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Sammanfattning
Regionförbundet i Kalmar Län har tillsammans med Länsstyrelsen och LRF Sydost initierat ett projekt
på temat ”De gröna näringarnas framtid i Kalmar län”. Projektet som har delfinansierats av regionala
utvecklingsmedel består av fyra delstudier där denna rapport är resultatet av delstudien för Tema 1
vilken beskriver nuläget med strukturen för de gröna näringarna och målar upp tre scenarier för
framtiden. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder och rekommendationer för det fortsatta
arbetet. Studien har bestått av litteraturstudier, intervjuer, enkätundersökningar samt en workshop
med representanter från de gröna näringarna, tjänstemän från Regionförbundet och Länsstyrelsen
samt politiker.
När man ser till helheten på de gröna näringarnas funktion i samhället framstår det tydligt vilken
potential som finns här. Att utforma en regional plan baserat på de fyra delstudierna i detta projekt
är också precis vad de gröna näringarna behöver. Det behövs en samlad regional strategi för att
undanröja de hinder som ligger i vägen för att de gröna näringarna ska kunna ta tillvara på alla de
möjligheter som omvärldsförändringarna och de naturresursmässiga förutsättningarna
tillhandahåller. I rapporten identifieras ett antal möjligheter för de gröna näringarna att ta en ännu
viktigare roll under de kommande 20 åren och bidra ännu mer till en hållbar samhällsutveckling och
ett växande näringsliv:





Omställning till ett fossilfritt biobaserat samhälle
Utveckling av klimatsmarta produkter och lösningar
Säkring av inhemsk energi- och matproduktion
Behov av mat, energi, varor och tjänster hos urbaniserade svenskar och en växande global
medelklass

Det finns också utmaningar. En åldrande befolkning och allt äldre jord- och skogsbrukare kräver att
åtgärder vidtas i närtid för att locka ungdomar, invandrare och fler kvinnor till att komma in i och
utveckla de gröna näringarna. Om inga åtgärder vidtas kan så många som 500 jordbrukare ha
försvunnit från länet till år 2030. Åkerarealen minskar inte i samma takt men om nuvarande trend
fortsätter kommer vi se en minskning med upp till 7 procent. Även om livsmedelsindustrin kan hålla
uppe produktionsvärdet uppnår man inte regionens fulla potential som ledande livsmedelsregion.
Landsbygden behöver producerande bönder för att vara levande och attraktiv för såväl boende som
för turister.
För att förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna har fem prioriterade åtgärdsområden
identifierats:






Förbättrad kompetensförsörjning och samverkan mellan näringsliv, akademi och politik
Förbättrade kommunikationer (IT och transporter)
Förenklade regelverk och samordnade kontroller
Stimulans av entreprenörskap (framförallt bland unga, kvinnor och invandrare)
Utökning av forskning och utveckling kring livsmedel, skog och energi

Rekommendationen är att fokusera åtgärderna i så kallade gröna kluster som är geografiska
koncentrationer av företag samt regionala och lokala organisationer som alla strävar mot ett
gemensamt mål.
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1. Bakgrund, frågeställningar och metod
Denna framtidsstudie har initierats för att det finns en stark framtidstro inom de gröna näringarna i
Kalmar län. Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län vill tillsammans med LRF Sydost i studien
undersöka vad som krävs för att de gröna näringarna ska bli konkurrenskraftigare i framtiden och
samtidigt bidra till en hållbar utveckling och ett växande näringsliv. Studien, som är delfinansierad
med regionala utvecklingsmedel, består av fyra delstudier där den här rapporten är resultatet av
delstudien för Tema 1 – ”Företag inom de gröna näringarna – attityder, strukturer och omgivning”.
I OECD-rapporten ”Territorial Reviews Småland – Blekinge” konstateras att trots de senaste tio årens
expansion till mer tjänste- och teknikberoende företag inom bioteknik, design, miljöteknik och
vindkraft har det inte räckt för att Småland och Blekinge ska kunna resa sig från att vara de minst
specialiserade länen vad gäller högteknologiska och kunskapsintensiva branscher. En färsk analys av
Smålands och Blekinges innovationssystem pekade ut den relativt låga andelen privata investeringar i
forskning och utveckling, den låga andelen kunskapsintensiva företag och den relativt lågutbildade
befolkningen som tre av de svaga punkter som begränsar utvecklingen i området.
Länets regionala utvecklingsstrategi (RUSEN) pekar ut strategiskt viktiga frågor för framtiden.
Avsnittet ”Ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling” anger som mål att
internationaliseringen i länets företag ska öka, att länets näringsliv ska förnyas, att företagen ska växa
och att arbetsmarknaden ska bli mer integrerad. Länet behöver öka kunskapsinnehållet i processer,
produkter och tjänster och den lokala och småskaliga energi- och livsmedelsproduktionen behöver
stärkas. Avsnittet ”Miljö i balans” anger mål för fossilbränslefri region, god vattenkvalitet, kemiska
ämnen och värdefulla biotoper/miljöer/landskap.
Detta leder fram till några centrala frågeställningar som bör belysas i denna studie:
1. Vad kan de gröna näringarna bidra med för att uppnå en hållbar samhällsutveckling och ett
växande näringsliv?
2. Hur kan de gröna näringarna bidra till ett ökat kunskapsinnehåll i näringslivet?
3. Vilka förutsättningar finns idag och behöver finnas framöver för att de gröna näringarna ska
kunna lämna ovanstående bidrag?

Denna studie har bestått av en genomgång av relevant statistik och litteratur, intervjuer med och
enkät till personer både inom och utanför de gröna näringarna samt en workshop med
representanter från de gröna näringarna, tjänstemän från Regionförbundet och Länsstyrelsen samt
politiker.
Statistik- och litteraturstudien låg till grund för 18 intervjuer (6 kvinnor, 12 män) med politiker,
tjänstemän, bönder och industrirepresentanter med koppling till de gröna näringarna i Kalmar län.
Frågorna handlade om vilka bidrag de gröna näringarna ger till hållbar utveckling och växande
näringsliv, vilka hinder som ligger i vägen samt vilka attityder som finns hos de verksamma själva
samt hos politiker och konsumenter. Intervjusvaren gav i sin tur underlag till ett antal frågor som
sammanställdes i en enkät vilken skickades ut till närmare 2 400 verksamma personer inom de gröna
näringarna i länet. Svarsfrekvensen hamnade på 7 % med cirka 173 svar (47 kvinnor, 126 män). För
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att komplettera bilden av omgivningens attityder till de gröna näringarna genomfördes en
undersökning på en stor dagligvaruhandel i Kalmar där 25 konsumenter (14 kvinnor, 11 män)
tillfrågades om deras attityder till de gröna näringarna och svensk- respektive närproducerad mat.

Figur 1. Metod för projektets genomförande

Materialet från intervjuerna och enkätresultaten användes sedan som underlag till en workshop som
syftade till att utveckla ett önskescenario för de gröna näringarna och jämföra det scenariot med
nuläget. Därefter identifierades vilka åtgärder som krävs för att stänga gapet mellan nuläget och
önskescenariot genom att tillvarata möjligheter och undanröja hinder.
Slutligen genomfördes kompletterande litteraturstudier och statistiksökningar för att göra rapporten
så aktuell och relevant som möjligt. Två ytterligare scenarier utvecklades baserat på dessa
kompletterande underlag; en med framskrivning av nuläget utan att några åtgärder vidtas samt ett
scenario som baseras på att rekommenderade åtgärder vidtas.
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2. De gröna näringarnas struktur
Kalmar län är ett utpräglat lantbrukslän. Drygt 80 % av landytan i Kalmar län används till jord- och
skogsbruk vilket kan jämföras med 62 % för landet som helhet. De cirka 11 000 företag i länet med
verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, livsmedel och skogsindustri genererar sysselsättning för
många människor. Småföretagarkulturen är stark i Kalmar län, 90 % av företagen har färre än 10
anställda och många av dessa företag är verksamma inom de gröna näringarna.
Flera företag inom de gröna näringarna satsar genom att investera i nya anläggningar och expandera
verksamheten. Kalmar Lantmän bygger just nu en av världens mest moderna foderfabriker och KLS
Ugglarps, som har Sveriges näst största slakteriverksamhet, har nästan tredubblat
styckningskapaciteten de senaste tre till fyra åren.
I analysen av de gröna näringarnas struktur har nedanstående branscher, uppdelade på SNI-koder,
inkluderats. För vissa mer specifika data har statistik från Jordbruksverket använts där det endast
finns uppgifter om jordbruksföretag.




01-03: Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske
10-12: Livsmedelsindustri
16: Träindustri

Enligt SCB fanns nästan 11 000 arbetsställen inom dessa branscher i länet 2011 vilket motsvarar
knappt 40 % av alla arbetsställen i Kalmar län. Antalet företag motsvarar i stort sett antalet
arbetsställen. Antalet arbetsställen inom de tre analyserade branscherna har ökat med 3 % mellan
2007-2011, se figur 2 nedan. Jordbruk, skogsbruk och fiske är dominerande med 10 505 arbetsställen
2011. Antalet arbetsställen har ökat i antal med 3 % mellan 2007 och 2011 vilket motsvarar trenden
för hela landet.

Figur 2: Antal arbetsställen i Kalmar län

När statistiken bryts ned på kommunnivå finns det stora variationer i ökningen mellan de olika
kommunerna. Hälften av kommunerna har haft en ökning på över 20 % medan den andra hälften har
haft en tillväxt på under 10 %. Det verkar inte finnas något samband mellan näringens andelsstorlek
och tillväxten så orsaken till ökningarna måste bero på andra faktorer. De kommuner med låg andel
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och låg ökning kan exempelvis vara kommuner med större tätorter som därmed har en högre andel
handel och offentlig sektor. Hultsfred är den kommun som har ökat mest och genom den ökningen
nästan nått upp till en 50-procentig andel av totalt antal arbetstillfällen.

Kommun

Procentuell förändring av antal
arbetsställen inom jord- och
skogsbruk (2005-2010)

Jord- och skogsnäringens andel av
totalt antal arbetsställen (2010)

21,45 %
49 %
Högsby
8,37 %
51 %
Torsås
3,00 %
34 %
Mörbylånga
37,52 %
48 %
Hultsfred
22,31 %
35 %
Mönsterås
2,56 %
54 %
Emmaboda
9,07 %
44 %
Nybro
20,62 %
31 %
Oskarshamn
22,56
%
30 %
Västervik
25,03
%
45 %
Vimmerby
3,06 %
32 %
Borgholm
2,74 %
20 %
Kalmar
Figur 3: Förändring av arbetsställen inom jord- och skogsbruk samt andel av totalt antal arbetsställen. Källa Jordbruksverket

Antalet anställda inom dessa företag har varit i stort sett oförändrat under samma tidsperiod, se figur
4, det gäller även för landet som helhet där det skett en minskning med 1 %. För företag inom
jordbruk, skogsbruk och fiske gäller att antalet anställda är betydligt färre än antalet arbetsställen
vilket innebär att en stor del av företagen är enmansföretag utan anställda. För de andra två
branscherna är förhållandet det omvända, det finns betydligt fler anställda än arbetsställen. Detta
framgår av figur 5. 2011 uppgick antalet anställda inom de tre branscherna till 6 609 stycken vilket
motsvarar drygt 11 % av alla anställda i Kalmar län. Det är en betydligt större andel än i hela Sverige
där siffran är knappt 1 %.

Figur 4: Utveckling av antal anställda i Kalmar län fördelat på bransch
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Figur 5: Arbetsställen och anställda inom de gröna näringarna fördelat på bransch

De analyserade branschernas totala intäkter uppgick till cirka 22 miljarder kronor 2011 vilket
motsvarar knappt 17 % av länets totala intäkter. Det kan jämföras med siffran för hela Sverige på 6
%. Företagens totala intäkter i Kalmar län har ökat med 2 % sedan 2007.

Figur 6: Utveckling av totala intäkter i Kalmar län fördelat på bransch

På nästföljande sidor analyseras utvecklingen inom jordbruks- och skogsnäringen närmare medan
det inte görs någon djupare analys av livsmedels- och träindustrin.
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De gröna näringarna - jordbruksnäringen
Enligt LRF omsatte jordbruksföretagen i Kalmar län 3,8 miljarder kronor 2009 och varje företag
sysselsatte i genomsnitt 2,6 personer. Jordbruksföretagens omsättning är troligen högre idag då
priserna på jordbruksråvaror, enligt LRF, var ovanligt låga 2009.
2010 fanns det enligt Jordbruksverket 3 390 jordbruksföretag i Kalmar län. Antalet har varit relativt
konstant de senaste tio åren, mellan år 2000-2010 minskade antalet med 159 företag. I hela Sverige
har antalet jordbruksföretag minskat med 7
% under samma period, 2010 fanns ca
71 000 jordbruksföretag totalt. Majoriteten
av jordbruksföretagen i Kalmar län är små,
91 % av företagen brukade mindre än 100
ha 2010. Det pågår dock en strukturell
förändring inom jordbruket och
jordbruksföretagen blir generellt större och
färre. År 2010 var andelen jordbruksföretag
som brukade mer än 100 hektar 9 % jämfört
med 6 % år 2000. Trenden är densamma för
hela Sverige, motsvarande siffra är 9 % år
2010 jämfört med 7 % år 2000.
Figur 7: Utveckling av antal jordbruksföretag i Kalmar län

Jordbruksföretagarna i Kalmar län blir allt äldre. Mellan år 2000-2010 har andelen
jordbruksföretagare över 60 år ökat från 30 % till 41 % medan andelen under 50 år har minskat från
43 % till 31 %. Trenden är densamma för hela Sverige. Andelen jordbruksföretagare över 60 år har
ökat från 29 % till 42 % mellan år 2000 och 2010. Andelen under 50 år har minskat från 41 % till 30 %.

Figur 8: Förändring av antal jordbruksföretagare 2000- 2010 med prognos till 2030

Allt äldre och färre jordbruksföretagare utgör en stor utmaning för den gröna näringens framtid och
utveckling. Om utvecklingen fortsätter enligt nuvarande trender och inga åtgärder vidtas så kan så
många som 500 jordbruksföretagare försvinna från länet. Det är naturligtvis många
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osäkerhetsfaktorer som kan ändra på den utvecklingen men svag lönsamhet är antagligen en
bidragande faktor till den bristande rekryteringen av nya lantbrukare. En annan faktor är att
lantbruket är mycket kapitalintensivt vilket utgör ett stort hinder för unga entreprenörer som vill ta
sig in i branschen. Det krävs ett, relativt andra branscher, mycket stort startkapital. Det pågår
diskussioner med finanssektorn för att finna nya lösningar kring detta problem men utmaningen
väntas kvarstå under lång tid. Att det blir färre företagare behöver dock inte innebära att totala
brukad åkermark eftersom många passar på att köpa upp mark och således öka sin totala areal. Trots
detta så minskar den totala åkerarealen och om vi tar trenden de senaste 10 åren så kommer den att
kunna minska ytterligare till totalt mellan 114000 och 116000 hektar, en minskning på upp till 7 %.
Även om åkerarealen minskar behöver inte lantbrukets reala produktionsvärde minska. Under 2012
steg värdet med nästan 150 miljoner kronor i Kalmar län vilket är en real tillväxt med drygt 100
miljoner eller 4,3 % och långt över riksgenomsnittet på 2 %. Den största ökningen har skett inom
spannmål, oljeväxter, kyckling och ägg. Samtliga produktionsgrenar utom gris, får och sockerbetor
har haft en mer positiv utveckling än riksgenomsnittet under perioden. Mjölkinvägningen i Kalmar
län ökade med 6 % mellan åren 2001 och 2012, motsvarande förändring för hela Sverige var en
minskning med 13 %.
Nästan hälften av jordbruksföretagen
bedrev någon form av husdjursdrift
2010. Nötkreatur var dominerande, 70 %
av alla företag med husdjursdrift hade
nötkreatur varav 34 % bedrev
mjölkproduktion. Antalet företag med
mjölkproduktion har minskat de senaste
åren, liksom antalet företag med höns
och slaktsvin medan antalet företag med
lamm har ökat under hela perioden,
dock med en minskning mellan 20112012 (se figur 10).
Figur 9: Andel jordbruksföretag fördelat på driftsinriktning 2010

Figur 10: Förändring av antal företag med husdjur fördelat på produktionsinriktning
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De gröna näringarna - skogsnäringen
I länet finns 714 000 hektar skog varav nästan 80 % brukas som familjeskogsbruk. Det finns drygt 5
600 företag inom skogsbruk i Kalmar län. Skogsförvaltning är den klart dominerande
verksamhetsgrenen, drygt 90 % av företagen
ägnar sig åt det.
De ca 5 600 företagen inom skogsbruk i Kalmar
län motsvarar drygt 4 % av alla företag inom
skogsbruk i Sverige. Den klart dominerande
verksamheten bland skogsbruksföretagen i
Kalmar län är skogsförvaltning (5 148 företag).
Enligt SCB var antalet förvärvsarbetande inom
dessa företag 2 000 stycken år 2012 varav 21 %
kvinnor. Antalet förvärvsarbetande inom
skogsbruket ökade med knappt 100 personer
mellan 2009-2012 och andelen kvinnor var
oförändrad. Andelen kvinnor som
förvärvsarbetar inom skogsbruk i Kalmar län
2012 var mer än dubbelt så hög som andelen
för hela Sverige 2011.
Skogsbruket tillsammans med massabruk,
pappersbruk och sågverk utgör kärnan i ett
svenskt skogsindustriellt kluster som bidrar till
tillväxt och utveckling även inom andra delar
av näringslivet. Inom klustret (bilden till höger)
sker utbyte av kompetens och teknik. Både
människor och företag lär av varandra.
Figur 11. Skogsindustriklustrets olika aktörer

Detta är ett sätt att bygga en framgångsrik industrikultur. Det svenska skogsindustriklustret är också
en del i ett europeiskt kluster och integrationen med Europa är betydelsefull i alla led.
Skogsindustrin har mycket stor betydelse för samhället, exempelvis vad gäller export, omsättning och
sysselsättning. Värdet av den svenska skogsindustrins produkter räknat som exportintäkter är 130
miljarder kronor. Tillsammans med den svenska konsumtionen är värdet cirka 200 miljarder kronor.
Förädlingsvärdet är cirka 50 miljarder kronor. Enligt Skogsindustrierna är visionen att produktionen i
det svenska skogsindustriklustret ska fördubblas till år 2035 och att hälften av tillväxten kommer från
nya produkter.
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De gröna näringarna - landsbygdsentreprenörer
Att dela upp de gröna näringarna i olika verksamheter är relevant i en sådan här studie men det är
viktigt att påminnas om hur verkligheten ser ut för många av de verksamma i de gröna näringarna;
den svenska bonden är nämligen
en mångsysslare och
serieentreprenör med fler än en
verksamhet och intäktskälla.
Statistik från LRF:s medlemmar
visar på mångfalden av
verksamheter där de mindre
lantbruksföretagen har ett snitt på
ca 3 olika verksamheter och de
större ett snitt på drygt 6
verksamheter.
Figur 12. Fördelning av olika verksamheter bland LRF:s medlemmar

Enligt statistik från Jordbruksverket ser fördelningen ut såhär (se figur 13) mellan olika
kompletterande verksamheter för lantbrukare i länets olika kommuner:
Kommun

Någon
Turism
Entrepr.
Annan
kombination
jordbruk
entrepr.
Högsby
32 %
8%
11 %
8%
Torsås
31 %
6%
9%
12 %
Mörbylånga
34 %
6%
15 %
9%
Hultsfred
32 %
9%
11 %
13 %
Mönsterås
29 %
6%
11 %
10 %
Emmaboda
34 %
8%
11 %
15 %
Nybro
39 %
6%
5%
11 %
Oskarshamn
25 %
9%
9%
14 %
Västervik
31 %
11 %
11 %
12 %
Vimmerby
37 %
14 %
11 %
13 %
Borgholm
37 %
12 %
13 %
12 %
Kalmar
39 %
10 %
17 %
15 %
Figur 13. Andel jordbruksföretagare med kombinationsverksamhet (2010)

Förnybar
energi
3%
2%
2%
3%
3%
3%
1%
3%
1%
1%
3%
3%

Förädling
gård
2%
2%
4%
1%
2%
1%
1%
3%
3%
2%
3%
3%

Förädling
skog
4%
1%
0%
2%
2%
1%
1%
2%
2%
2%
0%
1%

Precis som i övriga landet är entreprenadverksamhet det vanligaste komplementet och där utgör
snöröjning den absolut vanligaste aktiviteten. Därefter kommer landsbygdsturism. Förnybar energi är
i nivå med småskalig produktion och befinner sig i en uppåtgående trend.
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3. Förutsättningar för de gröna näringarna
Det finns många faktorer i omvärlden som påverkar förutsättningarna i Kalmar län men i denna
temarapport beskrivs de mjuka faktorer som bedöms ha störst påverkan på de gröna näringarna.
Hårda faktorer, såsom global befolkningsökning, växande medelklass och därtill hörande stress på
miljö och klimat tas upp i andra temarapporter. Det bör dock i detta sammanhang nämnas att dessa
faktorer kommer att ställa helt nya krav på den globala livsmedels- och energiproduktionen vilket
kan innebära både hot och möjligheter för de gröna näringarna i Kalmar län. Hot i form av
konkurrens om råvaror eller extrema väderförhållanden med påföljande skördeskador men också
stora möjligheter i form av förlängd växtsäsong eller export av både livsmedel och skogsbaserade
produkter.

Naturresursernas betydelse
Kalmarregionen har mycket bra förutsättningar för jord- och skogsbruk. Claes-Göran Nilsson, VD för
Kalmar Lantmän sammanfattar de naturmässiga förutsättningarna på följande vis:
”Världens befolkning måste mättas. Vi har goda förutsättningar att producera
livsmedel här – lite regn, mycket sol och ett varierat jordbrukslandskap.”
Länet består till 10,6 % av bördig åkermark och dessutom 6,1 % av betesmark vilket ska jämföras med
5,9 % respektive 1,0 % för hela landet. Detta skapar naturliga förutsättningar för en produktiv
livsmedelssektor, något som redan finns i länet men som bör ha potential till ytterligare tillväxt.
Produktiv skogsmark utgör 61,4 % av marken att jämföras med 50,2 % för riket vilket ger regionen en
naturlig konkurrensfördel att utveckla skogens råvaror till smarta produkter och förnybar energi. Till
dessa naturgivna förutsättningar ska läggas Kalmar läns kustlinje som är 475 mil lång, inklusive alla
öar och skär, men exklusive Ölands kustlinje som är cirka 50 mil.

Lokalsamhällets betydelse – det sociala kapitalet
Sveriges landsbygder ser olika ut och trots den starka urbaniseringstrenden är det viktigt att komma
ihåg att det finns landsbygder där både befolkning och arbetstillfällen ökar. Så är det även i Kalmar
län där några få kommuner växer medan de flesta kommuner fortsätter att minska. Den sociala
dimensionen på hållbar utveckling har växt i betydelse och då inte minst på landsbygden.
Socialt kapital kan beskrivas som summan av de resurser, som finns tillgängliga för en individ eller
grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk med ömsesidigt erkännande eller
igenkännande. Värdet på det sociala kapitalet är beroende av antalet sociala relationer och nivån på
tilliten inom dessa relationer. Det finns tre nivåer av socialt kapital:
1. Sammanbindande kapital: Här kopplas likasinnande människor med liknande bakgrund och
erfarenheter samman vilket ofta ger en stark sammanhållning.
2. Överbryggande kapital: Här är det istället människor med olika bakgrund och kunskap som
ger varandra nya kontakter och ny kunskap.
3. Sammanlänkande kapital: Här förs människor samman som har olika makt och befogenheter
och tillgång till politiskt och finansiellt inflytande.
Många landsbygdsbor engagerar sig i olika föreningar och organisationer för landsbygdsutveckling
men enligt Landsbygdsnätverket (enkätundersökning 2011) har endast 45% av landets kommuner en
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långsiktig strategi för landsbygdsutveckling. I Kalmar län finns det
dock en uttalad strategi för landsbygdsutveckling. Ett sätt att
utveckla det lokala sociala kapitalet är genom så kallade Leaderprojekt som är geografiskt avgränsade projekt för
landsbygdsutveckling som genomförs enligt den så kallade Leadermetoden som funnits i EU sedan 1991. Kalmar län har fem
Leaderområden:






KalmarÖland
Kustlandet
Astrid Lindgrens Hembygd
Småland Sydost
Mitt i Småland

Leader har varit en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 och en utvärdering av leaderprojekten
inom dessa områden plus Gotland visade att dessa projekt kan bidra till god samhällsutveckling
genom att öppna möjligheter att:




Stärka det sociala kapitalet – vilket är en förutsättning för att finansiellt kapital ska kunna
göra nytta
Skapa nya arenor och nya kontakter för den lokala utvecklingen
Skapa positiv identitet, känsla av sammanhang och vilja till engagemang

För landsbygdsprogrammet 2014-2020 kommer liknande projekt att kunna genomföras men
metoden har nu döpts om till lokalt ledd utveckling.
Det finns ett antal omgivningsfaktorer i det lokala samhället som har viktig strategisk betydelse för de
människor som bor på landsbygden. Enligt rapporten ”Allt om landet”, ett antal översiktsplaner samt
enligt Sveriges Kommuner och Landsting har fem huvudsakliga områden identifierats med betydelse
för en livskraftig landsbygd. Dessa faktorer karaktäriseras som hygienfaktorer och är grundläggande
för att människor överhuvudtaget ska kunna bo och verka på landsbygden. Enligt intervjuer med
experter på Landsbygdsutvecklingsprogrammet, SLU, har dessa faktorer en sekundär inverkan på
landsbygdens attraktions- och konkurrenskraft. Däremot kan bristande standard, kvalitet eller
leverans inom dessa faktorer ha direkta konsekvenser i form av avflyttning på grund av ouppfyllda
grundläggande behov.
1. Kommunikationer och infrastruktur (stad och land)
Möjlighet till ett bra arbete och tillgänglig grund- och förskola för barnen är centrala faktorer som
styr valet av bostadsort. En nyckelfaktor för ett fungerande vardagsliv på landsbygden är således att
kommunikationer och infrastruktur uppfyller landsbygdsbornas behov av vägar och kollektivtrafik.
Ett fungerande vardagsliv på landsbygden förutsätter också att det finns tekniska försörjningssystem
såsom el- och mobilnät, bredbandslösningar samt struktur för vatten och avlopp.
I Kalmar län ska det vara möjligt att bo i Kalmar och arbeta i andra kommuner och vice versa, för ett
bekvämt vardagsliv ska restiden helst inte överstiga en timma vilket ställer krav på snabb, effektiv
och miljövänlig kollektivtrafik. En långsiktig kollektivtrafikplanering som erbjuds till så många som
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möjligt och som anpassas efter individers olika behov prioriteras i Kalmar län för att fortsatt
möjliggöra boende på omlandet. Bra kommunikationer är också viktigt för besöksnäringen varför
Kalmar kommun har formulerat ett mål om att Kalmar Öland Airport ytterligare ska stärkas som
sydöstra Sveriges viktigaste kommunikationscentrum. För effektivare transporter av råvaror och
livsmedel behöver även satsningar på spårbunden och vägbunden trafik genomföras för att utveckla
livsmedelsnäringen.
Tjänster inom kommunikation och infrastruktur levereras
ofta av statliga, ideella eller kommersiella aktörer vilket
placerar kommuner i en beroendesituation. Genom
regelbunden dialog med berörda parter kan dock
kommuner påverka beslut och säkerställa att
kommersiella och offentliga aktörer täcker landsbygdens
behov av bland annat vägar, el- och telenät samt
bredband. För att skapa en modernare landsbygd kommer
till exempel Landsbygdsprogrammet 2014-2020 att
fördubbla satsningen på bredbandsutbyggnad jämfört
med föregående period.
Långsiktig kollektivtrafikplanering som erbjuds till så
många som möjligt och som anpassas efter individers olika
behov bör också prioriteras för att fortsatt möjliggöra ett
liv på landet.
2. Boende och byggnation

Kommun
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Kalmar

Andel med bredbandsuppkoppling (2012)
8%
9%
10 %
8%
29 %
11 %
24 %
39 %
21 %
12 %
6%
47 %

Figur 14. Andel bredbandsuppkopplade hushåll
Källa: PTS

Bostadsbyggnation, särskilt permanentbostäder, har haft en svagare utveckling på landsbygden än i
storstäderna. Dock finns det vissa undantag där tillväxten har sett stark ut med lönsamma
bostadsbyggnationer i landsbygdskommuner. Dessa undantag beror ofta på kommunens närhet till
kust, universitet eller en attraktiv arbetsmarknad.
Att skapa förutsättningar för byggnation och möjliggöra förbättrat boende på landsbygden är viktiga
faktorer för att attrahera människor att flytta dit eller att behålla de människor som redan bor där.
För att möjliggöra kvarboende för de människor som bor på landsbygden krävs insatser i till exempel
hemtjänst, varuhemsändning via lanthandel, bostadsanpassningar och trygga tekniska lösningar.
Byggnation av framför allt småhusbyggander i Kalmar läns landsbygdskommuner minskar (Regional
Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013). Anledningar till denna utveckling är dels höga
produktionskostnader men också svårigheter att få långivare eller hårda lånevillkor på grund av
risken att marknadspriset på huset understiger produktionskostnaden. Om landsbygden ska leva är
det viktigt att stat och banker tror på en bostadsmarknad på landsbygden och uppmuntrar
nybyggnation som utvecklar men även förvaltar den på lång sikt.
För att hushålla med mark- och naturresurser har till exempel Kalmar län en strategi att bygga i
befintliga områden där infrastruktur redan finns. För att stärka konkurrenskraften i de gröna
näringarna bör nybyggnation på jord- och skogsbruksmark undvikas i så stor utsträckning som
möjligt. Länens kommuner kan i översiktsplaner peka ut lämplig mark för nybyggnation. De kan också
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bidra med kunskap och kompetens vid bygglovsansökningar för att förenkla en ofta komplicerad och
utdragen handläggning av många bygglovsärenden och samtidigt öka tillgängligheten och viljan till
bosättning på landsbygden.

3. Skola och barnomsorg
En viktig förutsättning för att kunna leva och bo på landet är att det finns tillgänglig grundskole- och
barnomsorgsverksamhet. Antalet grund- och förskolor på landsbygden minskar vilket innebär ökad
reslängd till närmsta skola. Den ökade reslängden är ett betydande hinder varför en strategi för att
vända utvecklingen bör vara att så långt det är
Andel med > 5 min
möjligt utveckla skolor och barnomsorg på
avstånd grundskola
landsbygden så att de blir likvärdiga med skolor i
Kommun
2011
2007
staden. Alternativa skollösningar såsom
Högsby
19 %
18 %
hemundervisning kan också vara alternativ om
Torsås
28 %
28 %
det är för individens och utbildningens bästa.
Mörbylånga
18 %
16 %
Hultsfred
7%
9%
Projektet ”Service skapar tillväxt i mindre tätorter
Mönsterås
11 %
9%
i Kalmar län” har bedrivits under 2012-2013 och
Emmaboda
16 %
12 %
initierar frågan om skolans framtid på orten.
Nybro
12 %
11 %
Tillgänglig skola lyfts fram som en
Oskarshamn
9%
10 %
framgångsfaktor som skapar attraktivitet och
Västervik
7%
10 %
utveckling av landsbygden. Gemensamt för flera
orter i Kalmar län är att man satsar på regional
Vimmerby
11 %
11 %
samlokalisering av servicetjänster såsom skola,
Borgholm
14 %
22 %
bibliotek, fritidsgårdar och barnomsorg.
Kalmar
6%
6%
Figur 15. Avstånd till grundskola i Kalmar län

4. Turism och friluftsliv
Landsbygdsturism är en bransch med goda förtjänstmöjligheter som befinner sig i en expansionsfas.
Många turistrelaterade verksamheter finns på landsbygden varför det är viktigt att uppmärksamma
och värna olika platsers specifika kvaliteter. Landsbygden bör präglas av upprätthållen standard på
och god tillgänglighet till vandringsleder, motionsspår, naturbad, tysta områden samt övriga
rekreationsmöjligheter. Områden kring kustlandskap är av särskilt intresse för friluftsliv och bör ha
stor utvecklingspotential precis som den goda utvecklingen av besöksnäringen i
Kalmarsundsregionen illustrerar. Övriga regionsspecifika faktorer som är till stor fördel för Kalmar
läns turism- och besöksnäringspotential är bland annat Astrid Lindgrens värld och Öland.
Kuststräckan med mycket varierat kustlandskap är en ännu outnyttjad turistresurs med stor
potential.
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5. Lokalt näringsliv och kommersiell service
Avstånden till närmsta serviceställe är större på landsbygden än i städerna, längre avstånd generellt
är det som skiljer mest mellan företagande i stads- och landsbygd. Här spelar engagemang och
initiativ från lokala utvecklingsgrupper så som företagarföreningar och hembygdsföreningar en viktig
roll. Som nämnt har det i Kalmar län bedrivits ett projekt, ”Service skapar tillväxt i mindre tätorter i
Kalmar län”, med syftet att ta fram nya otraditionella och långsiktigt hållbara lösningar hur orter kan
utveckla sitt serviceutbud och därigenom öka sin attraktionskraft. Projektet har fokuserat på att hitta
de bästa och smartaste lösningarna för att göra orten mer attraktiv som boendeort och målet med
projektet var att minst hälften av de deltagande orterna ska ha startat utvecklingsprojekt som syftar
till lokala, långsiktiga och hållbara lösningar. Detta är ett konkret och resultatorienterat exempel på
ett väl fungerande utvecklingssamarbete mellan lokala utvecklingsgrupper och kommuner.
Ytterligare offensivt sätt att förbättra situationen för näringsverksamma på landsbygden är att ge
utvecklingsgrupper och företagarföreningar stöd i till exempel skapandet av företagsbyar och
nätverk.
Klustereffekter och gemensamma uppköp av kommersiell service är två exempel på
konkurrensfördelar som kan uppnås genom ökad samverkan mellan företag på landsbygden.
Maskinringen är ett exempel på fungerande nätverk mellan lantbrukare som hjälper varandra men
också levererar entreprenadtjänster till andra delar av näringslivet och till offentlig sektor.
Tillgänglig kommersiell service, det vill säga leverans av i huvudsak drivmedel och dagligvaror, måste
finnas för att möjliggöra näringsliv och boende på landsbygden (Allt om landet – en sammanfattning,
Rapport 2013:23, SJV). Under de senaste åren har antalet servicetillfällen i form av till exempel
mataffärer och bankkontor minskat i såväl städer som på landsbygden. Utvecklingen stad och land
ser därmed inte olika ut men konsekvenser av ett mindre utbud av kommersiell service är
annorlunda för de som bor på landet än för de som bor i staden.
Andel (2011) med > 5 min till närmaste:
Kommun
Mataffär
apotek
bankomat
tankställe
Högsby
16 %
62 %
63 %
25 %
Torsås
19 %
56 %
53 %
20 %
Mörbylånga
22 %
47 %
42 %
28 %
Hultsfred
12 %
39 %
46 %
15 %
Mönsterås
9%
38 %
4%
23 %
Emmaboda
12 %
44 %
44 %
13 %
Nybro
20 %
40 %
34 %
20 %
Oskarshamn
11 %
32 %
32 %
11 %
Västervik
11 %
25 %
26 %
20 %
Vimmerby
14 %
46 %
46 %
17 %
Borgholm
25 %
66 %
49 %
38 %
Kalmar
6%
18 %
31 %
5%
Figur 16. Avstånd till närmaste serviceställe i Kalmar län

vårdcentral
60 %
38 %
42 %
39 %
38 %
44 %
33 %
3%
23 %
46 %
57 %
2%

Borgholm är den kommun som genomgående har en stor andel invånare med över 5 minuter till
närmaste serviceställe. Högsby, Torsås och Mörbylånga hamnar också högt för flertalet av
serviceinrättningar medan Oskarshamn och Västervik har kortare avstånd. Skillnaderna beror både
på respektive kommuns storlek arealmässigt och på hur glest befolkad kommunen är. Detta utgör
endast en indikator på servicenivån i samhället.
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Forskning som har gjorts på detta område pekar också på att kommersiell service inte är en faktor
som styr befolkningsutvecklingen på landsbygden utan att det snarare är tvärtom, det vill säga att
befolkningsutvecklingen och de boendes preferenser styr serviceställenas möjlighet till överlevnad.
När den sista butiken lägger ned har det inte fått någon märkbar effekt på befolkningsutvecklingen.
För en positiv utveckling inom kommersiell service är befolkningens egna engagemang och lojalitet
således av stor vikt.

Demografins betydelse
Befolkningsutvecklingen är en av den svenska landsbygdens stora framtidsfrågor. Efter årtionden av
utflyttning av unga, särskilt unga kvinnor, går många landsbygdsområden in i en fas av ”avancerat
åldrande”. Den del av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar samtidigt som det föds relativt få
barn därför att det finns få kvinnor i fertil ålder. Dessa obalanser är nu så kraftiga att inte ens stora
förändringar av flyttmönstren skulle räcka för att vända utvecklingen. Det här är en utveckling som
inte gäller alla landsbygder. I ganska stora områden, främst runt storstäderna och utmed kusterna
sker en inflyttning på landsbygden av unga människor som bär med sig en förnyelse av näringslivet
och förbättrat underlag för service. Många av de landsbygder som har en minskande och åldrande
befolkning står inför ekonomiska svårigheter. Den tillgängliga arbetskraften minskar samtidigt som
behovet av personal inom vård och omsorg ökar. Risken är att man får ensidiga arbetsmarknader och
samtidigt brist på arbetskraft. En ren framskrivning av dagens flyttmönster och födelse- och dödstal
visar att det blir fråga om ganska stora omställningar.
Antal

Förändring 1988-2013

Kommun

1988

2013

Antal

Procent

Högsby

7 184

5 718

-1 466

-20,4%

Torsås

7 828

6 879

-949

-12,1%

Mörbylånga

13 029

14 368

1 339

10,3%

Hultsfred

16 703

13 635

-3 068

-18,4%

Mönsterås

12 911

12 949

38

0,3%

Emmaboda

10 694

8 964

-1 730

-16,2%

Nybro

20 706

19 489

-1 217

-5,9%

Oskarshamn

27 217

26 212

-1 005

-3,7%

Västervik

39 522

35 867

-3 655

-9,2%

Vimmerby

15 688

15 287

-401

-2,6%

Borgholm

11 170

10 619

-551

-4,9%

Kalmar

55 129

63 887

8 758

15,9%

237 781

233 874

-3 907

-1,6%

8 458 888
9 644 864
1 185 976
Riket
Figur 17. Befolkningsutveckling i Kalmar län. Källa: SCB

14,0%

Kalmar län

Kalmar och Mörbylånga kommun har under perioden haft den bästa befolkningsutvecklingen av
samtliga länets kommuner. Oskarshamns kommun redovisade positivt födelseöverskott under 2013
vilket kan vara tillfälligt eller ett trendbrott. Det finns tydliga skillnader i åldersstrukturen hos
kommunerna. Vid utgången av 2013 hade Borgholms kommun den högsta andelen av befolkningen
som var 65 år eller äldre. Andelen äldre utgjorde 32 % av folkmängden att jämföras med Kalmar
kommun, vars motsvarande andel var 19,3 %.
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Man kan tänka sig att krisen för med sig bland annat nya flyttmönster och nya former av
arbetspendling. I stort saknas dock underlag för att uttala sig om hur företag, offentliga
organisationer, hushåll och individer kommer att svara på dessa förändringar. Åldersstrukturen
kommer att förändra förutsättningarna för lokalt företagande, för värderingen av olika
boendemiljöer, för utbudet av kommersiell och offentlig service, och så vidare. Särskilt i perifera
landsbygdsområden innebär detta att behovet av institutionella förändringar ökar, som till exempel
nya former för privat/offentligt/ideellt samarbete och nya lösningar för tillgänglighet till service.
En ny demografisk struktur där allt färre ska försörja och vårda allt fler är en av våra stora
framtidsutmaningar. Många landsbygder har en ”utflyttningsskuld”; unga människor som har flyttat
från landsbygderna gör att få barn föds och att de äldre blir överrepresenterade. För dessa bygder är
den demografiska strukturen inte bara en framtidsutmaning, det är en realitet som måste lösas nu.
Här kan landsbygden vara en föregångare i att hitta alternativa sätt att lösa service och omsorg.
En fråga som rör demografin är fritidsboendets betydelse. Trots att det är omfattande så syns det
ofta inte i befolkningsstatistik
och därför hanteras det sällan
i politik och regional eller
kommunal planering. Här har
dock Kalmar län identifierat
fritidsboendet som en faktor
som kan ge vissa delar av
landsbygden en betydande
folkökning under delar av
året. Det påverkar alla slags
sociala och ekonomiska
relationer. Fler pensionärer
och ökad efterfrågan på
ostörda miljöer är några
förhållanden som kan göra att
fritidsboendet på
landsbygden ökar. Som
framgår av figuren till höger
Figur 18. Fritidshusens andel av samtliga småhus 2013. Källa: SCB
så är Ölands båda kommuner
de överlägset mest fritidshustäta i länet med Torsås och Västervik som trea och fyra.
Fritidshusboendet är även en god indikator på turistattraktivitet.

Politikens betydelse
De politiska besluten har stor betydelse för hela den gröna näringens framtid och den gröna
näringens plats i valet 2014 kommer att spela en viktig roll. Handelspolitik och exportfrämjande är
två mycket viktiga näringspolitiska områden för livsmedelsindustrin och skogsindustrin. Hur dessa två
faktorer utvecklar sig har således stor betydelse både för jordbruket, livsmedelsindustrin och för
skogsnäringen i Kalmar län. Regeringen har satt ett mål för att fördubbla den svenska
livsmedelsexporten till och med år 2020. Man har också tagit fram en exportstrategi för att främja
exporten av svenska skogsprodukter vilket tyder på frågan är prioriterad. Lägg därtill målet om en
fossilfri fordonsflotta 2030 som med största sannolikhet kommer att kräva biodrivmedel så finns det
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utrymme för positiv framtidstro. Vad gäller jordbruket så har politiska beslut om subventioner och
stöd till lantbruksföretag en stor betydelse för företagens lönsamhet. Kalmar län ligger trea efter
Östergötland och Gotland i
mottagande av EU-stöd med 184 000
kronor per jordbruksföretag.
Utökat Landsbygdsprogram
Det nya Landsbygdsprogrammet för
2014-2020 omfattar drygt 36
miljarder kronor vilket är 800 miljoner
kronor mer än det förra programmet
när det startade 2007. Totalt tillförs
2,8 miljarder kronor av statliga medel
för perioden medan EU-medlen har
minskat med 1,6 miljarder kronor.
Utökningen av
Landsbygdsprogrammet visar på ett
ökat fokus på de gröna näringarna och Figur 19. Ny struktur för landsbygdsprogrammet 2014-2020
syftet med programmet är att bidra till
lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder, öppna marker med betande djur och en modern
landsbygd. I det nya programmet ligger bland annat en fördubblad satsning på bredband och en stor
satsning på service.
Regionalfondsprogrammen
Hela Sverige omfattas av olika strukturfondsprogram för ökad tillväxt och sysselsättning.
Programmen omfattar 29 miljarder kronor som kommer från regionalfonden och socialfonden.
Regionalfondens insatser syftar till stärkt regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt med
målsättningen att verka för strukturförändrande insatser inom de prioriterade områdena innovation,
entreprenörskap och grön ekonomi. Socialfonden ska bidra till en långsiktigt ökad sysselsättning och
väl fungerande arbetsmarknad.
Programmen genomförs nationellt och regionalt, Kalmar län ingår i regionen Småland och Öarna
tillsammans med Gotlands, Jönköpings och Kronobergs län. Ett förslag till Regionalt
Strukturfondsprogram har tagits fram vilket kommer att ge möjlighet att finansiera projekt för att
gynna en positiv utveckling i regionen, både kopplat till konkurrenskraft och attraktivitet.
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling spelar också en viktig roll. Om den offentliga sektorn skulle ersätta importerad
mat med svensk mat skulle det ha en stor positiv effekt på den gröna näringen. De kommunala
kostcheferna vill köpa svensk och närproducerad mat, men tycker att lagen om offentlig upphandling
hindrar dem. Miljöstyrningsrådet menar dock att det finns möjligheter för offentliga upphandlare att
ställa krav på att livsmedel är producerat enligt vissa kriterier så att man har möjlighet att köpa
närproducerade livsmedel, genom att exempelvis göra specifika förfrågningar på vissa produkter och
inte kräva fullt sortiment av leverantören.
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Marknadskrafternas betydelse
Lantbruksföretagens lönsamhet och konkurrenskraft har en avgörande betydelse för hur den gröna
näringen i Kalmar län kommer att utvecklas i framtiden. De svenska lantbruksföretagen har blivit allt
färre och större vilket till stor del berott på dålig lönsamhet för de mindre företagen. Antalet
jordbruksföretag har dock varit betydligt mer stabilt i Kalmar län än i övriga Sverige där det skett en
betydande minskning i antal de senaste tio åren. Vad gäller förändring av produktionsvärde i
jordbruket har Kalmar län, enligt LRF, haft en betydligt mer positiv utveckling än landet som helhet
mellan 2010-2012. Det är dock osäkert vad den höga produktionsvärdesökningen i Kalmar län beror
på. LRF anger själva att kvaliteten på regionala data kan vara bristfällig och att volymen 2011 var
ovanligt låg vilken sannolikt beror på brister i dataunderlaget. Således är det inte säkert att det
faktiskt har skett en hög produktionsvärdesökning under 2012.
En växande livsmedelsproduktion i Kalmar län kräver att förutsättningarna för att konkurrera med
den växande livsmedelsimporten är goda. Livsmedelsmarknaden har ökat samtidigt som
livsmedelsproduktionen, i reala termer, har minskat de senaste decennierna vilket har lett till att en
allt större del av livsmedelskonsumtionen utgörs av import. Lagkraven för bland annat miljö och
djurskydd är betydligt hårdare för svenska primärproducenter än för utländska vilket innebär att de
konkurrerar på olika villkor. Men att gå bakåt och minska på lagkraven torde vara en mycket
kortsiktig åtgärd. Samtliga aktörer i den svenska livsmedelskedjan måste istället samverka för att
lyfta fram mervärdena med svensk livsmedelsproduktion samtidigt som man effektiviserar de delar
som inte skapar mervärde för konsumenterna.
Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industri med en omsättning på ca 170 miljarder
kronor (att jämföra med de gröna näringarnas samlade omsättning på 70 miljarder kronor) och är
den geografiskt kanske mest spridda branschen med många anläggningar på landsbygden.
Dominerande i storlek är slakteri och chark, mejeri samt bageri som tillsammans står för närmare
hälften av antalet sysselsatta som totalt uppgår till ca 55 000 personer. De flesta företag är små och
endast 650 företag av totalt 3 000 har fler än 10 anställda.
Livsmedelsindustrin förädlar ca 70 % av alla råvaror som Sveriges bönder producerar och i och med
EU-inträdet har den svenska livsmedelsexporten tagit fart ordentligt. Gapet mot importen har
krympt. Värdet av exporten har ökat med 172 % från 1999 till 2010. Stora exportmarknader för
Sverige är Tyskland och USA men över 40 % går till de nordiska länderna. När det gäller vilken typ av
varor som exporteras står övriga livsmedel (32 %) och drycker (25 %) högt på listan. Inom
dryckeskategorin har exportframgångarna inom vodka drivit utvecklingen. Andra relativt stora
exportkategorier är oljor och fetter (12 %) och frukt, bär och grönsaker (8 %). Alla siffror kommer från
2010. Livsmedelsindustrin i Sverige har visat att den är konkurrenskraftig i ett internationellt
perspektiv. En annan indikation utöver exportframgångarna är det ökande utlandsägandet i svensk
livsmedelsindustri samt det faktum att flera globala livsmedelskoncerner valt Sverige som bas för
produktion och försäljning på de nordiska och baltiska marknaderna.
Lågpristrenden har länge haft ett hårt grepp om livsmedelsbranschen men nu verkar den avta och ge
plats för mer av premiumlivsmedel där svenska mervärden kan få större uppmärksamhet och
betalningsvilja från konsumenterna. I Livsmedelsföretagens konjunkturbrev från februari 2014
indikeras ett trendbrott där lågpris minskar i betydelse och premiumprodukter och hälsoaspekter får
större betydelse för hur förädlingsindustrin utvecklar produktionen.
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Den starkaste trenden enligt producenterna är just hälsosamma produkter. Hälsotrenden har blivit
allt starkare i flera års tid och nu börjar man i olika trendanalyser se att hälsokonceptet fördjupas där
konsumenterna inte bara gör matval som påverkar den egna hälsan utan också händelser utanför
kroppen, till exempel hur klimatet påverkas eller hur djuromsorgen garanteras.
Ursprung är ett annat viktigt mervärde för konsumenterna. Jordbruksverket gjorde en undersökning
där 1 000 ungdomar fick frågor om deras syn på mat, varav drygt 60 % var stadsbor. 9 av 10 vill känna
till ursprunget på maten och lika många föredrar att äta svenskproducerad mat. Nästan lika många
kan tänka sig att betala mer för mat som är producerad nära sitt hem. Livsmedelsindustrin och även
dagligvaruhandeln vill återvinna konsumenternas förtroende efter alla matskandaler och kommer
därför satsa på ökad spårbarhet. Om det finns spårbarhet i hela kedjan ökar möjligheten att säkra
upp kvaliteten på råvarorna och kvaliteten i primärproduktionen.
Sammantaget ger livsmedelsindustrins storlek och relativt goda konkurrenskraft samt
konsumenttrenderna som går mot mer premium och fokus på mervärden snarare än lågpris goda
förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion även i Kalmar län.
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4. Gröna näringarnas behov av kompetens och integration
Större och äldre befolkning – färre yrkesverksamma ska försörja fler
Sveriges befolkning växer, den har ökat stadigt sedan den första folkräkningen i mitten på 1700-talet.
År 2011 var folkmängden knappt 9,5 miljoner och SCB bedömer i en prognos att befolkningen
kommer att öka med 22 % under perioden 2012-2060. Det är en något lägre ökningstakt än de
senaste 50 åren då befolkningen ökade med 25 %. År 2060 beräknas Sveriges befolkningsmängd
uppgå till 11,6 miljoner. Befolkningsökningen beror på en ökande livslängd i kombination med att
invandringen är större än utvandringen. Det är framförallt personer över 65 år och utrikes födda som
förväntas öka i antal. Sverige har sedan 2005 varit det EU-land som haft den överlägset största
tillväxten i storstadsområdena. Ett tydligt tecken på urbaniseringen och koncentrationen av
arbetsmarknaden är att 97 % av alla nya jobb som skapades under perioden 2008-2013 tillkom i de 5
största regionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping-Linköping).
SCB bedömer att tillväxten kommer att fortsätta i storstadsregionerna medan Kalmar län beräknas
tappa i befolkning. Detta bör ses som ett hot mot Kalmarregionens fortsatta utveckling men det kan
också ses som en möjlighet – de växande storstäderna kommer att fortsätta vara beroende av mat,
byggmaterial och energi vilket är något som Kalmarregionen har goda förutsättningar att
tillhandahålla.
År 2030 beräknas 4,71 miljoner personer i åldern 20–64 år tillhöra arbetskraften enligt
huvudscenariot i SCB:s arbetskraftsprognos 2009. Av dessa väntas 19 % vara utrikes födda, att
jämföras med 14 % år 2007. Antalet i arbetskraften beräknas öka med cirka 175 000 personer jämfört
med prognosens basår 2007. Utrikes födda står för hela ökningen fram till 2030, ökningen för denna
grupp beräknas bli närmare 250 000. Arbetskraften för de inrikes födda beräknas minska med
75 000.
Denna utveckling ger sammantaget en stor framtida utmaning för hur allt färre ska försörja allt fler.
Försörjningsbördan beräknas genom
att dividera totalbefolkningen med
den sysselsättningen för den
arbetsföra befolkningen mellan 20 och
64 år. Vidstående figur illustrerar
utmaningen på ett tydligt sätt genom
att beskriva försörjningsbördans
utveckling för två olika scenarier – där
huvudscenariot utgår från att fler
kvinnor, fler utrikesfödda och fler
äldre är mer sysselsatta än i nuläget.
Denna framtidsbild visar på vikten av
att få fler kvinnor och utrikesfödda in i
näringslivet.
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Behov av kvinnor som ledare och entreprenörer
Av antalet sysselsatta inom jordbruksföretag i Kalmar län år 2010 var 39 % kvinnor. Det är en ökning
jämfört med 2005 då andelen kvinnor var 33 %. Andelen kvinnor i Kalmar län är i stort sett lika hög
som i Sverige som helhet, där var andelen 35 % 2005 och 40 % 2010.
SCB har i rapporten ”Fokus på näringsliv och
arbetsmarknad hösten 2012” vidgat
begreppet entreprenörer till operativa
företagsledare vilket ger en mer heltäckande
bild.
I rapporten redogörs för operativa
företagsledare i ett könsperspektiv på länsnivå
där störst andel kvinnor fanns i Stockholms län
(29,3 %) medan Kalmar län har endast 23 %.
Alla län ökade andel kvinnor som operativa
företagsledare mellan 2004 och 2010 men
Kalmar län hade den lägsta ökningen. När det
gäller de gröna näringarna så var andelen
kvinnliga operativa företagsledare ännu lägre.
Figur 21. Andel kvinnliga företagsledare per län. Källa SCB
Endast 16,9 % inom jordbruk, skogsbruk och
fiske år 2010, en ökning från 13,6 % 2004. Att öka denna andel utgör en viktig utmaning för de gröna
näringarna.

Andra generationens invandrare bakom snabbväxande företag
I SCB-rapporten ”Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012” undersökte man även om det
fanns skillnader i tillväxten i företag som leddes av första generationens invandrare, andra
generationens invandrare respektive infödda svenskar, under perioden 2004-2008. Slutsatsen av de
analyser som genomförts är att även om invandrares företag generellt hade en mindre omsättning,
så tenderade de att växa snabbare än företag där ledaren hade svensk bakgrund. Detta gällde
specifikt för företag som drevs av andra generationens invandrare. Studien baseras på företag som
hade 1-100 sysselsatta under startåret 2004.
Det bor fler utrikes födda i städerna än på landsbygden. Men den utrikes födda befolkningen ökar på
landsbygden. På den glesa landsbygden har andelen utrikes födda ökat snabbare mellan 1995 och
2011 än i städerna. För landsbygden kan detta vara ett viktigt verktyg för att trygga
befolkningstillväxten.
I tabellen nedan ser vi hur andelen utrikes födda har ökat i samtliga av länets kommuner mätt från
1995. Tabellen visar också hur olika kommunerna har lyckats med integrationen mätt som skillnaden
i förvärvsgrad mellan inrikes och utrikes födda. Torsås och Vimmerby är de kommuner med största
skillnaden och Mörbylånga, Oskarshamn och Västervik har den lägsta skillnaden. En förklaring kan
vara att i vissa kommuner finns det helt enkelt ett större utbud av jobb. En annan förklaring kan vara
att de som inte har någon sysselsättning väljer att flytta i större utsträckning än vad inrikes födda gör.
En tredje förklaring kan vara just att många företag som leds av invandrare också har en större
benägenhet att anställa invandrare. Här bör man dock undersöka närmare vad som ligger bakom de
stora differenserna.
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Kommun

Förvärvsgrader (2010)
Andel utrikes födda
inrikes
utrikes
födda
födda
skillnad
2011
1995
Ökning
Högsby
78 %
Saknas
saknas
14 %
9%
5%
Torsås
79 %
32 %
47 %
8%
4%
4%
Mörbylånga
83 %
74 %
9%
5%
4%
1%
Hultsfred
79 %
45 %
34 %
12 %
8%
4%
Mönsterås
81 %
49 %
32 %
8%
5%
3%
Emmaboda
82 %
50 %
32 %
12 %
7%
5%
Nybro
79 %
47 %
32 %
11 %
8%
3%
Oskarshamn
83 %
66 %
17 %
10 %
7%
3%
Västervik
79 %
59 %
20 %
8%
6%
2%
Vimmerby
83 %
44 %
39 %
7%
4%
3%
Borgholm
80 %
49 %
31 %
6%
5%
1%
Kalmar
80 %
53 %
27 %
10 %
6%
4%
Figur 22. Ökning av andel utrikes födda och skillnader i förvärvsgrad. Källa Allt om landet

De gröna näringarnas behov av kompetens
Det är mycket svårt att spå om framtida kompetensbehov i en tid som denna när vi står inför stora
globala och nationella utmaningar samtidigt som det kommer att hända mycket inom
teknologiutvecklingen. Det finns också få undersökningar som pekar på vilka kompetenser som
kommer att behövas respektive efterfrågas.
I en rapport från Landsbygdsdepartementet från 2011 gjordes en ansats till en sådan bedömning. För
skogsnäringen bedömdes det råda balans för jägmästare och skogsmästare. För skogsmaskinförare
och för de som jobbar med skogsvård råder det brist i nuläget och på 5 till 10 års sikt. I Kalmar län
känner sig skogsnäringen trygg med kompetensförsörjningen förutom när det gäller rekryteringen av
högre chefer.
För jordbruket är bedömningen att rekryteringsbehovet av unga kommer att öka under överskådlig
framtid. Orsaken till det är förutom behovet av en generationsväxling att man förväntar sig en tillväxt
inom näringen bland annat genom att diversifieringen inom jordbruket beräknas fortsätta
exempelvis genom naturturism, entreprenad, energiproduktion och så vidare. I Kalmar län gör de
verksamma en liknande bedömning med komplementet att mer kunskap kring livsmedelsproduktion
också efterfrågas.
När det kommer till generella kompetensbehov för företagsutveckling inom de gröna näringarna har
Länsstyrelsen i Skåne län genomfört en analys som även bör vara relevant för Kalmar län. Man har
identifierat behov att höja kunskapen inom följande områden:


Öka förädlingsgraden av jord- och trädgårdsprodukter. Här handlar det både om praktisk
fackkunskap kring förädlingsarbete men också om marknadsföringskoncept och om
förbättrad kunskap kring hur man kan påverka offentliga upphandlare att välja
närproducerade produkter.



Kompetenta företagsledare och arbetsledare. För att fler jordbruksföretag ska våga ta
steget att anställa och utveckla verksamheten behöver många stärkas i sin roll som företagsrespektive arbetsledare. För företagsledare kan det handla om bättre omvärldskunskap men
också bättre ekonomikunskaper och affärsmannaskap. För arbetsledare kan det handla om
medarbetarutveckling inte minst ur ett integrations- och genusperspektiv.
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Kvalitetshöjning av jordbrukets tjänster och produkter. Här handlar det om
livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet men också om leveranskvalitet och miljöeffektiv
verksamhet. Att samverka med sina kunder ännu närmare kommer också vara en viktig
kompetens att utveckla.

I samma analys tar man även upp behovet av att utveckla kompetens inom ekologiskt jordbruk där
efterfrågan nu ökar hos konsumenterna men där svenska producenter inte har hängt med. Här
handlar det framförallt om att höja kunskapsnivån bland konventionella odlare vilka risker och
möjligheter som finns om man väljer att göra en omläggning från konventionellt till ekologiskt.
Enligt webbplatsen studera.nu som är Universitets- och högskolerådets webbplats för
studieinformation uppges att behovet av agronomer och hortonomer kommer att vara större än
antalet nyexaminerade under hela perioden fram till 2030. Antalet nybörjare på agronom- och
hortonomutbildningarna har ökat något under senare år. Men samtidigt ökar arbetsmarknadens
behov av att anställa under perioden 2018 till 2030. Agronomer behövs inom många olika
arbetsområden både i Sverige och internationellt. Satsning på bioenergifrågor och miljö kräver mer
forskning och leder till breddade verksamheter för agronomer. Svensk livsmedelsexport har varit
framgångsrik och det blir allt viktigare att utveckla nya produkter.
Olika syn på utbildning mellan de gröna näringarna och utbildningsväsendet
Under intervjuer med verksamma inom de gröna näringarna framkommer ett visst missnöje med
brist på arbetskraft och brist på relevant utbildning i länet. När representanter för
utbildningsväsendet intervjuas framträder en annan och mer positiv bild. Kalmar län har tre
naturbruksgymnasier som alla drivs av Hushållningssällskapet. Kvaliteten på gymnasieutbildningen
bedöms där som hög. Förutom Gy11-reformen 2011 har naturbruksgymnasiet infört både
entreprenörskap och entreprenad på schemat. Det råder ett gott samarbete med näringslivet där
eleverna får bra praktikplatser på gårdar där den senaste tekniken används. Dock rapporterades det
nyligen om att ett antal tjänster kommer att försvinna vid naturbruksgymnasierna i Kalmar län och
Kronobergs län från höstterminen 2014. Förslag finns om att lägga ner utbildningar inom trädgård,
häst och naturvetenskap beroende på minskande elevkullar och att utbildningarna blivit för dyra.
Linnéuniversitet erbjuder utbildningar och kurser inom skog och trä
samt inom livsmedelsförädling. När det gäller forskning så satsar
Linneuniversitetet på livsmedelsforskning för att skaffa sig en starkare kompetens inom området.
Bakgrunden är att det har varit ett ökat intresse för ämnet de senaste åren. Det pågår även
forskningsprojekt inom andra områden såsom skog, växtbioteknik och vatten med relevans för de
gröna näringarna. Om företagen informerar utbildningsväsendet om att det finns en efterfrågan på
en viss kompetens eller yrkesutbildning inom de gröna näringarna så ställer sig utbildningsväsendet
positiva till att anordna sådana utbildningar givet att underlaget finns. Än så länge har dock
representanter för utbildningsväsendet inte upplevt någon sådan dialog med näringslivet.
De olika bilderna av utbildningsmöjligheterna och kvaliteten på befintliga utbildningar tyder på att
den verkliga utmaningen ligger i att förbättra kommunikationen mellan akademi, näringsliv och
politik.
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Kluster – höjt kunskapsinnehåll genom affärsfokuserad samverkan
Kluster är geografiska koncentrationer av relaterade företag och aktörer som präglas av ett
ömsesidigt beroende och påverkan på varandra, utan direkta krav på samspel med forskning.
Klusterinitiativ är klustersatsningar där en klusterledning har en koordinerande roll vad gäller
samverkansaktiviteter mellan företag, universitet och offentliga aktörer i klusternätverket.
De flesta kluster skapas av lokala företag eller entreprenörer som finner det mer lönsamt att
samarbeta och dela med sig av sin kompetens och erfarenhet. Efterhand växer ofta ett produktivt
samarbete fram mellan näringsliv, myndigheter och högskolor. Detta samarbete går att effektivisera
genom att formulera utvecklingsmål, förutsättningar och samarbetsprocesser. Fler aktörer blir
därmed medvetna om fördelarna att samarbeta, utbyta idéer och bättre utnyttja lokala
verksamheter som i sin tur leder till ökad tillväxt.
OECD, EU, SKL och flera andra aktörer pekar på betydelsen av effektiva regionala kluster för
regioners utveckling och konkurrenskraft. De bidrar till den regionala utvecklingen på tre sätt:




De ökar produktiviteten hos de företag som ingår i klustret.
De driver på innovationstakten och underlättar för företagen att välja strategisk inriktning.
De stimulerar nya affärer och företag inom klustret.

Effektiva kluster finner vi till exempel i Graz, Ontario, Cambridge, Emilia-Romagna, Tel-Aviv,
Shenzhen, Ideon i Lund och Silicon Valley. Österrikiska Graz är det mest framgångsrika “gröna”
klustret och det innefattar 160 företag som tillsammans skapat 6 000 nya jobb under de senaste fem
åren. Företagen som ingår i klustret har en genomsnittlig tillväxttakt på 18 % per år, vilket är 3 gånger
snabbare än snittet på marknaden. Detta är effekten av de olika typer av tjänster som klustret
erbjuder och som stödjer företagen i form av strategier, finansiellt stöd och innovationer. Företagen i
Graz-klustret exporterar mer än 90 % av sin produktion och har utvecklat täta kontakter och
samarbeten med andra kluster i främst Danmark, Singapore, Kina och USA.
Tillväxtverket har drivit regionala klusterprogram under 2006–2010.
Initiativen har alla haft det gemensamma målet att på olika sätt bidra
till hållbar utveckling. Ett sådant initiativ är Sustainable Sweden
Southeast som drivs utifrån Kalmar och som är ett affärsdrivande nätverk i
Sydöstra Sverige med syfte att främja miljödriven affärsutveckling och export av energi- och
miljöteknik. Nätverket drivs som ett aktiebolag med företag och kommuner som delägare och
arbetar med att knyta ihop och samordna erfarenheter, kunskaper och aktiviteter med kommunala
och regionala myndigheter såväl som med myndigheter som är knutna till nationella eller
internationella kunder och intressenter.
Det finns också lyckade kluster inom de gröna näringarna, om än inte
lika stora som de internationella. Vi har tidigare i rapporten skrivit om
det svenska skogsklustret. I Skåne skapades det ett livsmedelskluster i samband med att Sverige stod
inför ett EU-inträde. Klustret fick namnet Livsmedelsakademin och de har till exempel skapat ett
varumärke för närproducerad mat, startat ett VD-nätverk och försöker på olika sätt attrahera
toppstudenter till branschen. Det finns goda förutsättningar för liknande kluster i Kalmar län inom
såväl skogsnäringen som inom jordbruket/livsmedelsproduktionen.
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5. Attityder till de gröna näringarna
Jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt förädlande industrier står för en betydande
del av näringslivet i Kalmar län men de verksamma upplever att de inte får den uppskattning som de
gröna näringarna förtjänar vare sig från politiker eller från konsumenter. Samtidigt så visar de
politiker och konsumenter som intervjuades upp en positiv attityd till de gröna näringarna. Denna
diskrepans tyder på en bristande dialog.
Genom intervjuer, enkäter och studier av konsument- och medlemsundersökningar tog vi reda på
vilka attityder visavi de gröna näringarna som finns bland människor som verkar inom näringen och
bland politiker samt hos allmänheten/konsumenter.

Attityden hos de verksamma inom de gröna näringarna
Majoriteten av verksamma inom näringen tycker själva att de är positiva, stolta och optimistiska inför
framtiden. Framförallt de yngre ser sig som betydelsefulla i regionen och man ser sig som företagare.
Enligt rapporten ”Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012” syns den starka framtidstron bland annat
genom ökade investeringar där bruttoinvesteringarna ökade under hela 2000-talet.
Ökade investeringar innebär också ökad belåningsgrad vilket gör lantbrukarna mer känsliga för
prissvängningar, både på kostnadssidan med foderpriserna och på intäktssidan med
slutproduktpriserna. Hos bönder med en viss pessimism om framtiden beror detta på oron för dålig
lönsamhet. Bristande politiskt intresse och vilja samt bristande medvetenhet och betalningsvilja hos
konsumenterna är andra faktorer som tonar ner den generellt positiva attityden. Det är också
politiska frågor som lyfts fram när LRFs medlemmar själva får ranka de faktorer som är viktigast för
att skapa en tillväxt och sysselsättning i branschen. En medlemsundersökning som LRF gjorde 2014
visar att nära 100 % anser att följande faktorer är mycket viktiga eller ganska viktiga för att
åstadkomma tillväxt i branschen:




Att svensk djurskydds- och miljölagstiftning gäller som krav även för importerade livsmedel
vid offentlig upphandling till kommuner, landsting och stat
Att obligatorisk ursprungsmärkning på alla livsmedel införs i butik, på restauranger och
offentliga storhushåll
Att politiker tar fram en nationell livsmedelsstrategi som stärker den svenska
livsmedelsproduktionens konkurrenskraft

Intervjuerna och enkäten visar också att det fortfarande finns en väg kvar att gå för näringen när det
gäller att inse sitt eget värde och betydelse i värdekedjan. Om man såg sin del i kedjan skulle värdet
ökas och framförallt tydliggöras. Detta är också en generationsfråga där yngre individer har lättare
för att se värdet på verksamheten och vara stolt över sin produktion.
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Figur 23. Majoriteten av verksamma inom de gröna näringarna har en positiv och optimistisk syn på sin verksamhet. Källa:
Macklean enkätundersökning med 173 respondenter (47 kvinnor, 126 män)

Attityden hos politikerna
Många verksamma inom de gröna näringarna i Kalmar län upplever att politiker inte levererar
konkreta resultat men gärna pratar om betydelsen av de gröna näringarna. I enkäten som skickades
ut till representanter för näringen uppgav majoriteten att ”Mycket snack och lite verkstad” är ett
talande uttryck för politikernas attityd. Det har exempelvis länge funnits ett behov av bättre
kommunikationer i form av vägar, mobiltäckning och bredband, men än så länge är det enligt de
intervjuade inte mycket som har hänt. Man uppgav även att det brister i kunskapen om de gröna
näringarnas förutsättningar hos många politiker.

Figur 24. Politikernas attityd gentemot de gröna näringarna enligt näringen själv. Källa: Macklean enkätundersökning.

De här åsikterna återspeglas också i LRFs medlemsundersökning från 2014 där de viktigaste
faktorerna för att skapa tillväxt och sysselsättning inom de gröna näringarna är politiskt drivna.
Samma medlemsundersökning ställer också frågan om hur mycket eller lite man tycker att de
svenska politikerna uppmärksammar frågor om svensk livsmedelsproduktion. Totalt anser 92 % att
politikerna inte uppmärksammar frågan tillräckligt mycket. Uppfattningen är ännu starkare bland
animalieproducenter och vegetabilieproducenter där 95 % tycker att frågan uppmärksammas för lite.
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Ett citat som beskriver de gröna näringarnas attityd kring politikerna är ”Sluta skriv sådana här
rapporter och gör något istället”.
Av de intervjuer som genomförts med politiker och myndigheter har engagemanget kring de gröna
näringarna varit mer eller mindre starkt. Man tycker att de gröna näringarna har mycket stor
potential och att omgivningen behöver upplysas mer om värdet de bidrar med till samhället.
Omgivningen har ofta för lite eller felaktig kunskap. Eller så har de rätt kunskap fast i fel perspektiv,
t.ex. så låter gårdsstödet uttryckt i kronor och ören som mycket pengar, men procentuellt sett är den
mycket liten. En politiker verksam i Kalmar sa följande under en intervju: ” Vi betalar ca 750 miljoner
kronor om året genom EU till olika former av gårdsstöd. Vet du hur mycket julhandeln omsätter i
Kalmar län? Dubbelt så mycket.”
Politikerna i länet tycker också att de gröna näringarna är en av de absolut viktigaste sektorerna i
regionen. Näringen är en tillväxtmotor som investerar och skapar sysselsättning. Man uppfattar att
byråkrati tillsammans med att beslut fattas långt från regionen är faktorer som kan hindra en positiv
utveckling i regionen. Överlag anser man sig vara positivt inställd och insatt i problemen som de
gröna näringarna brottas med. I Kalmar kommuns översiktsplan nämns exempelvis de gröna
näringarna specifikt som en näring viktig att utveckla.

Attityden hos allmänheten/konsumenterna
De som verkar inom de gröna näringarna tycker att konsumenterna, liksom politikerna, är okunniga
om de gröna näringarnas förutsättningar och villkor. Man tar det öppna landskapet och mat på
bordet för givet. Det här anses vara ett resultat av den ökade klyftan mellan staden och landet vilket
har resulterat i minskad kunskap om de gröna näringarnas betydelse för samhället. Allmänheten ser
helt enkelt inte nyttan. Man tycker också att konsumenterna i likhet med politikerna säger att de bryr
sig om svenskproducerad mat men att de i slutändan inte vill betala ett öre mer.

Figur 25. Konsumenternas attityd gentemot de gröna näringarna enligt näringen själv. Källa: Macklean enkätundersökning.

För att ta reda på vad konsumenterna själva tycker gjordes kompletterande intervjuer på en stor
dagligvaruhandel i centrala Kalmar där slumpvis utvalda personer (25 till antalet fördelade på 14
kvinnor och 11 män) tillfrågades om vad de visste om de gröna näringarna och vad deras attityder till
dem var. Majoriteten av de tillfrågade visste inte vad de gröna näringarna var för något men efter att
de blivit upplysta om det var deras attityder genomgående positiva. Majoriteten svarade också att de
var beredda att betala mer för svenskt och närproducerat så länge inte priset skiljer sig alltför
mycket. De få som själva var verksamma inom de gröna näringarna svarade att det var för dålig
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lönsamhet och för många regler. De som var neutrala till de gröna näringarna hade ingen åsikt på
grund av okunskap och/eller likgiltighet. De konsumenter som hade bott länge i Sverige tyckte att det
var viktigt att handla svenskt och handlade gärna närproducerat. De som bott utomlands under en
längre period eller var utlandsfödda prioriterade ofta ekologiskt före svenskt.
Huruvida konsumenterna i slutändan faktiskt betalar mer för svenskt och närproducerat går bara att
ta reda på genom kvittostatistik. Coop gjorde just en sådan undersökning bland sina konsumenter
som visade att de som säger sig vilja handla ”hållbart” också gör det i hög utsträckning. De fann att
cirka 30 % sade sig tillhöra ”hållbara” konsumenter och när de jämförde med kvittostatistiken såg de
att denna grupp handlade för en betydligt större andel än 30 % av de livsmedel som kvalificerar sig
som ”hållbara” (miljö- och rättvisemärkta produkter). De fann även att denna grupp var den minst
priskänsliga. Denna grupp sade sig även uppskatta följande saker:

Figur 26. ”Hållbara” konsumenters inställning till mat. Källa: Coop

Andra undersökningar visar också att majoriteten av konsumenterna medvetet väljer
svenskproducerade livsmedel före utländska alternativ, så länge inte prisskillnaden är för stor. Det
visar återigen att konsumenterna har en positiv attityd till den svenske bonden. De gröna näringarna
är dock för de allra flesta ett okänt begrepp.
LRFs omvärldsanalys berättar att allmänheten, framförallt stadsbor, har en romantiserad bild av
bonden vilket har skapat ett högt förtroende för de gröna näringarna. Allmänheten har en idyllisk
dröm om landet där bonden anses vara äkta, trygg och pålitlig. Använder man däremot begreppet
”markägare”, vilket många lantbrukare är, så har allmänheten en annan bild. Det är inte ovanligt att
konflikter uppstår när uppfattningen skiljer sig mellan rättigheter och skyldigheter, och mellan vad
som är ditt och mitt. Exempel på när konflikter kan uppstå mellan markägare och allmänheten är
lösspringande hundar i beteshagar, ryttare som rider på olämpliga marker och träd som fälls för att
förbättra utsikten.
LRF följer återkommande upp ett antal frågor kring området ”De gröna näringarnas betydelse för det
hållbara samhället” genom att intervjua 500 slumpvis utvalda personer. 2013 års undersökning visar
att inställningen till den svenska bonden är fortsatt positiv när det gäller perspektivet miljö och
hållbar utveckling. Förtroendet för bonden som producent av svenska råvaror och svensk mat är
också fortsatt positivt. Många ser även att de svenska bönderna har en betydelse för vårt välstånd.
Däremot är det få som gör en koppling till bonden som en energiproducent. Skillnaden i åsikter
mellan storstadsbor och personer som bor i mindre orter var nu mindre än i tidigare undersökningar.
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Undersökningen visade även att det är fortfarande kvinnorna som är mer engagerade när det gäller
svenska råvaror och svensk mat än män.
När det gäller skogsnäringen visar undersökningar att allmänheten har ett fortsatt starkt förtroende
för skogsindustrins konkurrenskraft och ekonomiska betydelse för Sverige. Samtidigt har förtroendet
för skogsindustrins miljöansvar sjunkit något och man tycker att skogen först och främst borde
bevaras och vårdas för att i andra hand användas i andra syften som att producera trä, papper och
energi.
Sammanfattningsvis så har verksamma inom de gröna näringarna generellt en positiv attityd till
näringen i sig, men ser att politiker och konsumenter inte handlar i enlighet med vad de säger sig
tycka vilket kan vara ett tecken på okunnighet och/eller likgiltighet. Under intervjuerna identifierades
flera sätt att förbättra omgivningens attityder och agerande:




Ökad information till konsumenterna. Informera om nyttan med de gröna näringarna
(sysselsättning, öppna landskap, säker mat, bra djurskydd, etc.). Beskriv hela kedjan.
Ta utrymme i debatten genom att hitta talespersoner som stärker de gröna näringarnas
position i media och som skapar relationer genom nätverk.
Skapa mötesplatser och ökad dialog mellan näringsliv, skola,
samhälle/politik och branschorganisationer.

Ett försök till att få igång en effektivare dialog mellan politiker och verksamma
inom de gröna näringarna togs av LRF i projektet ”Effektivare Regelhantering på
Gården” som bland annat resulterade i en skrift som handlade om just detta. I
den finns tips för både myndighetspersoner och företagare för hur de kan
förbättra dialogen och samarbetet före, under och efter tillsynsbesöken.
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6. Scenarier för de gröna näringarna
och Kalmarregionens utveckling
Syftet med dessa tre scenarion är att de, precis som hela denna rapport, ska fungera som underlag
till fortsatt dialog mellan nyckelaktörerna inom Kalmar län när man utvecklar en regional plan för de
gröna näringarnas fortsatta utveckling och deras bidrag till regionens utveckling.
De tre scenarierna beskriver situationen i Kalmar län 10-20 år fram i tiden enligt nedanstående
scenariomatris som är utvecklad baserad på Mackleans HållbarhetsmatrisTM. Matrisen är
strukturerad enligt de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och
mänsklig/social hållbarhet. Därtill har vi kopplat faktorer som både indikerar de gröna näringarnas
utveckling och samhällets utveckling.

Figur 27. Scenariomatris

A. Önskescenario
Detta scenario beskriver en attraktiv framtidsbild både för de gröna näringarna i sig och för vad de
kan bidra med till samhällsutvecklingen. Beskrivningarna bygger till största delen på den
målbildsövning som genomfördes på workshopen men grupperingen har gjorts om enligt
ovanstående modell.

Lönsamt och grönt näringsliv med smarta mat- och energilösningar
”Vi har vår bas i primärproduktionen där förädling och vidareutveckling av råvaror från
skog, land och hav skapar produkter med mervärden som ökar betalningsviljan hos
konsumenterna. Fokus ligger på produktion av livsmedel och skogsprodukter samt bioenergi av
restprodukterna från dessa industrier. Vi närproducerar och närkonsumerar inom regionen men vi
levererar även till storstadsregionerna i Sverige samt exporterar till utlandet vilket ger oss ett positivt
handelsnetto. Mångfalden i samhället ger oss nya idéer och vi ser en ökad efterfrågan på
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energieffektiv och miljövänlig produktion som stimulerar utvecklingen av nya företag även inom
andra verksamheter än livsmedel och skog och som bidrar till ett rikt utbud av varor och tjänster. Inte
minst entreprenadverksamhet och turismnäringen blomstrar och gör landsbygdsentreprenörerna till
välmående företagare. Företagen utvecklas lönsamt inte minst tack vare en förändrad attityd hos
politikerna som lett till förenklade regelverk, samordnade kontroller och en effektivare infrastruktur.
Överenskommelser mellan politiker och de gröna näringarna på både riksplanet och regionalt gör att
innovationer och investeringar stimuleras av forskning kring nya produkter, nya användningsområden
och nya arbetssätt.”

Kretsloppsregionen
”Vi hushåller med vatten, råvaror och energi och vi sluter kretsloppen där
näringsämnena återförs till marken istället för att släppas ut i vattendrag och hav.
Incitamenten för våra strategiska miljöval ökar. När vi producerar mat, energi, varor och tjänster på
ett hållbart sätt ser vi förbättrade resultat. Vi ser ett friskare landskap, en ökning av värdet på
ekosystemtjänsterna där även våra stadsmiljöer är renare tack vare den framgångsrika
omställningen till fossilfri fordonsflotta, biobaserad värme och el, och en mer självförsörjande region
som är motståndskraftig mot klimatförändringarnas effekter. Tack vare resultaten från forskning på
våra regionala resurser och naturmässiga förutsättningar kan vi nu exportera vår miljökunskap och
produktionsteknik till andra länder.”

Regionen med den levande landsbygden
”På en levande landsbygd ser vi aktiva människor fyllda med glädje och tillförsikt. Det
finns en trygg gemenskap där vi bryr oss om varandra och där tillgången till jobb ger oss
en framtidstro som också gör att unga människor väljer att bo och jobba här. Vi ser
aktiviteter i det vackra landskapet format av lyckliga människor och välmående djur tack vare en
utvecklad närmarknad och ett utvecklat samarbete mellan stad, land och hav. Vi ser en positiv
befolkningsutveckling i alla delar av regionen tack vare förbättrad kommunikation och infrastruktur i
en större arbetsmarknadsregion, matchande utbildningar på alla nivåer och en statlig stimulans som
lockar specialistkompetens till regionen. Vi erbjuder ett attraktivt liv med låga bostadspriser, hög
kvalitet i skola och omsorg, kort pendlingstid och livskvalitet med boende i naturens närhet. Antalet
utrikesfödda ökar och är integrerade i näringslivet. Ungdomarna stannar inte bara kvar i regionen, de
vågar också satsa på egna företag inom de gröna näringarna.”
En sammanfattning av detta önskescenario skulle kunna formuleras på detta sätt:

”Det Ljusa Småland är en attraktiv region som lyckats med
omställningen till ett biobaserat samhälle och som präglas
av hållbar små- och storskalig produktion av mat, energi,
varor och tjänster som produceras av en mångfald lyckliga,
aktiva människor på en levande landsbygd där företagare,
forskare och politiker samarbetar för regionens bästa.”
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B. Utan åtgärd scenario
Detta scenario baseras på de uppgifter om de gröna näringarnas struktur, förutsättningar,
kompetensbehov samt attityder som beskrivits i de föregående avsnitten. Antagandet för scenariot
utgår främst från utvecklingen med färre och äldre jordbrukare som, om inga åtgärder vidtas, i värsta
fall leder till cirka 500 färre jordbrukare i länet, en minskning med 16 procent jämfört med 2010 och
att totala åkerarealen minskar med upp till 7 procent. Ett annat antagande är att inga regionala
fokuserade åtgärder vidtas varför detta scenario har en tonvikt åt en negativ framskrivning av
nuläget som dock delvis uppvägs av några lokala och individuella initiativ.

Svagare livsmedelsregion men uthållig skogsindustri
”En misslyckad generationsväxling inom jordbruket har lett till allt färre verksamma inom
primärproduktionen och tillsammans med den minskade åkerarealen har lett till minskad
livsmedelsproduktion. De större företagen har dock tillsammans med länets jordbrukare kunnat hålla
upp produktionsvärdet något genom att växla om till mer lönsamma grödor och effektiviserat
produktionen. Däremot har man inte kunnat utnyttja potentialen fullt ut i produktutveckling och
marknadsexpansion. Trots uttalade politiska ambitioner att utveckla Kalmarregionen till en stark
livsmedelsregion har det saknats fokuserade åtgärder. Istället har åtgärderna bestått av ett
lapptäcke av okoordinerade initiativ som inte varit uthålligt lönsamma. Några kreativa
lantbruksentreprenörer lyckas trots detta bryta igenom och skapa framgångar för sina företag. De
ungdomar som har tillkommit gör ett fantastiskt arbete och klarar sin försörjning mycket tack vare
att de utvecklar sin entreprenadverksamhet. Den delen av de gröna näringarna som går starkt är
skogsindustrin som tack vare sin storlek, styrka och framsynta strategi är med och utvecklar
skogsråvarans användning som byggnadsmaterial och energikälla samt innovativa
användningsområden för cellulosabaserade material. Här finns det fortfarande många privata
skogsägare men majoriteten är passiva cityskogsägare som har outsourcat skogsskötseln. Turismen
bidrar fortfarande till en positiv utveckling av näringslivet i Vimmerby, Västervik och på Öland men
annars är det endast tätorten Kalmar som växer tack vare en allt större tjänstesektor.”

Fossilfritt men inga slutna kretslopp
”Med en stark reduktion av antalet jordbrukare har färre bönder genom uppköp nu
större arealer och större besättningar att hantera. Då den totala arealen har minskat är
det de mindre produktiva markerna som växer igen vilket får till följd en sämre biologisk mångfald.
Trots åtgärder från jordbrukarna har man inte lyckats sluta kretsloppen av näringsämnen på grund av
att man inte har vidtagit åtgärder med vatten- och avloppshanteringen i tätorterna. Några få
entusiaster gör att välbärgade Kalmar- och Ölandsbor fortfarande kan få tag på närproducerad mat
men de flesta konsumenter är hänvisade till stormarknader där skånska, östgötska, gottländska och
norrländska produkter ligger i hyllorna istället. För att inte tala om all mat från Danmark, Tyskland,
Irland, Polen och Sydamerika. De som fortfarande producerar kött, grönsaker och mejeriprodukter av
hantverksmässigt hög kvalitet väljer att sälja sina produkter direkt till restaurangerna istället.
Ambitionen om ett fossilfritt Kalmar har ändå gått relativt bra tack vare bioenergi från skogen,
jordbruken och livsmedelsindustrin men också tack vare att allt fler villaägare har investerat i
solceller.”
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Landsbygdsutveckling och integration bromsar befolkningsminskning
”Befolkningsminskningen i länets kommuner har fortsatt. Det är nu bara Kalmar och
Mörbylånga kommun som har en svagt positiv befolkningsutveckling. Ett flertal
kommuner har dock lyckats bromsa utvecklingen genom aktivt arbete med landsbygdsprogrammet
och genom satsningar på integration av invandrare. Många invandrare har också startat egna
företag som bidragit till sysselsättning och tillgång till kommersiell service på landsbygden.
Kostnaderna för kommunerna att upprätthålla vård, skola och omsorg till invånarna är en allt större
utmaning och många hänvisas därför till tätorterna för både arbetstillfällen och service. Pendlingen
är tack vare infrastruktursatsningar relativt effektiv varför de mer tätortsnära kommunerna i
kustlandet inte tappat lika mycket som glesbygdskommunerna i inlandet.”

C. Klusterscenario
Detta scenario grundar sig på att en medveten satsning genomförs konsekvent under de kommande
10-20 åren för skapande av ett livsmedelskluster och ett skogskluster. Dessa satsningar inbegriper
alla de åtgärder som krävs för att skapa ett konkurrenskraftigare grönt näringsliv och en positiv
samhällsutveckling för Kalmar län.

Världskända kluster för en hållbar värld
”Drivna landsbygdsentreprenörer samverkar med de större livsmedelsföretagen och
tillsammans med Linnéuniversitetet och regionala myndigheter har
livsmedelsproduktionen ökat väsentligt och är nu en stor exportframgång. Liknande framgångar har
skogsindustriklustret och båda klustren samverkar med varandra och även med klustret Sustainable
Sweden Southeast. Politikerna är stolta över resultaten som har bidragit till fler arbetstillfällen och
ökad regional attraktivitet. Man är också stolta över all den internationella uppmärksamhet
satsningarna har fått. Företagen är också mycket nöjda över att arbeta i medvind och kunna tjäna
pengar på att leverera hållbar mat, energi, varor och tjänster. Koordinerade satsningar på
infrastruktur har ökat effektiviteten och samarbetet mellan alla aktörer fungerar utmärkt.”

Nya systemlösningar
”Klustersatsningen har skett i samverkan med det redan befintliga klustret Sustainable
Sweden Southeast och genom kompetenserna där har man kunnat utveckla helt nya
systemlösningar inte bara för energiområdet utan även för återföring av näringsämnen till jordbruket
samtidigt som belastningen på de tekniska systemen väsentligt reducerats. Nya metoder har även
utvecklats för att öka antalet och höja det upplevda värdet på de ekosystemtjänster som de gröna
näringarna bidrar till att upprätthålla. Attityden från allmänheten och politiker har vänt från att
prata om miljöbidrag till bönderna till att istället benämna det som ersättning för böndernas
miljöarbete. Genom satsningarna är inte bara Kalmar fossilfritt utan även omgivande kommuner är
på god väg tack vare leveranserna av biobaserad energi från regionen.”
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Bättre för de flesta men inte för alla
”Klustersatsningen har inneburit en stark vitamininjektion för de kommuner som
medverkat aktivt i klustersatsningarna och som har kopplat ihop dessa satsningar med
landsbygdsutveckling genom landsbygdsprogrammet och metoden lokalt ledd
utveckling. Tyvärr har dock inte klustersatsningen räckt till för att hindra en sedan tidigare negativ
befolkningsutveckling i några av länets kommuner. Detta kvarstår som en utmaning och nu finns
resurserna för att göra det. Något som dock alla uppskattar är den fantastiska maten som
produceras i regionen.”
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7. Summering och rekommendationer
Tre övergripande frågeställningar skulle belysas i denna studie:
1. Vad kan de gröna näringarna bidra med för att uppnå en hållbar samhällsutveckling och ett
växande näringsliv?
2. Hur kan de gröna näringarna bidra till ett ökat kunskapsinnehåll i näringslivet?
3. Vilka förutsättningar finns idag och behöver finnas framöver för att de gröna näringarna ska
kunna lämna ovanstående bidrag?
I denna summering besvaras respektive fråga i nummerordning med våra rekommendationer.

1. Viktigaste bidraget – fokusera på hållbar mat, energi, varor och tjänster
De scenarier för de gröna näringarna i Kalmar län som har identifierats under denna delstudie
innebär att de gröna näringarna bidrar till en hållbar utveckling och ett växande näringsliv genom att
skapa en levande landsbygd och ökad regional attraktivitet samt att de levererar hållbar mat, energi,
varor och tjänster, förbättrar miljön och stimulerar ekonomin. Alla dessa delar är ömsesidigt
beroende av varandra men om en av dem ska väljas ut som det mest centrala bidraget så är vår
slutsats att det måste vara leveransen av hållbar mat, energi, varor och tjänster.
De gröna näringarna kan endast bidra till att vända den negativa befolkningstrenden om man lyckas
utveckla varor och tjänster som efterfrågas av konsumenter och offentlig sektor i Sverige och i
världen. Genom ett livskraftigt grönt näringsliv kan landsbygden leva och den regionala
attraktiviteten öka.
Ett antal möjligheter för de gröna näringarna har identifierats utifrån omvärldsfaktorerna och
nuvarande förutsättningar:





Omställningen till fossilfritt biobaserat samhälle
Utveckla klimatsmarta produkter och lösningar
Säkra inhemsk energi- och matproduktion
Tillgodose behov hos urbaniserade svenskar och en växande global medelklass

Vår slutsats är att denna fokusering framförallt bör ske inom ramen för den storskaliga skogs- och
livsmedelsproduktionen men att den gärna kompletteras med småskalig närproduktion som också
kan fungera som inspirationskälla och testmarknad.

2. Högre kunskapsinnehåll genom gröna kluster
För att de gröna näringarna ska kunna bidra till ett högre kunskapsinnehåll behöver samverkan ske i
ännu högre utsträckning än idag och i mer fokuserad form. Klusterinitiativ har visat sig vara effektiva
för just detta syfte.
För att uppnå maximal utväxling på satsade resurser krävs fokus på ett eller ett fåtal områden där
Kalmarregionen verkligen har komparativa fördelar visavi andra regioner. Vår rekommendation är
därför att närmare undersöka möjligheterna att forma gröna kluster kring livsmedelsproduktion (från
både jord och hav) med tillhörande biobränsleproduktion och kring skogsbruk, trähustillverkning,
innovativa cellulosabaserade produkter samt biobaserad energi från skogen. En klustersatsning
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kräver samarbete mellan politiker, näringsliv och akademin. En klustersatsning skulle också omfatta
samtliga av de prioriterade åtgärderna nedan.

3. Goda förutsättningar finns men kan bli ännu bättre
De geografiska och naturresursmässiga förutsättningarna finns. Kalmar län har en betydligt större
andel jord- och skogsbruk än Sverige som helhet och den gröna näringen står för nästan 40 % av alla
arbetsställen i länet. De gröna näringarna i Kalmar län spelar således en betydande roll för hela
länets utveckling.
Lågpristrenden har varit stark i den svenska livsmedelsbranschen men det finns nu positiva
indikationer på ett trendbrott. Konsumenterna prioriterar mervärden som hälsa, ursprung och smak i
allt större utsträckning. Intresset för hälsosamma produkter är den just nu starkaste trenden. Att ta
tillvara på konsumenttrender kan skapa nya marknadsmöjligheter för de gröna näringarna i Kalmar
län. Allmänhetens generella attityd till de gröna näringarna är mycket positiv och även majoriteten av
de som jobbar inom näringen är positiva, stolta och optimistiska inför framtiden. Det borde således
finnas goda mänskliga förutsättningar att utveckla näringen.
Den föränderliga omvärlden och Kalmar läns förutsättningar medför också ett antal hinder vilka
måste hanteras för att uppnå en attraktiv framtid. Exempel på hinder är klimatförändringens
negativa effekter på förutsättningarna i Kalmar län, befolkningsminskningen, föråldringen i de gröna
näringarna, sämre konkurrensförutsättningar jämfört med utländska producenter, avsaknad av
yrkesutbildning inom livsmedelsproduktion, bristfälliga politiska beslut, bristfällig forskning, bristfällig
infrastruktur och bristande kommunikation mellan skolor, näringsliv och myndigheter samt ökande
klyftor mellan land och stad.
Genom att fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna för energi- och livsmedelsproduktion
kommer andra områden såsom infrastruktur, service och kompetensutveckling också behöva bli
adresserade i kommande regionala och kommunala planer och åtgärdsprogram. Under workshopen
med representanter från både näringsliv och myndigheter identifierades ett antal möjliga åtgärder
varefter fem prioriterade åtgärder lyftes fram som de viktigaste att genomföra på kort sikt:
1.
2.
3.
4.
5.

Förbättra kompetensförsörjning och samverkan näringsliv-akademi-politik
Förbättra kommunikationer (IT och transporter)
Förenkla regelverk och samordna kontroller
Stimulera entreprenörskap (framförallt bland unga, kvinnor och invandrare)
Utöka forskning och utveckling kring livsmedel, skog och energi

Dessa åtgärder är alla nödvändiga för att både de gröna näringarna och Kalmar län ska få de bästa
förutsättningarna för att uppnå en attraktiv framtid. I en klustersatsning kommer alla fem med men
även om regionen inte beslutar sig för att satsa på kluster behöver ovanstående områden adresseras.
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