur ett etiskt äganderättsperspektiv, till exempel det faktum att myndigheterna 
lägger sig i hur åkermarken ska användas.  

Det kommer ibland kritik mot odling av grödor som kan användas både som foder och 
livsmedel och till energi, kritik som säger att vi borde odla enbart mat i stället. Vi behöver 
differentiera samhällets bild av lantbruket, att det inte bara handlar om mat utan även om 
energi, material och kemiprodukter.  

En breddning av råvarubasen med biomassa från större delar av de areella näringarna – 
lantbruk, trädgård, skog, marginalmarker, våt- och naturmarker – vore önskvärd för att få 
större förståelse för att fossiloberoende lösningar inte konkurrerar om åkermark för 
livsmedels- och foderproduktion.  

EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING OCH ENERGILAGRING 
Lantbrukarna är både producenter och konsumenter av energi, och energianvändningen går 
att effektivisera. Torkning av spannmål kräver lika mycket energi som körning med 
maskiner i det svenska lantbruket. Torkning och hantering av produktionen från åkermark 
är en intressant utvecklingsfråga. Frågan är om man ska torka själv eller skicka skörden till 
en torkanläggning. Sverige skulle kunna bli mästare på torkning och lagring i vått klimat.  

Det bör utvecklas metoder för att lagra gårdsproducerad bioenergi så att den kan användas 
för torkning av spannmål. Avsaknad av kostnadseffektiv metodik och teknik för 
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energilagring är ett problem eftersom lantbrukets energiproduktion inte samvarierar med 
energibehovet, vare sig internt eller externt.  

Energilagring gäller både värme och el, och inkluderar även kyla. Energilagring kan vara 
många olika saker, till exempel att lagra biomassa mellan säsonger så att energivärdet 
behålls och arbetsmiljön är god. Exempel på teknikutveckling kan vara svänghjul och 
batterier. Här behövs det prototyputveckling. Lagring av energi kan även ske mer “virtuellt” 
i samhällets gas- och elnät. Man måste inte lagra vind- och solenergi på gården, men väl 
halm, havre och skogsbränsleflis. Man kan mata in elenergi och energigaser på näten under 
hela året och plocka ut energin när den bäst behövs, till exempel för torkning av spannmål 
eller annan uppvärmning. 

Uppvärmning av djurstallar och växthus kräver mycket energi, och här kan det finnas 
lösningar genom energieffektivisering, energilagring och koppling till skogsbruk. Det gäller 
att hitta bra användningsområden för skogsråvara inom lantbruket.  

I dag används onödigt tunga traktorer och redskap inom lantbruket. Lättare och eventuellt 
obemannade maskiner skulle minska markpackning och bränsleanvändning. Det skulle 
särskilt gynna den ekologiska produktionen där man har stora behov av körning för 
bekämpning och skötsel.  

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
I bilaga 3 finns mer att läsa om de utvecklingsområden vi har identifierat inom 
innovationsområdet Fossiloberoende produkt- och affärsutveckling. Utvecklingsområdena 
och FoI-behoven är där sorterade under tre områden: Teknik, råvaror och produkter, Affärer 
och marknader, samt Samhällsstrukturer.  

WORKSHOPSDELTAGARE 
Erik Steen Jensen (SLU Biosystem och teknik) 
Stig Fagersson (Västergården Trädet) 
Per Frankelius (Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet) 
Per Erlandsson (Lantmännen) 
Anna Schnürer (samverkanslektor för bioenergi vid SLU) 
Gustav Rogstrand (JTI) 
Titti Jöngren (lantbrukare) 
Bengt Persson (LRF) 
Karin Varverud (Energifabriken) 
Lena Strålsjö (Stiftelsen Lantbruksforskning) 
Birgitta Johansson (Primula Ordval) 
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KONSUMENTATTITYDER OCH MATKVALITET 
Tillväxt och lönsamhet i företagen förutsätter kunskap om konsumenternas attityder och 
beteenden - och om hur mervärden kommuniceras. För att säkerställa att livsmedlen blir 
säkra för människan behövs det effektiva sätt att förebygga sjuklighet hos lantbrukets djur 
och grödor. För att uppfylla marknadens önskemål behövs det kunskaper även om trender 
och preferenser när det gäller smak, konsistens och bekvämlighet. Kulturella skillnader och 
åldersskillnader kräver också särskilda kunskaper och strategier.  

 
Innovationsområdet Konsumentattityder och matkvalitet är strukturerat enligt figuren. 
Konsumenterna är privatpersoner, restauranger och den offentliga sektorn.  
 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
När det gäller svenskproducerade livsmedel kan man generalisera och säga att den 
inhemska produktionen består av två olika linjer. Den ena utgörs av närodlat och småskaligt 
producerade livsmedel, den andra av storskalig livsmedelsproduktion. De båda linjerna 
kompletterar varandra och konkurrerar inte nödvändigtvis. Ett innovationsområde kan vara 
att undersöka hur dessa kedjor kan dra nytta och lära av varandra, till exempel när det gäller 
ekonomiska aspekter, producentens kunskap och förväntningar, samt livsmedelssäkerhet.  

En annan aspekt är konsumentens vilja att betala för upplevd kvalitet. Vilka kvaliteter vill 
svenska konsumenter betala för – ekologisk produktion, smak, säkerhet, närproducerat, pris, 
djurskydd, transparens i livsmedelskedjan, trygghet, hållbarhet eller tillagningstid i 
hemmet? Det här är ett område som förutsätter samarbete mellan livsmedelsproducenter och 
forskare med inriktning på ekonomi, livsmedelproduktion, livsmedelssäkerhet, 
livsmedelskvalitet och sociologi.  

FRAMTIDENS KONSUMENTER 
Vad vet vi om vad marknaden efterfrågar nu och i framtiden? Det behöver göras en analys 
av kundens och konsumentens framtida efterfrågan baserad på trender och 
samhällsutveckling. Vad marknaden vill ha kommer att variera, och det behövs en 
omvärlds- och framtidsspaning för att hitta den marknad och kundkrets man kan och vill 
producera för. Kvalitetsegenskaperna behöver kunna påvisas och verifieras. Vi måste kunna 
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hantera hela värdekedjan från marknadens och samhällets behov till de naturresurser som 
behövs för att möta behov och efterfrågan. 

Vad vet konsumenterna om svenskt lantbruk? Och vad vet samhället om betydelsen av 
svenskt lantbruk ur ett krisberedskaps- och folkhälsoperspektiv? Eftersom hälften av maten 
importeras spelar inte svensk produktion så stor roll längre rent försörjningsmässigt. Samma 
krav som ställs på svensk produktion bör ställas på importerad produktion när det gäller 
miljöpåverkan, djurskydd och medicinanvändning. Det bör gå att öka intresset för svenskt 
kött genom ursprungsmärkning och kommunikation, bland annat kommunikation om att 
den svenska antibiotikaanvändningen till djur är lägre än i de flesta andra länder.  

SÄKER MAT FRÅN FRISKA DJUR OCH GRÖDOR 
Sverige har under lång tid arbetat för att livsmedel som produceras i Sverige ska vara säkra 
för konsumenten. Ett klassiskt exempel är den svenska salmonellakontrollen som har lett till 
att svenskproducerade livsmedel i stort sett är fria från salmonella. Det har troligen lett till 
att svenska konsumenter till allra största del tar för givet att de produkter som säljs i butik är 
säkra att konsumera.  

Samtidigt diskuteras det hur butikerna kan förlänga bäst före-datum för att minska svinnet i 
butiksledet, samtidigt som vi köper allt mer produkter som är färdiga att äta. Innebär detta 
att livsmedelssäkerheten står inför nya utmaningar? Universitet, institut och företag skulle 
behöva utveckla system för att undersöka konsumenters attityder kring livsmedelssäkerhet 
och hur livsmedelssäkerhet kan säkerställas i takt med att hållbarheten för produkter 
förlängs.  

Hur minskas riskerna för överföring av infektioner från djur till människa? Hur skapas 
smittskyddssäkra gårdar och områden? Väldigt få människor kommer i närkontakt med 
lantbruksdjur så risken är redan låg. Antalet djuranläggningar är relativt få. Gödsel är ett 
problem, men ny teknik kan minska riskerna, till exempel separation av vatten och fiber i 
gödseln, restriktioner när det gäller var, när, hur och hur mycket gödsel som får spridas. En 
analys ur smittskyddssynpunkt kan behövas.  

Gårdar med mycket djur kan behöva zoner runt gården och andra arrangemang som fångar 
upp partiklar i ventilationsluft. Andra åtgärder är färre rörelser av djur mellan gårdar, 
gårdskarantän och entréområden på gården. Här saknas till viss del genomförandet på 
framför allt gårdar med stora djur, men värdet av olika åtgärder behöver analyseras.  

Sverige har en lång tradition av att kontrollera sjukdomar på besättningsnivå och har 
åstadkommit till exempel låg förekomst av salmonella i inhemskt producerade livsmedel. 
Men i dag finns det en uppsjö av produkter i livsmedelsbutikerna som har processats i flera 
steg för att minimera tillagningen för konsumenten, samt flera produkter som ska 
konsumeras utan ytterligare tillagning. I dessa produkter ingår ofta flera olika ingredienser 
inte bara från Sverige. Det behövs forskning tillsammans med industrin för att undersöka 
hur säkra produkter kan tillverkas och levereras till konsumenten.  

I dag importerar vi mer än 50 procent av de livsmedel vi äter, och livsmedelskedjorna blir 
allt mer komplicerade och svårövervakade. Det här var en bidragande orsak till att lasagne 
som innehöll hästkött i stället för nötkött såldes till flera EU-länder för något år sedan och till 
det stora europeiska utbrottet av VTEC orsakat av bockhornsklöver producerad utanför EU 
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för några år sedan. Det behövs innovationer som effektiviserar spårbarhet och 
riskbedömningar för att säkerställa livsmedelssäkerhet, speciellt med tanke på att svenska 
konsumenter med stor sannolikhet tar för givet att de produkter som säljs i butik är säkra att 
konsumeras. Hur skulle de svenska systemen kunna utvecklas för att möta dessa 
utmaningar? 

Går det att utveckla rengörings- och hygienåtgärder för realistisk sanering? Man måste börja 
med att se till att materialval och konstruktioner i byggnaden är rimligt rengörings-, tvätt- 
och saneringsbara. Inkapsling av komplicerad utrustning förenklar sanering. Analys av djur-
, maskin- och personflöden kan göra att mindre smittor går runt i besättningen. 

LIVSMEDEL FÖR BÄTTRE HÄLSA 
Den kan skapas mervärden genom utveckling av högkvalitativa livsmedel med positiva 
hälsoeffekter på individ och befolkning. Fokus kan exempelvis ligga på höga halter av 
specifika kostfibrer, andra bioaktiva komponenter; bristnäringsämnen, specifika ingredienser 
eller livsmedel med hälsoeffekter som till exempel lågt GI eller lågt energiinnehåll. 

Utveckling av hälsosamma livsmedel kan ske genom effektivisering av processer för 
utnyttjandet av spill. Utveckling av livsmedel och råvaror med ökat innehåll av 
mikronäringsämnen och bioaktiva ämnen och ökad biotillgänglighet kan ske genom 
processer som mältning, groddning och fermentering. 

Det behövs innovationsforskning inom mat, hälsa och begreppet matkvalitet. Vad är 
hälsosam mat? Vad är matkvalitet? Det behövs forskning om lämplig mat för individuell 
nutrition. 

Det kan behöva utvecklas mat och livsmedelsprocesser från växtbaserade proteinkällor och 
insekter för att minska animaliekonsumtionen. Och det behöver utvecklas attraktiva 
livsmedel från alternativa pseudocerealier som till exempel bovete som alternativ till vete 
vid exempelvis celiaki, samt ökad användning av cerealier med dokumenterade 
hälsoeffekter som råg och havre.  

SVINN I LIVSMEDELSKEDJAN 
Matsvinnet är omfattande och skiljer sig åt mellan olika geografiska områden. I 
låginkomstländer är den största andelen av svinnet kopplat till primärproduktionen, till 
exempel bristande lagring och otillräcklig logistik. I vår del av världen är den största delen 
av matsvinnet kopplad till konsumentledet. Det uppskattas att svenska konsumenter slänger 
en av tre matkassar som bärs hem. Anledningarna kan vara flera, till exempel 
storförpackningar, hantering av varor med kort hållbarhet i butiksledet och att mat inte 
värderas tillräckligt högt och därmed är lätt att slänga. Ett viktigt framtida mål är att minska 
matsvinnet, och kring detta finns det stora innovationsbehov. Ett forskningsområde är varför 
man kastar mat.  

I Jordbruksverkets rapport ”Förluster av svenskt nötkött inom primärproduktion och slakt” 
(2014:07) redovisas att minst 18 procent av djuren som föddes 2012 inte gick till slakt utan 
föddes döda, självdog eller avlivades. Dessa förluster är oacceptabla ur ett 
djurvälfärdsperspektiv samt ekonomiskt och klimatmässigt. En åtgärd för att minska 
förlusterna är förbättrad djurhälsa och friskare djur. Relaterat till den slaktade vikten år 2012 
utgjorde förlusterna 9 procent. Förlusterna av djurkroppar motsvarar 220 000 ton CO2 per år 
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räknat som klimatpåverkan (förlorad vikt multiplicerat med klimatavtrycket före 
förlusterna). 

Med nötkreatur som exempel finns områden inom primärproduktionen som är relevanta att 
titta närmare på:  

• Ålder. När sker förlusterna av djur genom dödsfall/avlivning?  

• Utgångsorsaker. Vad är orsakerna till förlusterna av djur genom dödsfall/avlivning?  

• Kostnader för förluster. Baserat på djurens ålder och dödlighetstal kan kostnader på 
besättningsnivå beräknas. Dessutom kan kostnader som korrelerar till åldern 
studeras, för det torde vara åldern när djuret dör som påverkar kostnaden mest.  

• Riskfaktorer. Här kan kända fakta sedan tidigare användas, till exempel om 
kalvförlusterna kring födsel är stora kan ett antal riskfaktorer identifieras genom 
redan känd kunskap.  

Genom detta kan ekonomiska ”morötter” tas fram som motiverar att vidta åtgärder för att 
minska förlusterna. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
I bilaga 4 finns mer att läsa om de utvecklingsområden vi har identifierat inom 
innovationsområdet Konsumentattityder och matkvalitet. Utvecklingsområdena och FoI-
behoven är där sorterade under fem större områden: Primärproducenternas profil, 
Förädling, Handeln, Konsumenternas önskemål samt Svinn och spill.  

WORKSHOPSDELTAGARE 
Elisabet Rytter (Livsmedelsföretagen) 
Lena Ekelund (SLU Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi) 
Sten-Olof Dimander (Svenska Djurhälsovården) 
Anna Kristoffersson (SCAN) 
Cornelia Witthöft (samverkanslektor för matens kvalitet vid SLU) 
Sofia Boqvist (samverkanslektor för livsmedelssäkerhet vid SLU)  
Anders Herlin (samverkanslektor för byggnadsfunktion vid SLU)  
Palle Borgström (Arla Foods) 
Jessica Ekström (Stiftelsen Lantbruksforskning) 
Anita Laser Reuterswärd (Konsult) 
Maud Langton (SLU) 
Britt Rahm (SP Food & Bioscience) 
Christina Möller (KSLA) 
Ivar Vågsholm (SLU Livsmedelssäkerhet) 
Lena Strålsjö (Stiftelsen Lantbruksforskning) 
Birgitta Johansson (Primula Ordval) 
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INNOVATIVA RÅVAROR OCH VÄRDEKEDJOR 
Marknaden för lantbruksprodukter växte med 12,6 miljarder under år 2013. Cirka hälften av 
tillväxten berodde på prisökningar, drygt 15 procent på ökad volym och 35 procent på ökat 
värde i produkterna. För tillväxt och lönsamhet är alltså värdet i råvaran av stor betydelse.  

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
Lantbrukarens råvara behöver utvecklas och få ett mervärde som följer med fram till 
försäljningen av slutprodukten. Det behöver utvecklas modeller för integrerad 
kvalitetsstyrning, det vill säga hur man kan styra produktion och användning av råvaran för 
att optimera kvaliteten hos slutprodukten och därmed få ut det fulla värdet av produktionen 
i hela kedjan. Diskussionen handlar oftast om innovation och värdeskapande i förädlingen, 
men den behöver börja redan med råvaran.  

Produktutvecklare är en viktig grupp, och industrin bör vara med från början i 
utvecklingsprojekt. Industrin är kund till primärproducenterna. Svenska företag behöver 
också studera och lära sig av aktörer i motsvarande branscher i andra länder, men också av 
andra branscher i Sverige.  

MARKNAD OCH MERVÄRDEN 
Råvarorna konkurrerar med hjälp av sina egenskaper som kan vara baserade på argument 
om hälsa, hållbarhet, ursprung och andra produktegenskaper. Det gäller att mervärdena blir 
synliga och att konsumentpreferenserna och råvarubasen möts – och att råvarans mervärde 
fortplantas genom hela kedjan från primärproducent över förädling och handel till 
konsument. Förädlingsvärdet hos råvarorna behöver öka dels via vidareförädling, dels 
genom att råvarans inneboende mervärden lyfts fram.  

Vilka varor med vilka mervärden efterfrågas och kommer att efterfrågas? Vilka trender är 
det som styr? Vilka drivkrafter ligger till grund för trenderna? Vilka är de verkliga 
mervärdena? Marknadsföring av mervärden ska inte bygga på myter. Det gäller att öka 
kunskapen så att de åtgärder man gör i värdekedjan genererar konsumentupplevda 
mervärden, alltså mervärden som konsumenterna är beredda att betala mer för eller som gör 
att de föredrar en viss produkt framför en annan. Det förutsätter genuin 
konsumentförståelse som bör vara utgångspunkten för alla åtgärder i värdekedjan. Vilka är 
aktörerna som kan stödja utvecklingen, till exempel finansiärer, handeln, distributörer och 
förädlingsleden? Hur kommer nya aktörer in?  

Trädgårdssidan med frukt, grönt och prydnadsväxter har stor innovationspotential och lever 
nära marknaden och nya trender. Här finns många möjligheter till innovativa livsmedel som 
svampar, algprodukter och klassiska grödor som bladgrönt odlade under speciella 
förhållanden för att stimulera innehållet av utvalda ämnen. Här finns också möjligheter i 
sociala värden av grönska, till exempel värdet av att vistas i gröna miljöer och gröna väggars 
betydelse för klimatet i staden. 

Mervärden bygger ofta på subjektiva kvaliteter som uppstår hos konsumenterna, till 
exempel produkter odlade småskaligt och regionalt. Går det att göra mervärdena objektiva 
med hjälp av klassificering? Finns det till exempel skillnader i smak och sammansättning på 
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livsmedel som producerats i olika regioner med starka särdrag, till exempel specifik 
sammansättning på vallfoder och beten?  

Det måste vara tydligt vilka kvalitetskriterier som är viktiga i råvaran. Och detta måste i sin 
tur utgå från den slutliga produkten, det vill säga livsmedlet. I dag används många gånger 
samma råvara till olika produkter, det är inte alltid nödvändigt eller lämpligt. Mervärde i en 
produkt blir inte nödvändigtvis mervärde när råvaran används i en annan produkt. 

Kan man skapa mervärden i en produkt med hjälp av förnyade processer och processlinjer 
som bättre tar tillvara inbyggda mervärden hos olika livsmedel? Det diskuteras i dag om 
effekten av en rad livsmedelsprocesser, till exempel homogenisering och olika 
värmebehandlingar av mjölk, hur de påverkar upptag och ämnesomsättning. Finns det 
alternativ? Hur skapar man nya produkter? 

Det har tagits fram nya produkter baserade på gamla råvaror, till exempel pulled pork och 
pulled beef, men också med hjälp av nya råvaror, exempelvis nya styckningsdetaljer som 
flankstek eller användning av högrev i köttfärs till ett högre pris. Oatlys havredrycker är ett 
exempel där man har förädlat och gett mervärden åt den gamla råvaran havre. Odlaren är en 
viktig länk i den innovativa forskningsintensiva produktionskedjan för att ta fram 
innovativa livsmedel, som till exempel råg- och havreprodukter med mer hälsofrämjande 
egenskaper.  

RÅVARUSTYRNING I PRIMÄRPRODUKTIONEN 
Allt fler blir i dag flexitarianer, det vill säga att de äter mindre kött men väljer kött av speciell 
kvalitet. Hur kan råvarans kvalitet ge mervärde åt bonden, till exempel när det gäller 
köttkvalitet och olika typer av marmorering, smak och doft som är effekter av rasskillnader, 
kön, ålder och foder? Hur skapas råvarustyrning redan i primärproduktionen?  

Det gäller att tänka ur konsumentperspektivet och börja med produkten. Vilka egenskaper 
och värden vill vi skapa i produkten? Vilka krav ställer det på råvaran? Vilka 
kvalitetskriterier behövs? Det handlar om integrerad kvalitetsstyrning från produkt, via 
processer till råvara.  

Livsmedelsindustrin kan ställa krav bakåt i kedjan. Primärproduktionens produkter ska 
passa förädlingsindustrin. Cracking kan vara ett sätt att arbeta, det vill säga att ta isär det 
som odlas, dela upp det i proteiner, stärkelse och fibrer - det leder till ökat förädlingsvärde. 
Råvaruproducenter kan kontrakteras i de fall en produkt inrymmer höga mervärden, för att 
garantera en råvara som ger det fulla värdet av produkten och minskar spill. 

I bioraffinaderier kan man fraktionera, förädla och bygga upp enzymatiskt nya produkter. 
Med hjälp av växtförädling kan man optimera det biologiska avfall som stoppas in som 
råvara i ett bioraffinaderi.  

GRÖN PROTEINVÄXLING 
Allt fler konsumenter väljer medvetet utifrån hälsa och hållbarhet. I mätningar har det visat 
sig att 34 procent av svenskarna är så kallade ”lohas” (life style of health and sustainability). 
Vegetarianerna har ökat från 6 procent år 2009 till 10 procent år 2014. Samtidigt har 
veganerna ökat från 2 till 4 procent.  
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Går det att utveckla nästa generations grödor och svenskodlat protein till foder och 
livsmedel? Potentialen för odling av bönor och ärtor är stor i Sverige. Nya utmaningar ställer 
krav på grön proteinväxling och nya vegetabiliska proteinkällor, men kanske kan även 
alternativa animaliska proteinkällor, till exempel insektsproteiner vara intressanta. Vilka 
fodermedel kan utvecklas som inte konkurrerar med människoföda? Hur kan företagen få 
fram nya råvaror för annan industriproduktion än livsmedel och foder?  

Animalisk livsmedelsproduktion har generellt större miljöpåverkan än vegetabilisk. Därför 
skulle en övergång till större andel vegetabiliska livsmedel i kosten innebära minskad 
klimatpåverkan och således en positiv utveckling ur hållbarhetssynpunkt. Importerad soja är 
en vanlig källa till vegetabiliskt protein i både foder och livsmedel. Det bör finnas stor 
potential för nya svenska, proteinrika, vegetabiliska råvaror med hög proteinkvalitet.  

Den i dag billiga sojan kommer troligtvis att bli dyrare och att hitta alternativ till den i foder 
blir allt viktigare. Mycket vore vunnet om vi kan hitta proteinrika ersättningar som kan 
produceras i Sverige till lämplig kostnad och med lämplig aminosyrasammansättning för 
olika djurslag. Exempelvis sker det nu en snabb utveckling av odlingssystem för alger.  

GENTEKNISK UPPFÖRSBACKE 
Går det att få fram djur- och växtmaterial som är bättre anpassade till ett ändrat klimat? Går 
det att få fram djur- och växtmaterial som gör att lantbruket bidrar till mindre utsläpp av 
växthusgaser och bättre vattenmiljö? Går det att optimera näringsinnehåll genom 
växtförädling för bättre nutrition och hälsa?  

Övergång till perenna grödor och resistensförädling för att slippa biocider skulle vara viktiga 
miljöinsatser. Men det kräver acceptans för modern bioteknik. Det gäller då att antingen 
ändra EU-lagstiftningen eller att få fram metoder som inte klassas som genmodifiering. Det 
är i dag uppförsbacke för den forskning som inkluderar genteknik. Men en diskussion om 
innovativa råvaror kan inte utesluta användningen av genteknik i förädlingsledet.  

I en framtagen forskningsagenda för växtbioteknik har man identifierat bland annat följande 
innovationsbehov:  

• Grundläggande förståelse för växtbiologi. Nya förädlingsmål som inbegriper 
kvalitativa egenskaper kräver ökad förståelse för växternas biologi. Går det till 
exempel att producera högvärdiga vegetabiliska oljor och hur påverkar det i så fall 
växtens övriga egenskaper? Om man lägger förädlingsmål som inbegriper förändrad 
stråkvalitet hur påverkar det i så fall växtens frösättning och dess 
resistensegenskaper? Går det med nuvarande och ny teknik att lägga upp 
förädlingsmål som inbegriper samtliga dessa egenskaper?  

• Teknikutveckling när det gäller ny förädlingsteknik som möjliggör riktade 
förändringar i växternas genom.  

• Abiotisk och biotisk stress som inbegriper anpassning av nya sorter till förväntat 
förändrat klimat samt resistensegenskaper mot olika växtsjukdomar.  

• Nya förnybara produkter - oljor, feromoner, förändrad fiberkvalitet, med mera.  

• Egenskaper som inbegriper både ökad produktivitet och hållbarhet. Höstsådda 
grödor, effektivt kväveupptag och nyttjande av vatten. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 
I bilaga 5 finns mer att läsa om de utvecklingsområden vi har identifierat inom 
innovationsområdet Innovativa råvaror och värdekedjor. Utvecklingsområdena och FoI-
behoven är där sorterade under fyra större områden: Verkliga mervärden, Innovativa 
råvaror och produkter, Innovativa värdekedjor samt Hållbara produktionssystem.  
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Bilaga 1 

LÖNSAM OCH HÅLLBAR TILLVÄXT 
I tabellen anges dels vilka steg i kunskapskedjan som är aktuella för olika 
utvecklingsområden, dels vilka aktörer som bör vara involverade.  

Stegen i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

G = grundforskning  
T = tillämpad forskning  
K = konceptutveckling  
D = demonstration  
P = produktutveckling  
I = implementering/lansering  
U = utvärdering 

Aktörerna i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

M = myndigheter  
A = akademi och institut  
B = branschorganisationer och rådgivare  
L = lantbrukare och företagare  
F = förädlingsindustri  
H = handel  
Ko = konsumenter 

 

 

 

 
 
 
 



  

33 

 

 
 
Utvecklingsområden  

 
 

FoI-behov 

 
Steg i 
kun-

skaps-
kedjan 

 

 
 

Medverkande 
aktörer 

 
ORGANISATION 

 
 
Växande företag 

 
Studera vilka faktorer som 
karakteriserar tillväxt och 

utvecklingsprocesser i växande 
svenska lantbruksföretag. 

 

 
T, I 

 
Samtliga 

 
Infrastruktur 

 
Öka kunskapen om 

infrastrukturens betydelse för 
företagen. 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 
 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Ledarskap och 
företagsledning 
 

 
Utveckla system för ledarskap 

och företagsledning på 
gårdsnivå. 

 

 
T, K, D, 

P, U 

 
M, A, B, L 

 
Samverkan och allianser 
 

 
Öka kunskapen om samverkan 

och allianser. Utvärdera 
potentiella samverkansvinster 
mellan t.ex. mjölkföretag och 

andra typer av lantbruksföretag. 
 

 
I, T 

 
M, A, B, L, F 

 
Ledningssystem 

 
Vidareutveckla befintliga 

informations- och 
ledningssystem med beaktande 
av effektiva IT-lösningar som 

möjliggör kontinuerlig 
uppföljning av resultat i 
produktionsgrenar och 
produktionsprocesser. 

 

 
P 

 
M, A, B, L 

 
Medarbetares kompetens 

 
Definiera kraven på de framtida 

medarbetarna i olika 
företagstyper. 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 
 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Strukturomvandling 
 

 
Studera företagens förmåga att 
hantera strukturomvandlingen. 

 
 

 
T 
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Lean – mer värde för 
mindre arbete och slöseri 

 
 

Studera, utvärdera och 
vidareutveckla Lean på 

gårdsnivå. 
 

 
 

K, U, 
D, P 

 

 
 

M, A, B, L, F, H 

 
FÖRETAGSLEDNING OCH EKONOMISTYRNING 

 
 
Ekonomistyrning och 
produktionsstyrning 

 
Analysera vilka funktioner som 
är viktiga för att kunna ha ett väl 
fungerande företag. Vilka är 
framgångsfaktorerna? Utveckla 
ekonomistyrning/produktionsst
yrning i helhet och detalj. 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F 

 
Ledarskap 

 
Definiera och utveckla 
kunnande kring strategiskt, 
taktiskt och operativt ledarskap. 
Definiera vilka funktioner som 
ingår samt vilka färdigheter som 
är förknippade med alla nivåer, 
från daglig ledning/HR-frågor 
till strategisk planering. 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Kompetens och attityder 
hos ägare och 
företagsledning 

 
Hur kan man på ett effektivt sätt 
vidareutveckla - 
kompetensutveckla 
företagsledningen i växande 
svenska lantbruksföretag, t.ex. 
med avseende på risk 
management? 
 

 
T, K, I, 

U 

 
A, L 

 
Risk management  

 
Identifiera de mest 
betydelsefulla faktorerna som 
karakteriserar en effektiv 
riskhantering bland 
företagsledarer/ägare, 
medarbetare samt rådgivare 
(och andra relevanta 
intressenter) på ett 
lantbruksföretag. 
 

 
T 

 
Ko, M, A, B, L, F 

 
Kapitalfrågor - tillväxt 
och ägarskifte 

 
Öka kunskapen om hur man 
kan få extern finansiering av 
tillväxtkapital beroende på 
överlåtelseformer och ägarskifte. 

 
K, D 
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Fördjupa förståelsen för 
kapitalbehovet i 
lantbruksnäringen samt 
utveckla metoder för att 
analysera hur kapitalbehovet 
påverkar lönsamheten samt 
företagets riskexponering.  
 

 
T 

 
M, A, B, L, F 

  
Utvärdera olika tänkbara 
modeller för generationsskifte 
med särskilt beaktande av 
kapitalbehovet samt 
skattekonsekvenserna för olika 
berörda intressenter vid 
nuvarande och ev. framtida 
skatteregler. 
 

 
T 

 
M, A, B, L, F 

 
Lean 

 
Utvärdera implementeringen av 
Lean i produktion, förädling och 
distribution för att utveckla den 
mer värdeskapande 
produktionen.  
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
MARKNAD 

 
 
Omvärdsanalys och 
marknadspotential 
 

 
Gör en omvärldsanalys globalt 
och i Europa för att analysera 
potentiell export.  
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Industriell kapacitet och 
geografisk lokalisering 
 

 
Studera industriell kapacitet och 
geografisk lokalisering. 

 
T 

 

  
Utvärdera hur 
förädlingsindustrins lokalisering 
och struktur påverkar 
prisbildningen i 
livsmedelskedjans olika led och 
därmed sammanhängande 
internationell konkurrenskraft. 
 
 
 
 
 
 

 
T 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 
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Livsmedels-
produktionens 
effektivitet, 
strukturutveckling och 
konkurrenskraft 
 

 
Utveckla mer kunskap och 
metoder för att analysera 
livsmedelsindustrins effektivitet, 
strukturutveckling och 
konkurrenskraft i relation till 
svensk primärproduktion.  
 

 
T, U 

 
Ko, M, A, F, H 

  
Studera svensk marknad för 
insatsvaror, identifiera områden 
med bristande konkurrens och 
visa på prisskillnader mellan 
den svenska marknaden 
konkurrenterna i andra länder. 
 

 
T, I, U 

 
M, A, B, L 

  
Utveckla metoder för att nå 
ökad kvalitet och effektivitet i 
produktutvecklingen för att 
kunna möta förändrad 
efterfrågan. Fördjupa studierna 
av betalningsviljan för nisch- 
och bulkprodukter. 
 

 
T, K, P, 

I 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Offentlig sektor - 
efterfrågan och 
upphandling 
 

 
Utvärdera och identifiera 
offentlig sektors efterfrågan och 
upphandling av livsmedel.  

 
T, U 

 
M, A, F, H 

 
Affärsmodeller för 
samverkan med olika 
intressenter 

 
Identifiera effektiva 
kontraktsformer mellan 
primärproducenter och 
förädlingsindustri som särskilt 
beaktar kvantitets-, pris- och 
kvalitetsrisk. 

 
T 

 
M, A, B, L, F, H 

 
Gårdsbaserad förädling 

 
Utveckla olika 
marknadssegment och 
företagares möjlighet att 
integrera vertikalt, börja förädla 
eller göra meraffärer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 
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Utveckla en modell för att 
identifiera marknadsmöjligheter 
för olika typer av företag i 
primärproduktionen. Vilka är 
framgångsfaktorerna för att 
lyckas på livsmedels-, energi- 
och tjänstemarknaderna? 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Oligopol inom förädling 

 
Utvärdera hur lönsamheten kan 
förbättras givet dagens 
marknadsstruktur (oligopol) 
inom förädlingsledet. 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
PRODUKTION 

 
 
Processledning och 
informationssystem 

 
Utvärdera de ekonomiska 
effekterna av 
nya/vidareutvecklade 
informations- och 
processledningssystem i olika 
produktionsgrenar men med 
tonvikt på växtodling samt 
mjölk, kött och griskött. 
 

 
T 

 
M, A, B, L, F 

 
Produktionsmetoder, -
strategi och -processer 

 
Studera vilka 
produktionsprocesser som 
tillämpas i växande svenska 
lantbruksföretag (t ex avseenden 
metoder, material och verktyg)? 
 

 
T, K, P, 
D, I, U 

 
A, L, B, F, H 

  
Utveckla och konkretisera 
metoder och modeller för att 
definiera och implementera en 
önskad produktionsstrategi och 
produktionsprocess.  
 

 
T, K, D 

 
M, A, B, L, F 

 
Teknikutveckling och 
automatisering 

 
Studera de ekonomiska 
effekterna av precisionssystem 
såsom t ex GPS, CTF, 
robotmjölkning m.m. 
 
 
 
 
 

 
T 

 
M, A, B, L, F 
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Byggnader 

 
Utveckla byggnader som är 
byggda för att djuren ska kunna 
nå optimal tillväxt och 
produktion, men inte 
nödvändigtvis optimal för 
människan. Utveckla byggnader 
som är ekonomiskt 
konkurrenskraftiga (billigare) 
med fungerande produktion. 
 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Odlingssystem 

 
Utveckla odlingssystemen 
(jordbruksmark, vatten, 
solenergi) tillsammans för att 
minska ”The yeild gap” och 
utnyttja grödornas genetiska 
potential. 
 

 
G, T, K, 
D, I, U 

 
M, A, B, L, F, H 

 
Tjänster 

 
Utveckla produktionssystem för 
tjänsteproduktion på gårdsnivå. 
Hur kan turism utvecklas på ett 
effektivt sätt? Hur skapas 
effektiv upplevelsenäring och 
samhällsservice (snöröjning, 
grönytearbete, entreprenad, 
vård, omsorg)? 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
TILLVÄXTSTRATEGIER 

 
 
Marknadspotential 
 

 
Studera vilka former av 
tillväxtstrategier som tillämpas i 
växande svenska 
lantbruksföretag.  
 

 
T, K, D, 

I, U 

 
A, L + samtliga 

intressentgrupper 

  
Analysera kritiska faktorer som 
påverkar strukturutvecklingen i 
svensk förädlingsindustri i 
relation till var råvaran 
förväntas produceras i 
framtiden. 
 
 
 
 
 
 

 
T, U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 
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SAMHÄLLETS SÅRBARHET 

 
 
Samhälleliga mål, 
klimat- och 
hållbarhetsfrågor 
 

 
Utforma metoder och utveckla 
modeller för att beräkna hur 
svenska särregler och skatter 
påverkar svensk 
livsmedelsproduktion och 
vilken verkningsgrad och 
måluppfyllelse de har i ett 
globalt perspektiv. 
 

 
T, K, I, 

U 

 
M, A, B, L 

  
Genomför en riskanalys av 
konsekvenserna av minskad 
livsmedelsproduktion. 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 

 
Politiska styrmedel 
 

 
Studera vilka politiskt 
utformade incitament som på 
entreprenörs/företagsnivå har 
förutsättningar att bidra till att 
skapa tillväxt bland svenska 
företag. 
 

 
T, K, D, 

I, U 

 
Samtliga 

 
Attityder och värderingar 
 

 
Utred hur myndigheternas 
attityder och agerande vid 
kontroller påverkar företagens 
tillväxtmöjligheter.  
 

 
T 

 
Samtliga 

 
Incitament för forskare 
att bidra till 
samhällsnytta 

 
Undersök hur incitamenten till 
forskningen kan utformas för att 
premiera effektiv 
kommunikation av resultaten. 
Undersök hur forskningen kan 
samverka i olika 
utvecklingsprojekt av i hög grad 
tillämpad karaktär och bidra till 
att lösa både 
marknadsutmaningar och 
samhällsutmaningar. En 
jämförelse mellan länder är av 
intresse. 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, M, A, B, L, F, 

H 
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Bilaga 2 

HÅLLBAR INTENSIFIERING 
 
I tabellen anges dels vilka steg i kunskapskedjan som är aktuella för olika 
utvecklingsområden, dels vilka aktörer som bör vara involverade.  
 
Stegen i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

G = grundforskning  
T = tillämpad forskning  
K = konceptutveckling  
D = demonstration  
P = produktutveckling  
I = implementering/lansering  
U = utvärdering 

Aktörerna i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

M = myndigheter  
A = akademi och institut  
B = branschorganisationer och rådgivare  
L = lantbrukare och företagare  
F = förädlingsindustri  
H = handel  
Ko = konsumenter 
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Utvecklingsområden 
 

 
FoI-behov 

 
Typ av 
projekt 

 

 
Medverkande 

aktörer 

 
MULTIFUNKTIONELLA SYSTEM 

 
 
Produktionssystem för 
många olika slags 
produkter och tjänster 

 
Låt vissa gårdar/företag 
tillsammans med forskare 
utveckla produktionssystem för 
t.ex. mjölk–rehabilitering, 
örtkryddor–svenskakunskaper, 
spannmål–ridstig, lammkött–
golfbana–ekologikunskaper, 
griskött–biogas, odlad fisk–
sallad–minskade 
växthusgasutsläpp. 
 

 
T, K, D 

 
A, B, L, Ko 

(konsumenter och 
medborgare) 

 
Styrmedel för ökad 
multifunktionalitet 

 
Utveckla nyckeltal, styrmedel 
och beslutsstöd för 
mångfunktionalitet som visar 
och stödjer fler produkter och 
tjänster av som samtidigt ger 
flera värden (på kort och lång 
sikt), t.ex. människors hälsa, 
folkbildning, rekreation och 
kolbindning, resiliens, bra miljö. 
 

 
G, T 

 
A, M 

 
Utvärderingsverktyg och 
hållbarhet på tvären 

 
Utveckla verktyg, t.ex. LCA, för 
att inkludera fler faktorer än i 
dag som är av betydelse för 
hållbarhet, så att LCA går från 
ett effektivitets-instrument till 
ett instrument för att utvärdera 
hållbarhet.  
 

 
G, T, I 

 
M, A, L m.fl. 

(kan för 
implementering 

vara breda 
multiaktörsprojekt

) 

 
MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR PRODUKTION 

 
 
Mindre utsläpp av 
växthusgaser 

 
Utveckla odling, avel, foderstat, 
utfodring och djurhållning för 
minskat utsläpp av 
växthusgaser. 
 
 
 
 

 
G, T 

 

 
A, B 
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Utveckla svensk produktion av 
baljväxter för 
humankonsumtion.  
 

  

  
Utveckla en befintlig gård med 
fokus på minskade utsläpp av 
växthusgaser.  
 

 
D 

 
M, A, B, L 

 
Ökad kolbindning i 
marken 

 
Öka kunskapen om 
kolinlagring, studera 
långliggande försök, initiera 
CO2-projekt på organogena 
jordar.  
 

 
G, T 

 
A 

  
Identifiera potential med 
möjliga nya system, t.ex. 
Agroforestry och biokol i 
Sverige. 
 

  

 
Ökad bördighet i marken 

 
Öka kunskapen om 
odlingssystem/ växtföljd, 
studera långliggande försök. 
Studera och utveckla system 
som maximerar utbytet per 
hektar men samtidigt minimerar 
de negativa effekterna, t.ex. 
läckage eller utsläpp av 
växthusgaser. 
 

 
I, D 

 
A, B 

  
Utveckla befintlig gård med 
fokus på ökad bördighet i 
marken. Identifiera de viktigaste 
parametrarna för bördighet och 
hur den kan ökas. 
 

 
D, K 

 
M, A, B, L 

 
Bättre styrning och 
mindre läckage av 
växtnäring  

 
Öka kunskapen om 
precisionsteknik i olika grödor, 
som ger varje del på fältet 
optimal växtnäring och 
jordbearbetning. 
 
 
 
 
 

 
U 

 
A, B 
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Utveckla olika odlingssystem 
som åtminstone halverar 
läckaget av N och P per kg vara 
jämfört med dagens 
medelvärde. 
 

 
K, G, T 

 
M, A, B, L 

  
Utveckla befintlig gård med 
fokus på minskat läckage av 
växtnäring. 
 

 
D 

 
M, A, B, L 

 
Mindre läckage av 
bekämpningsmedel  

 
Utveckla metoder och 
odlingssystem som minimerar 
läckaget av växtskyddsmedel. 
Identifiera nyckelfaktorer och ta 
fram persistenstabeller. 
 

 
U 

 
A, B 

 
Optimal användning av 
bekämpningsmedel, 
kemikalier och 
antibiotika 

 
Ta fram verktyg för 
”precisionslantbruk” på 
husdjurssidan för att minska 
användningen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen. 
 

 
T, K, I 

 

 
A, B (rådgivare), L 

 

  
Utveckla avel och växtförädling 
för mer motståndskraftiga djur 
och växter. 
 

 
G, T 

 
A, B 

 
Minimera fysiska skador 
på marken 

 
Utvärdera och utveckla system 
för att minska markpackning 
vid t.ex. gödselspridning och 
skörd även vid dålig bärighet. 
 

 
U, K, T 

 
A, B, L 

  
Utvärdera och utveckla metoder 
att återställa packningsskadad 
mark.  
 

 
G, T, D 

 
A, B, L 

  
Ta fram metoder för planering 
av infrastruktur och tätort som 
innebär att åkermark inte 
används. 
 
 
 
 
 

 
K 

 
M, A, B, L 
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Odlingsrutiner med 
tanke på 
klimatförändring 

 
Utveckla av nya grödor/arter, 
sorter bruknings- och 
odlingssystem som tar vara på 
den allt längre växtperioden och 
hanterar ändrat klimat. 
 

 
G, T 

 

 
A, M, B, L 

 

  
Undersök hur överskott och 
underskott av vatten bäst ska 
hanteras. 
 

 
U 

 
A, B 

  
Utveckla sorter som bättre 
klarar ändrat klimat (syrebrist, 
värmeböljor, insekts- och 
svampangrepp). 
 

 
G 

 
M, A, B, L 

 
Ökad biologisk mångfald  

 
Utveckla och utvärdera 
produktionssystem och 
skötselrutiner för ”optimalt 
betande” för biologisk mångfald 
och mjölk/köttproduktion. 
 

 
G, T, K, 

U 

 
A, B (rådgivare), L 

  
Utveckla och utvärdera 
produktionssystem där vilda 
pollinerare gynnas. 
 

  

  
Öka kunskapen om hur 
biologisk mångfald ska skapas i 
olika landskap, odlingsmiljöer 
och vanliga odlingssystem. 
 

 
G 

 
A 

 
Funktionell biologisk 
mångfald och bevarade 
ekosystemtjänster 

 
Identifiera ekosystemtjänster 
och viktiga arter i 
odlingslandskapets olika delar, 
t.ex. marken, fältet, 
vattendragen, dungarna och 
småbiotoperna, och hur mer 
ekosystemtjänster kan levereras. 
 

  

  
Utveckla befintliga gårdar som 
demonstrerar hur 
ekosystemtjänsternas funktion 
kan förbättras i praktiken. 
 
 

 
D 

 
M, A, B, L 
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Affärsmöjligheter med 
ekosystemtjänster och 
biologisk mångfald 

 
Identifiera effektiva metoder för 
ökad biologisk mångfald 
anpassade för effektivt och 
modern lantbruk. Metoder som 
kan integreras i och anpassas 
efter lantbrukets tillväxt och 
effektivisering. 
 

  

  
Utveckla affärsmodeller för att 
sälja ekosystemtjänster, t.ex. 
biologisk mångfald. 
 

  

 
HÅLLBARA PRODUKTIONSMEDEL 

 
 
Växtskydd 

 
Utveckla metoder med biologi 
och teknik i samspel för ökad 
effektivitet och precision vid 
reglering av ogräs, sjukdomar 
och skadeinsekter. 
 

  

  
Utveckla växtskyddsmetoder 
som inte ger rester i mark, gröda 
och vatten. 
 

  

  
Utveckla metoder och 
affärsmodeller för att utvinna 
och/eller återföra näring utan 
risk för giftiga ämnen eller 
smittämnen. Det gäller t.ex. 
olika avloppsprodukter, avfall i 
livsmedelskedjan, rötrester, 
bottensediment från våtmarker, 
sjöar och havsvikar. 
 

  

 
Växtnäring 

 
Utveckla biologisk och 
industriell produktion av N-
gödselmedel utan beroende av 
fossil energi. 
 

 
T 

 
M, A, B 

 
Växtföljder 

 
Utveckla befintliga gårdar med 
fokus på växtföljder i ett ändrat 
klimat.  
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Utveckla konkurrenskraftiga 
sorter för olika användning 
(protein, mat, energi, kemi) som 
passar ett ändrat (lokalt) klimat. 
 

 
D 

 
M, A, B, L 

 
Växtförädling 
 

 
Utveckla nya perenna grödor.  

  

  
Identifiera och utveckla 
växtmaterial, samodlings-
kombinationer och 
sortblandningar med 
mångfunktionella egenskaper. 
 

 
G, T 

 

  
Identifiera smittämnen och 
gifter i foder och undersök 
möjligheter att förhindra 
förekomsten av dessa bl.a. via 
inhemska säkra foderkällor. 
 

  

 
Foder 

 
Utvärdera 
fodersammansättningar som ger 
hög produktion men låg total 
miljöbelastning. 
 

 
T, K, D 

 
A, B, L, F 

  
Öka kunskapen om hur friska 
och robusta rekryteringsdjur 
snabbt ska införa nya önskade 
egenskaper i djurhållningen. 
 

  

 
Rekryteringsdjur 

 
Öka kunskapen om förbättrad 
praktisk uppfödningsmiljö.  
 

 
T, K 

 
A, B, L 

  
Vidareutveckla avel för 
förbättrad hälsa och produktion 
över livstid. 
 

 
T 

 
A, L, B 

 
Husdjursavel 

 
Fördjupad kunskap som behövs 
om samspelseffekter mellan ras 
och produktionssystem för 
hållbar produktion och 
djurhälsa/välfärd för alla 
djurslag. 
 

 
G, T 

 
A, B 
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Utveckla och utvärdera system 
som integrerar produktion av 
livsmedel och energiråvara. 
 

  

 
Energi 

 
Öka kunskapen om effektiv 
biogasproduktion i områden 
med mycket liten tillgång till 
gödsel, och hur processen ska 
optimeras när gödseltillgången 
är mer än tillräcklig.  
 

  

  
Utveckla gårdar som har fokus 
på effektivare 
energianvändning, ställer om till 
förnybar energi och producerar 
förnybar energi.  
 

  

  
Studera hur djurstallarnas 
utformning påverkar flöden av 
djur, personal, foder och gödsel, 
samt hur dessa påverkar det 
interna och externa 
smittskyddet  
 

 
D 

 
M, A, B, L 

 
Byggnader 

 
Ta fram lösningar som förenklar 
smittskydd/smittskyddsbeteend
e och kostnadseffektiv sanering. 
 

 
T, D 

 
M, A, B, L 

  
Utvärdera hur byggnader ska 
byggas för låga 
kapitalkostnader, minimalt 
energibehov och samtidigt ge 
god arbetsmiljö och djurhälsa. 
 

  

  
Gör LCA på själva byggandet av 
olika typer av stallar, verkstäder, 
lagerlokaler m.m. 
  

 
D 

 
M, A, B, L 

 
Ny teknik och nya 
produktionssystem 

 
Utveckla energieffektiva robotar 
så att energianvändning och 
förartid kan minska. 
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Smittor 

 
Undersök överlevnad av smittor 
som har potential att hota en 
stabil och hållbar produktion, 
t.ex. mjältbrandsbakterier, 
Salmonella och VTEC. 
 

 
T 

 
M, A, B, L 

  
Undersök förekomst och risk för 
spridning av allvarliga 
smittämnen till människor eller 
djur via vatten, bl.a. 
Cryptosporidium och 
Salmonella. 
 

 
T 

 
A 

  
Studera möjligheter att 
förebygga sjukdom för att 
minska behovet av antibiotika 
och coccidiostatika främst i stora 
besättningar. 
 

 
T 

 
A 

 
Antibiotika 

 
Vidareutveckla strategier för att 
säkerställa att antibiotikarester 
inte finns i livsmedel och att 
antibiotikaresistenta bakterier 
inte sprids. 
 

 
T, D 

 
M, A, B, L 

  
Utveckla nya antibiotika och 
alternativa behandlingsmetoder. 
 

 
T, D 

 
M, A, B, L 

  
Utveckla och utvärdera 
förebyggande åtgärder och 
framgångsfaktorer på gårdar 
med låg antibiotikaanvändning. 
 

  

 
MANAGEMENT – GÖRA RÄTT SAK PÅ RÄTT TID OCH PLATS 

 
 
Större utväxling på 
insatta medel 
(prioritering, trimning, 
tajming, precision, lean) 
 

 
Utveckla metoder för precisions-
styrning (både insatsmedel och 
miljöåtgärder) samt uppföljning. 
 
 
 
 
 
 

 
D, I, U 

 
B, L 
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Utveckla metoder för att 
utvärdera kostnadseffektiv 
sjukdomskontroll och 
övervakning i besättningar. 
Fokusera på riskdjur, 
risktidpunkter och 
riskbesättningar.  
 

 
T, D 

 
M, A, B, L 

  
Ta fram stöd för den enskilde 
företagaren att använda de 
forskningsresultat som redan 
finns när det gäller 
produktionsstyrning och 
kontinuerlig uppföljning.  
 

 
T, K, D 

 
M, A, B, L 

  
Fördjupa förståelsen av unga 
lantbrukares drivkrafter och 
utforma attraktiva 
företagsmodeller. 
 

 
I 

 
A, L, B 

 
Affärsmodeller 

 
Utvärdera hur försäljning ska 
ske för att uppnå rimlig 
riskspridning med god 
lönsamhet. 
 

 
T, K 

 
A, B, L 

  
Utveckla modeller för 
aktörssamverkan inom 
livsmedelsförädling för 
produktutveckling och ökat 
utbud. 
 

  

  
Utveckla modeller för att betala 
för ”många olika produkter och 
tjänster” (se Multifunktionella 
produktionssystem ovan). 
 

  
A, L, B, F, Ko 

 
Beslutsstöd och 
betalningsmodeller 

 
Ta fram verktyg för 
riskbedömning av olika typer av 
negativa miljöeffekter, som 
underlag för t.ex. 
tillståndsprövningar och riktade 
åtgärdsprogram. 
 
 
 

 
G, T 

 
A, M 
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Ta fram modeller för skattning 
av besättningars hälsostatus, 
som underlag för t.ex. säker 
livdjurshandel. 
 

 
T, D, P 

 
M, A, B, L 

  
Utveckla modeller för hållbart 
nyttjande av arbetskraft 
(arbetsvillkor, vidareutbildning, 
fysisk och psykisk arbetsmiljö, 
integrering). 
 

 
T, K, D 

 
M, A, B 

 
Arbetskraft 

 
Studera effekten av att många 
lantarbetare inte kan svenska 
(eller bra engelska), vilket gör 
att många lantbrukare inte kan 
kommunicera bra med sin 
personal. 
 

 
K, I 

 
B, M, L 

 
Nya 
konsumtionsmönster 

 
Öka kunskapen om 
konsumenters motiv och hinder 
att välja hållbara 
konsumtionsmönster. 
 

 
T 

 
A, L, B 

  
Öka kunskapen om zoonotiska 
smittämnen i livsmedel, t.ex. 
opastöriserad mjölk, 
charkuterivaror och grönsaker. 
 

 
G, T 

 
A, Ko, H 

  
Utveckla metoder för att 
utvärdera känslighet och 
säkerhet i 
sjukdomsövervakningssystem. 
 

 
T 

 
A, B, F, H, Ko 

 
Uppföljning 

 
Bedöm befintliga verktyg för 
uppföljning på företaget. 
Utveckla verktyg för ekonomi 
och hållbarhetsaspekter, t.ex. 
markbördighet och 
kvävehushållning. 
 
 
 
 
 
 

 
T, K 

 
M, A, B 
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Identifiera målkonflikter mellan 
ekonomi och ekologisk 
hållbarhet och djurvälfärd. 
Identifiera win-win. Sök 
lösningar för att minska 
målkonflikterna. 
 

  

 
Målkonflikter 

 
Fördjupa förståelsen för 
”lagom” produktionsnivå (mål) 
i förhållande till insatsmedel 
(mängd och typ) och 
produktionsmiljö. 
 

 
G, T 

 
A, M 

 
Val av produktionsnivå 
och skala 

 
Utvärdera tröskeleffekter som 
uppstår då en verksamhet skalas 
upp. 
 

 
K, D 

 
A, B, L 

  
Undersök skaleffekter för olika 
produktionsinriktningar och 
odlingssystem genom att 
jämföra befintliga gårdar. 
Kombinera med 
stresstest/känslighetsanalys. 
 

  

 
Kunskapsförmedling 

 
Öka kunskapen om hur kunskap 
sprids och tillämpas. 
 

 
T 

 
M, A, B, L 

 
RISK, BUFFERT OCH FLEXIBILITET 

 
 
Risk management  

 
Fördjupa förståelsen för 
tidsperspektivets betydelse för 
riskhantering. 
 

 
G 

 
A 

  
Vidareutveckla metoder för att 
förutse hot och beräkna 
sannolikhet för konsekvenser på 
produktion och miljö. 
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Undersök effekten av olika 
strategier för att förhindra att 
förekomst av sjukdomsfall 
utvecklas till stora 
sjukdomsutbrott. Ta fram 
metoder för att möjliggöra 
sjukdomskontroll som är mer 
fokuserad mot 
besättningar/djur och 
tidpunkter med ökad risk för 
sjukdom. 
 

 
G, T 

 
A, B, M 

  
Utvärdera hur olika driftgrenar 
bäst ska hantera sin risk när det 
gäller inköp och försäljning. 
 

 
T, K, D 

 
M, A, B, L 

  
Öka kunskapen om 
policyverktyg och utvärdera 
deras effekter på företagens 
lönsamhet och konkurrenskraft - 
exempelvis miljöersättningar. 
 

 
G, T, I 

 
A, L, M, B 

  
Identifiera faktorer i företaget 
som ökar motståndskraften mot 
yttre störningar och 
förändringar, exempelvis 
klimatförändringar, 
marknadssvängningar och 
skiftande politiska åtgärder. 
 

  

  
Utveckla stresstester för att 
identifiera svaga punkter i 
företaget med hänsyn till 
ekologiska, sociala och 
ekonomiska faktorer. 
 

  

  
Fördjupa kunskapen om hur 
skötselmetoder, sortval etc 
påverkar systemets förmåga att 
klara ett hot, t.ex. extremväder. 
 
 
 
 
 
 

 
K 

 
M, A, B, L 
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Buffringskapacitet som 
”försäkring” i systemet 

 
Utvärdera hur 
produktionssystem ska byggas 
för att uppnå säkerhet mot 
avvikelser och 
produktionsstörningar utan att 
det skapas stora problem. 
 

 
T, D 

 
M, A, B, L 

  
Utveckla och utvärdera 
odlingssystem som stärker 
funktionella biologiska samspel, 
som hämning av växtpatogener 
och biologisk bekämpning med 
hjälp av naturliga fiender och 
antagonister. Betydelse av 
diversitet, många grödor. 
  

  

  
Ta fram metoder som visar 
jordars marginal till kritiska 
värden, t.ex. packning, låg 
mullhalt, låg 
vattengenomsläpplighet, lågt 
pH och hög Cd-halt i skörd. 
 

 
G, T, D, 

I 

 
A, M, L, B 

  
Utarbeta strategier för att möta 
t.ex. jordburna virus och 
herbicidresistens 
 

 
T 

 
M, A, B, L 

 
Förebyggande växtskydd 

 
Ta fram stresstest om risk för 
t.ex. resistenta rapsbaggar. 
Undersök hur kan det 
förebyggas. 
  

 
T, K 

 
A, B 

  
Utarbeta strategier för ev. 
importstopp av foder. 
 

 
T 

 
M, A, B, L 

 
Förebyggande djurskydd 

 
Utveckla bättre användning av 
rådgivning och förprövning av 
djurstallar. Bygger man fel kan 
det kosta under lång tid. 
Minimimåtten är inte optimala 
för god djurhälsa. 
 
 
 
 

 
T, K 

 
A, B 
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STRUKTUR 

 
 
Logistik för 
gödselhantering, 
vallskörd, bete, slakt 

 
Utveckla och demonstrera 
system för att fördela 
stallgödseln som får ut gödseln 
där den gör bäst nytta och utgör 
minst risk. 
 

 
K 

 
B, L, F 

  
Utveckla regionala 
logistikmodeller för olika delar 
av landet (slättbygd, 
mellanbygd, osv) 
 

  

  
Fördjupa förståelsen av hur 
gödselhanteringen kan sprida 
sjukdomar mellan besättningar 
eller försvåra 
sjukdomsbekämpningen inom 
besättningar. 
 

 
T, D 

 
A, B, L 

 
Nisch/premium eller 
standard 

 
Stärk mervärdena och 
kommunicera dem för olika 
produkter, i hela 
livsmedelskedjan för att 
marknaden ska utvecklas – det 
måste finnas en samstämmighet 
mellan utbud och konsumenters 
preferenser lokalt, i Sverige och 
för export. 
 

  

 
Specialiserat eller 
integrerat 

 
Utveckla och utvärdera 
modeller för samverkan, 
exempelvis mellan gårdar med 
vegetabilie- respektive 
animalieproduktion och mellan 
vattenbruk och annan 
matproduktion. Analysera 
effekter på ekonomi för 
företaget och regionen, 
resursutnyttjande och 
miljöpåverkan. 
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Öka kunskapen om hur olika 
företagstyper, 
produktionsgrenar och 
produktionssystem kan 
samverka (stor- och småskalig, 
nisch/premium- och 
standardprodukt, specialiserad 
och integrerad produktion) för 
en mer hållbar ”multifunktionell 
produktion” på regional nivå. 
 

  

 
Gårds- och 
produktionsstruktur 

 
Öka kunskapen om skalans 
betydelse (gård, grannskap, 
region, Sverige, världen) för 
slutsatser i olika projekt. 
 

G, T, K 
 

A, L, B, M 
 

 
Stadsnära odling och 
stadsodling 

 
Öka kunskapen om smittämnen 
som särskilt riskerar att 
överföras mellan människor och 
djur i stadsnära odling. 
 

G A 

  
Utvärdera förutsättningar och 
olika upplägg för stadsnära 
odling. 
  

G, T M, A, B 

  
Undersök hur staden kan öka 
sin försörjning av olika 
livsmedel, både inom staden och 
med de flöden som ger spill, 
t.ex. värme och avlopp. 
 

  

  
Undersök på vilka avstånd olika 
matråvaror bör produceras och 
med vilka avfallsprodukter från 
staden, livsmedelsindustrier etc. 
 

T M, A, B, L, Ko, F, 
H 
 

 
Företagsutveckling 

 
Utveckla beslutsstödssystem för 
utveckling av innovativa och 
anpassningsbara företag som 
kan optimera sina resurser. 
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Utveckla nya innovativa 
organisationsformer, 
verksamheter med nära 
relationer till konsumenter med 
fokus på att bidra till 
landsbygdsutvecklingen. 
 

  

  
Fördjupa kunskap och utveckla 
rådgivningsverktyg kring 
ekonomiska, strukturella och 
sociala faktorer som 
hindrar/främjar produktion och 
förädling av produkter. 
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Bilaga 3 

FOSSILOBEROENDE PRODUKT- OCH AFFÄRSUTVECKLING 
I tabellen anges dels vilka steg i kunskapskedjan som är aktuella för olika 
utvecklingsområden, dels vilka aktörer som bör vara involverade.  

Stegen i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

G = grundforskning  
T = tillämpad forskning  
K = konceptutveckling  
D = demonstration  
P = produktutveckling  
I = implementering/lansering  
U = utvärdering 

Aktörerna i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

M = myndigheter  
A = akademi och institut  
B = branschorganisationer och rådgivare  
L = lantbrukare och företagare  
F = förädlingsindustri  
H = handel  
Ko = konsumenter 
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Utvecklingsområden 

 
FoI-behov 

 
Steg i 
kun-

skaps-
kedjan 

 

 
Medverkande 

aktörer 

 
TEKNIK, RÅVAROR OCH PRODUKTER 

 
 
Energilagring 

 
Utveckla metoder för att lagra 
gårdsproducerad bioenergi så 
att den kan användas för 
torkning och andra ändamål. 
 

 
K 

 
B, M 

  
Identifiera, vidareutveckla, 
anpassa och demonstrera teknik 
och metodik för lagring av 
energi på lantbruk, till exempel 
lagring av metan i 
metanhydratform, lagring av el i 
nya typer av batterier och 
värmelager i 
ackumulatortankar. Det finns 
även betydligt mer innovativa 
energilagringsidéer som skulle 
passa för grundforskning. 
 

 
K 

 
A, B, 

teknikleverantör 

 
Användning av biomassa 
från åkermark 

 
Gör en kunskapssyntes av 
utförd forskning om 
användning av biomassa från 
åkermark för att få fram nya 
produkter och nå nya 
marknader. 
 

 
T 

 
A 

 
Arbetsmiljö och 
säkerhetsrisker 

 
Öka kunskapen om 
arbetsmiljöproblem, 
säkerhetsrisker och hur man 
löser dem vid lagring av 
biomassa från åker till annat än 
livsmedel. Det kan handla om 
hälsofarliga mögelsporer, 
utveckling av giftiga gaser och 
maskinsäkerhetsfrågor. 
 
 
 
 

 
U 

 
A, B/rådgivare, 

försäkringsbransc
hen 
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Kreativ 
råvaruanvändning 

 
Utveckla nya 
användningsområden för 
existerande råvaror och 
produkter, och utveckla nya 
råvaror för existerande 
produkter och 
användningsområden. 
 

 
K, P 

 
A, L, F 

 
Infrastruktur för att ta 
hand om och nyttiggöra 
spillvärme 

 
Utveckla och anpassa teknik och 
metodik för nyttiggörande av 
spillvärme på gårdsnivå. 
 

 
K, D, P 

 
A, B, 

teknikleverantör 

  
Identifiera och föreslå strukturer 
på regional och nationell nivå 
för värmesänkor för spillvärme 
från bioraffinaderier. 
 

 
T 

 
A, B, M, F 

 
Energieffektivisering 

 
Utveckla lättare traktorer och 
redskap för minskad 
markpackning och minskad 
bränsleanvändning. 
 

 
D, P 

 
A, L, F 

 
AFFÄRER OCH MARKNADER 

 
 
Efterfrågan på 
bioprodukter  

 
Identifiera långsiktiga strategier 
för var man ska ta 
marknadsandelar för produkter 
från åkermark. 

 

 
K, P, D 

 
A, F, M 

 
Bioraffinaderier och 
kombinat 

 
Öka kunskapen om vilka ämnen 
som kan utvinnas rimligt 
lönsamt i bioraffinaderier och 
kombinat. Ta fram modeller och 
metoder för hållbar odling och 
produktion av produkter. 
Utveckla 
tillämpningar/koncept. 
Utveckla produkter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
T, K, P 

 
A, B, F, H, L, M, 

Ko 
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Minikombinat 
 

 
Identifiera, utveckla och 
utvärdera kombinat som på ett 
konkurrenskraftigt, 
energieffektivt och resurssnålt 
sätt medger ett maximalt och 
flexibelt utnyttjande av råvara 
till olika produkter. 
 

 
T, K, D 

 
A, B, F, 

utrustningsleveran
törer 

 
SAMHÄLLSSTRUKTURER  

 
 
Strukturella hinder för 
ett biobaserat samhälle 

 
Identifiera hinder och föreslå 
förändringar i samhällets 
regelverk när det gäller till 
exempel biodrivmedel. 
 

 
G, T 

 
A, B, M, F 

 
Samhällets attityder till 
lantbruket – energi 
kontra mat 

 
Identifiera och utarbeta metoder 
för ökad/förbättrade kanaler för 
kommunikation/information 
mellan lantbruket och samhället 
i stort. 
 

 
G 

 
A, B, L, Ko 

  
Utveckla strategier för en positiv 
och modern syn på svenskt 
lantbruk som miljövänligt, 
samhällsnyttigt, energi-kemi-
livsmedelsförsörjande, och 
leverantör av miljö- och 
klimattjänster. Om svenskt 
lantbruk hade varit ett företag, 
hur hade man stärkt sitt 
varumärke? 
 

 
T, I 

 
Ko, M, A, B, L 

  
Demoprojekt (ev inkluderande 
ekoturism) för att visa upp det 
moderna lantbruket och dess 
potential. Skolor och politiker är 
viktiga målgrupper.  
 

 
K 

 
Alla? 

  
Genomlys ur ett etiskt 
äganderättsperspektiv hur 
användningen av åkermarken 
kan styras och om det är 
motiverat. 
 

 
G, T 

 
A, B, M, NGOs 
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Bilaga 4 

KONSUMENTATTITYDER OCH MATKVALITET 
I tabellen anges dels vilka steg i kunskapskedjan som är aktuella för olika 
utvecklingsområden, dels vilka aktörer som bör vara involverade.  

Stegen i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

G = grundforskning  
T = tillämpad forskning  
K = konceptutveckling  
D = demonstration  
P = produktutveckling  
I = implementering/lansering  
U = utvärdering 

Aktörerna i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

M = myndigheter  
A = akademi och institut  
B = branschorganisationer och rådgivare  
L = lantbrukare och företagare  
F = förädlingsindustri  
H = handel  
Ko = konsumenter 
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Utvecklingsområden 

 
FoI-behov 

 
Steg i 
kun-

skaps-
kedjan 
 

 
Medverkande 

aktörer 

 
PRIMÄRPRODUCENTERNAS PROFIL 

 
 
Regionalt 
 

 
Identifiera och förstå de 
parametrar (klimat, geologi etc) 
som har inverkan på odlingen 
och som kan vara grunden för 
en regional odlingsindelning. 
 

 
T 

 
M, A, B, L, F ,H 

 
Djurvälfärd 
 

 
Identifiera indikatorer för 
djurvälfärd som är 
kommunicerbara med 
målgruppen alltmer 
urbaniserade konsumenter. 
 

 
T, K, D 

 
Ko, M, A, B, L, H 

 
Förluster av djur genom 
dödsfall/avlivning 

 
Utveckla ekonomiska incitament 
för att minska förlusterna. När 
och varför sker dessa förluster? 
Vad kostar de? Och vilka är 
riskfaktorerna? 
 

 
T, U 

 
A, B, M, L 

 
Antibiotikaanvändning 
och antibiotikaresistens 

 
Öka kunskapen om antibiotika, 
antibiotikaresistens och 
spridningsvägar.  
 

 
D 

 
M, A, B 

 
Säkerhet, smitta och 
spårbarhet 
 

 
Ta fram metoder som 
underlättar för lantbrukare att 
bedöma spridning av 
sjukdomsframkallande 
mikroorganismer (och 
hälsofarliga ämnen) från 
omgivning till sin åker. 
Spridning från beteshagar 
uppströms, spridning från 
gödselupplag etc. 
 
 
 
 
 

 
T 

 
A, B, L 



  

63 

 

  
Undersök var livsmedelsburna 
sjukdomar mest effektivt kan 
kontrolleras i livsmedelskedjan 
för att skydda konsumenten. 
 

 
T, U 

 
A, L (M H B) 

  
Utveckla elektronisk märkning 
och annan ny teknik som 
möjliggör spårbarhet fullt ut. 
Utvärdera hur konsumenter 
uppfattar spårbarhet och 
varumärken relaterade till 
spårbarhet. 
 

 
K D P I 

U 

 
Ko M B L F H 

 
Rengörings- och 
hygienåtgärder för 
realistisk sanering 

 
Utveckla och utvärdera 
hygienåtgärder i 
primärproduktionen. Värdera 
olika djurstallars rengörbarhet, 
tvättbarhet och sanerbarhet. 
 

 
T K D I 

U 

 
M A B 

  
Utveckla riskbaserade 
saneringsmetoder. Hur 
noggrann måste saneringen vara 
för att vara god nog? Kan man 
skissera log-reduktion av 
smittämnen på samma sätt som 
för pastörisering av mjölk? 
 

 
T 

 
M. L, A 

 
Klimat 
 

 
Utveckla mat och 
livsmedelsprocesser för 
alternativa proteinkällor för att 
minska animaliekonsumtionen.  
 

 
G, T, K, 

D, P 
 

 
Ko, A, B 

 

 
Ekologiskt 
 

 
Vidareutveckla konceptet, öka 
acceptans i ekologisk 
produktion för vetenskapligt 
utvärderade metoder som 
skapar mer ”ekologi” i 
produkten. 
 

 
T, K, D, 
P, I, U 

 
Ko, M, A, B, L, F 

H 

  
Effektivisera omställningen till 
ekologisk produktion av de 
produkter som är mest 
efterfrågade.  
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Fördjupa förståelsen för 
attityder och beslut om 
omställning på producentnivå. 
 

 
T 

 
A, L 

 
Närodlat 
 

 
Utveckla och standardisera hur 
närodlat produkter ska märkas 
och marknadsföras. 
 

 
K, D, P, 

I, H 

 
Ko, B, L, F, H 

 
Hälsa 

 
Utveckla attraktiva livsmedel 
från alternativa pseudocerealier 
(bovete, mm) som alternativ till 
vete (vid t ex celiaki). Ökad 
användning av cerealier med 
dokumenterade hälsoeffekter 
(råg, havre vs vete). 
 

 
(G), T, P 

 
Ko, A, B, L, F 

  
Utveckla livsmedel/råvaror 
med ökat innehåll av 
mikronäringsämnen och 
bioaktiva ämnen. 
 

 
(G), T, P 

 
Ko, A, B, L, 

 
Etik 

 
Analysera värdet av olika etiska 
ställningstaganden hos aktörer i 
hela kedjan. Vem får betalt för 
etiskt producerat? 
 

 
T, U 

 
A, B, L 

 
FÖRÄDLING 

 
 
Rätt råvara till rätt 
produkt 

 
Definiera och skapa kriterier för 
råvaror som leder till önskade 
egenskaper hos designade 
produkter med högre mervärde 
med avseende på hälsa, 
stabilitet, smak, konsistens m.m. 
 

 
(G), T, 

P 

 
Ko, A, B, L, F 

 
Hälsa 

 
Öka kunskapen om hur 
korskontaminering kan 
minimeras, hur 
dekontamineringsteknik kan 
implementeras, hur 
förpackningsmetodik och 
förpackningsval kan optimeras. 
 
 

 
T 

 
Ko, M, A, B 
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Småskaligt och 
storskaligt 

 
Undersök hur småskalig och 
storskalig livsmedelsproduktion 
kan lära av varandra, t.ex. när 
det gäller ekonomi, 
producentens 
kunskap/inställning/förväntnin
gar och livsmedelssäkerhet.  
 

 
(G), T, 
P, K, D 

 
A, L, F 

 
Varumärken 

 
Utveckla byggande av 
varumärken som grundar sig på 
värden kring produktens råvara, 
förädling och smakupplevelse. 
 

 
K, D, P, 

F, H 

 
Ko, B, L, F, H 

 
HANDELN 

 
 
Handelns roll 

 
Jämför de bilder av 
konsumentbeteende kring 
pris/kvalitet/ursprung/etik 
som aktörer i olika led i 
värdekedjan baserar sina beslut 
på. 
 

 
T 

 
A (med B, L, F, H) 

  
Utveckla system för att 
kommunicera kvaliteten på 
produkterna längs hela kedjan 
så att hänsyn tas till variation i 
parametrar som påverkar 
kvaliteten, t.ex. kylkedja och 
ursprunglig kvalitet i 
primärproduktionen. 
 

 
K 

 
B, H, L 

 
KONSUMENTERNAS ÖNSKEMÅL 

 
 
Marknadssegmentering 
 

 
Öka kunskapen om 
marknadssegmenteringens 
möjligheter för att öka värdet av 
livsmedelsproduktionen hela 
vägen från primärproduktionen. 
 
 
 
 
 
 

 
T 

 
A B H 
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Utforma metoder och modeller 
för att identifiera och förstå 
vilka marknadssegment som 
finns beroende på produkt och 
förstå hur det förändras i 
förhållande till tid, kunskap, 
trender och demografiska 
förskjutningar. 
 

 
T 

 
Ko, A, B, F, H 

 
Kommunikation  
 

 
Öka förståelsen hos 
konsumenterna för vad som 
värderas och vad det finns 
betalningsvilja för samt 
stratifiera detta utifrån bl a 
ålder, inkomst, storstad; 
småstad; landsbygd, etnicitet. 
 

  

  
Utveckla sensoriska språk för 
enskilda produkter och bygga 
ihop dem så lång möjligt till ett 
större allmänt tillämpbart språk. 
 

 
K 

 
Ko, A, B, L, F, H 

 
Smak och konsistens 
 

 
Inför system för certifiering att 
produkter tillför bra smak och 
unika sensoriska kvaliteter. 
 

 
(T), K, 
D, P, I, 

U 

 
Ko, (A), B, F 

  
Analysera skillnader mellan 
upplevd och mätbar smak; 
utvärdera konsekvenserna av 
ev. skillnader för utformning av 
marknadskommunikation. 
 

 
T, K, U 

 
A, B, H 

  
Öka kunskapen och fördjupa 
förståelsen om hur olika 
odlingbetingelser (klimat, ljus, 
vatten,jordmån, etc) samt 
uppfödning påverkar 
aromproduktion och sensorisk 
upplevelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 

 
M, A, B, L 
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Öka kunskapen om hur 
innehållet av flyktiga föreningar 
och den sensoriska upplevelsen 
hänger ihop. 
 

 
T 

 
M, A, B, L 

 
Status, trender och 
beteenden 

 
Utveckla användningen av 
sociala och andra medier för att 
inhämta information och riktad 
marknadsföring av 
livsmedelssegment. 
 

 
T, K, D, 
P, I, U 

 

 

 
Hälsa 
 

 
Utveckla livsmedel med 
positiva hälsoeffekter, med 
fokus på specifika kostfibrer, 
andra bioaktiva komponenter; 
bristnäringsämnen enligt 
Riksmaten, livsmedel med 
specifika egenskaper som t ex 
låg GI, energi och fetthalt, 
socker och salt. 
 

 
(G), T, 

P 

 
Ko, A, L, F 

  
Identifiera metoder för att öka 
försäljningen av (naturligt 
nyttigt och klimatsmart) frukt 
och grönt i dagligvaruhandeln. 
 

 
T, K 

 
Ko, A, H 

 
Säkerhet 
 

 
Undersök risker med olika 
livsmedel med tanke på 
livsmedelsburna sjukdomar. 
 

  
A, F 

  
Studera vilka typer av risker 
med livsmedel som upplevs 
som störst/viktigast. 
 

  

 
Kulturell anpassning 
 

 
Utveckla märkningssystem för 
kulturellt anpassade produkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K, D, P, 

I, U 

 
Ko, B, L, F, H 
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Undersök om vi kan producera 
kulturellt efterfrågade livsmedel 
i Sverige (Halal, Kosher; export 
till andra länder). 
 

 
K, U 

 
H, B, A 

 
Enkelt och bekvämt 
(convenient) 

 
Utveckla livsmedel med tanke 
på att det ska vara enkelt och 
bekvämt. 
 

 
(G), T, 
P, K, D 

 
Ko, A, L, F 

 
Åldersdifferentiering 
 

 
Studera hur marknadsföring av 
mat till äldre ska utformas för 
de äldre som inte identifierar sig 
som äldre men som på grund av 
ålder har nedsatt smak 
och/eller tugg/svälj funktion. 
 

 
K, P, U 

 
Ko, A, B, L, F, H 

 
Restauranger 
 

 
Analysera skillnader i 
konsumentuppfattning av 
kvalitet (ex. ursprung) i 
restaurang och i butik. 
 

 
T 

 
Ko (inkl. 

restaurang), A, H 

 
Offentliga sektorn 
 

 
Ta fram metodik om hur 
offentlig upphandling kan riktas 
mot de värden och att 
produkter uppfyller lagstiftning 
som är på samma nivå som i 
Sverige i hela 
produktionskedjan. 
 

 
K, D, P, 

I, U 

 
Ko, M, B, L, F, H 

 
Lantbruk med 
allmänhetens förtroende 

 
Utveckla upplevelseturism med 
mat i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T, K, D 

 
Ko, A, B 
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SVINN OCH SPILL 

 
 
Svinn som källa till vinst 
 

 
Inventera vilka avfallsprodukter 
som skulle kunna förädlas.  
 

 
G, T, K, 

P, U 

 
Ko, M, A, B, L, F 

 
Utnyttjande av spill 

 
Utveckla hälsosamma livsmedel 
genom att effektivisera 
processer för utnyttjandet av 
spill (bran, aleuron mm). 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 
 

 
Ko, M, A, B, F, H, 
L 

 
Mindre matsvinn i 
butikerna 

 
Utveckla system för att 
säkerställa 
livsmedelssäkerheten i takt med 
att hållbarhetstiden för 
produkter förlängs. 
 

  
Ko, M, A, B, F, H 

  
Utveckla system som hanterar 
den ”individuella” produktens 
ålder så att pris och kampanjer 
kan kopplas till 
”produktindividen” 
 

 
K 

 
H 

 
Återföring av växtnäring 

 
Öka kunskapen om hur man på 
ett säkert sätt kan återföra 
näringsämnen till livsmedels- 
och foderkedjan. Teknik, 
ekonomi, användbarhet. 
Akvaponik. 
 

 
T, D, I, 

U 

 
M, A, B, L, F 
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Bilaga 5 

INNOVATIVA RÅVAROR OCH VÄRDEKEDJOR 
I tabellen anges dels vilka steg i kunskapskedjan som är aktuella för olika 
utvecklingsområden, dels vilka aktörer som bör vara involverade.  

Stegen i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

G = grundforskning  
T = tillämpad forskning  
K = konceptutveckling  
D = demonstration  
P = produktutveckling  
I = implementering/lansering  
U = utvärdering 

Aktörerna i kunskapskedjan anges med bokstäverna: 

M = myndigheter  
A = akademi och institut  
B = branschorganisationer och rådgivare  
L = lantbrukare och företagare  
F = förädlingsindustri  
H = handel  
Ko = konsumenter 
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Utvecklingsområden 

 
FoI-behov 

 
Steg i 
kun-

skaps-
kedjan 

 

 
Medverkande 

aktörer 

 
VERKLIGA MERVÄRDEN 

 
 
Mervärden 

 
Analysera och definiera 
mervärden. Vad är ett 
mervärde? T.ex. fysiska 
mervärden så som specifikt 
innehåll i en produkt/råvara 
som ger en hälsoeffekt, eller 
arbetsmetod som ger en 
hållbarhetseffekt, osv. Lyft fram 
och tydliggör befintliga 
mervärden. Studera och 
verifiera nya mervärden. 
Kommunicera mervärden på 
effektivt sätt. 
 

 
Alla 

nivåer 
kan 
vara 

aktuell
a 

 
Samtliga, men 

även andra 
aktörer, som 

kommunikatörer 
och marknads-

analytiker. 

 
Sensorisk differentiering 

 
Utveckla produkter för olika 
konsumentgrupper. Kan också 
innebära identifiering av 
specifika egenskaper, såsom 
smak/textur hos olika 
produkter som ger ökat 
mervärde. Exempelvis 
produkter som tillverkats av 
råvaror som producerats i en 
viss region och som resulterat i 
specifika sensoriska egenskaper. 
 

 
G, T, P 

 
Ko, A, B, L, F, H 

 
Ursprung 

 
Utveckla ett svenskt geografiskt 
ursprungsbeteckningssystem 
som kompletterar EU:s system 
och fokuserar på respektive 
områdes geografiska 
förutsättningar.  
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Hälsa 

 
Öka kunskapen om samspelet 
mellan process och råvara, så att 
önskade hälsoeffekter kan 
uppnås i produkterna. Olika 
råvaror behöver olika process 
för att bevara mervärden och 
optimera hälsonyttan. 
 

 
G, T, D, 

P, U 

 
A, L, F 

  
Utveckla livsmedel/råvaror 
med ökat innehåll av 
mikronäringsämnen och 
bioaktiva ämnen och ökad 
biotillgänglighet genom 
processer som 
mältning/groddning, 
fermentering m.m. Belys 
utfodringens betydelse t ex för 
omega 3-fettsyror och andra 
viktiga komponenter.  
 

 
(G), T, 

P 

 
Ko, A, B, L, F 

  
Utveckla grödor som i ett senare 
utvecklingsled svarar upp mot 
utmaningar/trender som lägre 
salt och sockerhalt, mer fibrer, 
etc. 
 

 
T 

 
Ko, B, F, H 

 
INNOVATIVA RÅVAROR OCH PRODUKTER 

 
 
Rätt råvara till rätt 
produkt 
(skräddarsydda råvaror) 

 
Utveckla, designa och sätt upp 
kriterier för vad som är optimal 
råvara till önskad produkt. 
Skapa och identifiera 
kvalitetskriterier på specifika 
råvaror så att önskade 
produktegenskaper uppnås. 
Utveckla prediktiva verktyg för 
kvalitetsstyrning, dvs att 
råvaran uppfyller önskade 
kvalitetskriterier för en specifik 
process. Öka kunskapen om 
samspelet mellan produkt, 
process och råvara. 
 
 
 
 
 

 
G, T, K, 
D, P, I, 

U 

 
A, L, F 
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Öka kunskapen och fördjupa 
förståelsen om hur olika 
odlingsbetingelser (klimat, ljus, 
vatten,jordmån, etc) och tänkta 
processer i förädlingsledet 
påverkar smak och konsistens 
på olika grödor, för att redan vid 
växtförädlningen styra åt rätt 
håll. 
 

 
G 

 
M, A, B, L 

 
Produktdifferentiering 

 
Ta fram en modell för 
produktdifferentiering av både 
animalier och vegetabilier för att 
möta marknadens behov.  
 

  

 
Ökat värde i skörden 

 
Ökad kunskap kring fler 
användningsområden av 
råvaran och råvarans 
beståndsdelar. Lyft fram och 
tydliggör befintliga mervärden 
kopplat till råvaror. 
 

 
G, T, L, 

P 

 

 
Nya och hållbara 
proteinkällor – grön 
proteinväxling 

 
Utveckla, utvärdera och 
vidareutveckla vegetabiliska 
proteinkällor för livsmedel och 
foder, t.ex. svampar och alger. 
Utveckla och verifiera 
alternativa animaliska proteiner. 
  

 
G, T, K, 
D, I, U 

 
Samtliga 

  
Utveckla proteinproduktion 
baserat på jäst, med matavfall 
som råvara. 
 

 
G, P 

 
A, M, L, F, H 

 
Industriråvaror 

 
Ta fram modeller och metoder 
för hållbar odling och 
produktion av industriråvaror. 
Utveckla 
tillämpningar/koncept. 
Utveckla produkter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
T, K, P 

 
A, B, F, H, L, M, 

Ko 
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Trädgårdsprodukter 

 
Öka kunskaperna om hållbar 
odling/produktion av 
trädgårdsprodukter. Utveckla 
tillämpningar, koncept och 
produkter för ökad 
marknadsandel.  
 

 
TKP 

 
A, B, F, H, L, M, 

Ko 
 

 
INNOVATIVA VÄRDEKEDJOR 

 
 
Marknadstrender  

 
Bevaka och analysera vilka 
drivkrafter som finns och vilka 
trender de kan medföra. Ta fram 
underlag knutet till 
produkter/tjänster/affärer som 
stöd för framtagning av ny 
kunskap och nya produkter.  
 

  

 
Samverkan i hela kedjor 
och mellan branscher 

 
Utveckla modeller för hur man 
kan arbeta för att uppnå 
”integrerad kvalitetsstyrning”, 
dvs styra produktion och 
användning av råvaran för att 
optimera kvaliteten hos 
slutprodukten och därmed få ut 
det fulla värdet av produktionen 
i hela kedjan. 
 

 
T, K, D 

 
A, B, L, F, H 

 
Nya försäljningskanaler 

 
Utveckla nya och anpassa 
befintliga affärsmodeller för 
försäljning via alternativa 
kanaler, så att råvaruvärdet 
bibehålls och ökas ut mot 
kunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Här kan andra 
aktörer än de 
listade vara 

relevanta att ha 
med, t ex 

kommunikatörer 
och 

marknadsanalytik
er 
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HÅLLBARA PRODUKTIONSSYSTEM 

 
 
Innovativ odlingsteknik 
 

 
Ta fram modeller och metoder 
för innovativ odlingsteknik – 
och utveckla tillämpningar och 
koncept, bl.a. för perenna 
grödor.  
 

 
T, K 

 
A, B, F, L, M 

 

 
Växtförädling  

 
Utveckla ny förädlingsteknik 
som möjliggör riktade 
förändringar i växternas genom, 
t.ex. för att anpassa nya sorter 
till ökad stress i förändrat 
klimat, minskat näringsbehov 
och ökad resistens.  
 

  

 
Producera olika saker – 
mer av allt 

 
Öka kunskapen om 
odlingssystem som producerar 
mer av allt: livsmedel, foder, 
bioenergi, m.m. Ta fram 
modeller, metoder, 
tillämpningar och koncept för 
sådana odlingssystem.  
 

 
T, K 

 
A, B, F, L, M 

 

 
Minskat svinn – använd 
hela grödan 

 
Öka kunskapen om odlings- och 
produktionssystem som tar 
tillvara hela grödan. Ta fram 
modeller, metoder, 
tillämpningar och koncept för 
sådana odlings- och 
produktionssystem.  
 

 
T, K 

 
A, B, F, H, L, Ko, 

M 
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