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Trender som påverkar de gröna näringarna
LRFs trendanalyser
tittar på vilka skeenden
i samtiden som påverkar företag inom det
gröna näringslivet. Varje
trendanalys innehåller
ett antal frågor direkt
till företagaren, för att
avgöra om trenden är ett
hot eller en möjlighet för
företagaren.
Vi beskriver ett tjugotal
trender som påverkar eller
kan komma att påverka
förutsättningarna för det
gröna näringslivet på kort
eller lång sikt. Trendanalyserna presenteras i form
av en s-kurva, som löper
från tidig tillväxt till mogen
trend.
Individualiserad
kosthållning
Ett exempel på en trend
som påverkar det gröna
näringslivet är individualiserad kosthållning. I spåren av ökad individualism,
hälsomedvetenhet och
utbud har mat och dryck
för många människor
blivit en del av identiteten. Många har en väldigt
bestämd uppfattning om
vad man ska eller inte ska
äta. Bakgrunden kan vara
hälsoskäl som diabetes, religion eller andra moraliska
och etiska skäl. Det går
inte längre att förutsätta att
alla äter allt. Trenden har
tillväxtpotential. Ett ännu
större och mer individualiserat intresse för vad vi
äter kommer att medföra
att efterfrågan på nya
måltidslösningar ökar. Att
kunna producera det som

efterfrågas och bevisa de
efterfrågade egenskaperna
eller kvaliteten blir betydelsefullt i konkurrensen.
Glokalisering
Trenden att vilja vara mer
lokal men samtidigt vara
global ökar. Det kallar
vi för glokalisering och
trenden påverkar de gröna
näringarna. Det finns till
exempel ett ökat intresse för närproducerade
varor, något som det gröna
näringslivet kan dra nytta
av. Trenden påskyndas nu,
men det är inte helt frivilligt utan den tvingas också
fram genom en antiglobalisering i coronas spår.
Politiska miljöåtgärder
Politiska miljöåtgärder

som under 2019 var väldigt
trendigt tvingas år 2020 stå
tillbaka för åtgärder direkt
riktade till att hålla igång
ekonomin. Det visar sig att
”Greta-effekten” inte blev
så stor som man skulle kunna tro. Trenden är dock
under tillväxt och förväntas
stärkas framöver men den
lågkonjunktur som följer av
coronapandemin kan dämpa tillväxttakten till förmån
för ekonomisk tillväxt.
Exempel på trend:
Gig-ekonomin
Allt fler försörjer sig på en
parallell arbetsmarknad till
den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden
från traditionella jobb med
fast anställning till mer
tillfälliga jobb (gig) börjar

få en allt större inverkan
på arbetslivet. Spannet går
från att hämta skräp hos
någon och ta det till återvinningen till avancerad
IT-utveckling. En ny fragmenterad arbetsmarknad
växer fram, vilket i sin tur
kan leda till ökande klyftor
i samhället. Nya typer av
bolag som bygger på gigekonomin kommer att
skapas.
Placering på trendkurvan
Gig-ekonomin är inget nytt
fenomen, men när arbetslösheten nu skjuter i höjden kommer gig-ekonomin
troligtvis att mattas av när
efterfrågan på konsulttjänster minskar. Från att i
högkonjunkturen ha valt
Fortsättn på sidan 3

Trendanalyserna är framtagna av LRFs analysgrupp. Du hittar dem på jordman.nu.
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Nytt index visar konjunkturen i det gröna näringslivet
Konjunkturläget kvartal
3 har försvagats i fyra av
fem branschindex. Försvagningen är tydligast
inom förädling och tjänster. Trots svag nedgång
har trädgårdsnäringen en
fortsatt stark optimistisk
syn på konjunkturen. Skogen är den enda bransch
som vänt uppåt.
Det visar ett nytt näringslivsindex för de gröna näringarna som tagits fram av LRF.
Indexet är en kvartalsvis konjunkturmätare med fokus på
de gröna näringarna.
Grönt näringslivsindex är

en sammanslagning av fem
underindex som representerar branscherna:
• trädgård
• växtodling
• animalier
• skog
• förädling och tjänster
Nedåt för förädling och
tjänster
Konjunkturläget kvartal 3
har försvagats i fyra av de
fem branschindexen. Försvagningen är tydligast inom
förädling och tjänster som
sjönk närmare 9 enheter
sedan den förra mätningen
i kvartal 2 och nu ligger på

Grönt näringslivsindex
Varje kvartal inhämtas konjunkturdata från en panel med
950 företagare, varav 150-200 från varje bransch. Undersökningen genomförs av Ipsos i form av webbenkäter och
telefonintervjuer med telefonuppföljning. Resultatet viktas
både mellan branscherna och inom dess produktionsinriktningar i proportion till omsättningen. Ett indextal över 100
indikerar en förväntad tillväxt medan ett indextal under
100 innebär en förväntad nedgång.

negativa 94,8.
Läget har försvagats tydligt
för entreprenad, som står för
en stor del av omsättningen
inom förädling och tjänster.
Ökande priser och svårigheter att rekrytera personal
har spelat in. Livsmedelsförädlarna, med många
kunder bland storhushåll
och storhushållsgrossister, en
kundgrupp som påverkats
starkt negativt av covid-19,
har också en försvagad syn
på konjunkturen.
Växtodlingen svänger nedåt
Efter en ökande optimism
kring konjunkturen vänder
nu växtodlarnas syn på den
nedåt och landar på svagt
negativa 98,2. Trenden gäller
dock inte vallodlingen som
var mer avvaktande i förra
kvartalet men som sett en
mycket positiv utveckling i
början av kvartal 3.
Nedgången för övriga delar
av växtodlingen (spannmål,
potatis, sockerbetor, proteingrödor och oljeväxter) kan

till stor del förklaras av en
negativ global prisutveckling
som späds på av en allt starkare kronkurs.
Optimism råder inom
trädgårdsnäringen
Jämfört med första kvartalet
2020 steg konjunkturindex
för trädgårdsnäringen kraftigt från 106 till 115 under
kvartal 2. Trädgårdsnäringen
uppvisar fortsatt styrka under
början av kvartal 3, med
index 114. Produktionen har
utvecklats bra under hela
året samtidigt som efterfråge- och lönsamhetssituationen ses som mycket positiv.
Stora skillnader inom
animalieproduktionen
Från att ha varit i princip
oförändrat positiv i kvartal 1
och 2, sjunker animalieindex
till neutrala 100 i början av
kvartal 3. Men konjunkturen
skiljer sig mellan de olika
produktionsinriktningarna.
Grisproducenterna ser mest
positivt på konjunkturen

De gröna näringarna och det gröna näringslivet
Det gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö,
det vill säga primärproduktion och service från gårdsnivå.
Definitionen av det gröna näringslivet inkluderar de gröna
näringarna men även livsmedelsindustri, skogsindustri
samt leverantörer av nyttigheter till de gröna näringarna.

Grönt näringslivsindex ligger i början av kvartal 3 på en relativt
neutral nivå, om än något försvagad jämfört med kvartal 1 och
2 med ett index på 99,4. Intervjuerna genomfördes i början av
kvartal 3, under vecka 29 till och med vecka 32.
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Totalt utgörs de gröna näringarna av cirka 400 000 företag,
varav cirka 320 000 inom skogsföretag och 70 000 inom
jordbruksföretag. Det representeras av 27 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

medan mjölkproducenternas syn på konjunkturen
har försvagats. Överlag ökar
efterfrågan på svenskt kött
till följd av ökad hemkonsumtion under covid-19pandemin och konsumenterna väljer svenskt i butiken.
Skogsbruksindex stiger
Skogen är den enda bransch
som uppvisar en ökad
optimism, indexet ökade
med mer än 8 enheter från
förra kvartalets låga index
89,5 och ligger nu strax
under 100. Skogsbruksindex
indikerar nu således en mer
neutral konjunktur och
utvecklingen gäller för såväl
små som stora skogsägare.
Påverkan av covid-19
Covid-19-pandemin har slagit hårt mot vissa delar av de
gröna näringarna medan andra delar klarat sig förhållandevis bra. På det stora hela
har det svenska lantbruket

Forts från sidan 1
att bli giggare kommer
flera i lågkonjunkturen att
tvingas att bli det. Det genuina intresset för att vara
entreprenör kan komma att
minska när allt fler tvingas
in i gig-ekonomin. Fackliga
åtgärder och behovet av en
tryggad inkomst, i form av

stått pall i krisen, till skillnad
mot många andra sektorer.
Under våren var behovet av säsongspersonal till
vårbruk, skogsplantering och
trädgårdsnäring akut när
gränserna stängdes. Osäkerheten kring hur logistikkedjorna skulle fungera var
också en dominerande fråga
i de flesta produktionsinriktningar. Idag kan vi konstatera att både uttransporter
från gård och tillförsel av
insatsvaror har fungerat på
en tillfredställande nivå med
få sjukdomsfall på gårdsnivå.
Minskat uteätande ledde
till en krisande restaurangnäring. De som har hotelloch restauranger som primära kunder har drabbats hårt.
Det gäller till exempel lokala
matproducenter, vinodlare,
småbryggerier och vattenbruk. Samtidigt ökade
efterfrågan på svenskt när
konsumenten handlade mat
i butik i stället för på restau-

anställning eller a-kassa är
också dämpande faktorer
för den tidigare så självklara
utvecklingen.
Trendens betydelse för det
gröna näringslivet
Trenden ger möjlighet att
lättare köpa tillfällig arbetskraft, både kvalificerad (till

Hallå där Sophie Lind, analysansvarig på LRF. Varför har ni
gjort ett grönt näringslivsindex?
För vi tyckte att det saknades! Målet med Grönt näringslivsindex
är att mäta den rådande konjunkturen i det gröna näringslivet
som helhet, men också att fånga skillnaderna mellan de olika
branscherna inom de gröna näringarna.
Vem kan ha nytta av det?
Alla som är intresserade av konjunkturfrågor och hur utvecklingen ser ut inom näringen. Vi ger ut indexet i samarbete med
Dagens Industri för att nå lite andra målgrupper än de som
traditionellt är intresserade av det gröna näringslivet.
Hur ofta kommer det komma ett grönt näringslivsindex?
Varje kvartal. Nästa kommer publiceras i Dagens Industri i
början av december.

rang. Sommarens semestrar
inom landet bidrog också till
ökad försäljning den senaste
perioden, särskilt i turistområdena.
Hästnäringen upplever
också stärkt konjunktur i
början av kvartal 3. Årets
semestrande i Sverige har
ökat intresset för privatlektioner och turridning som

kompenserar för bortfall
av internationella kunder.
Hästföretag vittnar, tvärtemot vad man befarade förra
kvartalet, om en inhemsk
efterfrågan av deras tjänster
trots covid-19-pandemin.

exempel rådgivning, teknikutveckling etc) och mindre
kvalificerad arbetskraft. Den
har även betydelse för den
gröna entreprenören som
kan sälja sin egen överkapacitet inom och utom
branschen. Med gig-ekonomin följer också en mindre
förutsägbar privatekonomi

och ett potentiellt minskat
utrymme för konsumtion.
Det kan i sin tur slå mot
mervärden och nischprodukter från det gröna
näringslivet.

Sara Stjernholm
sara.stjernholm@lrf.se

Sara Stjernholm
sara.stjernholm@lrf.se
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Från ekonomi i fritt fall till återhämtning
År 2020 kommer gå till
historien som året då en
pandemi vände upp och
ner på hela mänsklighetens tillvaro. Covid-19s
framfart har fått politiker
att fatta beslut som satt
hela världsekonomin i
gungning och som lett
till den värsta globala
recessionen sedan
andra världskriget.
Under första halvan av
2020 har vi fått se världsekonomin i fritt fall, med
negativa tal ner mot dryga
20 procent i vissa europeiska länder under främst
andra kvartalet. Även
svensk BNP föll kraftigt
under andra kvartalet,
med en nedgång på cirka
8 procent jämfört med
kvartalet innan. Vi har fått
se nya typer av rekord var
och varannan dag. Rekordhögt sysselsättningstapp,
rekordstora börsnedgångar, rekordstora finans- och
penningpolitiska stimulanser och rekordsnabba börsuppgångar för att nämna
några.
Alla delkomponenter
har bidragit till nedgången
i BNP. Trots mindre nedstängningar och restriktioner än våra nordiska
grannar har svensk ekonomi inte klarat sig bättre,
utan snarare i paritet med
dem, vilket sannolikt beror
på stora skillnader i

sammansättningen av
ekonomierna.
Tydliga tecken på återhämtning
Trots första halvårets stora
nedgångar är vi redan nu
inne i en återhämtningsfas, som faktiskt inleddes
redan innan sommaren.
Inköpschefsindex för både
industrisektorn och tjänstesektorn bottnade redan
i april, och befinner sig
sedan juni på tillväxtnivå.
Traditionella konjunkturindikatorer kan dock vara
svårtolkade vid den typ av
extremsituationer vi har
bakom oss. Ser vi på hårddata så som industriproduktion och detaljhandelsstatistik är återhämtningen
dock ett faktum. Detaljhandelns försäljning är tillbaka
och förbi de nivåer som var
under förra hösten både i
Sverige, övriga Europa och
USA. Industriproduktionen
har även den återhämtat
sig, men ligger dock fortfarande en bit från förra
årets nivå i både Sverige,
Europa och USA.
Arbetsmarknaden mer
normaliserad
Även arbetsmarknaden har
återhämtat sig. Den svenska
arbetsmarknaden har tack
vare permitteringsmöjligheter klarat sig förhållandevis bra. Arbetslösheten föll
marginellt i augusti samti-
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digt som sysselsättningen
ökade. Antalet varsel har
dessutom kommit ner på
mer normala nivåer. Även
den amerikanska arbetsmarknaden har återhämtat
sig väl. Av cirka 20 miljoner förlorade jobb under
krisens initiala period har
cirka 10 miljoner jobb
skapats igen.
Stimulanspaket till höger
och vänster
Under den här krisen har
vi fått se stimulanspaket
från stater och centralbanker som aldrig tidigare
skådats. Regeringar världen
över har kommit med och
fortsätter att komma med
stödpaket efter stödpaket
för att rädda företag och
hushåll samtidigt som
centralbanker tryckt
enorma mängder pengar
för att lugna det finansiella
systemet.
Presidentvalet i USA en
osäkerhet
I höst äger det amerikanska presidentvalet rum.
Valet ställer på kort sikt
till det då Demokrater
och Republikaner inte
kan komma överens om
nya räddningspaket för
att stötta den ekonomiska
återhämtningen i landet.
De båda presidentkandidaterna har väldigt olika
agendor, med undantag för
en punkt, det vill säga Kina.
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Den amerikanska retoriken
gentemot Kina kommer
alltså att fortsätta även
efter valet oavsett vem som
vinner presidentvalet, vilket
sannolikt kommer fortsätta
att utmana världshandeln.
Skör återhämtning
Under hösten ska även EU
och Storbritannien förhandla fram ett handelsavtal. Ett avtal som i dagsläget upplevs vara långt ifrån
klart, då parterna snarare
verkar stå längre från varandra än någonsin tidigare. Om det handlar om
förhandlingstaktik eller om
de, de facto, står långt ifrån
varandra återstår att se.
Att vi redan nu, mitt i
brinnande pandemi och
efter vårens nedstängningar, kan se ljuset i tunneln
var det ingen som trodde i
våras. Men återhämtningen
är skör och förutsätter att
länder fortsätter hålla
öppet, utan några breda
nedstängningar som vi
hade i våras. Men det förutsätter också att man får
någorlunda kontroll över
virusutvecklingen och den
andra våg som just nu sprider sig, inte minst i södra
Europa.
Anna-Maria Najafi Olsén
anna-maria.najafi@lrf.se

