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SAMMANFATTNING
Denna rapport är den fysiska summeringen av en studie. Studiens syfte var att undersöka möjligheterna till ökad innovationskraft i de gröna näringarna i Kalmar
län. Arbetet har genomförts i form av intervjuer med näringslivsrepresentanter
samt en workshop med nyckelpersoner i regionen, i kombination med desk research och egen analys.
DE GRÖNA NÄRINGARNA EN CENTRAL DEL AV REGIONENS NÄRINGSLIV
De gröna näringarna är något av ryggraden i regionens näringsliv. Såväl de areala
näringarna som tillverkningsindustri, där förädlingsindustrin är en central del, är
kraftigt överrepresenterade i regionen och svarar för en dryg tredjedel av sysselsättningen i länet. Antalet näringsidkare är också mycket stort med hela 10 000
arbetsställen inom näringen. Blotta storleken gör alltså att det finns en latent kraft
som är större än den tillväxt som idag sker.
DE GRÖNA NÄRINGARNAS TVÅ HUVUDSYSTEM
På en övergripande nivå kan de gröna näringarna sägas bestå av två huvudsystem
med internt skilda logiker och med olika roll sett ur ett ekonomiskt respektive
sysselsättningsperspektiv. Det första systemet är det industriella där den enskilde
lantbrukaren är råvaruleverantör in i ett globalt konkurrensutsatt produktionssystem. Totalt sett skapar detta stora ekonomiska värden men relativt få arbetstillfällen per intäktskrona. Det andra systemet är det förras kontrapunkt och bygger
mer på autonomi, närhet, kvalitet, upplevelser och småskalighet. Här genereras
långt mindre ekonomiska värden, men betydligt mer sysselsättning per omsättningskrona. I det första fallet koncentreras innovation med nödvändighet mot åtgärder som syftar till att höja produktivitet och sänka kostnader som en naturlig
följd av ökat konkurrenstryck och försämrade marginaler. I det andra fallet handlar
innovation oftare om att utveckla helt nytt, nya produkter och tjänster, distributionsformer och samarbeten.

En av näringens största utmaningar är att gå från rent inkrementell1 förändring till
mer radikal innovation, då näringen i så stor utsträckning präglats av rollen som
råvaruleverantör långt bort från slutkunden. En annan utmaning är att näringens
främjare tänker sysselsättning och fokuserar sin uppmärksamhet på det autonoma
systemet som upplevs stå för förnyelse, medan industrin självt är koncentrerad på
det industriella. Men båda behövs för att göra de gröna näringarna till en ekonomisk och sysselsättningsmässig motor i regionen.
1

Inkrementell förändring innebär att förändringen sker stegvis. Poängen är att förändringen
sker under lång tid, genom evolution.
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T-IFIERING AV NÄRINGEN EN UTMANING
De två delsystemen delar också en gemensam utmaning som handlar om att förbättra förmågan att utveckla bredare koncept och lösningar och bygga affärsmodeller, system och processer runt dessa lösningar. I det industriella systemet kan det
handla om t ex att gå från rollen som ren leverantör till affärsutvecklare av kundernas affärer, i det autonoma om att gå från ren producent till att tillhandahålla infrastruktur för andra producenter, t ex i form av en marknadsplats, eller att involvera
kunder mer direkt i själva affären. Men nyckeln handlar om att gå från rollen som
”producent” till ”tänkare” och ”konceptmakare”.
METAVÄRDEN OCH TRANSFORMATION FOKUSOMRÅDEN FÖR INNOVATION
I dagens och morgondagens samhälle skapas värden i allt större utsträckning utifrån två dimensioner. Den första handlar om metavärden2 såsom direkta upplevelser eller känslan av samhörighet och gemenskap, den andra handlar om den konkreta upplevelsen av verklig förändring3. Den första dimensionen är särskilt viktig i
den direkta relationen till konsumenter, men blir också allt viktigare i försäljning
till företagskunder.

Den andra dimensionen är central för såväl konsumenter som företagskunder. Det
vi till syvende och sist är beredda att betala för är förändring, utveckling, transformation. Det är vad sant partnerskap handlar om, och det som bygger långvariga
kundrelationer. För näringens två delsystem innebär det att båda behöver inrikta
innovationsaktiviteter mot dessa två mål, nämligen att öka metavärdena och transformationskraften i de tjänster, erbjudanden och koncept som man erbjuder på
marknaden. Det är så man kan få mer betalt per kilo.
SAMVERKAN – NYCKEL TILL FRAMGÅNG I NYA FORMER
I en rent industriell logik byggs framgång i första hand på effektiv produktion. I en
tid med ökad turbulens och ständigt stegrade kundkrav, förskjuts dock fokus mot
innovation och konceptutveckling. Tänkande, parat med effektiv produktion, blir
den främsta framgångsfaktorn och de råvaror som behövs för tankeprocessen är
idéer och information som i stor utsträckning finns utanför den enskilda organisationen. För att accelerera utveckling blir därför samverkan allt viktigare, det gäller
såväl i det industriella som det autonoma systemet. Utvecklingen av den sociala
2

”Metavärden” är värden som en produkt ger kunden, utöver själva funktionen. Design är
ett exempel där marmeladburkens utseende kan vara lika viktigt som innehållet. Eller att
upplevelsen av att tillsammans med barnen vittja kräftburar i augustimorgonens dimma
är värd så mycket mer än själva fångsten.
3
Med kundvärdet ”förändring” eller ”transformation” menas att produkten eller tjänsten är
en råvara för kundens egna förändring och utveckling. I det autonoma systemet kan det
handla om lära sig att hägna en gärdesgård, att bli svampexpert eller att förstå skogens
kretslopp. I det industriella systemet om att hjälpa företagskunden att bli mer framgångsrik i nästa led, t ex att utveckla lägenhetsmoduler i trä, som går att producera industriellt och är lätta att montera.
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webben har de senaste åren skapat helt nya förutsättningar för sådan samverkan
genom fenomen som t ex crowdsourcing och crowdfunding. Genom att dra nytta
av dessa kan samverkan stärkas inte bara inom de gröna näringarna i Kalmar län
och Sverige, utan också mot leverantörer, kunder och konsumenter. Därtill kan
näringen ta hjälp av engagerade och uppfinningsrika personer runt om i världen för
att lösa konkreta innovationsproblem.
Samverkan är kanske en av de gröna näringarnas största utmaningar, med sina små
och utspridda företag och där uttryck som ”själv är bäste dräng” lyftes i intervjuerna.
MÅNGA SMÅ STEG ÄR INTE NOG
Den industriella delen av systemet ”gröna näringar” utsätts för ett ständigt ökat
tryck på produktivitet och effektivitet. Givet de förutsättningar som lantbrukarna i
länet har krävs det mer än smärre förändringar för att göra näringen till tillväxt- och
sysselsättningsmotor. Därför krävs det satsningar som syftar till mer radikal innovation på högre systemnivå än den enskilda gården, exempelvis på klusternivå och
i samverkan mellan näring, forskning, finansiärer och olika samhällsaktörer. I det
industriella systemets fall handlar detta t ex om att runt förädlingsindustrierna
skapa innovationskluster i samverkan med såväl högskola och forskningsintensiva
startups som leverantörer och kunder. I det autonoma systemets fall, kan det t ex
handla om att skapa samarbeten som bättre förmår leverera fullständiga lösningar
direkt till slutkunder eller dagligvaruhandel och andra återförsäljare.
DET ÄR INTE VILJAN SOM SAKNAS, MEN KANSKE MODET OCH FÖRMÅGAN
Resultaten från intervjuer och workshop pekar mot att det i ganska liten utsträckning är viljan att utvecklas som saknas i de gröna näringarna. Snarare verkar det
verkar det vara två andra hinder som sätter gränser för förnyelse och innovation:
För det första bristen på genomförbara idéer och för det andra mod och självförtroende nog att söka förnyelsen utanför mammas bakgård. En tredje begränsande faktor är den kompetens som krävs för att dels hitta nya idéer, dels kunna övertyga
partners och finansiärer om förträffligheten i dem. Det är inte viljan som är den
största bristfaktorn.
DE GRÖNA NÄRINGARNA – ETT KOMPLEXT SYSTEM
De gröna näringarna är till sin karaktär ett komplext system i en komplex omvärld.
Det gör att varje strategi för att lyfta innovationskraften i de gröna näringarna
måste ta hänsyn till de möjligheter och begränsningar som komplexa system ger.
Den måste också ta hänsyn till de specifika förutsättningar som olika delar av näringen har, liksom behovet av större grepp och fokus på radikal innovation. Mot
bakgrund av detta föreslår vi att ett systemstärkande arbete bör inriktas mot att:

•

Identifiera och kartlägga delsystemen i regionen på en mer detaljerad
nivå än de två huvudkategorierna ”industri” och ”autonom” för att förstå
den interna logiken och yttre och inre förutsättningar för varje delsystem.
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•

Välja ut och satsa på de delsystem som utifrån inre och yttre förutsättningar har den största potentialen att utvecklas till betydande tillväxt- och
sysselsättningsmotorer. Försök bilda kluster kring dessa, ta fram en klustervision och definiera tydliga stödjande spelregler.

•

Ta fram en medveten, långsiktig och riktad strategi för var och en av
satsningsområdena för tillförsel av t ex finansiering/kapital och kompetens
och koncentrera satsningarna mot dessa områden. Koncentrera aktiviteter
mot områden som innebär radikal innovation, snarare än inkrementella förändringar. Välj aktivt bort konkurrerande satsningar (och t.ex EUfinansiering) som riskerar att förstöra genomförandet snarare än stödja det.

•

Inom vart och ett av dessa delsystem, men också generellt till näringens
aktörer som helhet, tillföra de gröna näringarnas aktörer inspiration, idéer
och ny information.

Utifrån dessa riktlinjer kan ett stort antal stödjande aktiviteter formas, men centralt
för att lyckas i arbetet är respekt för de speciella förutsättningar som kännetecknar
verksamheten inom de gröna näringarna.
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BAKGRUND OCH SYFTE
BAKGRUND: KUNSKAPSUNDERLAG KRING GRÖNA NÄRINGAR
I KALMAR LÄN MOT 2035
Bakgrunden till denna rapport är att LRF, Länsstyrelsen och regionförbundet i
Kalmar län beslutat att ta fram ett material som beskriver och problematiserar den
framtida utvecklingen inom de gröna näringarna i Kalmar län med tidsperspektivet
satt till 20 år. Fyra tematiska rapporter inom området har beställts:

•
•
•
•

Tema 1: Företag inom de gröna näringarna
– attityder, strukturer och omgivning.
Tema 2: Framtida livsmedelsförsörjning
Tema 3: Innovation
Tema 4: Energi och klimat

Syftet med rapporterna är att de ska utgöra underlag till en diskussion om hur man
kan stärka konkurrenskraften hos Kalmar läns företag inom de gröna näringarna
och vilka åtgärder som då behöver genomföras. Avgränsningen är företag inom
jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk.
UPPDRAG OCH SYFTE: INNOVATION I GRÖNA NÄRINGAR
Denna rapport behandlar innovation. Uppdraget är att ur ett framtidsperspektiv
lyfta fram möjligheter och eventuella hinder för att växla upp innovationskapaciteten för gröna näringar i Kalmar län.

Syftet med rapporten är att utifrån identifierade möjligheter och hinder ge strategiska uppslag kring hur Länsstyrelsen, kommunerna i Kalmar län och LRF i samverkan med regionala aktörer kan agera för att öka innovationskapaciteten i länets
gröna näringar.
Studien har delfinansierats med regionala utvecklingsmedel.
SYSTEMET DE GRÖNA NÄRINGARNA
För att kunna orientera oss i frågan om innovation i de gröna näringarna har vi valt
att utgå från följande beskrivning av de gröna näringarna. I figuren nedan ses vad
vi kan beskriva som de gröna näringarnas system. Det består av lantbrukare med
olika inriktning, skogsbrukare, spannmålsodlare, djuruppfödare och många andra.
Dessa levererar i sin tur sina tjänster och produkter till den bondeägda förädlingsindustrin, direkt till företag och offentliga uppköpare och i vissa fall direkt till konsument. På den direkta kundmarknaden konkurrerar det med många andra leverantörer, lokala, nationella och globala och förädlingsindustrin slåss med andra leverantörer på ofta globala marknader. För att kunna konkurrera framgångsrikt har
lantbrukarna runt sig ett nät av underleverantörer i form av avbytare, leverantörer
av insatsvaror, maskiner och mycket annat. Och runt hela systemet av centrala
aktörer finns också en rad främjare och supportrar i form av bl. a. organisationer,
myndigheter, högskola och forskning. När man betraktar bilden inser man snabbt
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att frågan om innovation i de gröna näringarna är komplex av den enkla anledningen att näringen är komplex.

Figur 1. Lantbrukaren omgivs av ett gigantiskt system av aktörer. Källa
Kairos Future 2014.
INNOVATIONSSYSTEMET
En innovation kan beskrivas på många olika sätt. Wikipedia definierar det som ”en
ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny”.

Med denna definition kan väldigt mycket vara en innovation. Men innovation är
inte bara ett resultat, det är också en aktivitet som syftar till resultatet en innovation. Och för att lyckas med innovationer krävs en process som tar idén till lansering på en marknad eller implementering i en verksamhet.
När vi i denna rapport talar om innovation täcker vi alla dessa aspekter, men rapportens fokus följer uppdraget, dvs. koncentrerar sig på hur innovationskapaciteten
inom de gröna näringarna ska kunna stärkas. Syftet är alltså inte primärt att ge förslag till inom vilka områden innovationsaktiviteter ska riktas, utan hur denna riktningsverksamhet ska kunna stärkas.
AVGRÄNSNING
I detta arbete har vi valt att i enlighet med uppdragsbeskrivningen avgränsa diskussionen till innovation i de gröna näringarna och möjligheter och hinder för
innovationsstödjande aktiviteter på, i första hand, en systemnivå ovanför den enskilde näringsidkaren, t ex på kluster- eller regionnivå.
ARBETSMODELL OCH GENOMFÖRANDE
Underlaget för denna rapport bygger på en serie aktiviteter, utöver en omfattande
desk research bland annat intervjuer med forskare och experter med olika perspek-
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tiv på innovation, ett dussin personer inom näringen och regionen med djup inblick
i frågeställningarna och en workshop med nyckelpersoner i Kalmar län, genomförd
i slutet av mars 2014.
LÄSANVISNING
Rapporten är indelad i fyra separata delar som kan läsas i en följd eller var för sig:

1. Den första delen belyser förutsättningarna för de gröna näringarna i
Kalmar län, ur dels länets strategiska läge, dels omvärldstrender med betydelse för innovation i näringen.
2. Den andra delen fördjupar innovationsperspektivet och leder fram till ett
föreslag till innovationsmodell.
3. Den tredje delen redogör kortfattat för de intervjuer som genomförts med
näringsidkare inom de gröna näringarna samt den workshop som genomförts med representanter från akademi, offentlighet och näringslivssamverkan i Kalmarregionen.
4. Den fjärde delen består av en sammanfattande analys följt av strategiska
rekommendationer kopplat till systemperspektivet på näringen.
1.De gröna
näringarnas
förutsättningar

2. Innovation i
gröna näringar

3. Analysunderlag

4. Strategiska
rekommendatiioner

Figur 2. Rapporten med dess fyra delar.
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I.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
DE GRÖNA NÄRINGARNA
I KALMAR LÄN
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STRATEGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Det är minst tre specifika förutsättningar som måste tas i beaktande när det gäller
att ta fram en innovationsstrategi för de gröna näringarna i Kalmar län. De två yttre
förutsättningarna kan kortfattat beskrivas på följande sätt:
1. Kalmar län i världen. Den första handlar om Kalmar läns strategiska förutsättningar, dvs. hur väl länet som sådant är positionerat nationellt och internationellt, vilket på en mer övergripande nivå avgör länets förmåga att
attrahera människor och kapital och därmed också förmågan att skapa förändring och tillväxt i de gröna näringarna.
2. De gröna näringarnas framtid. Den andra yttre förutsättningen handlar
om de gröna näringarnas framtid i bredare bemärkelse och hur bredare
samhällstrender erbjuder möjligheter men också hot mot utvecklingen.
Omvärldsförändringarna pekar framför allt ut hoten och möjligheterna ur
ett affärsperspektiv.
Det tredje perspektivet är mer av inre karaktär. Det handlar om systemets innovationskraft, det vill säga specifikt om innovationskrafter inom och kring de gröna
näringarna i Kalmar län. Vi ska återkomma till detta i rapportens nästa del.

KALMAR LÄN I VÄRLDEN
De gröna näringarna är något av ryggraden i regionens näringsliv. Såväl de areala
näringarna som tillverkningsindustri, där förädlingsindustrin är en central del, är
kraftigt överrepresenterade i regionen och svarar för en dryg tredjedel av sysselsättningen i länet. Antalet näringsidkare är också mycket stort med hela 10 000
arbetsställen inom näringen. Blotta storleken gör alltså att det finns en latent kraft
som är större än den tillväxt som idag sker. Dessutom är de gröna näringarnas företag platsbundna, förankrade i jorden, skogen och vattnet.
EN VÄRLD, ETT LÄN OCH EN NÄRING I FÖRÄNDRING
För att en region utifrån sina naturresurser ska kunna skapa värden, arbetstillfällen
och välstånd så krävs det att den förmår locka människor som vill medverka i
denna process. Det gör att länets attraktionskraft, dess förmåga att locka och behålla brukare av jord, skog och andra naturresurser är avgörande för näringens
förmåga att skapa värden.

Det vi nu ser på mer övergripande nivå är hur den globala kartan snabbt skrivs om.
Det handlar inte bara om att den ekonomiska tyngdpunkten förskjuts mot öster och
söder, och att automation av såväl fysiska som intellektuella processer med stormsteg förändrar arbetslivet. Det handlar inte minst om att kärnan i värdeskapandet
förskjuts från överlägsen ”produktion” till excellent tänkande i takt med att pro-
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duktion slarvigt uttryckt blir en stapelvara och världen blir mer och mer transparent
och därmed gör ”all” information och alla idéer tillgängliga. Betraktar vi t.ex några
av världens högst värderade bolag idag ser vi att dessa i mycket stor utsträckning är
”koncept” och affärsmodeller byggda på idéer som entreprenörer fångat, bearbetat
och växlat upp. I de fall de likt t ex Apple också producerar fysiska produkter är
dessa en hårt integrerad del av konceptet och produceras ofta av underleverantörer.
MOT ETT T-SAMHÄLLE…
Ur ett regionalt perspektiv innebär denna förändring att vi ser tre parallella processer samtidigt. Å ena sidan kan världen beskrivas med Thomas Friedmans ord1, som
allt plattare till följd av avreglerad handel, avmaterialiserad ekonomi och det faktum att världen blir öppen och tillgänglig. Plats förlorar med denna process sitt
värde inom allt fler branscher och för allt fler människor. Det som räknas är i stället
uppkoppling mot de centrala platserna (i den mån de finns). Att vara uppkopplad
mot rätt platser, personer och noder – där världen växer och där produktionskrafterna och tillväxten finns, det är det som avgör framgången.

Å andra sidan kan världen beskrivas med exempelvis Richard Floridas2 perspektiv
som att den blir allt annat än platt, den blir allt taggigare. Platsen betyder mer än
någonsin. Ledande regioner attraherar kunskap, människor och kapital, vilket gör
att världens tillväxt koncentreras till vissa framgångsrika regioner, eller vassa spetsar. För dessa regioner blir det ännu lättare att attrahera önskvärda målgrupper. Det
innebär att en central framgångsfaktor för regioner är att vara spetsiga och specialiserade med avseende på kunskapskapital och förmåga till nytänkande. Att vara
globalt konkurrenskraftiga på de områden där man är verksam.
I själva verket har både Friedman och
Florida rätt i sina resonemang, de
beskriver bara två olika processer.
Vissa regioner, i regel koncentrerade
kring större städer, som presterar väl i
båda framgångsfaktorerna uppkoppling och spets kommer ofta in i en
positiv spiral. De lyckas gravitera och
dra till sig kompetens, kapital och
kreativitet. Den framväxande värld
där dimensionerna uppkoppling och
spets är de viktigaste framgångsfaktorerna kallar Kairos Future Tsamhället. Den avgörande frågan för
en plats eller region är hur väl positionerad den är i denna T-värld och
vad som kan göras för att stärka Tkraften, för det är den som är avgörande för framgång.

Figur 3. Mot ett T-samhälle, där å ena
sidan uppkoppling och nätverk, å andra
sidan kunskap och tankekraft ger regional
dragningskraft. Källa: Kairos Future.
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…ELLER SNARARE ETT TI-SAMHÄLLE
Övergången till en tankeekonomi eller T-ekonomi innebär dock inte att industrin
eller jordbrukets roll minskar, i varje fall inte i ekonomisk betydelse. Även om
robotisering och datorisering fortsätter i den takt som forskare tror så kommer den
fysiska produktionen av varor fortfarande att vara en motor i ekonomin, det är bara
att värdeskapandet förskjuts bakåt och framåt i värdekedjan mot konceptutveckling
å ena sidan och upplevt kundvärde å den andra. Figuren nedan illustrerar hur ett
värdesystem kan te sig i tankeekonomin.

I ett traditionellt industriellt system ligger det centrala värdeskapandet i kedjan i
mitten av figuren, dvs. den bygger på förmågan att så effektivt som möjligt omvandla arbetskraft, kapital och råvaror till produkter och tjänster. I en högvärdeorienterad tankeekonomi, med ett underskott av kunder och ett överskott av produktionskapacitet, så som idag är fallet i de flesta branscher förskjuts värdeskapandet
uppåt. Framgång handlar om förmågan att skapa metavärden4 och byggs i ökad
utsträckning på förmågan att driva utveckling av nya koncept, dvs på förmågan att
fånga in ”informationsråvaror” som information, kunskap och halvfärdiga idéer
och göra något av dem. Det blir allt viktigare att kunna driva en effektiv ”tankefabrik”. Därtill blir produkter, med kundernas stegrade förväntningar, endast råvaror
i deras värdeskapande system, och värdet ligger i deras förmåga att generera upplevelser av transformation5.
Det sistnämnda gäller även för platser. Ur ett attraktionsperspektiv konkurrerar
också dessa på en global eller nationell marknad, där deras värde avgörs av förmågan att leverera dessa värden till sina medborgare.

Figur 4. T-samhällets värdesystem. Källa: Lindgren, 21st Century Management, Palgrave
Macmillan 2013.
4
5

Metavärden” är värden som en produkt eller tjänst ger kunden, utöver själva funktionen.
Med kundvärdet ”förändring” eller ”transformation” menas att produkten eller tjänsten är
en råvara för kundens egen förändring och utveckling.
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ETT GRÖNT INDUSTRILÄN
OECD beskriver hur välståndet i Småland-Blekinge till stor del skapas av mellanteknologiska små och medelstora företag och betydelsen av att bygga vidare på
denna väg.

”Smålands och Blekinges starka bas av små och medelstora
företag lämpar sig väl för att få till stånd en modern kunskapsbaserad ekonomi, inte minst på grund av den samlade
erfarenheten av företagsledning.” 6

Sysselsättningsmässigt är Kalmar län ett grönt industrilän. Bilden nedan visar
sysselsättningens fördelning i länet och relativt riket (den grå cirkeln) exklusive
Kalmar kommun. Den visar med all tydlighet de gröna näringarnas betydelse, men
också betydelsen av att möta de utmaningar som den stora andelen sysselsatta i
tillverkningsindustri innebär.
Ur ett innovationsperspektiv ligger Kalmars stora utmaning därmed i att i minst
lika snabb takt som omvärlden transformera sina huvudnäringar i T-riktning, dvs.
att i ökad utsträckning bygga in metavärden i konsumentprodukter och leverera
förändring i form av systemlösningar, innovationspartnerskap mm till företagskunder.

Figur 5. Sysselsättning i Kalmar län. Vinkeln på en sektor motsvarar andelen av de sysselsatta. Längden på cirkelsektorn visar hur över- respektive underrepresenterad en bransch
är jämfört med riket. De gröna näringarna innefattar även andra led än jordbruk/skogsbruk/fiske. Källa: SCB/Bearbetning Kairos Future.
6

OECD Territoal Reviews Småland-Blekinge, Sverige 2012
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Skillnaderna mellan kommunerna vad gäller sysselsättningens fördelning framgår
av bilden nedan.

Oskarshamn

Vimmerby

Hultsfred

Mönsterås

Torsås

Emmaboda

Högsby

Västervik

Nybro

Kalmar

Borgholm

Mörbylånga

Figur 6. Fördelningen av sysselsättning för samtliga kommuner i Kalmar län. Källa: SCB/
Bearbetning Kairos Future.

ARBETSMARKNADSNÄTVERKET
Ur ett geografiskt perspektiv syns övergången mot T-samhället tydligt. Den befolkningsmässiga och ekonomiska framgången på en ort påverkas nämligen i allt
större utsträckning av dess position i nätverket, eller enklare uttryckt, hur uppkopplad kommunen (eller regionen) är mot befolknings- och kompetensmässigt starka
orter och regioner i omvärlden.

Det enklaste måttet på detta är pendlingsmönstret mellan olika orter. Genom att
studera det ser man hur landet egentligen hänger ihop, bortom de administrativa
indelningarna och de geografiska avstånden. Det synliggör också den verkliga regionala dynamiken3. Fokuserar man på styrkan i pendlingsrelationer, som i figuren
nedan, fördjupas bilden av kommuner och regioners förutsättningar. Nätverket som
visas i figuren bygger på pendlingsrelationer mellan kommuner. Mer pendling (inoch utpendling mellan kommuner) innebär tjockare linjer, som drar kommuner
närmare varandra.
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Umeå

Falun/Borlänge

Örebro

STOCKHOLM
Linköping/
Norrköping

GÖTEBORG

Sveriges
arbetsmarknadsnätverk:
en annan geografi…

Jönköping
Växjö/Kalmar

MALMÖ

Figur 7. Översikt över det svenska arbetsmarknadsnätverket. Kartan är ritad med hjälp av
simuleringsteknik där varje kommun är en punkt som ”stöter bort” alla andra punkter,
medan kommuner som har pendlingsrelationer till varandra hålls samman av dessa. Källa:
SCB/Bearbetning Kairos Future.

Bilden av arbetsmarknadsnätverket gör tydligt att det finns tre huvudsakliga förtätningar i Sverige kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa
utgör agglomerationer eller T-regioner, enligt beskrivningen i omvärldsanalysen
nedan, med stora ekonomiska fördelar.
Kalmar läns position i arbetsmarknadsnätverket är en bit bort från de tre större Tregionerna, med begränsad uppkoppling mot de fördelar som finns där. Länet dras
dels mot den mindre agglomeration av kommuner med Kalmar och Växjö som
centrum och magneter. Denna region bildar ett slags ”mini-T”, som inte genererar
lika mycket fördelar som Sveriges tre T-regioner, men ändå är fördelskapande att
vara uppkopplad mot. De norra delarna har en svagare uppkoppling mot Jönköpings län och höglandskommunerna, med vilka de delar utmaningen i att ligga vid
sidan av. På längre sikt sätter förmågan att stärka T-regionen Växjö/Kalmar yttre
ramar för möjligheterna att vidareutveckla även de gröna näringarna, då det i
mycket stor utsträckning är styrkan i T:et som avgör regionens attraktionskraft på
kompetens.
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Figur 8. Kalmar läns position i det svenska arbetsmarknadsnätverket. Källa:
SCB/Bearbetning Kairos Future.
VID SIDAN AV DET TÄTA GÄLLER DET ATT BYGGA PÅ DET MAN HAR
Vinnare i T-logiken är regioner, kommuner, företag, och människor som förmår
vara en del av detta kraftfält och de värden som där skapas. Antingen genom att
vara en del av det som växer. Eller genom att vara länkad dit genom pendling,
mänskliga och affärsmässiga relationer. Eller genom att skapa en helt egen gravitation med hjälp av unika tillgångar.

Kalmar läns stora utmaning är att det ligger en bot ifrån där det växer. Länet minskar i befolkning och är Sveriges äldsta. Dettsa är ingen ny process, befolkningsmängden har varit ungefär densamma under hela 1990-talet, som störst var den
1880 med 240 000 invånare. Stor spridning i de faktorer som skapar T-kraft, som
till exempel utbildningsresultat och hög utbildningsnivå, eller andel sysselsatta i
växande kunskapsbranscher, späder på utmaningarna.
Bland förvärvsarbetande i Kalmar län har t ex endast 33% eftergymnasial utbildning, att jämföra med närmare 40% i riket överlag.7Flera av länets kommuner ingår
i kategorin ”varuproducerande” kommuner. Denna kommunkategori som tillsammans med glesbygds- och besöksnäringskommuner tappar befolkning generellt, i
hela landet.8
7

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-ochforskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/9568/9575/
8
Kategoriindelningen baseras på SCB statistik och görs av SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting.

18(72)

Consultants for Strategic Futures

En annan utmaning handlar om förmågan att fysiskt eller t.ex kunskapsmässigt
koppla upp sig mot nationella och globala centra. Denna uppkoppling är avgörande
för att regionen och dess företag, ska hämta hem den inspiration, de idéer och den
kunskap som krävs för att lyckas i ett mer innovationskrävande konkurrenslandskap.
Med det läge länet och dess kommuner har att utgå från, gäller det att kraftsamla
över administrativa gränser för att öka integrationen med det täta och samtidigt
göra allt för att bygga på och växla upp de unika och platsbundna tillgångar man
har, såsom de gröna näringarna.
DE GRÖNA NÄRINGARNA I KALMAR LÄN
För de gröna näringarna i Kalmar län innebär analysen att man har att hantera tre
viktiga utmaningar:

1. Den stora massan av slutkunder är någon annanstans, nämligen i det täta.
Det geografiska avståndet till slutkunden ökar, liksom kunskapsklyftan
mellan stad och land. Det urbana livet är norm och det är genom den linsen
som de gröna näringarna betraktas.
2. De gröna företagen måste som alla andra vara en del i en allt mer kunskapsintensiv ekonomi, för att vara lönsamma, för att rekrytera rätt kompetens, för att attrahera investerare och finansiärer
3. Detta i ett län som i sig har en bra bit kvar till att vara en integrerad del i
denna ekonomi. Det innebär en extra utmaning för det lilla familjeföretaget, där barn skall gå i skola, mat skall handlas och en partner kanske skall
kunna finna arbeta utanför den egna verksamheten.

DE GRÖNA NÄRINGARNA I EN
FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD
– 10 TRENDER
Den andra yttre förutsättningen som bör tas i beaktande när det gäller att ta fram en
innovationsstrategi för de gröna näringarna i Kalmar län handlar om hur omvärldsförändringar idag formar framtiden för näringen. Frågan är i korthet:
Vilka förändringar i omvärlden och på marknaden skapar förutsättningar och hinder för att öka innovationskapaciteten för de gröna näringarna i Kalmar län under de
närmaste 20 åren?
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I det här avsnittet ger vi ett kortfattat svar i form av en uppsättning trender med
väsentlig påverkan på innovation inom de gröna näringarna mot 2030. Trenderna
pekar både på sådant som påverkar vad innovationsaktiviteterna ska inriktas mot –
nya möjliga affärer – men även hur innovation kan genomföras. Vi kommer också
att lyfta fram konsekvenser för de gröna näringarna och avslutningsvis ett antal
möjliga innovationsområden.
De trender och förändringar som ligger till grund för resultaten i detta kapitel är
framtagna utifrån en generell omvärldsanalys. Med grund i denna har vi sedan
koncentrerat oss på 10 trender som är speciellt relevanta för de gröna näringarna,
näringarnas innovation samt situationen i Kalmar län.
ETT AFFÄRSLANDSKAP I FÖRÄNDRING
För drygt tio år sedan skrev den amerikanske fysikern Theodore Modis en artikel i
den vetenskapliga tidskriften Technological Forecasting and Social Change4 där
han konstaterade att om utvecklingen fortsätter som hittills kommer fem dagar
2025 innehålla lika mycket banbrytande förändring som hela 1900-talet.

Skälet till det är den accelererande förändringstakt och komplexitetsökning som
kännetecknat framför allt de senaste århundradena. Den perioden är också en tid av
kraftig befolkningstillväxt, växande informationsutbyte och vetenskapliga landvinningar vilka alla tre per definition leder till ökande komplexitet. Ingen av dessa
kommer heller under överskådlig tid att avstanna utan snarare fortsätta att accelerera, möjligen med undantag av befolkningen som når sin kulmen i mitten av detta
århundrande, givet att dagens prognoser håller.
Blickar vi framåt ser vi hur en uppsättning globala och generella drivkrafter påverkar attityder och värderingar, teknik och organisationsformer och inte till sist systemet ”de gröna näringarna i Kalmar län”. I bilden nedan har vi sammanfattat
några av dessa, och i den följande texten utvecklat några av de mer centrala omvärldsförändringarna, sett ur de gröna näringarnas perspektiv. Vi gör dock inget
anspråk på att vara heltäckande, då det ligger utanför detta uppdrag.
På övergripande nivå ser vi hur frihandel, teknisk utveckling, befolknings- och
välståndsökning och utbildningsrevolution skapar ett nytt globalt konkurrenslandskap, en växande global medelklass och nya attityder och värderingar, både här
hemma och i de framväxande medelinkomstländerna. Därtill driver denna utveckling fram en allt hårdare specialisering inom näringslivet, vilket på nästa nivå är en
av drivkrafterna bakom jakten på talanger, och inte minst ett ökat tryck på naturresurstillgångar. Ökad global konkurrens och frihandel driver strukturförändringar i
framför allt mogna branscher, pressar marginaler och ökar osäkerhet och risker.
Därmed ökar behovet av förnyelse och innovation, något som förstärks av digitaliseringen av ekonomin, som mer brutalt slår sönder många existerande branscher
och affärsmodeller i grunden samtidigt som den öppnar upp för nya sätt att producera och distribuera varor och tjänster.
Ökad köpkraft i kombination med förändrade attityder och värderingar skapar efterfrågan på nya typer av tjänster, där metavärden som äkthet, spårbarhet och håll-
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barhet blir allt viktigare. Denna är också den starkaste drivkraften bakom en växande besöksnäring och snabbt växande premiumsegment inom de flesta branscher.
Ur allt detta växer det fram en jakt, inte bara på effektivisering av existerande affärer utan på att hitta nya marknader och affärsmodeller, och även att hitta nya sätt att
finna dessa, t ex genom ökat samarbete med kunder och partners.

Figur 9. Samspel mellan olika omvärldsfaktorer med betydelse för utvecklingen
inom de gröna näringarna. Blå text representerar tekniktrender, orange text
affärsrelaterade trender, grön text värderingstrender och brun text trender relaterade till naturresurser.
Av alla de trender som kan nämnas har vi här valt att mer detaljerat beskriva 10
trender med stor påverkan på innovationskapaciteten för de gröna näringarna i
Kalmar län.
1. HÅLLBARHET, RESURSER OCH ENERGI I ALLT STÖRRE FOKUS
De senast åren har hållbarhet, klimat och energifrågor kommit i fokus på ett sätt
som vi inte sett sedan 1970-talet. Skälen är många – växthusgaser och stigande
temperatur, välståndsökning, ökat tryck på naturresurser och diskussionen kring
”peak everything”5 är några. De omfattande miljöproblemen i världens tillväxtländer och den skriande bristen på ren luft och rent vatten är några andra. Men ytterst
hänger de alla samman: en växande befolkning med allt större ekonomiska tillgångar kräver ett nytt sätt att hantera naturresursfrågorna. Fram till 2030 förväntas
t ex den globala medelklassen öka från drygt 1 miljard till 3-4 miljarder människor.

Den senaste tiden har de nationella försörjnings- och säkerhetsfrågorna också
kommit på agendan i kölvattnet av en ny geopolitisk situation, där såväl Kina som
Ryssland agerar på ett nytt sätt.
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För de gröna näringarna kan denna utveckling på lite sikt få mycket stora effekter.
Frågor om nationell självförsörjning kan åter komma att aktualiseras, liksom om
vad som är en ansvarig markanvändning ur ett globalt perspektiv. På lång sikt finns
frågor om vad som ska ersätta en kol- och oljebaserad ekonomi där den biobaserade ekonomin ses som ett lockande alternativ, givet att tekniska hinder kan lösas
och tillräckliga ekonomiska resurser kan skapas för en storskalig omställning.
2. JAKTEN PÅ ÄKTHET, URSPRUNG OCH ATT ”GÖRA SJÄLV”
De senaste decennierna har vi sett en stark mottrend till de senaste 50 årens resa
mot alltmer av industriellt framställd och standardiserad mat. Äkthet, renhet, ursprung har blivit allt viktigare inte bara för storstadsbor i väst, utan även för t.ex en
växande kinesisk medelklass.

I väst hänger intresset nära samman med ökat fokus på hälsa men är också en del
av en mer urban livsstilstrend där mat och matlagning från grunden alltmer kommit
att bli en viktig statusmarkör. Vissa menar till och med att mat är den nya musiken,
det man måste ha en relation till, känna till och vara lite av en expert på, inte minst
i kulturkretsar i storstaden. Vem kunde för något tiotal år sedan tro att det skulle
finnas specialiserade vinägerbutiker och surdegshotell i storstäderna?
I Kina har intresset för mat ett helt annat ursprung, där handlar det om att undvika
att riskera att få i sig hälsovådlig mat som producerats av skrupelfria livsmedelsfabrikanter. För dem är västerländsk mat kvalitet, och det var skälet till den upprördhet som IKEA mötte i samband med hästköttskandalen när de stolt berättade
att deras köttbullar minsann var kinesiska, inte svenska. Men det var ju svenska
köttbullar kineserna ville ha!
Det växande mat- och hälsointresset är något som skapar stora möjligheter för lantbruket. Dels öppnar det upp för lokala och nationella premiummarknader, där kvalitets- och hälsomedvetna konsumenter av delvis olika skäl är beredda att lägga en
växande del av sina inkomster på mat. Dels öppnar kombinationen av matskandaler
och en växande global medelklass upp exportmarknader för europeiska livsmedelsproducenter.
3. DIGITALISERINGEN SLÅR SÖNDER OCH ÖPPNAR UPP
Digitaliseringen är en av de starkaste så kallade disruptiva krafterna i dagens affärsvärld. Den har redan sett till att flera branscher gått i graven, eller är på väg att
göra det. Musikindustrin är ett uttjatat exempel, dagspressen ett annat. Men fler står
på tur, närmast hela detaljhandeln som förändras i grunden när konsumenternas
sök-, besluts- och köpprocesser flyttar ut på nätet.

Andra branscher som står på tur är hela utbildningssektorn, från grundskolor till
universitet och företagsutbildningar, som utmanas av aktörer som Khan Academy
och nya universitet som Udacity.
Men digitaliseringen av marknader skapar också nya möjligheter och öppnar upp
för nya aktörer. Många är de företag, också inom de gröna näringarna, som helt
eller delvis bygger sin affär på en digital närvaro.
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Digitaliseringen skapar också möjligheter att organisera saker på nya sätt, underifrån. Världens största ”hotell” är idag Couchsurfing.com6 (inte Hilton). En av världens största patientorganisationer är sajten Patients Like Me som startades av två
syskon till en kroniskt sjuk bror och som nu vuxit till hundratusentals medlemmar
och mängder av diagnoser, och som samarbetar med läkemedelsindustri och forskare. Entreprenörsfinansiering tar nya former med sajter som Kickstarter och Fundedbyme där innovatörer kan pitcha sina idéer och samla finansiering för att kunna
skala upp verksamheten. Parallellen till hur det en gång i industrisamhällets barndom var när man samlades i stadshotellet, drog sin idé och fick affärsbekanta att
teckna aktier i företaget är slående.
Digitaliseringen av ekonomin skapar stora möjligheter för de gröna näringarna. Det
skapar möjligheter att hämta hem idéer, interagera med samarbetspartners och
kunder, leta finansiering och bygga nya affärsmöjligheter. Men för att de företagarna ska lyckas dra nytta av dessa möjligheter krävs kunskap och experimenterande.
4. CO-CREATION OCH OPEN INNOVATION FÖRÄNDRAR AFFÄRS- OCH
INNOVATIONSLANDSKAPET
Globaliseringen, snabb teknisk förändring som slår sönder existerande affärsmodeller ökar behovet av innovation. Och i många företag är det just bristen på bra
idéer, inte kapital som är den trånga sektorn.

Därför sveper en våg av nya initiativ över såväl konsumentföretag som industriföretag där man försöker engagera medarbetare, konsumenter och partners i idégenerering och innovationsarbete. Fenomenet kallas ofta co-creation och företag som
Procter & Gamble, Lego och Starbucks brukar lyftas fram som föregångare internationellt.
Varje företag väljer sitt sätt att arbeta. Procter&Gamble har en sajt som heter Connect&Develop där vem som helst kan föreslå vad P&G ska utveckla, samarbeta
med eller sälja. Företaget kan också be om förslag på lösningar på konkreta problem. Starbucks har MyStarbucksIdea.com där konsumenter kan lämna förslag på
nya smaker, inredning eller vad de själva önskar. Ericsson har en intern community
som heter IdeaBoxes där varje verksamhetsansvarig kan sätta upp en utmaning och
be om förslag på lösningar.
Poängen är att de på detta sätt drar nytta av digitaliseringen och den sociala webben
för att accelerera förnyelse och innovation.
I de gröna näringarna finns också goda möjligheter att utnyttja co-creation i olika
former, och några av förädlingsindustrierna, som Arla, utnyttjar det redan. Vad det
handlar om är att engagera sin omvärld och kunder i utvecklingsarbetet, och för att
lyckas med det krävs framför allt ett visst mått av systematik. Inom de gröna näringarna finns också goda möjligheter att skapa gemensamma innovationsarenor
och projekt där flera företagare tillsammans med andra aktörer kan arbeta med
bredare frågeställningar i jakt på nya och gemensamma affärsidéer och affärsmodeller.
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5. ÖKAD AUTOMATISERING AV PRODUKTION OCH TJÄNSTER
I takt med att hårdvara och programmering blir allt mer sofistikerade tågar robotar
in på nya arenor. Automatiseringsvågen har accelererat, och vi står inför en framtid
där inte bara produktion, utan även tjänster hanteras av maskiner. Det som förr
krävde dussintals tjänstemän kräver idag bara en, och snart kanske ingen alls. Inventering, sortering, beräkningar och andra enklare tankearbeten utförs idag i allt
större utsträckning av datorer. Även kundtjänst och rådgivning blir genom automatiseringen alltmer effektiv. Oxfordforskarna Frey och Osborne förutsåg i september
2013 att 47 procent av alla amerikanska jobb skulle kunna automatiseras helt inom
10 till 20 år.7

Mycket talar alltså för att vi står inför en bred och stor automationsvåg och vissa
jämställer den med vad som skedde i samband med mekaniseringen och den industriella revolutionen under 1800- och det tidiga 1900-talet. Mekaniska robotar
som kan ersätta människor i monteringsfabriker kostar idag bara drygt 100 000
kronor. Lager automatiseras i snabb takt och systemet håller koll på exakt var varje
vara finns. Robottillverkaren Kiva köptes nyligen av nätjätten Amazon som har
ambitionen att högautomatisera sina egna lager. Och Google är idag en av de
största investerarna på robotfronten.
Det som driver utvecklingen inom de fysiska robotarna med stormsteg är utvecklingen inom artificiell intelligens. Världens bästa Jeopardyspelare och cancerdiagnosticerare är idag en dator, IBMs nya superdator Watson. Datorjournalistik är ett
snabbt växande område och såväl sportreferat som ekonominyheter skrivs redan av
robotar.
De gröna näringarna har ofta varit snabba att snappa upp nya tekniska möjligheter
och inom den industriella delen av näringen är möjligheterna uppenbara. Ett av de
områden som nu snabbast automatiseras är dock marknadsföring och försäljning.
Amazons kärna är t.ex en massa algoritmer som ser till att varje kund får erbjudanden som ”borde” passa just honom eller henne. Men delar av det Amazon tillämpar
i stor skala kan t.ex också användas för att bättre nå ut till och fånga in potentiella
kunder, utbilda och bearbeta dem med skräddarsydda erbjudanden.
6. GENERELL PRISPRESS OCH ÖKAD RISK
Ökad global turbulens har de senaste 20-25 åren förändrat förutsättningarna inom
många branscher i grunden. En effekt är att det blivit allt svårare att lyckas över tid,
och därmed att företags genomsnittliga livslängd sjunkit och att skillnaderna i prestationer mellan företag i exakt samma bransch ökat dramatiskt. Att agera rätt i
varje givet tillfälle har blivit allt viktigare, samtidigt som det parallellt blivit alltmer
betydelsefullt att ha en övergripande idé om vart omvärlden är på väg, för att vara
säker på att man ”springer åt rätt håll”.

Ett av skälen till att vissa företag inte lyckas är att de inte klarat av att möta de
ökade kraven på produktivitet. Utsatta för höga avkastningskrav i kombination med
växande konkurrens sätter alltfler företag press på sina underleverantörer att rent av
sänka priserna år för år. Samma mönster ser vi inom de gröna näringarna där t ex
ex literpriset på mjölk (i 2012 års penningvärde) sedan 1930-talet stigit med ca
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45% medan jordbrukarens avräkningspris tvärtom sjunkit med drygt 20%8. I en
marknad med produktionsöverskott är det ingen fördelaktig position att befinna sig
längst bak i ledet.
Konsekvenserna för de gröna näringarna är att många, kanske alla aktörer, måste
arbeta på två fronter parallellt, dels med processinnovation (och kvalitetsförbättringar) i syfte att effektivisera produktionen, dels med sökande efter alternativa
intäktsmodeller inom nya områden.
Den ökade risknivå som ett tuffare affärsklimat skapar riskerar dock att leda till
riskaversion och minskad, snarare än ökad, benägenhet till innovation och reallokering av resurser. En studie från McKinsey från 2013 visade att det tvärt emot förväntat är så att reallokeringen av resurser till nya marknader och affärer sjunker i
dåliga tider.9 Tillräcklig reallokering är sannolikt en av de gröna näringarnas största
utmaningar.
7. DEN GLOBALA JAKTEN PÅ TALANGER – ÖKAT BEHOV AV FÖRYNGRING OCH NY KOMPETENS
Den globala arbetsmarknaden är paradoxal. Samtidigt som stora delar av världens
befolkning är arbetslös eller undersysselsatt seglar talangbristen upp som ett allt
större problem inom allt fler branscher. I många globala chefsundersökningar har
det de senaste åren varit den främsta utmaningen.

Ett av skälen till detta är den ökade specialiseringen och övergången till ett mer
kunskapsintensivt samhälle där skillnaden i produktivitet mellan olika individer
inte är en faktor 1,5, 2 eller 3 utan många gånger kan vara 10, 20 eller 100. Men
talangjakten handlar inte bara om akademiker utan förvånansvärt ofta om skickliga
hantverkare. Idag svarar t.ex 36 procent av arbetsgivarna i Sverige att de har svårt
med just detta.
För de gröna näringarna är detta en särskild utmaning. Genom urbaniseringen och
allt längre mentala avstånd mellan stad och landsbygd är det få unga som idag känner till behoven av arbetskraft inom de gröna näringarna. Med stigande markpriser
och stora upplåningsbehov har det också blivit svårare för människor utanför de
gröna näringarna att förvärva en jord- eller skogsbruksfastighet. Sammantaget står
näringen därför inför en stor utmaning i att få en yngre generation att se och förverkliga sin framtid inom de gröna näringarna.
Jord- och skogsbruket är samtidigt två av de näringar i Sverige som har störst behov av att ersätta en åldrande arbetskraft under kommande år. Två tredjedelar av de
svenska lantbrukare som tillfrågades i Lantbruksbarometern 2013 anger att de är
äldre än 50 år – över 1/3 är äldre än 60. Den genomsnittlige säljaren av mark för
lantbruk är över 60 år, och den genomsnittlige köparen är över runt de 5010.
Förutom ren påfyllnad av ny arbetskraft inom de gröna näringarna behövs också
nya kompetenser. I en tid där affärskoncept och marknadsföring hittar nya vägar
och logiker, samtidigt som de gröna näringarna har stora utvecklingsmöjligheter i
en framväxande bioekonomi (med bioenergi, biomaterial mm), krävs nya former av
tänkande, ägande, samarbete och finansiering samt ett förändrat ledarskap.
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Det är troligt att en föryngring av ägandet och arbetskraften inom de gröna näringarna skulle gynna innovationskapaciteten i en ny tid – men detta hindras av höga
trösklar vad gäller såväl kapital som kompetens.
Samarbeten mellan aktörer inom de gröna näringarna och aktörer med tillgång till
kompetens på andra områden har stor möjlighet att leda till såväl innovation som
föryngring av arbetskraften.
8. NYA MARKNADER, NYA PRODUKTER, NYA AFFÄRSMODELLER
Med snabb teknisk och vetenskaplig förändring i kombination med starkt ökat yttre
tryck förändras många branscher snabbt. Det leder i sin tur till att företagen måste
söka nya jaktmarker, nya marknader, produkter och rent av affärsmodeller. Det är
alltså en utveckling som inte enbart eller ens i första hand drivs av nya möjligheter,
utan mist lika ofta av hotet om undergång.

Jakten på det nya gäller också de gröna näringarna. Stor efterfrågan på ”rena”
mjölkprodukter i Kina11, ett ökat intresse för all form av bioenergi samt utvecklingen av nya nano- och biokompositmaterial12 från träfiber är exempel på sådana nya
jaktmarker för de gröna näringarna, liksom de senaste decenniernas trender kring
närodlat och olika former av upplevelsebaserade tjänster och t ex grön omsorg13.
För ett jord- och skogsbruk som idag kämpar på marginalen finns det stora möjligheter i att söka sig till det nya, men det kräver omallokering av resurser och nya
tankesätt. Stora aktörer och kooperativ investerar tungt i nya marknader och produkter, Arla och finländska Forsetindustries är några i raden.
Digitaliseringen skapar också nya möjligheter för mindre aktörer att samarbeta och
på så sätt lättare nå fram till slutkonsumenten. Utmaningarna är oftast att nå en
tillräckligt stor marknad, att marknadsföra attraktiva koncept samt att utveckla en
välfungerande infrastruktur – både på hemsidan och i den fysiska logistiken. Ett
exempel är Zayconfoods.com låter sina kunder lägga beställningar på storförpackningar av kyckling, köttfärs, ägg, bacon och fisk. När en tillräcklig volym beställningar samlats ihop bestäms tid och plats för leverans i olika områden, dit kunderna
själva åker för att hämta upp varorna. Allt levereras färskt från bönder i närområdet
och priserna är mycket konkurrenskraftiga14. Ett svenskt exempel på experimentstadiet är jämtländska Minfarm.se. Förutom att beställa varor direkt från gårdarna
finns en tydlig strävan att också knyta konsumenten till gården på ett mer personligt och emotionellt plan15.
För de gröna näringarna är utmaningen dubbel. För den industriella delen av näringen handlar det om att på ett intelligent sätt avsöka nya jaktmarker och när tillfället är det rätta ha modet att investera tillräckligt stort och starkt för att etablera
en position. För den mer småskaliga och autonoma delen av näringen handlar det
framför allt om att söka nya vägar för att med hjälp av ny teknik nå ut med produkter och tjänster till slutkund.
9. VÄXANDE OCH ALLTMER PROFESSIONELL BESÖKSNÄRING
Turismen beskrivs ofta som världens snabbast växande industri. På global nivå sker
samtidigt stora förändringar i takt med att den globala medelklassen växer. Företa-

26(72)

Consultants for Strategic Futures

gare inom de gröna näringarna har under en följd av år blivit allt mer engagerade i
denna växande industri. Det gäller inte minst nytillkomna lantbrukare som med
stora lån och höga räntekostnader sällan klarar sig på att fungera endast som producenter och underleverantörer längst ut i ett större system. Men det finns många
sätt att nyttja de resurser som de gröna näringarna vilar på. Här vill vi lyfta fram
besöksnäringen och grön omsorg – två näringar som ser ut att segla i medvind mot
framtiden.
Som helhet är besöksnäringen en ung och dåligt konsoliderad bransch, med undantag för t ex flyg och hotell som genomgått en kraftfull konsolidering under senare
år. Men många av branschens aktörer är snarare glada amatörer som driver sin
verksamhet med entusiasm som livsstilsföretag. I takt med att branschen växer ökar
dock behovet av professionalisering och konsolidering. Nya grupper av resenärer
med sämre språkkunskaper driver på en trenden ytterligare. Världsturismorganisationen WTO räknar med en tillväxt på 3,8 % per år till år 2030, och en stor del av
ökningen består av resenärer från medelinkomstländer. 16
Kineser har de senaste åren kommit i en ständigt ökande ström till Sverige och är
nu 150 000 om året. Nu kommer också indierna som blivit den tredje största
utomeuropeiska besöksgruppen efter amerikaner och kineser. 17 I takt med att de
nya ekonomiernas medelklass ökar sin resvana förändras också deras preferenser
vilket öppnar nya möjligheter för orter vid sidan av de europeiska storstäderna. En
studie av Kairos Future på uppdrag av WTO och European Travel Commision
visade t ex att den första vågens kinesiska massturism i grupp nu följs av en andra
och tredje våg där mer sparsmakade resenärer söker sig till mindre orter som kan
erbjuda andra och mer genuina upplevelser.18
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Figur 10. Många människor lyfts ur fattigdom och bildar en global medelklass som ger stor
tillväxt i besöksnäringen. Källa: Zukunftsinstitut

Den framväxande globala medelklassen innebär en möjlighet inom besöksnäring
för de gröna näringarna. För att lyckas inom upplevelse- och turistindustrin krävs
dock en allt djupare förståelse för de förväntningar och krav som olika besöksgrupper ställer. Men om man lyckas pricka in rätt målgrupper kan även mikroskopiska
andelar av den totala turismen skapa stora tillflöden av besökare. Här gäller det
alltså att lära känna nya marknader och hitta effektiva vägar att nå ut med regionens unika värden.
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10. ÅLDRANDE BEFOLKNING I EUROPA OCH TUFFARE OFFENTLIG
EKONOMI
Den alltjämt ökande nationella skuldsättningen i världen är bara en av de ekonomiska påfrestningar som kan förväntas ha långsiktig påverkan på det offentligas
resurser. Den kanske största utmaningen är att allt färre tvingas försörja allt fler i
framtiden. En åldrande, men också mer kravställande, befolkning kommer av allt
att döma innebära en förskjutning av resurser till omsorg och hälso- och sjukvård.
Även om vi lever ett allt längre och friskare liv är tendensen att vårdbehoven blir
desto större när åldern väl tar ut sin rätt. Dessutom ökar allmänhetens krav på den
offentliga servicen i takt med att allt fler av våra förväntningar infrias från samhällets övriga aktörer.

Konsekvenser:
När de offentligas resurser måste prioriteras hårdare finns en risk att stöd till jordbruk och landsbygd minskar, både från staten och EU.
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR UTIFRÅN OMVÄRLDSANALYSEN
Omvärldsanalysen pekar dels på en lång rad olika utmaningar för de gröna näringarna, men också på möjligheter i form av nya jaktmarker och innovationsområden
och nya former för innovationsarbete. Nedan listar vi några av dessa möjligheter.

Konkreta möjligheter och områden för innovation
•

Det ökade intresset för hållbarhetsfrågor sätter fokus på den strategiska
betydelsen av lantbruket, dess möjligheter och förutsättningar. De gröna
näringarna står i centrum för några av vår tids största framtidsfrågor –
såsom matförsörjning, energi, miljö och hälsa.

•

Framtidens energiutmaningar är en växande möjlighet till innovation för de
gröna näringarna. Biobaserad energi kan väntas bli alltmer betydelsefullt i
energisystemet.

•

Den digitala erans verktyg erbjuder helt nya möjligheter att knyta mer direkta band mellan producenter och konsumenter.

•

Det ökade intresset för det naturliga, nära, konkreta och äkta bör kunna
utnyttjas för att locka fler människor och organisationer att samarbeta med,
eller bli verksamma i de gröna näringarna. Det är samtidigt ett viktigt
värde att ta fasta på i marknadsföring och kommunikation.

•

Människors ökade intresse för mat och lantbruk är en viktig källa till idéer
och ömsesidigt tankeutbyte mellan producent och konsument.

•

En växande global medelklass och ett ökat intresse för närturism och naturupplevelser visar på möjligheter för innovation inom besöksnäring.
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•

Grön omsorg är en annan verksamhet som har stor potential att leda till
viktiga innovationer, med synergier och värden även för samhället i stort.

•

Möjligheter att växla upp innovationskapaciteten genom medskapande och
Open Innovation i samarbete mellan olika partners/aktörer. Här finns stor
potential genom nya digitala verktyg.

•

Nyttja nya sätt att automatisera produktion och tjänster, både för att öka
effektiviteten i produktion och för att hitta nya affärsmöjligheter och kunder.

•

Export mot Kina och andra växande marknader är en möjlighet, och detta
gäller mer än mjölk – men det krävs samordning och ökat stöd på nationell
nivå.

Utmaningar
•

En föryngring av ägandet och arbetskraften inom de gröna näringarna
skulle gynna innovationskapaciteten– men även om intresse finns att ta
steget, finns också höga trösklar vad gäller såväl kapital som kompetens.

•

Utvecklingen mot ökad risk och lägre avkastning leder till minskad villighet att satsa på idéer och nytänkande inom lantbruket. Det riskerar att samtidigt göra det svårare att locka finansiärer och riskkapital som sällan förstår potentiella innovationer inom de gröna näringarna.

•

Digital infrastruktur och uppkoppling på landsbygden blir en alltmer strategisk fråga för de gröna näringarnas utveckling i en ny tid.

•

När de offentligas resurser måste prioriteras hårdare finns en risk att bidrag och stöd till lantbruk och gröna näringar minskar.

•

Strävan mot kontinuerlig utveckling och förnyelse blir en viktigare förutsättning för att överhuvudtaget överleva i en allt tuffare priskonkurrens.

•

Ny teknik medför ofta stora investeringar och nya kostnader, något som
oftast kräver storskalighet genom ägande eller tät samordning
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II.
INNOVATION I
DE GRÖNA NÄRINGARNA

31(72)

Consultants for Strategic Futures

INNOVATION I DE GRÖNA
NÄRINGARNA
TVÅ INNOVATIONSLOGIKER
Betraktar vi systemet ”de gröna näringarna i Kalmar län” ur ett innovationsperspektiv ser vi snabbt en rad möjligheter, svårigheter och utmaningar. Ur den enskilde näringsidkarens perspektiv handlar innovation om nya eller förbättrade sätt
att bedriva affären, ta fram nya produkter och erbjudanden, effektivera processer,
hitta nya samarbeten osv, allt för att i akt och mening öka värdet av sin verksamhet.
En systemaktör kan stödja innovation på näringsidkarnivå genom olika insatser
som utbildningar, nätverksbyggande, forskning mm, dvs. genom att erbjuda olika
typer av infrastrukturtjänster. Därigenom medverkar dessa till att skapa innovation
på en högre systemnivå.

Det sistnämnda, systeminnovation, kan också enskilda företag eller näringsidkare
initiera, t ex genom att utveckla olika tjänster eller plattformar som andra aktörer
kan ansluta sig till, oavsett om det handlar om samverkan kring inköp, forskning
och utveckling, resursutnyttjande, kompetensförsörjning eller marknadsföring.

Från råvaror till gemenskap – en värderesa
De gröna näringarna är en sammanfattning av en bred flora av näringsidkare, produkter och tjänster, från deltidsföretagare inom upplevelsenäringen till medelstora
företag inom spannmålsodling, skogsbruk och djuruppfödning. Därtill kommer
företag i förädlingsledet såväl som försörjningsledet.
Det är självklart att affärslogik och yttre förutsättningar skiljer sig väsentligt mellan
olika typer av aktörer, och till och med mellan olika lantbrukare. Ett sätt att förstå
systemets logik på ett starkt förenklat sätt är att se på de värden som systemet i
slutändan levererar till en enskild konsument (eller företag).
I slutet av 1990-talet beskriv Gilmore och Pine ekonomins transformation från
råvarubaserad till upplevelsebaserad i en femstegsmodell. På det lägsta trappsteget
levererar företag odifferentierade råvaror eller stapelvaror till lågt pris. På nästa
steg finns fortfarande relativt odifferentierade produkter, därefter tjänster (kanske i
kombination med produkter) och slutligen upplevelser. För varje trappsteg ökar
kilopriset snabbt.
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Figur 11. Olika tjänster och produkters kundvärde och konkurrensmodell. Källa: Kairos
Future/Parks&Resorts. Utvecklad från Pine & Gilmore.

När matmarknaden nu differentieras så sker det mellan steg 3 och 4. Vissa kräver
allt lägre priser och bryr sig mindre om kvalitet och ursprung, medan allt fler konnässörer ser mat som upplevelse som man betalar för. Salt är ett bra exempel på
detta och kan kosta allt från 5-10 kronor kilot till det hundradubbla, trots att det
fortfarande handlar om samma NaCl. Men det finns ytterligare steg i trappan. När
de alltmer populära matkassarna nu kommer in i våra hem så är det inte bara en
förenklande tjänst: Genom ökad variation förbättrar de måltidsupplevelsen, och
genom att vi därtill tvingas laga nya maträtter blir vi bättre i köket. Linas matkasse
och andra levererar inte bara mat, de levererar träning och transformation. Att måltiden blir mer variationsrik och spännande kanske rent av förstärker den gemensamma måltidsupplevelsen, och därmed har matkassen blivit en tillsammansprodukt. Mycket talar för att det just är dessa som är de idag mest åtråvärda.

Industriell produktion eller upplevelsearrangemang?
Betraktar vi de gröna näringarna som ett system ser vi direkt att det är ett tudelat
system, där näringen under en lång följd av år i första hand varit inriktad på råvaruleverans på de lägre nivåerna i systemet. I denna industriella logik regerar kostnadstrenden, och innovation handlar i första hand om att effektivisera processer –
från inköp, via produktion till distribution och försäljning.
Men det finns också allt fler aktörer som försökt att leverera värden på de övre
trappstegen, i form av närodlad ekologisk mat, getosttillverkning, sågat specialvirke med egna försäljningskanaler, fiskodling med dammfiske, ölbryggeri med
restaurang, hästsafari osv. Det ställer dock helt andra krav på leverans, kommunikation, prissättning och mycket annat. Kort sagt, att leva på de övre trappstegen är
en helt annan affär än på de lägre. För en enskild näringsidkare med ambition att
vara mer än försörjningsföretagare är utmaningarna stora, inte minst eftersom de
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system man behöver ta hjälp av är svagare och mindre utvecklade. Därmed tvingas
man i ökad utsträckning bygga sitt eget system.
De två systemen skiljer sig också på annat, nämligen att i det första är näringen
inlemmad i ett öppet globalt marknadssystem, medan den i det sistnämnda i första
hand är del av ett regionalt och mer autonomt och slutet system, vilket innebär
fördelar men också stora begränsningar.
Exempel på en innovation inom den autonoma logiken är konceptet med färdigpackade matkassar, typ ”Linas matkasse”. I dag finns över 40 olika färdigpackade
matkassar för hemleverans, ofta med fräscha råvaror som ett av säljargumenten.9
Ett exempel på innovationer inom den industriella logiken är algodlingar för miljövänlig energiutvinning som projektet ”Algkraft”. Ett område som prövats i främst
USA och Australien, men som nu även väckt intresse i Sverige.10

Industriell

Autonom

Affärsmiljö

Global och regional, men
i global blodig konkurrens, röd ocean.

Lokal, regional, nationell,
möjlighet att finna blå
ocean.

Kundrelation

B2B

B2C

Position i systemet
ur ett ekonomiskt
perspektiv

Centrum

Periferi

Position i systemet
ur ett främjarperspektiv

Periferi

Centrum

Systemet drivs av

Industrins aktörer, lantbrukskooperativa företag.

Enskilda entreprenörer med
stöd av främjare.

Förädlingsvärde/anställd

Högt – stor omsättning/anställd.

Lågt – låg omsättning/anställd.

Producenten är

Länk i produktionskedja
som man inte har kontroll över.

Har relation med slutkunden och påverkan över
logistiken till denna.

Affärslogik

Industriell i en kedja där
varje del bidrar till att
bygga värden för slutkund.

Skapar personliga högvärdiga kundvärden, i nära
relation med kunden.

9

http://matkasse.se

10

http://algkraft.se
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Fokus i leverans i
systemet som helhet

Kostnadseffektiv råvara
eller tjänst till kund.

Mervärden i form av metavärden och därmed upplevelse, transformation, tillsammansskap.

Innovationsbarriärer
för lantbrukare

Fokus på råvaruleverans
skapar inte utrymme för
nytäknande och riskfyllt
experimenterande.

Fragmentisering och ensamhet, brist på nätverk och
samverkan.

Innovation i systemet som helhet är

Oftast inkrementell, fokuserad på effektivisering, kund- och
kostandsdriven.

Ofta radikal och experimentell, med många misslyckade försök, oftast
idédriven.

Lantbrukarens utmaning

Effektivisering och specialisering.

Marknadsaccess: Den stora
mängden konsumenter
finns i storstäderna och inte
där företagen är.

Sårbarhet genom beroende av en/få kunder.

Uppskalning och marknadsaccept.
Figur 12. Schematisk beskrivning av kännetecken för de två systemen ur olika perspektiv.

De gröna näringarnas innovationsutmaning utifrån de två logikerna
Mot bakgrund av beskrivningen om de två systemen, ser vi också två innovationsutmaningar som de gröna näringarna i första hand står inför, nämligen att:
•

Näringen av tradition varit orienterad mot råvaruförsörjning i en förädlingskedja och därmed befunnit sig långt bak i en värdekedja där mervärdena i ökad utsträckning skapas i mötet med kunden. I ett system med produktionsöverskott utsätts därmed näringens aktörer för en ständigt högre
prispress vilket bemöts med effektivisering och alltmer storskaliga och industriella lösningar.

•

Näringen är fragmentiserad med många små näringsidkare. Det gäller
även, eller kanske i synnerhet, de enskilda näringsidkare som valt en annan
strategi än råvaruleverantörens. Fragmentiseringen och bristen på samordning gör även dessa svaga i mötet med ett mer storskaligt och resursstarkt
distributionsled.

ÄR MÅNGA SMÅ STEG NOG?
När vi betraktar innovationsutmaningarna behöver vi därför ställa oss frågan om
det räcker med inkrementell, stegvis, innovation för att verkligen kunna lyfta näringen som en ekonomisk och sysselsättningsmässig motor i regionen, eller om det
krävs mer radikal innovation, språngvisa förändringar snarare än finjusteringar. Vi
måste också fråga oss inom vilka domäner innovationsaktiviteterna bör sökas.
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Räcker det med innovation på produkt- och tjänsteområdet, nya upplevelsetjänster
och produkter baserade på skogsråvara, eller krävs det helt nya samarbetsformer
och större strategiska grepp, som bygger ökad samverkan, nya affärsmodeller som
sträcker sig över de enskilda näringsidkarna med målsättningen att utveckla och
sälja produkter och tjänster med ett väsentligt högre förädlingsvärde än det rena
råvaruvärdet? Vi är övertygade om att den senare typen av innovation är nödvändig, och hur detta ska ske återkommer vi till.
TVÅ FORMER AV SAMVERKAN: SPONTAN OCH KATALYSERAD
För att skapa rätt förutsättningar för innovation krävs kunskapsutbyte och lärande.
Olika sorters kompetens och kunskap måste föras samman, ibland med ett givet
mål att lösa ett visst problem, ibland bara för att främja utbyte av tankar och initiativ. Inom de gröna näringarna är många gånger den viktigaste kunskapen tyst –
den går inte enkelt att förklara eller skriva ner – och därför sker det bästa kunskapsutbytet ofta i aktiv samverkan med andra, där praktiska kunskaper och färdigheter kan appliceras på ett nytt och kreativt sätt.

Spontan samverkan
Ofta uppstår idéer när olika kompetenser sammanstrålar. Samverkan mellan människor som har olika bakgrund och olika perspektiv leder ofta till nyttiga resultat.
Innovation kommer också ofta från konkret problemlösning – när ett hinder uppstår
kan det ofta tvinga en att tänka i nya banor – och de skarpaste innovatörerna är ofta
de som tydligt ser skillnaden mellan hinder att överkomma och faktiska begränsningar. I mångt och mycket handlar innovation om att våga experimentera och att
dela med sig av sina resultat, så att såväl triumfer som misslyckanden blir en lärorik erfarenhet både för en själv och för andra aktörer.

Kluster och klusterinitiativ
En speciell form av samverkan är kluster19 som sedan början på 2000-talet lyfts
fram som en framgångsmodell för regional utveckling. Med syfte att stärka konkurrenskraften inom ett område samlas olika aktörer från företag, samhälle och ofta
även akademi. Klustren ses genom sin bredd i kompetenssammansättningen som
en mer strategisk form av samverkan med större potential för nya aktörer.
Ett annat ofta förekommande begrepp är klusterinitiativ20 som syftar på ett mer
organiserat utvecklingsarbete knutet till ett specifikt verksamhetsområde. Dessa
samarbetsprojekt sker ofta i syfte att påskynda tillväxten av nya kluster eller stärka
befintliga klusters konkurrenskraft. Begreppsförvirringen är ofta stor då orden i sig
är positivt värdeladdade och variationen mellan olika kluster är stor.
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Figur 13. Klusterinitiativ enligt den modell som Professor Magnus Klofsten vid Linköpings
universitet beskriver dem.

De kluster som täcker både köpare och säljare ger en god överblick över marknaden som helhet, och kan snabbt tillfredsställa de behov som uppstår. De kan
dessutom snabba på innovationsprocessen genom att tillhandahålla de resurser som
krävs på alla nivåer.
Att få ett kluster att fungera är dock lättare sagt än gjort. Samverkan kräver tid och
energi och innebär därtill för den enskilde deltagaren att man släpper ifrån sig ett
visst mått av kontroll. Därmed finns det en kostnad och en risk som måste övervinnas. Erfarenheten visar att förmågan att skapa en gemensam bild av utmaningar
och möjligheter på ett mycket tidigt stadium är en nödvändig förutsättning för att
ett kluster ska bli mer än en pappersprodukt.
Generellt är det vår uppfattning att den samverkan som inte initieras av aktörerna
själva kräver stora resurser och ofta riskerar att upphöra när den initiala finansieringen upphört. Dessutom finns ett flertal exempel på kluster som är mer skal än
innehåll. Det är därför av högsta vikt och en stark rekommendation att olika former
av initierad samverkan utgår från reella behov och skapar affärsmodeller med bäring även utan initialt tillförd finansiering.
SAMMANFATTANDE INNOVATIONSMODELL
De två typerna av innovation (inkrementell respektive radikal) liksom de två affärslogikerna (det industriella respektive det autonoma systemet) sammanfattas i
nedanstående modell med tre typer av innovation (Produkt-, Process- respektive
Systeminnovation). Sannolikt krävs omfattande aktiviteter inom samtliga dessa fält
och de ska snarare ses som samverkande aktiviteter än enskilda.
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Det industriella perspektivet
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Figur 14. Sammanfattad innovationsmodell med exempel.
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RESULTAT FRÅN INTERVJUER OCH
WORKSHOP
Som en del i underlaget för denna rapport genomfördes två aktiviteter för att
fånga synen på innovationsförutsättningarna i de gröna näringarna, dels intervjuer med företagare och tjänstemän i regionen, dels en workshop med kommunalt och regionalt verksamma nyckelpersoner i länet.
FÖRETAGEN: KRAFT OCH VILJA FINNS MEN RISKER OCH
SVÅRIGHETER ATT NÅ KUNDERNA BEGRÄNSAR
För att få en bild av hur innovation inom de gröna näringarna faktiskt kan se ut har
vi genomfört en serie intervjuer med företagare och personer som arbetar med de
gröna näringarna – både i och utanför Kalmar län. Några är småföretagare med
egna gårdar, andra är forskare, sitter i styrelser för större företag eller arbetar inom
länet. Som med alla studier av dylik karaktär är det omöjligt att få fullständig
information om branschen, men vi har strävat efter att intervjua en bred bas av
personer med olika bakgrund och erfarenheter för att få en så bra bild som möjligt
av helheten.

Gemensamt för de intervjuade företagarna är att de har haft framgång med
innovativa projekt förut. I några fall är själva företagsidén i sig ett exempel på
nyskapande, där man har samlat de resurser som finns på plats för att starta en helt
ny form av verksamhet.
En observation är att de intervjuade, med undantag från de som är direkt
verksamma inom den industriella logiken, förknippar innovation med den
autonomiska logiken. Detta gäller även deltagarna i den workshop som
sammanfattas längre fram i detta kapitel.
De viktigaste resultaten av intervjuerna presenteras nedan, och en mer fullständig
bild återfinns i bilaga, där även de 15 intervjupersonerna presenteras.

De långa avståndens näring
De gröna näringarna är av naturliga anledningar inte särskilt centraliserade. Det rör
sig om långa avstånd och ofta dålig infrastruktur, vilket gör logistik till ett problem
för många. Det blir svårare att samarbeta med andra om det är fysiskt svårt att nå
dem, speciellt inom en näring med många branscher, och med väldigt mycket
arbete av praktisk natur. Detta har i intervjuerna framstått som en av de absolut
största utmaningarna.

Förmågan är stor men modet sviker
Det verkar finnas enorma mängder kraft och vilja inom de gröna näringarna. De
företagare vi har pratat med säger sig aldrig ha saknat inspiration och drivkraft, och
det finns tydliga tecken på att många vill hålla liv i sin verksamhet genom
innovation och transformation.
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Förmågan är stor, men mycket av entusiasmen har ingenstans att ta vägen – den
hålls i många fall tillbaka av att man inte vågar. Det är riskabelt att genomföra stora
satsningar för ett litet företag, och man vågar ofta inte satsa eftersom mycket ligger
i vågskålarna. Att vara liten kan vara en styrka när det kommer till nyskapande och
innovation, men kan även framstå som en svaghet – ska jag kunna göra något som
ingen gjort förut?
Samtidigt beskriver såväl företagarna som de som
arbetar med dem att de är mycket duktiga på det de
gör. Det är sällan man är osäker på den egna
verksamheten – däremot saknas kunskaper om
marknadsföring och om att vara självständig aktör
på en marknad. Ofta är det här man behöver anlita
kompetens utifrån, vilket i många fall tycks ske
genom personliga kontakter – släkt, vänner, eller
andra.

”Det är djupt
rotat att själv är
bäste dräng.”

De osynliga nätverken
Goda grannar är guld värda. Många av de intervjupersoner vi talat med förlitar sig
mycket på sina egna kontakter, som ofta består av grannar eller personer på
närliggande företag – mejerier, slakterier, förädlare, med mera. Men de består för
lyckade företag också av lite mer oväntade inslag, till exempel släktingar eller
gamla studiekamrater som är vana att jobba lite mer direkt mot kunderna.

”Det går inte att
förlita sig på
myndigheter.
Man måste vara
gammaldags och
förlita sig på
varandra.”

Att bygga vidare på dessa nätverk är en viktig
faktor, och det är ofta fotarbete som gäller – för det
kan vara en lång och komplicerad process att nå ut
med sin produkt. Att veta var man ska vända sig
har varit en kritisk faktor vad gäller innovation,
säger intervjupersonerna – kan man inte hitta
samarbetspartners kan man ofta inte ta vägen
någonstans, eftersom förmågan att nå kunder helt
på egen hand är begränsad. Även förmågan att få
kompetens, utrustning, och övriga resurser är
starkt bunden till att känna eller hitta viktiga
nyckelpersoner.

Kontakter utanför komfortzonen
Vikten av kontakter kom fram i många av
intervjuerna. En av intervjupersonerna betonade i
synnerhet vikten av akademiska kontakter och
framhävde att det är en stor brist, speciellt inom
Kalmar län, att universitet och högskolor inte arbetar
mer mot gröna näringar eftersom det finns ett stort
behov av akademisk kompetens på många områden.
Några intervjupersoner pratade också om vikten av
ett forum för inspiration, där människor med olika

”Som pytteliten
måste man
kroka arm.”
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bakgrunder och kompetenser som kanske inte annars skulle träffas kan utbyta
idéer.

Kapital en bristvara
På samma sätt är det ofta med kapital, som kan vara svåra att hitta. Många banker
har dålig förståelse för branschen och privata investerare kan lätt dra öronen åt sig
vad gäller att satsa på mindre orter. Att hitta sponsorer och lokala investerare, eller
finansieringsmedel från landsting och kommun är ofta livsviktigt. Några av våra
intervjupersoner tog till exempel upp Leader som ett gott exempel.

Pröva själv och med liten risk
De viktigaste resurserna för innovation säger många är knutna till förmågan att
över huvud taget kunna pröva nya saker. En ny produkt eller process blir inte till
över en natt, och ofta måste man misslyckas några gånger innan man kommer
igång. Här är rätt kontakter livsviktiga. Allt som kan lånas, delas, hyras förmånligt
eller på annat sätt användas utan att behöva binda sig har varit en stor tillgång för
att kunna experimentera, för att minimera kostnaden av ett misslyckat försök.
Åtminstone tre av våra intervjupersoner hade god nytta av att kunna få förmånlig
tillgång till provkök där man kunde laga till produkter i liten skala innan man
förband sig till kökslokaler ”på riktigt”.

Stora starka drar
I länet finns starka privata och kooperativa förädlings-,
marknads- och förnödenhetsföretag som samarbetar på
VD- och ordförandenivå sedan många år. Dessa
företag är viktiga partners för de många producentföretag som ingår i de industriella systemen. De är en
viktig länk till kunder på globala marknader och driver
gemensamma arbeten för att stödja lantbrukare som
vill investera såsom ”Våga Bygg Mer”21

”Man behöver
vara global för
att existera
lokalt.”

Rekommendationer
De intervjuade ombads att ge sina rekommendationer för hur man kan växla upp
innovationskapaciteten för och i gröna näringar i Kalmar län.
•

Kör på det vi kan. Vi är bra på mat, odling och skog. Bygg där vi är
starka.

•

Gräv där vi står och stärk självförtroendet inom de gröna näringarna.
Få folk att tänka innovation och tydliggör att det inte behöver vara svårt.
Visa vad innovation är och kan vara. Ge tillgång till de resurser som krävs.

•

Upprätta kontakt med universitet, högskolor och forskning. Många tror
på en förbättrad anknytning till universitet, högskolor och andra utbildningar. Att ge kompetens till de gröna näringarna och integrera utbildningssystemet med dessa och få studenter som stannar kvar i regionen.
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•

Knyt ihop kompetensen Att kunna hitta rätt person med rätt kompetens,
rätt kontakter, rätt möjligheter eller rätt resurser är viktigt för att kunna genomföra
innovationsprocesser.

•

Testa i liten skala. Provkök, lokaler och annat som hjälper nya företag
eller nya projekt när de är pinfärska har varit mycket användbart för många
intervjupersoner.

•

Gör det enkelt att vara företagare. Hjälp företagen genom regler och
förordningar. Krångligheter dämpar lusten till företagande och då dämpas
lusten till innovation.

•

Underlätta förståelse för de gröna näringarna. Brist på förståelse för
branschen bland andra parter, tjänstemän, banker och investerare, t.ex.
upplevs som ett stort problem och behöver förbättras.

•

Bor man på landet är det jätteviktigt att söka kontakter och
samarbeten. Viktigt att ha coacher/mentorer/kompetenser/specialkunskaper tillgängliga. Underlätta och uppmuntra kontakter med dessa.

•

Forum för samarbete, inspiration och konkret
”tankeutveckling” lyfter några fram, andra
menar att det finns sådana att bygga på. Ett
gemensamt mål och tillit är samverkans
förutsättningar.

•

Någon måste ta ledarskapet. Näringen är
komplex, vilja, idéer finns och utmaningarna är
betydande. Regional innovationskapacitet
händer inte av sig själv, det kräver ledarskap.
Det är i dag brist på helhetssyn. Någon som
tittar på helheten.

”Ta ingenting
för givet, var
nöjd i 20
sekunder.”

FRÄMJARE OCH MÖJLIGGÖRARE: ATTITYDFRÅGAN TILL INNOVATION
I DE GRÖNA NÄRINGARNA ÄR CENTRAL MEN DET KRÄVS OCKSÅ
KOMPETENS OCH SAMVERKAN.
I en workshop med representanter från kommuner, regionförbund och länsstyrelse,
akademi, rådgivare och utvecklingssamarbeten i Kalmar län presenterades preliminära resultat från omvärldsanalys och intervjuer med olika entreprenörer. Synen på
de gröna näringarna med dess innovativa möjligheter var i många fall överensstämmande med den bild som omvärldsanalys och intervjuer visat och den efterföljande diskussionen förstärkte och konkretiserade bilden. Här gick det att identifiera
många tydliga utmaningar och även var det i nuläget krävs förbättringar – en ana-
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lys av de ”gap” som uppstått mellan behov och resurser. Arbetet mynnade ut i en
serie rekommendationer, som presenteras jämte gap och utmaningar nedan.

Gapen rör både hårda och mjuka frågor
Under workshopen fick deltagarna identifiera skillnaden mellan aktuellt nuläge och
ett önskat börläge under rubrikerna; Kunskap och kompetens, Vilja till innovation,
Finansiella resurser, Samverkan och kluster samt Kunder och marknader. De
största identifierade gapen presenteras nedan, och en mer fullständig lista återfinns
i bilaga.
•
•
•
•
•
•

Tillgång till stöd och riskkapital vid behov
Tillgång till kompetens vid behov
Entreprenörens nätverkande och öppenhet
Attityder till gröna näringar som utvecklingsområde
Entreprenörens förmåga att sälja sin vara
Vilja att stödja lokala producenter

Identifierade utmaningar för att minska gapen.
Utifrån de identifierade gapen identifierade grupperna en rad utmaningar vilka kan
summeras under följande rubriker:
Regeltolkning och byråkrati
• Regeltolkning. Olika tolkning och utövande av lagar och regler inom Sverige
och EU
• Byråkrati. Tröghet i bidragssystemen genom stor byråkrati och administration
Möjligheter till omställning
• Resurser för utveckling. Det lilla företaget har inte möjlighet att med egen
kraft arbeta med utveckling
• Omställningsförmåga. Oförmåga att ställa om till t ex ekologisk produktion
• Riskkapital. Stora affärsbanker saknar kunskap och backar vid minsta osäkerhet
Kunskap och kompetens
• Forskningssamverkan. Forskningen når inte ut till näringen
• Kompetensförsörjning. Kompetenstapp när utbildningar försvinner
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ANALYS
ANALYS AV INTERVJUER, WORKSHOP OCH OMVÄRLDSBILD
Resultatet av genomförda intervjuer, workshop och omvärldsanalys beskrivs under
följande rubriker.

Från livsmedel till livsstil kräver ny infrastruktur och spelregler
Omvärldsanalysen pekar på hur människors matkonsumtion alltmer börjar påverkas av en medvetenhet om naturens känsliga kretslopp – med större intresse för
mathantverk, hållbarhetskvaliteter, ursprung och närhet till råvara och produktion.
Maten har blivit en meningsskapare, och en viktig del av livsstilen för människor.
Flera av företagarna har också tydligt sett efterfrågan förändras, och anpassat både
produktion och kommunikation för att signalera att de är med på tåget. Även möjliggörarna visar stor vilja att hjälpa den lokala näringen att få fram produkter med
högre förädlingsvärde.
Här visas tydligt hur stora delar av de gröna näringarna, och då specifikt lantbrukarna, har en potential att leverera värden högt upp i värdetrappan och vid sidan
av det vi här kallat industrilogiken.
För att lyckas med detta behöver dock flera hinder övervinnas. Det första handlar
om möjligheterna för lantbrukarna att komma in på de stora lokala marknaderna.
Här upplever företagarna byråkratiska hinder t ex i form av upphandlingsregler. De
beskrev också gapet mellan vilja och verklighet när det gäller att stödja lokala producenter som ett av de största gapen. Företagarna beskriver det också som svårt att
få lokala aktörer (ex. tjänstemän och banker) att förstå branschens logik.
Möjliggörarna pekade dock på ett flertal rekommendationer vilka indikerar en vilja
att skapa ett mer gynnsamt sammanhang för de lokala gröna företagen. Förenklade
upphandlingar för lokala leverantörer, fysiska/virtuella marknadsplatser för lokala
livsmedel och ökad samverkan med utbildningsvärlden (från grundskola till universitet) är några exempel.
Sammantaget visar detta på att det finns en potential för tillskapande av ett mer
bärkraftigt lokalt system där flera aktörer har viktiga roller att spela – en innovation
på systemnivå. För att skapa en fungerande lokal marknad för närproducerade
livsmedel krävs sannolikt inga större grepp på högre systemnivå, bara ett mer aktivt utnyttjande av de möjligheter som står till buds vid upphandlingar.
En regional marknad för lokalt producerade livsmedel kan skapa förutsättningar för
företagen i regionen att utveckla tillräcklig kompetens och styrka för att enskilt och
gemensamt ta sig an större marknader än den regionala. Sannolikt kommer en sådan uppskalning dock kräva en stark sammanhållande motor i systemet. Detta är en
generell utmaning för regionen, en utmaning som också lyfts fram tydligt i OECDrapporten22 från 2012.
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Generationsskiftet – hinder och möjligheter i ett
En central utmaning mot framtiden, som lyfts fram i såväl omvärldsanalysen som
av deltagarna på workshopen, är att såväl lantbrukare som anställda inom lantbruket blir allt äldre. Här finns två centrala problem. Dels föryngringen i sig, dvs att få
unga att överhuvudtaget intressera sig och vilja bli verksamma i lantbruket. Dels
den mentala föryngringen, dvs behovet av att få in nya perspektiv och synsätt på de
gröna näringarnas verksamheter – nya ögon och ny kompetens som kan knyta
starkt traditionsbundna verksamheter till den nya tidens möjligheter. Den senare
frågan har stark koppling till innovationskapaciteten då nya perspektiv, kompetenser och synsätt är avgörande för mer radikal innovation.
Men frågan sätter också fokus på potentialen för innovation om en föryngring
skulle komma till stånd. I flera intervjuer vittnas om hur nyblivna lantbrukare har
ett mer naturligt förhållande till gränsöverskridande samarbeten och samverkan,
och hur detta har blivit en viktig resurs i innovationsarbetet. Att även möjliggörarna sett den potentialen är tydligt när åtgärder för att underlätta nya sätt att ta över
näringsverksamheter från en befintlig ägare lyfts fram, exempelvis genom alternativa finansieringsformer och gradvis övertagande.
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att åldrandet är ett allvarligt problem,
för lantbruket i stort såväl som för innovationskapaciteten. Men samtidigt pekar
mycket på att en rörelse mot föryngring, om den skulle komma till stånd, har stor
möjlighet att på egen hand öka innovationskapaciteten avsevärt.

Öka uppkopplingen mot andra perspektiv
Vi har redan konstaterat att näringarna skulle ha mycket att vinna på ökade kontakter med aktörer i andra branscher och kompetensområden. För att stimulera innovation behövs uppkoppling mot nya ögon, andra perspektiv och kompetenser kopplade till utveckling och förnyelse. Detta bekräftas i både intervjuer, workshops och
inte minst litteraturen om innovation.
Att utveckla former för strukturerade samarbeten med högskolor och universitet
lyfts fram i mycket positiva ordalag av såväl företagare som möjliggörare. Intresset
för att bilda gemensamma innovationssystem och kluster är också stort. På flera
ställen betonas vikten av att utnyttja de drivande och positiva krafter som finns och
bygga utifrån det.
I intervjuerna betonas vikten av att ha nära kontakt med kunderna, att ”ha örat mot
rälsen” för att på ett direkt sätt kunna känna av hur erbjudandet kan anpassas efter
små nyanser i efterfrågan. Här betonas vikten av att kunna komma ut, delta och
synas på mässor, konferenser och andra större sammankomster där man kan se
kunderna i ögonen.
I andra intervjuer lyfts det fram hur utbyten med företagare i angränsande, eller helt
andra branscher bidrar till viktiga erfarenhetsutbyten. När väl skillnaderna mellan
verksamheterna lagts åt sidan förefaller det lättare att komma med nya uppslag åt
andra företag – en viktig insikt som har betydelse för hur olika näringslivsforum
bör sättas ihop. Ibland är det säkert lämpligare att diskutera utvecklingsfrågor med
människor från andra branscher, exempelvis då det gäller att få uppslag till radikalt
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nya idéer, medan det i andra sammanhang är mer fruktbart att diskutera med gelikar i samma bransch.
Sammanfattningsvis pekar detta på hur viktig uppkoppling mot andra perspektiv är
för att stimulera innovation, men att forum och arbetssätt för sådana perspektivutbyten bör ha klara syften och en genomtänkt metod.

Platsbundet, men alltmer gränslöst
Vi kan idag kommunicera med varandra över hela världen, och det pratas om en
alltmer gränslös ekonomi i tider då allt går att köpa genom alla kanaler – online, i
butiker, via mobil, och så vidare. Men i hur hög grad gäller detta de gröna näringarna? Samtidigt som världen krymper, koncentreras mer och mer till storstäderna.
De gröna näringarna är bundna till sina råvaror och därmed till marken de går och
står på. Även om man skulle kunna leverera till hela världen kan man inte göra sitt
arbete på distans. För att de gröna näringarna ska kunna leva och frodas måste man
kunna bo och resa på ett lämpligt sätt.
I intervjuerna framkom att många hade haft problem med att nå ut till sina kunder.
Man förlitar sig på kylbilar, varutransporter och samarbeten med lokala butiker för
att få verksamheten att gå runt, men i många fall kan inte företagaren komma till
kunden utan måste få kunden att komma till företaget. Detta gör ofta marknadsföring mycket svårt. Man försöker synas på mässor och i andra sammanhang för att
få uppmärksamhet eftersom det är svårt att nå ut med sin produkt utan ganska direkt marknadsföring, och det är viktigt att kunna intressera kunden trots att det
kanske inte alltid är det lättaste att få tag på ens produkt.
Svaret ligger i mångt och mycket i infrastruktur, logistik och kommunikation.
Många småföretag inom de gröna näringarna förlitar sig på en hemsida för att
locka kunder som vill pröva på, och bygger samtidigt starka relationer med trogna
kunder och leverantörer eftersom de oftast inte har råd att förlora någon. Dessa
starka relationer är beroende av goda kommunikationer. För att nå ut med sin produkt behöver man hjälp att hitta till kunderna och det är ett problem som inte alltid
kan lösas digitalt; man kan inte ladda ner en ost eller en kotlett.
Att kunna hitta och behålla sina kunder trots fysiska avstånd, och att kunna bo och
jobba lokalt, är två direkta förutsättningar för att ha en levande landsbygd. Logistik
är ett huvudbry för många av våra intervjupersoner, och i mångt och mycket handlar deras egna innovationsprocesser om att överkomma de problem som uppstår till
följd av fysiska avstånd.
SAMMANFATTANDE ANALYS
Avslutningsvis vill vi i några frågor, reflektioner och slutsatser summera resultaten
från analysen av regionens strategiska läge, näringens och innovationsarbetets yttre
förutsättningar och slutsatser från intervjuer och workshop som i stor utsträckning
fokuserat på de inre förutsättningarna.
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Gröna näringar – en del i en helhet
De gröna näringarna i Kalmar län är en del av ett större system. På en övergripande
nivå kommer de gröna näringarnas framtid i regionen i stor utsträckning påverkas
av regionens utveckling. Som region betraktad utgör länken Kalmar–Växjö region
med viss T-kraft och förmåga att fungera som ett regionalt kraftcentra. En lyckad
satsning på de gröna näringarna kan positivt bidra till att stärka regionens attraktionskraft som helhet, samtidigt som regionens attraktionskraft är avgörande för en
lyckad satsning på de gröna näringarna. Slutsatsen av detta är att ett innovationsstärkande program för de gröna näringarna bör länkas mot en samlad satsning på
att stärka regionens innovationskraft, där arbetet med att T-ifiera regionen genom
starkare länkar till omvärlden och en satsning på kunskaps- och tankeintensiv verksamhet är centrala beståndsdelar. Samtidigt bör de gröna näringarna vara en central
komponent i varje sådan mer allmän utvecklingssatsning.

De gröna näringarna – central del av regionens näringsliv
De gröna näringarna är något av ryggraden i regionens näringsliv. Såväl de areala
näringarna som tillverkningsindustri, där förädlingsindustrin är en central del är
kraftigt överrepresenterade i regionen och svarar för en dryg tredjedel av sysselsättningen i länet. Antalet näringsidkare är också mycket stort med hela 10 000
arbetsställen inom näringen. Blotta storleken gör alltså att det finns en latent kraft
som är större än den tillväxt som idag sker.

Två system och båda behövs
På en övergripande nivå kan de gröna näringarna sägas bestå av två huvudsystem
med internt skilda logiker och med olika roll sett ur ett ekonomiskt respektive
sysselsättningsperspektiv. Det första systemet är det industriella där den enskilde
lantbrukaren är råvaruleverantör in i ett globalt konkurrensutsatt produktionssystem. Totalt sett skapar detta stora ekonomiska värden men relativt få arbetstillfällen per intäktskrona. Det andra systemet är det förras kontrapunkt och bygger
mer på autonomi, närhet, kvalitet, upplevelser och småskalighet. Här generas långt
mindre ekonomiska värden, men betydligt mer sysselsättning per omsättningskrona.
Det är i den allmänna debatten lätt att ställa dessa system mot varandra. Det sker
dagligen i den politiska debatten om t ex ”processad industrimat” kontra naturligt
odlad och framställd mat. Våra intervjuer visar också att det delvis finns en tendens
till omedveten polarisering bland främjarna i länet som gärna betonar det vi här
kallat det autonoma systemet. Men båda systemen behövs och behöver varandra.
De har också mycket att lära av varandra, där ett av de autonoma systemets utmaningar är att skalning och professionalisering, samtidigt som det industriella systemets utmaningar handlar om kundnärhet och förmågan att erbjuda olika former av
metavärden.

T-ifiering av näringen en utmaning
De två delsystemen delar också en gemensam utmaning som handlar om det vi här
kallat T-ifiering. Vad det handlar om är att förbättra förmågan att utveckla bredare
koncept och lösningar och bygga affärsmodeller, system och processer runt dessa
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lösningar. I det industriella systemet kan det handla om t ex att gå från rollen som
ren leverantör till affärsutvecklare av kundernas affärer, i det autonoma om att gå
från ren producent till att tillhandahålla infrastruktur för andra producenter, t ex i
form av en marknadsplats, eller att involvera kunder mer direkt i själva affären.
Men nyckeln handlar om att gå från rollen som ”producent” till ”tänkare” och
”konceptmakare”.

Många små steg är inte nog
Innovation handlar i de allra flesta fall mer om många små steg än rejäla språng.
Det gäller inte minst inom organisationer och system som är starkt präglade av en
fintrimmad industriell process och logik. Små steg är viktiga, men i fallet de gröna
näringarna talar dock mycket för att det inte är nog för att tillräckligt snabbt skapa
en fördel inför framtiden.

Metavärden och transformation – fokusområden för innovation
I dagens och morgondagens samhälle skapas värden i allt större utsträckning utifrån två dimensioner. Den första handlar om metavärden såsom direkta upplevelser
eller känslan av samhörighet och gemenskap, den andra handlar om den konkreta
upplevelsen av förändring. Den första dimensionen är särskilt viktig i den direkta
relationen till konsumenter, men blir också allt viktigare i försäljning till företagskunder. Den andra dimensionen är central för såväl konsumenter som företagskunder. Det vi till syvende og sidst är beredda att betala för är förändring, utveckling och transformation. Det är vad sant partnerskap handlar om, och det som
bygger långvariga kundrelationer. För näringens två delsystem innebär det att de
behöver inrikta innovationsaktiviteter mot dessa två mål, öka metavärdena och
transformationskraften i de tjänster, erbjudanden och koncept som man erbjuder på
marknaden. Det är så man kan få mer betalt per kilo.

Samverkan – nyckel till framgång i nya former
I en rent industriell logik byggs framgång i första hand på effektiv produktion. I en
tid med ökad turbulens och ständigt stegrade kundkrav, förskjuts dock fokus mot
innovation och konceptutveckling. Tänkande, inte effektiv produktion, blir den
främsta framgångsfaktorn och de råvaror som behövs för tankeprocessen är idéer
och information som i stor utsträckning finns utanför den enskilda organisationen.
För att accelerera utveckling blir därför samverkan allt viktigare, det gäller såväl i
det industriella som det autonoma systemet. Utvecklingen av den sociala webben
har de senaste åren skapat helt nya förutsättningar för sådan samverkan genom
fenomen som t ex crowdsourcing och crowdfunding. Genom att dra nytta av dessa
kan samverkan stärkas inte bara inom de gröna näringarna i Kalmar län och
Sverige, utan också mot leverantörer, kunder och konsumenter. Därtill kan näringen ta hjälp av engagerade och uppfinningsrika personer runt om i världen för att
lösa konkreta innovationsproblem.
Samverkan är dock en av de gröna näringarnas största utmaningar, där ”själv är
bäste dräng” är ett uttryck som många inom näringen anser bäst beskriver kulturen
så som den varit.
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Det är inte viljan som saknas, men kanske modet och förmågan
Resultaten från intervjuer och workshop pekar i mycket liten utsträckning på att det
är viljan att utvecklas som saknas i de gröna näringarna. Snarare verkar det vara två
andra hinder som sätter gränser för själva nytänkandet i de gröna cellerna: För det
första brist på genomförbara idéer och för det andra mod och självförtroende nog
att gå till verket.
Lantbrukare är i grunden mycket entreprenöriella och driftiga människor, men
företagarnas egna idéer om utveckling sträcker sig sällan utanför den egna gården.
Att investera i en ny effektiv maskin, eller öka antalet djur på gården är inget som
helst problem – det görs löpande och med stor entusiasm. Men att få idéer som
bryter gränser och öppnar för nya verksamheter verkar vara betydligt svårare. Att
mycket energi går åt till att bara överleva på det man redan gör lyfts fram som en
viktig orsak. Detta stöds också i omvärldsanalysens beskrivning av utvecklingen
mot högre risk och lägre avkastning.
Många av företagarna beskriver det också som att det modet, att våga utvecklas på
ett sätt som tar utvecklingen utanför gårdens hägn som håller innovationskraften
tillbaka. När det gäller att driva förändring som sträcker sig utanför dagens verksamhet, eller som kräver tätare samverkan med andra, sätter mentala spärrar in. Det
är i sig inte underligt. Nästan alla entreprenörer tvivlar ständigt på sin förmåga och
ifrågasätter sina egna idéer, inte minst i början. De är en naturlig del av entreprenörskapet och ofta också knutet till det faktum att en central komponent i själva
entreprenörskapet handlar om att söka sig utanför den hemvana komfortzon där
man är expert.
För att man ska lyckas på nya jaktmarker krävs det dock att man snabbt skaffar den
kompetens som krävs, och det förutsätter ofta samarbete, och här finns en av de
större utmaningarna inom de gröna näringarna, såväl när det gäller att vidga perspektiven som att teama upp med rätt personer för att genomföra sina idéer. Enligt
många av dem vi talat med sitter det djupt i lantbrukarens medvetande att man rår
sig själv och sköter sitt. Samtidigt konstaterar samma personer att när väl den barriären brutits så öppnas ofta dörren i för alla former av nytänkande – och att utvecklingen sedan i stor utsträckning kan drivas av en egen nyfunnen kraft.
När det gäller att ta steg från idé till förverkligande så är det andra problem som
lyfts fram, och inte så mycket modet att bryta att gå utanför komfortzonen. Här
lyfts byråkrati och svårigheter att hitta investerare och expertkompetens fram som
stora utmaningar, av såväl företagare som möjliggörare.
Till sist är frågan också om inte lantbrukarens kompetens är ett ytterst reellt hinder
när det gäller att få finansiering till projekt och initiativ som ligger utanför de domäner som är hemmaplan. Att t ex gå från ren underleverantör av råvaror till att
själv ta hand om t ex förädling och marknadsföring och försäljning, är ett mycket
stort steg som kräver andra kompetenser. Investerare satsar som regel snarare på
entreprenören än idén och att kunna övertyga om den egna, eller teamets förmåga
att lyckas är därmed avgörande. Ytterligare en utmaning handlar om att idéer som
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kräver investeringar i tid snarare än byggnader och maskiner är mycket svåra att
finansiera via bankerna.
För att växla upp innovationskapaciteten behöver de enskilda näringsidkarna alltså
å ena sidan hjälp att få inspiration till nytänkande utanför gårdens hägn, och å
andra sidan hjälp att stödja idéernas utveckling förbi administrativa, kompetensmässiga och finansiella hinder.

STRATEGISKA REKOMMENDATIONER
ETT KOMPLEXT SYSTEM…
De gröna näringarna i Kalmar län är ett skolboksexempel på ett komplext system.
Som sådant konkurrerar systemet med andra system i ett större landskap. Hur väl
systemet lyckas i konkurrensen med andra handlar om dess förmåga att anpassa sig
till ett förändrat konkurrenslandskap och att identifiera de globala optima för systemet, och undvika att hamna i ett lokalt optima. För att lyckas med det behöver
systemet definiera en process för att identifiera globala optima i ett ständigt föränderligt landskap.

Det som kännetecknar komplexa system är också att de inte kan styras och kontrolleras, just på grund av sin komplexitet. För att kunna hantera komplexitet, krävs
nämligen att den som ska hantera systemet är minst lika variationsrik som systemet
som ska hanteras, vilket är en omöjlighet när vi har att göra med ett system som de
gröna näringarna. Som system består därtill de gröna näringarna av, som vi tidigare
diskuterat, en rad delsystem som vart och ett i sig är exempel på komplexa system
på lägre nivå.
Ett tredje kännetecken på ett komplext system är att det driver mot en slutpunkt
(attraktor), ett läge som systemets inneboende logik leder till oavsett startpunkt.
Hur detta läge ser ut beror på systemets spelregler. Men risken är stor att denna
slutpunkt inte är ett globalt optima. I fallet med ”industrisystemet” som vi diskuterat tidigare driver t ex den inneboende logiken systemet mot ”ökad prispress och
lägre kostnader”. Ser vi på det vi ovan kallat det autonoma systemet ser det idag i
första hand ut att driva mot ett suboptimalt tillstånd där varje lantbrukare optimerar
sin egen affär men där skalfördelar uteblir och tillväxten är begränsad.
…KRÄVER VARIATIONSRIKA ÅTGÄRDER
Strategi i komplexa system handlar alltså om att förmå ett okontrollerbart system
att ändra kurs, bort från resultatet av den inneboende logiken (attraktorn) till ett
globalt optimum. Den naturliga frågan är, vad kan då en aktör göra för att påverka
detta? I korthet finns det fyra mekanismer som man kan arbeta efter:

•

Bryta upp det i delar och arbeta med varje ingående delsystem utifrån
dess förutsättningar, med den logik och de spelregler som krävs för att del-
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systemet ska bli framgångsrikt i sitt landskap. I detta fall handlar det alltså
om att identifiera delsystemet och ta fram insatsprogram för vart och ett av
dem.
•

Definiera en sökprocess för att identifiera globala optima, eller konkret uttryckt, det bästa tänkbara ”delsystemet”. Detta globala optimum kommer
sedan ständigt förändras i takt med landskapets förändring, vilket gör ”omvärlds-, visions- och strategiarbetet till en ständigt pågående process”.

•

Skapa ett gemensamt språk och spelregler för varje delsystem som stödjer de beteenden som kännetecknar det globala optimat. Det gemensamma
språket/terminologin är det kitt som håller samman ett komplext system.
Spelregler för samverkan mellan enskilda aktörer i systemet och mellan systemet och kringliggande system är den infrastruktur som krävs.

•

Störa med högvärdig systemförändrande information. Information är den
valuta som får komplexa system att förändras och för att förändra ett system, oavsett om det är en enskild individ eller ett helt samhälle behövs,
som vi alla vet, ny information. Här gäller det dock att noggrant välja den
information som man tillför systemet, och det gäller att vara selektiv. För
mycket information och för mycket brus (t.ex initiativ och projekt) kan få
systemet att gå i baklås och frysas. (Detta är exakt samma mekanism som
när vi som individer drabbas av ”information overload”.) Värdefull information här kan handla om goda exempel som visar på möjligheter och
nätverksbyggande som gör att varje del av systemet tillförs ny och perspektivbrytande information. Pengar fungerar också som information, och
det gäller att tillföra systemet projektpengar på ett sätt som verkar för och
inte emot den önskade förändringen.

FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE STRATEGI
På en övergripande strategisk nivå, som vägledande riktlinjer för arbetet innebär
detta alltså att ett främjandearbete bör inriktas mot att:

•

Identifiera och kartlägga delsystemen i regionen för att förstå den interna logiken och yttre och inre förutsättningar i varje delsystem på lägre nivå
än den övergripande nivå som vi tidigare diskuterat (industri vs. autonomi).
Utvärdera delsystemens potential ur ett externt och internt perspektiv.

•

Välja ut och satsa på de system som har den största potentialen att utvecklas till betydande tillväxt- och sysselsättningsmotorer. Försöka bilda kluster kring dessa, ta fram en klustervision som kan fungera som ny ”attraktor” för systemet och definiera tydliga stödjande spelregler.

•

Ta fram en medveten, långsiktig och riktad strategi för var och en av
satsningsområdena för tillförsel av t ex finansiering/kapital och kompetens
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och koncentrera satsningarna mot dessa områden. Koncentrera aktiviteter
mot områden som innebär radikal innovation, snarare än inkrementella förändringar. Välj aktivt bort konkurrerande satsningar (och t ex EUfinansiering) som riskerar att förstöra genomförandet snarare än stödja det.
•

Inom vart och ett av dessa system, men också generellt till näringens aktörer som helhet, tillföra de gröna näringarnas aktörer inspiration, idéer och
ny information

STRATEGISK VERKTYGSLÅDA
Det forskningen kring komplexa system lär oss är att det inte finns en universalmedicin. Det som krävs för att få system att röra sig i rätt riktning är en mängd samordnade aktiviteter som skräddarsys för varje enskilt system. Vad man behöver för
att lyckas är alltså en övergripande arbetsmodell och en uppsättning verktyg som
kan tillämpas inom ramen för modellen.

Ovan har vi presenterat ett förslag till övergripande modell. Nedan ger vi exempel
på en rad verktyg som kan användas för att genomföra strategin, många hämtade
från dialogen med näring och offentliga aktörer i länet.

Identifiera de mest bärkraftiga delsystemen och skapa kluster och kompetenscentra kring dess
• Innovationsstödsystem: Inventera, paketera och synliggör ett innovationsstödsystem för finansieringsmöjligheter (LNU, KSP)
• Samverkan med LNU: Arbeta för en ökad samverkan med LNU; utbildning,
forskning, entreprenörer och innovation (marknadsföring, kemi, nutrition, exjobb, projekt, produktutveckling, ekonomi, logistik, energi mm)

Odla och när en innovationskultur underifrån. Stimulera interaktion genom
inspiration!
•

Inspirera till erfarenhetsutbyte och samverkan för att förändra attityden
att ”själv är bäste dräng” (jfr Maskinsamverkan, Erfa-grupper, More Biogas).

•

Skapa en regional webbaserad omvärlds- och innovationsportal med relevanta nyhetsflöden och möjlighet att samverka kring idéutbyte mm virtuellt.

•

Organisera inspirerande nätverksträffar för de gröna näringarna där
goda exempel på innovation kan presenteras. Hjälp aktörer inom de gröna
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näringarna att identifiera vad innovation kan innebära i just deras verksamhet. Handlar det främst om produkter, processer, tjänster eller kommunikation? Så snart det står klart vad innovation kan vara är det lättare att
identifiera nya möjligheter, bärande idéer och samla självförtroende för att
gå till handling.

•

Skapa ”pooler” i flera nivåer för intresserade företagare som vill ta fram,
utveckla och förverkliga innovationsidéer. Poolerna bör organiseras utifrån
innovationsprocessens olika steg, med nätverk mellan gelikar som ger
varandra stöd och råd i processen, men som också tillförs hjälp i form av
kompetens och projektstöd utifrån behov.

Höj kunskapsnivån kring den metavärdebaserade affärslogiken
•

Skapa en ”akademi” i form av en serie av kunskapshöjande aktiviteter
med tydligt syfte och inritning, med kunskapsrapporter, seminarier och
webinarer för att skapa en djupförståelse för affärsverksamhet och innovation i tankebaserad upplevelse- och transformationsekonomi.

Skapa nätverk och stöd inom det lokala systemet
•

Identifiera befintliga nätverk och kommunikationskanaler som redan
existerar mellan företag inom de gröna näringarna. Modellera och kartlägg
de förhållanden som råder inom regionen. Vilka leverantörer förser vem
med vad? Var saknas kontakter? Var kan överkapacitet matchas med behov?

•

Uppmuntra till tätare samverkan genom att utgå ifrån de aktörer som är
drivande och positivt inställda.

•

Etablera ”kompetenshubbar” där företagare kan få hjälp att hitta expertkompetenser som behövs för att utveckla idéer. Förbättra rådgivningen genom kompetensutveckling och att knyta an till forskning och utbildning
(likt Svenska Pig och Taurus).

•

Underlätta för att testa i liten skala. Provkök, lokaler och annat som
hjälper nya företag eller nya projekt att testa i liten skala. Detta har lyfts
fram som mycket användbart av flera intervjurespondenter.

•

Hjälp finansieringsströmmarna att hitta rätt. Brist på förståelse för
branschen bland andra parter – ex tjänstemän och banker – upplevs som ett
stort problem och behöver förbättras. Stöd företagarna i att finna och ansöka om bidragsmedel. Gör det lättare att locka finansiärer och kapital genom att sprida kompetens om grön innovation till lokala banker.
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•

Organisera exportnätverk. Många små företag saknar resurser och kunskap för att kunna exportera effektivt. Samla aktörer som är intresserade av
export för att koncentrera resurser och utveckla gemensam kompetens.

•

Formalisera kommunikationskanalerna – hjälp dem att leva genom att
hela tiden sträva efter att öka relevansen och värdet i kontakterna.

Skapa uppkoppling utåt, mot omgivningen
•

Skapa en testbädd för nya samverkansmetoder: Starta testprojekt kring
crowdsourcing och crowdfunding, där t ex företagare kan testa att använda
problemlösare globalt för att ge perspektiv på deras frågor, och på samma
sätt testa att formulera och söka finansiering.

•

Knyt band mellan gröna näringsidkare och akademi. Många företagare
tror på tanken att anknytning till universitet, högskolor och andra utbildningar kan stimulera innovation. Motivera studenter och forskare att knyta
studie- och forskningsprojekt till de gröna näringarna. Tips: Studera holländska initiativ på området för att få inspiration – ex KITE-12023 24.

•

Skapa en plattform där producenter och konsumenter kan mötas,
skapa mänskliga kontakter och gemensamt utveckla idéer. Det allmänt
ökade intresset för naturnära verksamheter, odling, naturbruk och livsmedlens ursprung kan utnyttjas i innovationsarbetet! Den digitala eran erbjuder
även möjligheter att knyta direkta band mellan producent och konsument.

•

Stimulera kontakter utåt, exempelvis med andra regioner som har liknande ambitioner. Hämta kunskap av allianser och kluster på andra platser
– i Sverige eller utomlands. Regionens gröna näringar har allt att vinna på
formella och informella kontakter med kollegor i omvärlden.

•

Spana av omvärlden aktivt! Skapa en systematik kring att spana på hur
innovationer inom de gröna näringarna utvecklas i Sverige och internationellt. Hitta hemsidor, forum och event där exempel samlas och sprids.

Låt offentlighetens konsumtion och verksamheter agera draglok för det lokala kretsloppet
•

Offentliga institutioner har stor kraft att påverka de lokala gröna näringarnas utveckling genom sina inköp av varor och tjänster. Förenkla för lokala
leverantörer att lämna bud på upphandling av närproducerade varor till
regionens restauranger.

•

Offentligheten påverkar stora logistikflöden som skulle kunna samordnas
med de gröna näringarnas behov av varutransporter.
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•

Möjligheten att använda de gröna företagen i servicen till medborgarna bör
utforskas, ex grön omsorg.

•

Inspirera samhället att tänka lokalproducerat och se värdet i de lokala
gröna cellerna, ex. genom skolan (”Närproduktionens dag”).

Stimulera föryngring
•

Skapa strukturer för ägarbyte. Hitta finansieringsmöjligheter och vägar
för ägarbyte, exempelvis stegvis övertagande.

•

Samarbeta med lokala högskoleutbildningar. Dels för att knyta unga talanger till företagen, men också för att sprida kunskap till företagen som
kan leda till innovation.

Utforska heta jaktmarker för innovation – där de tydligaste möjligheterna
finns
•

Biobaserad energi kommer bli alltmer betydelsefullt i energisystemet. Här
har många lantbruksföretag möjligheter att omvandla och förädla råvaror
och spill till värdefulla resurser för samhället.

•

Utforska den digitala teknikens möjligheter till gränsöverskridande kommunikation, marknadsföring och finansiering. Spana exempel på digitala
innovationer i de gröna näringarna i när och fjärran och identifiera möjligheter som kan imiteras och utvecklas vidare lokalt.

•

Utred förutsättningarna att skapa bondekooperativ som är inriktade på att
faktiskt ta produkterna ända fram till kund. Eventuellt krävs här en större
samsatsning även med andra regioner för att få tillräcklig volym i erbjudanden och marknadstäckning.

•

Stöd utvecklingen av en besöksnäring som är nära knuten till regionens
gröna företag. Identifiera företagare som är intresserade av att utvecklas
inom besöksnäring och målgrupper som attraheras av naturnära turism.
Nyttja de grupper av utlänningar som finns i regionen för att testa koncept
(ex utländska studenter). Utforska vägar att nå ut med regionens speciella
värden till marknaden i en genomtänkt marknadskommunikation.

•

Utred förutsättningarna att bygga ett starkt regionalt varumärkeskoncept
kring regionens livsmedelsprodukter. Vad är Kalmar läns svar på parmaskinka?
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OM KAIROS FUTURE
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och
strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993,
vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i Shanghai, Barcelona
och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen.
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss:
Kairos Future

Box 804
(Besöksadress: Vasagatan 40)
101 36 Stockholm
Tel. 08–545 225 00
Fax. 08–545 225 01
info@kairosfuture.com
www.kairosfuture.com
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BILAGA 1: SAMMANFATTNING AV
INTERVJUERNA
Inom ramen för uppdraget har intervjuer med 15 företrädare för stora och små företag, branschorganisationer, forskare och regionala företrädare som arbetar med
gröna näringar, genomförts för att fånga upp olika perspektiv och tankar kring innovation och utveckling. Syftet var att i första hand fånga hot mot och möjligheter
för att lyfta innovationskraften i näringen.
Trots spännvidden i perspektiv finns det vissa återkommande teman vad gäller
möjligheter och utmaningar för de gröna näringarna i stort. Det finns en gemensam
bild av vad som är svårt och vad som är styrkeområden, trots olika förutsättningar
och marknader.

Möjligheter
Det finns vilja, energi att utvecklas och gott om duktiga företagare. Vidare att
samverkan är en viktig ingrediens i processen att förnya för de intervjuade
företagen. Lokala nätverk och samarbetspartners bidrar med energi och idéer,
likväl som praktiska resurser och kompetens. Att samarbeta med universitet och
högskolor är en stor potentiell medkraft
•

Vilja och energi. Det finns både vilja, energi och behov att utvecklas, det
enda de flesta behöver är att hitta en riktning att gå i.

•

Kompetens. Det finns gott om duktiga, kompetenta företagare i
Kalmarregionen. De är oftast duktiga på det de gör och behöver i princip
bara hjälp med att nå ut på marknaden.

•

Lokala nätverk och samverkan. Lokal samverkan har varit en viktig
ingrediens i processen att förnya och bidrar med energi, vilja och idéer,
men också praktiska resurser och kompetens.

•

Möjligheter till samverkan från akademisk sida. Möjligheten att
samarbeta med universitet och högskolor är en stor potentiell medkraft.
Det görs inte så mycket i nuläget, men samverkan skulle kunna byggas ut.

Hinder:
Ett hinder är bristande tro på att riskerna är hanterbara. Många inom gröna näringar
slåss bara för att överleva och måste reagera snarare än agera. Andra hinder är att
få vill investera på landsbygden och att det är svårt att hitta samarbetspartners. Det
finns många regler kring livsmedel och andra stora områden inom gröna näringar,
det är en trasslig byråkrati.
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•

Dåligt självförtroende. Det finns tankar på innovation som något
främmande, ”inte kan väl jag”.

•

Dålig infrastruktur. Många klagar på dålig infrastruktur som krånglar till
logistiken och gör det svårt att få ut produkter eller utveckla verksamheten.

•

Svårt att få investerare. Få vill investera i glesbygd och det är svårt att
hitta samarbetspartners.

•

Reaktivt och kortsiktigt tänkande. Många inom gröna näringar slåss bara
för att överleva och måste reagera snarare än agera.

•

”Själv är bäste dräng”. Många applicerar bara sin kunskap på den egna
gården

•

Trasslig byråkrati. Det finns många regler kring livsmedel och andra
stora områden inom gröna näringar

Rekommendationer
•

Visa vad innovation är och kan vara. Gräv där vi står och stärk självförtroendet inom de gröna näringarna. Få folk att tänka innovation och tydliggör att det inte behöver vara svårt.

•

Utveckla samarbete mellan näringsliv och forskning och få universitetet
att utbilda studenter som stannar kvar i regionen. Mer utbildningar riktade
mot gröna näringar. Utnyttja den plattform som finns i näringslivet och se
till att det skapas forum och nätverk för samarbete.

•

Underlätta för företag att testa i liten skala. Underlätta tillgång till lokaler. Se till att reglementen inte kommer i vägen. Hjälp små företag att
marknadsföra sina idéer och komma i kontakt med kunder.

•

Underlätta för entreprenörer att få startkapital. Ge möjlighet att pröva
nya projekt. Testlokaler som är godkända för olika produkter som kan hyras eller lånas av företagare för att testa i liten skala. Uppmuntra till att
våga satsa.

•

Kör på det vi kan. Kalmar län är bra på mat och odling och mer borde
satsas inom denna sektor.

•

Underlätta för ekologiska bondgårdar genom att tillgodose behovet på
rådgivare. Efterfrågan på ekologiska produkter är mycket större än vad länet verkar ha insett. Se till att det finns uppföljning och inte bara sponsring.
Bättre lyhördhet från myndigheternas håll. ”Förstå oss.”

•

Utnyttja universitetet. Ge kompetens till de gröna näringarna och integrera utbildningssystemet med dessa. Se samverkan över regionsgränserna.

60(72)

Consultants for Strategic Futures

•

Ta ingenting för givet. Var nöjd i 20 sekunder. Regelverk måste göra livet
enklare för ett företag. Krångligheter dämpar lusten till företagande och då
dämpas lusten till innovation. Gör det enkelt att vara företagare.

•

Bor man på landet, jobbar med lantbruk/hantverk, är det jätteviktigt att
söka kontakter och samarbeten för att det ska hända någonting. Viktigt
att ha coacher/mentorer/kompetenser/specialkunskaper tillgängliga. Underlätta och uppmuntra kontakter med dessa.

Intervjuade personer
Mattias Nylander, Regionförbundet Kalmar
Agneta Gustavsson, Länsstyrelsen Kalmar
Kristina Alsér, landshövding Kronoberg, tidigare VD för Mercatus Engineering
Claes-Göran Nilsson, VD Kalmar Lantmän
Christer Segersten, styrelseordförande Södra skogsägarna
Håkan Larsson, skogschef Södra Skogsägarna och företagare inom gröna näringar
Martin Lindström, VD Guldfågeln
Marcus Jansson, VD Gäsene mejeriförening
Per Hallén, VD More Biogas AB
Eva Stenvide, grundare Stenvide
Kerstin Florén-Björklund, VD Warbro Kvarn
Ewa Vikingsson, grundare Kullings Kalvdans
Karin Lundquist, grundare Voxtorpsgården
Linus Pettersson, energihandläggare LRF
Lena Jonsson, projektadministratör Partnerskap Alnarp, projektledare och
kursledare Fort- och vidareutbildning SLU Alnarp
Magnus Klofsten, professor i entreprenörskap vid Linköpings universitet,
grundare av Centrum för Innovation och Entreprenörskap, ansvarig för
Företagsutveckling i Linköping.
Jonas Norrman, managing partner IMCG - Green Innovation and Strategy
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BILAGA 2: RESULTAT FRÅN
WORKSHOP
Den 27 mars hölls en workshop i Kalmar där möjlighet gavs att ta del av det preliminära resultatet av studien och att medverka med en fördjupad analys i
workshop format.

Deltagare
Deltagare var inbjudna personer från respektive kommun i Kalmar län.

Nulägesanalys
För nedanstående områden, var och ett med ett invärlds- och ett omvärldsperspektiv gjordes en bedömning av nuvärde genom att sätta betyg 1-5 där 1 är mycket
dåligt och 5 är mycket bra.

KUNSKAP OCH KOMPETENS

MEDELVÄRDE

Entreprenörens erfarenhet och kunskap

3,4

Tillgång till kompetens vid behov

2,9

VILJA TILL INNOVATION
Entreprenörens framtidstro och vilja till utveckling

3,4

Attityder till gröna näringar som utvecklingsområde

2,9

FINANSIELLA RESURSER
Entreprenörens egna resurser

2,1

Tillgång till stöd och riskkapital vid behov

1,9

SAMVERKAN OCH KLUSTER
Entreprenörens nätverkande och öppenhet

2,8

Möjligheter att mötas och samverka

2,9

KUNDER OCH MARKNADER
Entreprenörens förmåga att sälja sin vara

1,9

Vilja att stödja lokala producenter

3,0
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Identifierade möjligheter
Utifrån identifierade GAP mellan nuvärde och börvärde för ovanstående områden
lyftes följande möjligheter upp:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en stark och framgångsrik klusterbildning för samverkan och kunskapsdelning – välj ut 10 jordbruk och 10 skogsbruk till en pilotsatsning
för att inspirera fler att vilja vara med (”Bonde söker framtid”)
Inventera, paketera och synliggör ett innovationsstödsystem för finansieringsmöjligheter (LNU, KSP)
Inspirera till erfarenhetsutbyte och samverkan för att förändra attityden
”själv är bäste dräng” (jfr Maskinsamverkan, Erfa-grupper, More Biogas).
Inspirera skolbarn till att tänka lokalproducerat redan i skolan eller genom
sina föräldrar (lokalproduktionens dag i skolan och hemma)
Förenkla för lokala leverantörer att lämna bud på upphandling av närproducerade varor till restauranger (kött/grönsaker/sylt)
Hitta nya finansieringsmöjligheter och vägar för ägarbyte (stegvis övertagande)
Utvecklad omvärldsbevakning för ökad innovationsförmåga
Förbättra rådgivningen genom kompetensutveckling och engagemang i
forskning och utbildning (jfr Svenska Pig och Taurus)
Arbeta för en ökad samverkan med LNU; utbildning, forskning, entreprenörer och innovation (marknadsföring, kemi, nutrition, exjobb, projekt,
produktutveckling, ekonomi, logistik, energi mm)
Marknadsplats för närproducerade livsmedel (fysisk eller virtuell)
Utveckling av förnyelsebar energi (biogas, vindkraft, gödselsep.)
Nya produkter att odla med högre förädlingsvärde
Omställning till ekologiskt jordbruk
Närproducerat biobränsle (biogas)
Nya former av bondekooperativ
Utveckla produkter och tjänster för ekologisk odling (t ex biologiska bekämpningsmedel)
Utveckla besöksnäringen kopplad till de gröna näringarna
Kvalitetssäkra, förädla och sälj lokalt
Öka förädlingsgraden på lokalproducerade varor (potatis, skog, mjölk,
trädgårdsgrödor)
Nyttja närmiljön för rekreation och hälsa
Leverera produkter anpassade efter kundens önskemål

Identifierade hot
•
•
•
•
•
•
•

Olika tolkning och utövande av lagar och regler inom Sverige och EU
Tröghet i bidragssystemen genom stor byråkrati och administration
Stora affärsbanker saknar kunskap och backar vid minsta osäkerhet
Oförmåga att ställa om till ekologisk produktion
Forskningen når inte ut till näringen
Det lilla företaget har inte möjlighet att med egen kraft arbeta med utveckling
Kompetenstapp när utbildningar försvinner
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BILAGA 3: INNOVATIONSCASE
MORE BIOGAS KALMAR AB

1. En idé föds och utforskas
Lennart Svenzén, mjölkbonde i Kalmar län, kontaktas under 2005 av en bekant och
kollega som undrar om han är intresserad av att lära sig mer om biogas. Efter en
tids diskussioner startar de tillsammans med tre andra lantbrukare en studiecirkel
för att utveckla sin kompetens kring biogasproduktion.
Från början fanns inga tankar på att bygga den biogasfabrik som senare skulle bli
verklighet. Det hela grundade sig i ett generellt energiintresse. Lennart hade elproduktion i form av vindkraft sedan tidigare och tänkte snarare att elproduktionen till
gården skulle kunna utökas genom att omvandla energin från biogas till el och bli
självförsörjande på el.
De fem fick ekonomisk ersättning för den tid som lades ner på studierna från
LRF. ”Detta var helt avgörande. Annars hade det inte gått.” säger Lennart i en intervju. Den administrativa processen upplevdes inte som krånglig då man hade
mycket hjälp i handläggningen från en tjänsteman vid LRF.
Generellt fick projektet mycket positiv respons från omgivningen – något som i
detta tidiga skede gav energi och lust.

Framgångsfaktorer:
•
•
•
•

Intresse för att utforska möjligheter och pröva nytt
Småskalig finansiering för att kunna lägga tid på att utveckla idéer/tankar
Administrativt stöd i ansökningsprocesser mm.
Positiv respons och energitillskott från omgivningen

2. Kunskap och kompetens byggs upp
En konsult från LRF Konsult, Pelle Hallén knöts till projektet som ett kompetensstöd. ”Pelle var en viktig drivkraft och växande kunskapskälla under arbetet”
menar Lennart. ”Han gav oss en struktur, hjälpte oss att förstå hur biogasproduktion går till och klarlägga vilka förutsättningar vi hade på varje enskild gård.”
Tanken var att anlägga en biogasreaktor på varje enskild gård. Man gjorde beräkningar och kalkyler på hur mycket gödsel och biomaterial som skulle kunna användas från de olika gårdarna, hur mycket gas som skulle kunna produceras och vilket
pris som produkten skulle kunna säljas till. Snart upptäckte man att det fanns en
mycket liten affär i projektet om det skulle genomdrivas på det sättet. Pelle Hallén
menar att synsättet är symptomatiskt för de gröna näringarna. ”Det har varit ett
tydligt tänk att man fokuserar på gårdens egen verksamhet, att den skulle bli bättre
rustad. Så är det även från myndighetshåll. Man delar ut stöd till enskilda lantbrukare och mindre anläggningar. Skrämmande hur mycket pengar som slösas bort på
detta sätt. Det leder ofta till suboptimering och ineffektivitet”.
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Men efter denna motgång såg gruppen snart möjligheter i att istället samarbeta på
ett mer genomgripande plan. ”Det var då vi började prata fordonsgas. Vi insåg att
samverkan var nödvändigt för att få tillräckliga volymer och ekonomi i det
hela.”

Framgångsfaktorer:
•
•
•

Fortsatt driv och energi för att utforska möjligheter – visionärt och möjlighetsfokuserat tänkande
Tillgång till spetskompetens och professionellt projektstöd
Finansiering för att knyta till sig rätt kompetenser

3. Arbetet tar form – lokal kompetens, Leaderprojekt och lagspel
Med denna insikt var det till slut ett drygt tjugotal lantbrukare i Kalmarområdet
som med stort engagemang och intresse anslöt sig till biogasprojektet. Kontakter
inleddes med Läckeby Water, en teknikutvecklare och producent av biogasanläggningar med huvudkontor i Kalmar. Detta var inledningen på ett avgörande
samarbete som sedan fördjupades och intensifierades under hela projektet (grundaren till Läckeby Water är idag stor delägare och styrelseordförande i More Biogas).
”De tillförde viktig kompetens som effektiviserade projektet mycket. Vid sidan av
lantbrukarnas egen drivkraft var det en av de viktigaste komponenterna för att
projektet gått så bra som det gjort” menar Pelle.
Kontakter inleddes också med energibolaget E.ON. Företaget gjorde tidigt klart att
man inte var intresserad av att förhandla med en så pass lös gruppering. Lennart
minns orden från E.ONs representant. "Glöm det här! Jag sitter inte och diskuterar
med 22 aktörer. Kom tillbaka när ni är EN part.”
Det var då ett Leaderprojektet, med LRF som projektägare, sattes igång för att
skapa en enad organisation och en enad affär. ”Det var smörjmedlet som gjorde
det hela möjligt.” menar Pelle. ”Vi fick budget för två års jobb. Utan den hade det
inte gått att mogna in i processen och låta den ta den tid som behövs. Vi kunde
knyta bra projektledning till arbetet och fick möjlighet att övertyga både oss själva
och omvärlden om att idén faktiskt var lovande”.
Inriktningen var dock fortfarande att ha flera rötkammare i området och sedan
sköta försäljningen gemensamt. Lennart menar att det var ”mest av gammal vana.
Man ser sig som egna företagare och gillar att greja och meka med det egna. Sköta
det hela på en nivå som var hanterbar för de enskilda.” Detta skapade snart två
grupperingar – ”centrum och periferi” – där vissa gårdar som låg mycket nära
varandra hade lätt att samordna sig medan övriga hade en känsla av att bli omsprungna. Den senare gruppen höll ett avgörande möte där man bestämde att man
måste komma i fas med de andra.
”Det handlade om att kunna visa [Centrumgruppen] ett skarpt förslag där alla
skulle med, och att lönsamheten då skulle gå upp för alla.” Under mötet diskuterades placering av en gemensam central biogasreaktor och en optimal plats hittades
där det också visade sig att kommunen ägde marken. Förslaget presenterades senare för centrumgruppen och det landade i mycket god jord. "När prestigen släp-
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per och man börjar diskutera helt förutsättningslöst, det är då det lossnar. Därefter gick allt snabbt. Då hade vi hittat nyckeln!” menar Lennart. Pelle uttrycker det
som att man till slut insåg att det var viktigt att ”släppa gamla föreställningar om
att vara sin egen lyckas smed".

Framgångsfaktorer:
•
•
•
•

Inre drivkraft och en tydlig vision som kan ge fortsatt driv och energi
Alltmer inslag av konkretion och problemfokus
Struktur och organisation växer i betydelse under den här fasens gång (blev
tydligt framförallt efter mötet med E.ON)
Finansiering för att bibehålla spetskompetens, utveckla arbetsformer, organisation och affärsmodell.

4. Skarpt läge – projektering och problemlösning in i det sista
Resultatet från Leaderprojektet slutredovisades 2011. Ett bolag med 18 lantbrukare
och Läckeby Water som delägare bildades, men det tog sedan två år att lösa de
sista avgörande problemen innan verksamheten kunde sätta igång. Våren 2012 var
tillståndsgivningen klar och ett byggbeslut kunde fattas, men det med förbehåll:
1. Färdiga kundkontrakt. ”Vi måste ha kontrakt för att bli av med gasen innan byggnation.” berättar Lennart. Arbetet handlade om långa samtal och
förhandlingar med E.ON. ”Gas är flyttbart, men det kostar pengar och
man vill helst att den ska förbrukas lokalt. Det var en stor apparat att få
igång samarbetet med landstinget och lokaltrafiken om köp av gasen.”
2. Säkrad finansiering. ”Vi var också tvungna att hitta en acceptabel finansiering. Blev lite tagna på sängen när den ena banken efter den andra
hoppade av. De hade inte nog med kompetens, var osäkra och krävde därför för mycket eget kapital. Det är viktigt men utmanande att hitta banker
som kan förstå icke-traditionella investeringar. Hade initialt en bild av att
kunna låna 75 % men det landade på 60 %.”
3. Slutligen behövdes också en trovärdig affärskalkyl som visade att allt faktiskt skulle gå ihop rent ekonomiskt.
”Det var ett väldigt pusslande med finansiering, marknad, projektering och tillstånd” minns Lennart. Så här sent i projektet var det fortfarande viktigt med ”en
tro på projektet, vilja och en tydlig vision. Men också alltmer viktigt med personliga nätverk och kontakter – inte minst med exempelvis banker.” Den etablerade
aktören Läckeby Water och dess grundare lyfts även här fram som ”en otroligt
viktig resurs och dörröppnare”.
Även ägarskapsfrågan kom i nytt ljus med tiden. ”Tanken från början var att alla
skulle in med lika delar. Det insåg vi snabbt att det inte var möjligt [när kravet på
eget kapital sköt i höjden]. Alla var i olika fas. Läckeby Water och någon enskild
lantbrukare lade in mycket pengar, men det var stor spridning till de lantbrukare
som stod kvar på ursprungssumman. Ett större investeringsstöd från Jordbruksverket var också nödvändigt.”
Under 2014 startades slutligen biogasproduktionen i More Biogas anläggning.
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NEDERLÄNDERNA, VÄRLDSLEDANDE GRÖNA INNOVATÖRER

Public-private partnerships kring de gröna näringarna
Nederländerna är globalt erkända för sina innovativa gröna näringar. Ett exempel
på hur man arbetar där är genom tät samverkan och samarbete mellan näringsidkare, akademi och offentlighet i så kallade public-private partnerships (PPP)25.
Nyckelfrågor och framgångsfaktorer enligt studier i Nederländerna:
•
•
•
•

En kultur som medvetandegör möjligheter till utveckling och fostrar ett innovativt och entreprenöriellt tankesätt
Högskolor som inte bara håller hög akademisk nivå och har bra utbildningar, utan också strävar efter värdeskapande i den lokala kontexten
Öppenhet och nyfikenhet för global/internationell interaktion och kunskapsöverföring mellan näring och akademi
En positiv attityd till entreprenörskap och kommersialisering bland studenter vid lantbruksutbildningar

KITE-120 – Knowledge and Innovation Towards Entrepreneurship
KITE 120 är en paraplyorganisation för regionala samarbetsprojekt mellan lärosäten och företag verksamma inom växthusodling. Deras explorativa projektform har
varit mycket framgångsrik för att driva innovation och beskrivs enligt följande:
•

•

•
•

20-veckorsprojekt som involverar en företagare, en eller två studenter vid
närliggande högskola samt en följeforskare från samma högskola. Studenten och följeforskaren behöver inte ha förkunskaper inom lantbruk, utan
kan lika gärna vara ex ekonomer.
Projektet inleds med 8 veckors fältstudier hos företagaren där ett nuläge
identifieras och en frågeställning/ett problem isoleras för vidare studier.
Frågan/problemet kan vara relaterat till alltifrån ledarskap, innovation eller
lean produktion till flerfunktionella problem och kombinationer av de
nämnda.
Under de efterföljande 12 veckorna samlas data, hypoteser testas och potentiella lösningar arbetas fram i samverkan mellan de tre parterna.
Projektet avslutas med att en handlingsplan gemensamt tas fram för att
hantera frågan/problemet i framtiden.

Arbetssättet fokuseras alltså kring de tre stegen medvetenhet, urval/avgränsning,
och implementering (Awareness, Selection, Implementation).
Syftet med arbetssättet är att visa hur lärande nätverk kan bidra till innovation,
skapa tätare band mellan studier och näringar samt uppmuntra entreprenörskap
inom näringen.
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INNOVATIONSSTUDIER I DEN AMERIKANSKA SKOGSNÄRINGEN
I en studie av innovation inom den amerikanska skogsnäringen26 identifierades ett
flertal vanliga egenskaper hos innovativa skogsproduktföretag. Analysen baserades
på mönstermatchning av en stor uppsättning casestudier och lyfter fram följande
gemensamma karaktäristika hos innovativa skogsföretag:

•
•
•
•
•

De interagerar i miljöer och nätverk där idéer och kontakter kan utbytas
De leds av personer/grupper inriktade på utveckling och nytänkande
De genomför regelbunden marknadsanalys och är inställda på att löpande
spana efter nya idéer och initiativ – i omvärlden och på marknaden.
De har, eller söker tillgång till ”innovationsresurser” – expertkompetens,
finansiering och individer med öppenhet för risktagande
De har en produktambassadör – en ”dynamisk och visionär person”

Vidare lyfts vissa insikter kring innovationsarbetet fram utifrån aspekter såsom
produkt-/produktionsfokusering och kundfokusering:
•

•

Kundfokus: En stor källa till innovation. Företag med stort kundfokus
tenderar att få fördelar när det gäller alltifrån produktförbättringar till nya
produktidéer och högre andel återköp.
Produkt- och produktionsfokus: Flera företag lyfter fram att deras konkurrensövertag på innovationsområdet har mer att göra med deras produktionsprocesser än själva produkterna.

Innovationsprocessen beskrivs i studien som en kombination av semi-formella
utvecklingssteg, trial and error, intuition och tur. Att ge företagarna chansen att
utbyta idéer och träffas i relevanta nätverk lyfts fram som en värdefull innovationsresurs.
En flora av faktorer lägger hinder för innovation, t.ex regleringar, logistik- och
arbetskostnader, kassaflödesproblem, brist på marknadsföringskompetens och problem i leverantörsförhållandena.
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INNOVATIONSSTUDIER I DEN AMERIKANSKA SKOGSNÄRINGEN
I en studie av innovation inom den amerikanska skogsnäringen27 identifierades ett
flertal vanliga egenskaper hos innovativa skogsproduktföretag. Analysen baserades
på mönstermatchning av en stor uppsättning casestudier och lyfte fram följande
gemensamma karaktäristika hos innovativa skogsföretag:

•
•
•
•
•

De interagerar i miljöer och nätverk där idéer och kontakter kan utbytas.
De leds av personer/grupper inriktade på utveckling och nytänkande.
De genomför regelbunden marknadsanalys och är inställda på att löpande
spana efter nya idéer och initiativ – i omvärlden och på marknaden.
De har, eller söker tillgång till ”innovationsresurser” – expertkompetens,
finansiering och individer med öppenhet för risktagande.
De har en produktambassadör – en ”dynamisk och visionär person”.

Vidare lyfts vissa insikter kring innovationsarbetet fram utifrån aspekter såsom
produkt-/produktionsfokusering och kundfokusering:
•

•

Kundfokus: En stor källa till innovation. Företag med stort kundfokus
tenderar att få fördelar när det gäller alltifrån produktförbättringar till nya
produktidéer och högre andel återköp.
Produkt- och produktionsfokus: Flera företag lyfter fram att deras konkurrensövertag på innovationsområdet har mer att göra med deras produktionsprocesser än själva produkterna.

Innovationsprocessen beskrivs i studien som en kombination av semi-formella
utvecklingssteg, trial and error, intuition och tur. Att ge företagarna chansen att
utbyta idéer och träffas i relevanta nätverk lyfts fram som en värdefull innovationsresurs.
En flora av faktorer lägger hinder för innovation, t ex regleringar, logistik- och
arbetskostnader, kassaflödesproblem, brist på marknadsföringskompetens och problem i leverantörsförhållandena.
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