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Potential för gröna välfärdstjänster dämpas av
instabilitet och låg lönsamhet
Potentialen för grön välfärd i Sverige hämmas
av dels rådande lagstiftning, dels av låg lönsamhet på grund av organisatoriska utmaningar.
Det finns länder i Europa
som kommit längre med
att utnyttja det gröna näringslivet i omsorgs- och
rehabiliteringssyften.
Gröna välfärdstjänster
innebär bland annat att erbjuda rehabiliteringstjänster och meningsfull sysselsättning för människor
med särskilda behov. Den
tydliga dag- och säsongsrytmen och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor
ger en känsla av meningsfullhet för omsorgstagaren.
Samarbetet på gården ger
social träning. Att vistas på
landsbygden ger lugn och
trygghet. Omsorgstagaren
känner sig behövd och får
träna på ansvar. Forskning
kring stress stödjer att det
fysiska välmåendet påverkas
positivt av att rehabilitering
sker med hjälp av lantbruk
och djur.
Spektrum av tjänster
Definitionsmässigt innefattar gröna välfärdstjänster
både så kallad grön omsorg
och grön rehabilitering.
Gården är basen för båda
verksamhetsinriktningarna
och i slutänden finns det
lika många sätt att bedriva
verksamhet som det finns
gårdar. Oftast bedrivs grö-

na välfärdsstjänster som
komplement till annan
gårdsverksamhet. Tjänsterna kan rikta sig till olika
målgrupper som till exempel funktionsvarierade,
äldre och missbrukare.
Med tanke på målgruppen
är det främst offentliga ”köpare” av denna typ av tjänster som kommuner och
landsting. Upphandling
av verksamheten omfattas
därmed av Lagen om offentlig upphandling (LOU
2007: 1091) eller Lagen
om Valfrihetssystem (LOV
2008:962).
Utmaningarna ligger i att
få stabilitet och tillräcklig
ersättning
Det är i kontrakten en stor
del av utmaningarna ligger
för företag inom grön omsorg, enligt en ny rapport,
som författats i samarbete
mellan SLU och Linneúniversitetet: "Att jobba med
hjärtat!" SLU-forskaren
Katarina Pettersson säger:
”Det verkar vara svårt att få
till tillräckligt höga ersättningsnivåer, för att täcka
kostnaderna och tillräcklig
långsiktighet i kontrakten,
för att kunna planera och
utveckla verksamheterna.”
De verksamheter som har
kontrakt med kommuner
för ett visst antal deltagare
på ett visst antal år, i enlighet med LOU, har en
stabilare situation de givna
åren, men en större osäkerhet om tiden efter kon-

traktsperioden. De som har
kontrakt i enlighet med
LOV, det vill säga ett system
där deltagarna själva får
välja vårdgivare, har högre
osäkerhet i verksamhetsplaneringen på kort sikt.
Norge i framkant
I Norge finns ett koncept
som kallas “Inn på tunet”,
där fler aktörer är med och
köper grön omsorg- och
rehabiliteringstjänster till
fler målgrupper än vad
som är vanligt i Sverige.
Det finns också ett centralt
politiskt engagemang i frågan som utrycker sig i att
ministrar har besökt och
uppmärksammat denna typ
av verksamhet. Det centrala
engagemanget kan vara ett
skäl till att det i Norge verkar finnas en större vilja att
ingå avtal med det gröna
näringslivet, säger Katarina
Pettersson. Just Norge och
“Inn på tunet” är något de
kommer att studera närmare i kommande projekt.
Intressanta utvecklingsmöjligheter
En upptäckt i studien
var att grön omsorg är
mindre vanligt i landets
kommuner än forskarna
förväntade sig. Det är ett
ojämnt utbrett fenomen
och ur näringens perspektiv underutnyttjat. De flesta
intervjuade kan och vill ta
emot andra målgrupper
såsom skolelever och äldre
med omsorgsbehov. Att

de flesta företagare som
intervjuats ser möjlighet
att erbjuda sina tjänster till
en bredare del av befolkningen rimmar väl med
den höga framtidstron i
branschen trots relativt låg
lönsamhet. Enligt Grön
Entreprenör, som beskriver
affärsmöjligheter inom de
gröna näringarna, ligger
just grön omsorg betydligt
högre än de flesta andra
produktions- och tjänsteinriktningarna i kategorin
investeringsvilja, vilket är
en parameter som används
för att mäta framtidstro.
De flesta entreprenörer
inom gröna välfärdstjänster
brinner för sin verksamhet
baserat bland annat på
kunskapen om det välgörande i att vistas och jobba
med djur och natur. Detta
yttrar sig bland annat i det
faktum att man bjuder in
omsorgstagare, inte bara
till sin verksamhet utan
också ofta till sitt hem.
Med rådande samhällsutveckling av ökande psykisk
ohälsa och en åldrande
befolkning finns stora
möjligheter till tillväxt för
branschen. Rapporten från
SLU visar att det finns ett
stort intresse och engagemang bland entreprenörer
i Sverige, men att mycket
återstår innan de organisatoriska utmaningarna är
lösta.
Sophie Lind
sophie.lind@lrf.se
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Framtidens 5G-nät skapar möjligheter för lantbruket
Femte generationens
mobilnät (5G) kommer
att introduceras i Sverige under de kommande
åren. Den nya tekniken
med en allt snabbare
och precis uppkoppling,
kan skapa möjligheter
för ett allt mer digitaliserat och automatiserat
lantbruk.
I takt med att en allt större
del av primärproduktionen
sker med digitala system
- att mer data genereras
på gården och att data behöver skickas tillbaka till
lantbrukaren i form av till
exempel beslutsstöd - ställs
nya krav på infrastrukturen.
Därför finns det stora möjligheter med framtidens
5G-nät som kan bidra med
industrimässig uppkoppling. Förhoppningen är att
det ska uppfylla många av
de krav på precision, kapacitet och snabbhet som
kommer av ett allt mer digitaliserat lantbruk.
Snabbare än dagens 4G
5G innebär femte generationens mobilnät, som
på sikt kommer att ersätta
nuvarande 4G. Den största
fördelen beräknas vara
minskad svarstid och högre

kapacitet, vilket innebär att
en större mängd data kan
överföras med en snabbare hastighet. Hur mycket
snabbare 5G kommer vara
än 4G finns det delade meningar om, där vissa uppskattar att det kommer röra
sig om tio gånger snabbare
och andra upp till 1000
gånger snabbare. Sannolikt kommer tekniken och
tilldelning av frekvenser i
nuvarande nät ha en stor
påverkan på hur snabbt 5G
blir i praktiken.
Nuläge och forskning
I Sverige sker idag ett
flertal tester med 5G och
tekniken beräknas lanseras
kommersiellt först nästa år.
Först ut med testverksamhet var KTH tillsammans
med Ericsson och Telia under hösten 2018, där KTH
tillsammans med näringslivet kommer att testa olika
tillämpningar. I mars 2019
invigdes Sveriges första industriella 5G-nät på Volvo
Construction Equipment i
Eskilstuna. Syftet är att testa
fjärrstyrda maskiner och
autonoma lösningar. Inom
lantbruksforskningen har
RISE startat en testbädd för
digitaliserat jordbruk på
Sveriges Lantbruksuniver-

sitet Campus Ultuna i Uppsala. Testen ska inkludera
självkörande jordbruksmaskiner, uppkopplade åkrar
och avancerade dataanalyser. Testbädden planerar
vid ett senare steg att använda sig av 5G och andra
radiotekniker.
Möjligheter för lantbruket
Företag som använder sig
av digitala affärsprocesser,
exempelvis affärssystem, är
i allmänhet mer produktiva
än företag som inte använder dessa tekniker. Digital
intensitet - insamlandet av
information genom digitala
lösningar - i företagandet
spås bli en allt viktigare
konkurrensfaktor i ett dataorienterat marknadslandskap, men också en möjliggörare för en mer hållbar
och transparent produktion. Andelen produktionsutrustning som utför automatiserade arbetsmoment
ökar också, vilket är en stor
möjlighet att minska företagens kostnader och öka
produktiviteten.
Den teknologiska utvecklingen skapar helt nya
förutsättningar för den enskilda lantbrukaren. Under
de senaste åren har digitaliseringen bidragit till att allt

mer jord- och skogsbruksdata genereras och produktionsprocesser optimeras.
Det gäller framförallt när
det kommer till uppkopplade maskiner och redskap.
De sensorer som fångar
och sänder data från gården blir snabbt allt billigare, batterieffektiva, precisa
och effektiva. I ett scenario
där självkörande traktorer
introduceras på marknaden
blir uppkopplingskapaciteten än viktigare. Här kan
framtidens 5G teknik bidra
med att processen sker med
ökad hastighet, kapacitet
och minskad svarstid.
Geografiska utmaningar
Ett flertal kommersiella
aktörer planerar att introducera 5G i storstäderna år
2020, eftersom det är där
den mesta av trafiken finns.
Hur och när tekniken ska
introduceras utanför storstäderna är ännu oklart.
Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) utreder just
nu möjligheten att tilldela
vissa högre frekvensband
genom lokala tillstånd,
med hänvisning att det
finns behov som kanske
inte kommer att uppfyllas
av mobiloperatörerna.
Exempelvis pekar PTS på
att det finns ett behov hos
exempelvis jordbruket och
gruvor. Hur Post- och telestyrelsen väljer att tilldela
framtidens de frekvensband
som behövs för framtidens
mobilnät är därför högst
relevant för introduktionen
av 5G i Sverige. Inte minst
när det gäller etablering av
5G utanför storstäderna.
Cecilia Reje
cecilia.reje@lrf.se
Christian Nordenskjöld
christian.nordenskjold@lrf.se
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Torkan slog ojämnt mellan branscher och regioner
2018 års sommartorka slog
hårt mot det svenska jordbruket med kraftigt minskade skördar och dyrare foder
för animalieproducenterna.
Regionalt resulterade torkan
i fallande produktionsvärden
i nästan alla län. De enda
undantagen är Västerbotten
och Blekinge.

Förändringarna av produktionsvärdena fördelar sig
också ojämnt över landet
med Blekinge och Västerbotten som faktiskt lyckats
öka värdet jämfört med
2017. I Uppsala och Västmanland kom man betydligt
sämre ut. Se Figur 2.
I Blekinge län ökade det
reala produktionsvärdet
mest, med 17 miljoner kroSett till produktionsvolynor eller 2 procent, jämfört
merna var det växtodlingen
med 2017. Ökningen av
som drabbades hårdast
produktionsvärdet beror
2018. Jämfört med 2017
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föll rikets spannmålsskörd
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rer. Torkan gjorde däremot
medan vallskörden föll med
att skördarna blev låga.
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produktionen av kyckling
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kraftigt under 2018. Den
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Jan Lorenzon
av nöt har ökat. Produktiojan.lorenzon@lrf.se
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2017.
Västra Götaland står för
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Fortsatt avmattning i konjunkturen
Den påbörjade konjunkturavmattningen fortsätter globalt, i Europa
och i Sverige. En orsak
är ökad oro kring världshandeln, både genom
eskalerande handelskrig
och Brexit.
Centralbanker tydliggör
global avmattning
Den konjunkturella avmattningen blir alltmer
tydlig, med avmattning
i både USA, Europa och
Kina, vilket även drar med
sig Sverige. Global handel
har, från att ha växa med
ca 4,5 procent i årstakt,
börjat sjunka. Nedgången
är sannolikt ett resultat av
kreditåtstramningar i Kina
och industrinedgång i Tyskland, men även ett resultat
av politiska spänningar så
som handelsoro och Brexit. Centralbankerna är på
helspänn och har tryckt
ner åtstramningsbromsen.
Minskande investeringar
och handelsoro dämpar
tillväxten i USA
Amerikansk ekonomi fortsätter att tuffa på, om än i
något lägre takt. BNP-tillväxten för första kvartalet
var överraskande stark, 3,2
procent. Tillväxten drevs
främst av en ovanligt stark
nettoexport och lageruppbyggnad, vilka bedöms
vara tillfälliga faktorer. För
återstoden av 2019 bedöms
tillväxten dämpas och hamna på knappa 3 procent.
Konjunkturindikatorer
så som inköpschefsindex

för både industrin och
tjänstesektorn har under
året fallit tillbaka och
bidrar till den fortsatta
inbromsningen. Investeringarna i den amerikanska
industrin har dämpats och
förväntas fortsätta i den
riktningen. Sannolikt är
handelsspänningarna med
både Europa och Kina samt
ett högre ränteläge starkt
bidragande faktorer.
Under hösten inleds
presidentvalskampanjen
och vi kan förvänta oss att
president Trump kommer
göra allt i sin makt för att
visa väljarna att USA kommer först. Det innebär att
USAs relationer med omvärlden återigen kan sättas
på prov, inte minst genom
handelsförhandlingar med
Europa och Kina.
Rekordlåg arbetslöshet i USA
Amerikansk sysselsättning
har fortsatt uppvisa styrka
och arbetslösheten är nu
nere på nivåer som inte
skådats sedan 1960-talet.
Framöver förväntas dock
sysselsättningsökningen
dämpas något. Nyanställningsplaner har fallit tillsammans med att antalet
lediga jobb i förhållande
till antalet sysselsatta planat
ut. Detta ger skäl att tro att
privat konsumtion dämpas
framöver. Trots den strama
arbetsmarknaden är inflationstrycket lågt och den
amerikanska centralbanken
ger nu tydliga indikationer
om att man inte kommer
höja räntan kommande år.

Lantbrukskonjunkturen. Denna konjunkturrapport ges ut av Lantbrukarnas Riksförbund och utkommer med några nummer per år tillsammans med Internationella Perspektiv. Den avser att ge en bred översikt
av konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen inom
lantbruket. Underlag hämtas från officiella publikationer.

Tyskland inte längre draglok i Europa
Det senaste året konjunkturindikatorer i Europa
vacklat. Inköpschefsindex
för industrin har legat på
nivåer som inte skådats
sedan 2014, med Tyskland
i botten som uppvisat samma nivåer som när Eurokrisen härjade som mest. Tysk
ekonomi har länge agerat
draglok, men lidit mycket
på grund av situationen
inom bilindustrin, som genomgår stora strukturella
utmaningar, men även som
ett resultat av den svagare
utvecklingen i Asien, USA
och Storbritannien.
Till skillnad från industrin uppvisar inhemsk
efterfråga motståndskraft.
Arbetsmarknaden uppvisar
fortsatt styrka och hushållen fortsätter att vara positiva om framtiden. Hushållens ekonomi har utvecklats väl de senaste åren och
trots en viss försiktighet
gynnas konsumtionen av
låg inflation, låga räntor
och högre löner. Även i
Eurozonen har centralbanken, ECB, beslutat sig för
att avvakta med räntehöjningar och gör nu gällande
att det inte kommer ske
innan mitten av 2020.
Dämpad tillväxt att vänta
även i Sverige
I Sverige har sentimentsindikatorer försvagats brett
under hela året, vilket ger
skäl att tro att tillväxttakten
kommer dämpas under
året. Industriproduktion
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och export väntas sakta
in som ett resultat av en
svagare internationell efterfrågan. Även inhemsk efterfrågan försvagas, främst
på grund av lägre andel
bostadsinvesteringar som i
år förväntas ge ett negativt
bidrag till tillväxten på cirka 0,5 procentenheter.
Trots att vi haft en stark
sysselsättningsutveckling de
senaste åren är hushållen
försiktiga. Sparkvoten ökade till nya rekordnivåer under slutet av 2018 och förväntas ligga kvar där 2019.
Sannolikt bidrog höstens
eskalerande konjunkturoro
till hushållens försiktighet.
Konsumtionen förväntas
dock komma igång igen
givet inkomstökningar som
ett resultat av den starka
sysselsättningen.
Räntehöjningar dröjer och
kronan försvagas
Efter flera inflationsutfall
under Riksbankens prognos valde direktionen i
april att skjuta på kommande räntehöjningar till
mitten av 2020. Det mjuka
räntebeskedet tillsammans
med konjunkturoro och eskalerande handelsdispyter
mellan USA och Kina har
fått kronan att försvagas
ytterligare mot både EUR
och USD. Det finns inte
heller i dagsläget så mycket
som talar för att kronan ska
stärkas, snarare tvärtom.
Anna-Maria Najafi
anna-maria.najafi@lrf.se

