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1. Inledning – vad ville vi och vad kom vi fram till? 
 

1.1. Framtidsbygd – bakgrund 

Framtidsbygd består av fem symposier om mat, måltid och turism, som genomförts i 

Göteborg, Växjö, Östersund, Kristianstad och Stockolm under 2011-2012. Vi har mött nära 

400 aktörer, såväl entreprenörer som personer från det offentliga och från föreningslivet. 

Tillsammans med två tidigare Framtidsbygd har vi sedan 2008 sammanlagt mött och haft 

dialoger med över 700 personer. Vi har också varit engagerade i andra sammankomster. 

 

Ett utkast av denna rapport har sänts ut till Jordbruksverket, Visit Sweden och flera av våra 

inspiratörer.
1
 Vi har haft en verkstad om rapporten hos Jordbruksverket och en dialog med 

Visit Sweden. Vi har lyssnat och tagit till oss. Våra slutsatser och våra förslag till förändringar 

anser vi vara väl förankrade.
2
 Men vi är givetvis tacksamma över att få synpunkter från fler 

över denna rapport. Vi ser den som ett underlag för en konstruktiv fortsatt dialog. 

 

Framtidsbygd 2008 och 2009 arrangerades av Företagarna. Framtidsbygd symposier 2011-

2012 har arrangerats av ”Progrezzum, företagare för hållbar utveckling ekonomisk förening”.
3
  

 

1.2. Framtidsbygds utgångspunkter 

I vår ansökan betonades att vi arbetar utifrån några utgångspunkter, som kommit fram under 

två tidigare Framtidsbygd; nämligen entreprenörskap, underifrånperspektiv, samordning och 

affärsutveckling. 

 

Framtidsbygd arbetar med stöd av Landsbygdsprogrammet och i samverkan med Visionen 

Sverige det nya Matlandet. Det övergripande målet med dessa satsningar är att stimulera 

utveckling med ökad sysselsättning och ökat företagande. Tanken är att dessa satsningar 

främst ska gå till små och medelstora företag. Det är mer arbetstillfällen och fler företag som 

                                                 
1 En av våra inspiratörer skriver följande: Hej, Wow! vilket gediget arbete i detta utkast.... Har ögnat och reflekterat som hastigast... Har 

aldrig  tidigare tagit del av en sån här rapport, riktad till beslutsfattare, blir trött av att försöka ha fokus samtidigt som intrycket är :-Här läs på 
era f-e byråkratijunkies, det här borde vara er bibel!  

Vilket jobb du gör! Hoppas verkligen att berörda läser och tar intryck, vårt samhälle skulle må bra av det, det handlar ju inte blott och bart 

om mat, turism, kvalitet, företagande, avfolkning etc, det handlar om framtid och verklig hållbarhet, som har med kommunikation mellan 
människor att göra...Lite Babels Hus är det allt du beskriver...! 

En annan ger följande kommentar: Nu har jag läst, eller åtminstone skummat, igenom hela rapporten. En gedigen lunta. Och en rejäl salva åt 

vissa håll. 
Mycket bra och noggrant utförd. Dessvärre blir man lite förbannad när man läser hur det kan gå till. Jag blir mer och mer övertygad i min tes 

om alla landsbygdsstöden skall tas bort och alla pengarna skall gå oavkortat till infrastrukturen på landsbygden. Och då inte minst till våra 

kommande problemområden; vatten och avlopp. 
Det kommer ju friställa ett antal personer på myndigheterna men det skapas ju då nya förutsättningar för egen verksamhet på landet. 

Myndigheternas konkurrens med privat verksamhet är en viktig del som verkligen behöver belysas. Många av dessa kurser som anordnas 

med en deltagarkostnad på 500 kr/person inkl lunch och kaffe. Något en privat arrangör aldrig kan konkurrera med. 
Rapporten bör läsas av väldigt många personer både inom offentlig och privat verksamhet och här kommer min, enda, synpunkt: Den är så 

omfattande att jag är rädd att alldeles för få orkar läsa igenom den. En önskan är ett sammandrag som tar upp de väsentligaste delarna i 

rapporten. Samt en innehållsförteckning.    
Ni skickar väl ett ex direkt till Eskil och gärna någon bra journalist.  

Bra jobbat! 
2 Vi har skrivit utförliga protokoll från våra symposier som sänts ut till deltagarna för kommentarer. Vi har därefter infogat kommentarerna i 

våra protokoll Denna rapport tar således även upp erfarenheter från ”Framtidsbygd - Entreprenörskap för kultur- och upplevelsenäringarna på 

landsbygden” år 2008 i Uppsala som hade 180 deltagare och ”Framtidsbygd mat och måltid” år 2009 i Uppsala som hade 130 deltagare. Till 
detta kommer den omfattande rapport om projekt inom mat, måltid och turism som vi presenterade för Jordbruksverket år 2010. Rapporten 

finns på www.urban-laurin.com Vi har också hämtat inspiration från Jordbruksverkets konferenser ”Kreativ Landsbygd” år 2009 och 2011, 

två träffar om det kommande landsbygdsprogrammet (TULPAN) samt vid två Matlandet-konferenser, 2010 och 2011. Vi har också ställt ett 
antal skriftliga frågor till Jordbruksverket respektive Fondsamordningsgruppen. Vi har också medverkat under två TUR-mässor. Många av 

de synpunkter och förslag som förs fram i denna rapport, stämmer väl överens med synpunkter som framkommit under de dialoger 

Jordbruksverket haft inför den kommande programperioden. Se 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/landsbygdsprogrammet/nyttlandsbygdsprogram20142020/dialogo

mnyttlandsbygdsprogram.4.6920cb9813122f26a5e80002622.html,  
3 Vi har samarbetat med Företagarna, främst genom att de informerat om symposierna på sin webb. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/landsbygdsprogrammet/nyttlandsbygdsprogram20142020/dialogomnyttlandsbygdsprogram.4.6920cb9813122f26a5e80002622.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/landsbygdsprogrammet/nyttlandsbygdsprogram20142020/dialogomnyttlandsbygdsprogram.4.6920cb9813122f26a5e80002622.html
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prioriteras. Det har också varit ledande för vårt arbete med Framtidsbygd; att föra fram förslag 

till hur fler arbeten och företag kan skapas. 

 

Entreprenörer och underifrånperspektiv 

För att bli ett internationellt ledande land för mat och måltidsturism, krävs en kraftsamling 

och ett långsiktigt utvecklingsarbete. Grunden bör vara en lokal och regional satsning som 

arbetar med ett underifrånperspektiv, där entreprenörer inom måltid och turism samverkar för 

att utveckla turist- och måltidsprodukter. 

 

Med erfarenhet från två tidigare Framtidsbygd, konstaterade vi i ansökan att det är hög tid att 

sätta engagerade entreprenörer i centrum, istället för att satsa på projekt där det mesta av 

pengarna går till anställdas löner. På så sätt finns utvecklingskraften kvar hos entreprenörerna 

efter det att projektet avslutats. Det var ett tydligt budskap från våra tidigare symposier. 

 

Samordning och långsiktighet 

Vår andra utgångspunkt är att det under det senaste decenniet har satsats omfattande medel på 

att utveckla turismen, maten och måltiden. Projekten har ofta gett små om några långsiktiga 

effekter. Samordning och kunskapsutbyte har ofta saknats. Bland entreprenörerna landet runt 

finns en utbredd projekttrötthet. Därför är aktivt deltagande från entreprenörer en viktig faktor 

för hållbara och långsiktiga framgångar; inte minst för att stimulera engagerade entreprenörer. 

 

Affärsutveckling 

Det största behovet för att uppfylla visionen om Matlandet, handlar om affärsutveckling med 

kund och marknad i fokus. En andra uppgift är att utveckla fler paketerade produkter där mat, 

måltid och turism möts. Affärsmässigheten behöver lyftas fram mer än tidigare. Alltför många 

entreprenörer har problem med sin ekonomiska hållbarhet. 

 

1.3. Jordbruksverkets syn på Framtidsbygd 

Annett Kjellberg och Maria Jansson från Jordbruksverket deltog vid symposiet i Växjö, och 

konstaterade då att verket ser Framtidsbygd som ett forum att vaska fram nytt och där man 

sätter fart på tankeverksamheten. Det är viktigt för verket att lyssna, ta till sig och se hur de 

resurser man har kan användas för att stötta de goda idéer som kommer fram. Det är också 

viktigt att ta till sig av den kritik som kommer fram om Jordbruksverkets och länsstyrelsernas 

samt Leaderområdenas sätt att arbeta,  

 

Kjellberg konstaterade att man har ett stort ansvar för att se till att alla de pengar som finns 

används på ett effektivt sätt som stöttar landsbygdens utveckling. Det är också viktigt för dem 

att stötta entreprenörerna att navigera i det regelverk som finns. Regelverket är förvisso stort, 

men det är också generöst. Ett problem är att många upplever det som svårt.  

 

Maria Jansson sa att vi talar för mycket om problem, men det är ett tråkigt ord. Se det som en 

utvecklingspotential istället. Tydligt är att det har pågått och pågår många projekt. Ofta går de 

in i varandra och riktar sig till samma målgrupp. Det finns en brist på samarbete och 

kunskapsutbyte. Samma misstag upprepas. Frågan är vad man kan göra åt det? 

 

Annett konstaterade att det är otroligt mycket pengar som cirkulerar i Projektsverige och att 

det finns 10 000 tals projekt. ”Det är omöjligt att ha kontroll på allt detta. Förhoppningsvis 

finns det ett samarbete lokalt och regionalt, men även det kan säkert bli bättre. Vi behöver 

växla upp tempot och bättre visa upp allt bra som sker. Vi behöver lyfta fram goda exempel. 

Inte minst är det viktigt att stärka samarbetet mellan projekt, alltifrån lokalt till nationellt. 



9 

 

Länsstyrelserna gör en hel del men kan göra mer. Vi måste bli tydligare på vikten av att 

utbyta kunskaper och erfarenheter. Jordbruksverket har en stor projektdatabas där det finns 

mycket att hämta. Men förslaget från Framtidsbygd i Göteborg att det behövs en mer publik 

och lättöverskådlig portal är intressant. Effektivast vore det givetvis med en portal där man 

kan vara interaktiv, inte minst att dela med sig av sina erfarenheter.” 

 

Annett konstaterade att man är mycket medveten om att rutinerna för rekvisitioner och 

utbetalningar måste förbättras. Man har just genomfört en undersökning om ”nöjd kund 

index”, och man hamnade i botten. Folk är mycket missnöjda. Det här är en viktig fråga. 

Förenklingar behövs. Det måste gå snabbare. Kanske det behövs mer stöd till hur projekt ska 

redovisas. Verket tar denna fråga på högsta allvar och förstår missnöjet. 

 

1.4. Slutsatser från Framtidsbygd 

Vi kan sammanfatta våra slutsatser från våra senaste fem symposier med två begrepp. Det ena 

är öppenhet. Det andra är deltagande.  

 

Öppenhet, ärlighet och tydlighet är ledord från Framtidsbygd. Vår avsikt har varit att skapa en 

öppen dialog som leder utvecklingen framåt och där alla vågar säga vad de tycker. Vår 

ambition är att komma med konkreta och konstruktiva förslag till hur utvecklingsarbetet kan 

förbättras. Vi anser att vi har lyckats med denna ambition. 

 

I denna rapport kombinerar vi kritiska synpunkter med goda förslag, och samtidigt vill vi ha 

goda relationer med dem vi kritiserar. Två citat från deltagare i våra symposier illustrerar att 

vi förhoppningsvis uppnått vad vi ville uppnå. Citaten är: 

”Ni är modiga. Jag trodde aldrig man skulle kunna säga det som sägs på 

Framtidsbygd, och samtidigt ha en bra relation till myndigheterna.”  

”Först blev jag tveksam till Framtidsbygd när Urban ringde. Jag var avvaktande och 

tänkte; ännu ett projekt… Men sen förstod jag ju att ni är öppna, att jag får säga vad 

jag vill. Och bäst av allt är att ni för det vidare.” 

 

Dessa citat ger två budskap. Det ena är att vi inom Framtidsbygd upparbetat ett 

förtroendekapitalt där aktörer litar på att vi lyssnar och vågar föra fram de uppfattningar vi 

möter. Att en av cheferna på Jordbruksverket satt ”på scen” på ett av våra symposier och 

lyssnade till kritik, välkomnade den och gav goda kommentarer, är en illustration till att det 

går att föra fram kritik på ett konstruktivt sätt och att det finns en vilja att lyssna och ta till sig. 

Detta lyssnande uppskattades mycket av deltagarna. 

 

Det andra budskapet är att det hos många finns en känsla av att det inte lönar sig att föra fram 

de åsikter man har, antingen för att ingen lyssnar på dem eller att det kan försämra 

relationerna, exempelvis till anslagsgivande myndigheter. Vi har mött både uppgivenhet och 

rädsla från flera håll. Som vi för fram senare i denna rapport har även vi själva stundtals fått 

en mindre stimulerande känsla i samband med dialoger med vissa handläggare på 

Jordbruksverket, en känsla av att vi är besvärliga istället för konstruktiva. Eftersom vi mött 

sådana åsikter från många och ett flertal gånger, är det viktigt, inte minst från myndigheternas 

sida, att visa att öppenhet, ärlighet och tydlighet är något önskvärt.
4
  

 

Vi förväntar oss därmed att denna rapport tas emot som ett konstruktivt inspel, och inte ses 

som en ”gnällrapport”. Vi säger inte att det vi föreslår är bäst, men vi hoppas att berörda 

aktörer ser det som Framtidsbygd kommit fram till som ett viktigt underlag för en konstruktiv 

                                                 
4 Denna rädsla förs fram även i andra sammanhang. se ex. www.atl.nu/synpunkten/politiker-kom-ur-glasbubblan 
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och framåtriktad dialog. Allt för att gemensamt bidra till än bättre förutsättningar för en ny 

framgångsrik programperiod. 

 

Det finns goda förutsättningar för en bred dialog. Samarbete och underifrånperspektiv var en 

utgångspunkt för oss. Viljan att delta, att engagera sig är stor från många, inte minst från 

företagarna. En slutsats från våra symposier är att det finns oerhört mycket erfarenhet ute i 

bygderna, erfarenhet som det är viktigt att föra fram, lyssna till och dra slutsatser av. Det finns 

mängder med goda förslag till förändringar för att förbättra utvecklingsarbetet med mat, 

måltid och turism, särskilt på landsbygden. Det finns en entusiasm och ett engagemang. Och 

detta stämmer väl överens med de trender man talar om inom modern forskning. Nu är det 

dags att lyssna. Nu är det dags att vara lyhörd. Deltagandeekonomin är här. 

 

1.5. Har vi uppfyllt våra syften? 

Det fanns många syften med Framtidsbygd och vi tycker oss ha uppfyllt de flesta. Vi har 

skapat många möten, lyft fram och skapat dialog om Matlandet och i denna rapport finns 

mängder med konkreta synpunkter och förslag. 

 

Men i ett avseende är vi själva inte nöjda. Vi har lockat för få entreprenörer. Som vid de flesta 

sammankomster har det varit många anställda från myndigheter, organisationer etc. som 

deltagit. Vi hade önskat fler entreprenörer. Vi hade önskat kunna skapa fler möten mellan 

entreprenörer för gemensam affärsutveckling. Men detta resultat var inte oväntat. 

 

I vår ansökan till Jordbruksverket sökte vi medel för att kunna bjuda in ett större antal 

entreprenörer för att dessa skulle dela med sig av sina erfarenheter. Vår tanke var att stå för 

deras kostnader och ge ett mindre arvode. En liten företagare som deltar i en träff som 

Framtidsbygd måste inte bara stå för sina kostnader, utan missar också sina intäkter. Den som 

är anställd har sin inkomst och sina kostnader täckta. Vi ser detta förhållande som en 

huvudorsak till att de flesta konferenser domineras av anställda och inte av företagare.  

 

Jordbruksverket var dock avvisande till vår tanke att kunna ge entreprenörerna rimliga villkor. 

Men vi måste hitta system som gör det möjligt för entreprenörerna att engagera sig på ett 

annat sätt än vad som nu är fallet. Annars kommer denna bild av deltagandet att upprepas. 

Under Matlandskonferensen på Öland hösten 2012 berättade en av våra inspiratörer, Mikael 

Ahlerup, VD vid Astrid Lindgrens Värld att han gått igenom deltagarlistan. Han konstaterade 

att det var väldigt få deltagare som själva möter kunder. Vi ser det som viktigt att ändra detta. 

 

Ett syfte med Framtidsbygd är att ta fram en verktygslåda med praktiskt användbara verktyg, 

för dem som vill utveckla sysselsättning och företagande. Många av de förslag vi lämnar i 

denna rapport har drag av verktyg, men vi vill vara mer konkreta. Vi har en början på en 

verktygslåda, som vi avser arbeta vidare med. Entreprenörskapet är grunden för verktygen. 

 

Vi är entreprenörer. För en entreprenör handlar det om att se vilket behov som finns, att 

identifiera ett problem, för att i nästa steg hitta en lösning som man sedan implementerar. Det 

handlar om att utgå från efterfrågan, att arbeta med ett underifrånperspektiv, att förstå 

behoven. Entreprenörskap för hållbar utveckling är den starkaste kraften för att nå ett hållbart 

samhälle. Detta är en kontrast till synen att det främst är politiker och myndigheter som står 

för lösningen. Men man kan inte kommendera fram en hållbar utveckling, utan det är 

aktörerna på en plats, i en bygd, som skapar hållbar utveckling i praktiken.
5
 

                                                 
5
 Tack Jörgen Andersson, Åre Fjällbete, för dina försök att öppna undertecknads ögon för betydelsen av platsen, för vikten av den lokala 

ekonomin. 
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2. Öppenhet, samverkan och deltagande 
 

Ett ständigt återkommande budskap under Framtidsbygd är att det saknas samordning och 

samverkan mellan alla tusentals projekt. Den åsikten är inte ny. Redan år 2002 genomförde 

Lantbruksdepartementet en serie hearings, där det framkom att det fanns många projekt, men 

att det ofta saknas samordning. Ett intryck var att hjulet tycks uppfinnas gång på gång och att 

erfarenheterna från olika projekt sällan förs vidare. Inte minst upprepas misstagen. 

 

I den översyn som Jordbruks- och Livsmedelsverken gjorde 2005, konstateras att det saknats 

samordning av projekten och att långsiktigheten ofta är dålig. Budskapet är detsamma idag. 

Trots att kritiken om bristande samordning upprepats under minst tio år, möter vi den 

fortfarande.
6
 

 

Det viktigaste budskapet från Framtidsbygd är att lyssna på denna kritik och skapa system för 

öppenhet, transparens, samverkan och deltagande. Om vi inte skapar en samverkan och en 

öppenhet mellan de aktörer som driver projekt, kommer vi inte heller att uppnå den 

utvecklingskraft som är målsättningen med alla satsningar. Och intresset från entreprenörerna 

att delta och påverka är mycket stort. Det ser vi som uppenbart efter alla våra möten.  

 

2.1. Öppenhet, crowdsourcing och deltagandeekonomi 
Såväl från forskning som från praktisk erfarenhet återkommer ett budskap mycket tydligt. Det 

är öppenhet, öppna system, transparens, informationssymmetri, samverkan, deltagande; en 

kultur där man delar med sig och har stor öppenhet som är framgångsrik i dag. De som 

utvecklar strategier för att lyssna, skapa nätverk och inbjuda till påverkan, oberoende av om 

det är myndigheter eller företag, förstår snabbt fördelarna med den nya öppenhet som ”open 

source” står för.
7
  

 

Ofta finns det dock en kraft som går emot att tydliggöra och utnyttja de kunskaper som redan 

finns. Det är också den erfarenhet som finns från många av projekten om mat, måltid och 

turism under de senaste decennierna. De flesta börjar om från början. Därmed går man miste 

om erfarenheter och kunskaper som är en grund för snabba och effektiva innovationer.
8
 

 

Viktiga dialoger sker i slutna rum 

Vi står nu mitt i en period där det pågående Landsbygdsprogrammet är på väg att avslutas, 

samtidigt som ett nytt program arbetas fram. Just nu är det extra viktigt med öppna dialoger, 

såväl om erfarenheter från den period som gått som förslag till förändringar i det kommande 

programmet. Tyvärr sker en stor del av dessa viktiga dialoger i mer eller mindre slutna rum. 

 

Det är inte bara innehållet i programmet som diskuteras utan även hur det ska administreras. 

Särskilt intensiv tycks debatten vara om vilka roller Leaderområdena, länsstyrelserna 

respektive Jordbruksverket ska spela. En del vill ge mer resurser och beslutanderätt till 

Leaderområdena, medan andra är mycket kritiska till den roll Leader spelar. En del vill få en 

närmare direktrelation mellan Leaderområden och Jordbruksverket, medan andra vill ha kvar 

länsstyrelserna som en första instans. 

                                                 
6 Se även Laurins studie från 2010. Detta budskap är också tydligt från de träffar Jordbruksverket haft kring det kommande programmet 

(TULPAN).  
7Se översikt i Rotman The Magazine of the Rotman School of Management, Winter 2012. 

8 Levinthal, Daniel, A. March James G. The Myopia of Learning, Strategic Management Journal Vol 14 95-112 (1993).  
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Vi har mött personer på hög nivå inom denna förvaltningsstruktur som talar i termer av att det 

pågår en maktkamp. Vi har mött påståenden om att maktmedels som kontroll och revision 

används för att stärka den egna myndighetens position. Vi har ingen anledning att uttala oss 

om dessa påståenden, mer än på ett sätt. 

 

Det är inte bra att en så viktig dialog sker i slutna rum. Det är inte bra att allvarliga och 

kritiska påståenden om vad som pågår stannar i de slutna rummen. Ingen aktör vinner på det. 

Såväl av effektivitetsskäl som demokratiska skäl är det viktigt att lyfta fram dessa frågor till 

en öppen dialog. Det gäller allt från det sakliga innehållet i kommande program och strategier, 

som till vilken roll leadermetoden ska spela i framtiden samt hur de formella relationerna ska 

se ut mellan Leaderområden, länsstyrelser och Jordbruksverket. Länsstyrelsernas kommande 

strategier är inte minst viktiga att utveckla i en öppen dialog. 

 

Crowdsourcing och öppen innovation 

Öppen innovation, crowdsourcing och öppna system är begrepp som används allt flitigare. 

Det innebär man skapar system för att samarbeta med personer utanför det egna företaget, den 

egna organisationen. Det kan vara kunder, återförsäljare men även konkurrenter och den 

allmänhet som inte är kunder men i alla fall kan vara intresserade av att delta. Myndigheterna 

har på motsvarande sätt goda möjligheter till konstruktiva dialoger med sina ”kunder”, de 

skattebetalare som är deras uppdragsgivare. Kunskaperna och de goda idéerna är i dag sprida 

världen runt och med hjälp av webben kan man lätt få kontakt med innovativa människor. 

 

I dag är det inte konkurrenskraftigt att bara förlita sig till sina egna forsknings- och 

utvecklingsavdelningar, utan det är effektivare och billigare att också hämta kraften från 

massan där ute, crowdsourcing. Med hjälp av webben finns system där det är öppet för alla att 

bidra. Dessa öppna system drar till sig de som är mest lämpade att utföra uppgifterna, lösa 

komplexa problem och bidra med de mest relevanta och nytänkande idéerna. 

 

Öppen innovation handlar om att skapa ett medvetet in- och utflöde från ett företag eller en 

myndighet, och att systematiskt uppmuntra innovationer inte bara inom den egna 

organisationen utan även utanför. Det handlar om att bjuda in många aktörer, stora som små, 

och låta dem få en plats i innovationsprocesserna. Det blir allt viktigare att utnyttja den 

kunskap och kompetens som finns utanför den egna verksamheten. Och det är en viktig 

utmaning även för myndigheter som Jordbruksverket och Länsstyrelserna. Leaderområdena 

har kanske särskilt goda förutsättningar att stimulera en lokal crowdsourcing. 

 

Regeringen ser denna nya öppenhet som viktigt, och har gett VINNOVA uppdraget att arbeta 

med programmet Öppen innovation, för att uppmärksamma och stimulera till öppna och 

transparenta innovationsprocesser inom offentlig sektor, näringsliv och bland 

konsumenter/användare. Öppna processer utmärks av att de ofta är kollaborativa och 

behovsnära. Ett syfte är att göra fler datakällor tillgängliga och lätta att använda.  

 

Förhoppningen är att större öppenhet förväntas leda till bättre förutsättningar att skapa 

innovationer. Men VINNOVA slår fast att öppna data har inget egenvärde om de inte kommer 

till användning. Det är inte heller säkert att den egna organisationen är bäst på att skapa 

användarvänliga lösningar. Det kan andra ofta göra bättre. Det viktiga är att datakällorna är 

öppna och görs tillgängliga för andra. 

 

Olika Wikis som Wikipedia och Wikileak är typexempel på denna öppenhet och 

crowdsourcing. Under Framtidsbygd i Växjö fördes det fram ett förslag om att skapa ett 



13 

 

Matlandets egen Wiki, en samlingsplats för olika aktörer och projekt, för kunskapsutbyte och 

samverkan. För att nå full effekt vore det effektivaste att samla inta bara maten utan turismen 

och övriga delar av de kulturella och kreativa näringarna. Det förslaget ser vi som mycket 

fruktbart.  

 

Regeringen har slagit fast tre centrala värden i sin e-förvaltningsstrategi, nämligen enkelhet, 

öppenhet och innovationskraft. Dessa värden är precis de som efterfrågats gång på gång under 

Framtidsbygd. Näringsdepartementets satsning på ”www.öppnadata.se” bör vara en 

användbar plattform för den större öppenhet vi föreslår.  

 

Deltagandeekonomin 

I snart 15 år har vi talat om att vi är inne i en upplevelseekonomi och om upplevelseturism. 

Under senare år har många talat om transformationsekonomi och transformationsturism. Det 

innebär att kunden inte bara vill uppleva något utan även utvecklas eller bli en bättre 

människa. I Matlandets kommunikationsplattform talar man om utvecklingen ”från 

upplevelse till transformation”.  

 

Men utvecklingen har tagit ytterligare ett steg och nu menar forskare att vi är mitt inne i 

”participation economy”, deltagandeekonomin. Det innebär att kunden inte bara vill 

utvecklas, utan också delta, vara med och påverka, känna att man bidrar med något positivt 

inte minst för hållbarheten.
9
 

 

Dagens stora frågor som att hantera klimatfrågan, hot om brist på energi och mat, utmaningen 

med allt fler äldre, lokal ekonomisk utveckling etc., kräver ett massdeltagande för att kunna 

lösas. Lösningar av dessa stora globala problem kan inte komma som dekret ovanifrån, utan 

det krävs ett engagemang underifrån för att komma framåt. Och det är på den lokala platsen 

som arbetet med hållbarhet börjar. 

 

Intresset för att delta och engagera sig, att inte tas om hand utan att aktivera sig och driva 

utvecklingen själv och i samverkan med andra, har visat sig vara stort under Framtidsbygd. 

Och det gäller inte bara entreprenörerna utan även den ideella sektorn. Inte minst kampanjen 

Volontärlöftet visar tydligt att många människor vill delta, vill vara engagerade.
10

 Ny 

forskning visar att intresset är stort för att engagera sig för positiv utveckling. Däremot 

minskar intresset för nej-rörelserna. I dag vill man engagera sig i ja-rörelser.
11

 

 

Som sagt använder allt fler företag sig av crowdsourcing för att tillsammans med kunderna 

och andra utveckla produkter och varumärken. Men det är bara början. System för deltagande 

kommer snart att vara minst lika vanliga som byråkratiska system har varit. Många menar att 

den revolution som Web 2.0 innebär är lika viktig som en kraft för ökad produktivitet som en 

gång automationen var.  

 

Grunden för Web 2.0 är att användarna har stor tillgång till interaktivitet och samarbete. Inte 

minst de verktyg som sociala media erbjuder skapar helt nya förutsättningar för kreativitet, 

innovativitet och produktivitet. För många av dagens framgångsrika företag är just stor 

öppenhet, samverkan och uppmuntran till deltagande och engagemang, inte bara från 

                                                 
9 Se Cottan, Mary (2012) “The Era of the Participatory System” I Rotman Magazine Spring. Hela detta nummer är mycket givande för den 

som vill läsa om dessa frågor. 
10 www.dagenssamhalle.se/debatt/saekra-finansieringen-av-den-ideella-sektorns-infrastruktur-3357 
11 Roosvald, Ulf (2012) ”Om det härliga, men stundtals tvivelaktiga och dessutom irrationella i att säga det lilla ordet: NEJ!” Filter Nr 28, 

oktober & november, 
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medarbetare utan även från kunder och alla intresserade en självklarhet. Deltagandeekonomin 

utvecklas snabbt och för med sig stora möjligheter även för det offentliga. 

 

Deltagandeekonomin karakteriseras av ökad samverkan, kunskapsutbyte, välkomnande av 

dem som tänker annorlunda, en kultur av tillit och förtroende, där man ser kollektivets 

intelligens som kraften för innovationer och ökad produktivitet. Ett viktigt inslag är integrativ 

eller holistisk management, som inte bara präglas av öppenhet utan även av att belöna lärande 

och lära sig av misstag, stimulera till dialoger med dem som tänker på annat sätt och kan se 

helheten samt våga lyssna på sin intuition och blanda teoretiska kunskaper med praktisk 

erfarenhet. 

 

Ett tydligt exempel på detta fenomen har vi med aktionen ”Mjölk är tjockare än vatten” som 

har sitt ursprung i Åre Fjällbete. Kunderna erbjuds betala en krona mer per liter mjölk på flera 

ICA-butiker, och pengarna går direkt till bönderna. Försäljningen av denna mjölk har ökat 

kraftigt och aktionen har spridit sig i hela Jämtland och till andra län landet runt. 

 

Tidningen Land lyfter fram aktionen som en av de aktiviteter som gjort störst avtryck under 

2012. Tidningen konstaterar att detta är ett ”exempel på hur kreativitet och kanal kan vara 

viktigare än titel. Förmodligen får vi se mer av detta framöver. För många gånger kan också 

den som står utanför organisationsstrukturer agera snabbare och friare och med större 

möjligheter att ta ut svängarna.”
12

 

 

Aktionen med bas i Åre har tydligt visat att när konsumenten får en direkt relation till 

producenten, finns det en vilja att betala mer. Bättre illustration till deltagandeekonomins 

fenomen kan knappast fås.  

 

En annan illustration är den snabbt växande rörelsen ”Missing People” som bl.a. hjälper 

polisen att hitta saknade människor. Redan under sitt första verksamhetsår 2012 har man fått 

många medlemmar och hjälpt polisen att lösa flera mycket uppmärksammade fall. 

 

Ett ytterligare exempel är e-handelsföretaget ”Humble eBook Bundle” där kunderna får välja 

vilket pris de vill betala för boken och hur stor del av priset som ska gå till författaren 

respektive till välgörenhet. Under oktober 2012 blev denna satsning en succé och snittpriset 

på böckerna blev rekordhöga $14.
13

 När kunden erbjuds att påverka pris och vart pengarna 

går, så är man beredd att betala. 

 

Exemplet TULPAN 

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till 

nytt landsbygdsprogram 2014-2020 och arbetet har gjorts i ett projekt som kallas Tulpan. 

Tulpan har bjudit in till olika dialoger, främst genom Landsbygdsnätverkets kanaler. Man har 

konstaterat att ”för att få ett bra program behöver vi många bra idéer. Därför kan din 

organisation vara med och föreslå hur vi ska utforma det nya landsbygdsprogrammet. Vi vill 

ha en dialog om frågor där vi behöver era förslag och tankar.”
14

 

 

Arbetsgruppen har utarbetat två rapporter, ett omfattande tekniskt underlag och ett förslag till 

förenklat landsbygdsprogram, som skickats in till regeringen. Jordbruksverket och 

Skogsstyrelsen har också utarbetat förslag till mål i det nya landsbygdsprogrammet. Detta 

                                                 
12  Taubert, Johan (2012) „Kreativiteten gör avtryck i alla kanaler” Land Lantbruk nr 52 21 december s. 10. 
13 www.humblebundle.com/ 
14 http://www.jordbruksverket.se/download/18.e01569712f24e2ca09800011130/Nyhetsbrev+1.pdf 
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material finns att ladda ned från Jordbruksverkets webb. Där finns också information om hur 

dialogen med andra aktörer har förts under arbetet. Man har främst samarbetat med 

Landsbygdsnätverket.
15

 

 

Leaders samverkansgrupp har varit engagerad i att lämna synpunkter. Man har också haft en 

Facebookgrupp ”Landsbygdsprogram 2014-2020” med 319 ”likes” när detta skrivs. En del 

dialoger har förts inom denna grupp. Drygt 30 aktörer har lämnat skriftliga förslag och 

synpunkter. En sammanfattning har gjorts av dessa synpunkter. Vidare har 36 tankesmedjor 

hållits på telefon och resultatet av dessa finns presenterat. 

 

TULPAN har också haft en dialogträff med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper och en 

dialogträff när Landsbygdsnätverket hade sin stora dialogträff och Landsbygdsgala. Underlag 

till och resultat från dessa träffar finns på webben. Således har det funnits ett betydande mått 

av öppenhet och dialog i arbetet. Webben har till viss del använts. 

 

Vi deltog från Framtidsbygd i dialogträffarna. En kritik som fördes fram under dessa var att 

diskussionen huvudsakligen utgick från relativt färdiga förslag. Det fanns inte riktigt plats att 

ta ett så kallat helikopterperspektiv och tänka utanför ramarna/boxarna. Dialogen blev på detta 

sätt relativt styrd. Att flera var kritiska mot att dialogerna blev alltför styrda framgår av 

materialet särskilt från den stora dialogträffen under Landsbygdsnätverkets nätverksträff. 

 

Leaders samverkansgrupp har önskat få ta del av remissvar från exempelvis Länsstyrelserna, 

men detta material är inte offentligt. Det är förvisso inte ovanligt att en myndighet inte lämnar 

ut arbetsmaterial, men vill man ha en öppen dialog så torde det vara mycket fruktbart att få en 

diskussion om vad Länsstyrelserna anser. Detta särskilt eftersom det tydligen är mycket stora 

skillnader i vad de olika Länsstyrelserna anser. 

 

Sådan kritik fördes också fram under ett av symposierna Framtidsbygd, när en representant 

från en länsstyrelse sa att ”Jordbruksverket har en grupp som arbetar med det kommande 

programmet, den s.k. Tulpangruppen. Hur tänker tulpangruppen? Funderar de verkligen 

förutsättningslöst för att skapa något nytt eller putsar de bara på det som finns? Gör det 

tankeexperimentet att skapa en helt ny modell? Tyvärr tyder mycket på att de mest putsar på 

systemet och lyssnar alldeles för lite vad folk säger.” 

 

Det är möjligt att det finns fog för denna kritik. I sin omfattande tekniska rapport konstaterar 

TULPAN nämligen att ”utgångspunkten har varit att åtgärderna i nästa landsbygdsprogram i 

stort ska likna de i nuvarande program för att de som ska söka ska känna igen sig. Vi har dock 

gjort förändringar som är både positiva och nödvändiga.”
16

 Ambitionerna att tänka utanför 

boxarna, att testa helt nya alternativ och angreppssätt, synes ha varit mer begränsade. 

 

Under Landsbygdsdepartementets Landsbygdsforum gjorde en av representanterna från 

Landsbygdsnätverket en jämförelse mellan Finland och Sverige med arbetet inför den 

kommande programperioden. I Finland har man valt en annan strategi. Där har regeringen 

uppmanat alla Leaderområden att komma in med förslag om hur strategierna bör set ut under 

den kommande programperioden. Medan man i Finland valt att lyssna underifrån för att 

därefter bygga en nationell strategi, har Sverige i huvudsak valt att arbeta uppifrån för att 

sedan ha dialog med andra. 

                                                 
15http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/mojligheterpalandsbygden/landsbygdsprogrammet/nyttlandsbygdsprogram20142020/dialog
omnyttlandsbygdsprogram.4.6920cb9813122f26a5e80002622.html 
16 Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-220. (2012). Finns att hämta på 

http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.htm?category=RA1A&item=RA12:15#iiRA12:15 

http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.htm?category=RA1A&item=RA12:15#iiRA12:15
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Ökade krav på Jordbruksverket och Länsstyrelserna 

Det är givetvis viktigt med ökad öppenhet och transparens för alla myndigheter, men det finns 

anledning att ställa extra krav på Jordbruksverket och Länsstyrelserna. Det finns skäl att häva 

att dessa arbetar med mer slutna system än andra aktörer. ESF och ERUF arbetar med 

partnerskap med förtroendevalda personer från olika sektorer. Dessa partnerskap fattar beslut 

om projekt och för också ofta en dialog med projekt inför beslut. Fallet är detsamma med 

Leader där det förtroendevalda LAG spelar en avgörande roll. 

 

Besluten hos Jordbruksverket och Länsstyrelserna fattas däremot i all huvudsak av tjänstemän 

i jämförelsevis slutna system. Öppenheten och möjligheterna till dialog hos dessa 

myndigheter är långt ifrån lika stora som hos de andra aktörerna. 

 

Exempel på engagemang utifrån 

Som goda förebilder väljer vi två exempel där man inom det offentliga stimulerar till 

öppenhet och engagemang utifrån. 

 

Twitterkonto 

Svenska institutet och Visit Sweden har blivit internationellt omtalat för Curators of Sweden 

där vanliga svenskar får ta över Sveriges officiella twitterkonto @sweden en vecka i taget. 

Syftet är att ge en öppen, äkta, nytänkande och omtänksam bild av det samtida Sverige. 

Tanken är att genom att låta olika personer bidra med varsin pusselbit av Sverige så skapas en 

dialog med internationella målgrupper. Satsningen har fåt enorm uppmärksamhet, tilldelats 

Guldägg och har många följare. Internationell press har skrivit flitigt och har imponerats över 

att även kontroversiella inlägg tillåts. Dialogen med kunderna är intensiv.
 17

 

 

ETOUR 

Turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund är ett annat exempel på där man söker efter 

engagemang utifrån. Nyligen gick Institutschefen Bo Svensson ut med följande budskap. 

”Vem behöver kunskap om turism? Det kanske verkar vårdslöst att ställa en sådan fråga, men 

vi gör verkligen det. Det handlar om högre utbildning, universitetsutbildning med inriktning 

turism. Vi frågar oss vad studenterna behöver kunna för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. 

Och inte minst, var i besöksnäringen behövs universitetsutbildad personal? Och vad ska de 

kunna?¨ 

 

Ni kanske tycker vi som hållit på så länge borde veta. Men tiderna förändras. Besöksnäringen 

är inte densamma. Arbetsmarknadens behov förändras. Studenternas målsättningar och 

intresse förändras. Vårt utbildningsarbete bedrivs med underrubriken ’Från ansökan till 

anställning’. Det handlar om processen från antagning till utbildning och till en anställning 

där de förvärvade kunskaperna skapar möjligheter både för den nyanställde och för den nya 

arbetsplatsen. Kanske har ni reflektioner kring universitetsutbildning för besöksnäringen, vi 

tar gärna emot synpunkter i den här frågan, skriv till oss!” 

 

  

                                                 
17 Se ex. www.nytimes.com/2012/06/11/world/europe/many-voices-of-sweden-via-twitter.html?_r=4 
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Mer öppenhet behövs 

Framtidsbygd ser en stark kraft i de allt mer utvecklade metoderna kring crowdsourcing och 

öppenhet. Betydligt starkare inslag av öppenhet behövs. Framtidsbygd förslår: 

 att crowdsourcing och öppen innovation i större utsträckning präglar de frågor som vi 

lyfter i denna rapport. Det behövs mer av öppenhet och mindre av slutna rum. 

 att Jordbruksverket i högre grad stimulerar till deltagande och engagemang från 

personer som finns utanför den egna myndigheten. 

 att Jordbruksverket tillsammans med övriga aktörer inom områdena mat, måltid och 

turism, gör en större satsning på öppen innovation, möjligen med ett Matlandets 

Wikipedia som ett av verktygen. Detta bör ske i samverkan med regeringens nya 

satsning på öppna data. 

 att även näringslivet och ideella aktörer stimuleras till att använda sig av öppna 

system, exempelvis i samband med beslut om projektstöd och andra stöd 

 att Jordbruksverket framledes inte bara använder öppna arbetsmetoder utan även 

skapar större frihet i dialogen, att man stimulerar till nya och förutsättningslösa 

tankar. 

 att Landsbygdsdepartementet jämför de svenska och finländska modellerna för att ta 

fram förslag till nytt program, med främsta syfte att se om det finns något att lära sig 

av det finska sättet att lägga upp arbetet. 

 att näringslivet, den ideella sektorn samt regeringen och den offentliga sektorns olika 

delar följer utvecklingen med deltagandekonomin, för att tillgodogöra sig de 

möjligheter den erbjuder. 

 att kraven på ökad öppenhet och transparens ska vara extra tydliga för 

Jordbruksverket och Länsstyrelserna. Tack vare sina partnerskap finns en viss 

transparens inom ERUF, EFS och Leader.  

 

2.2. Utgå från existerande kunskaper 

För en forskare är det självklart att man gör en rejäl undersökning av vad som tidigare har 

gjorts. Bildlikt brukar man säga att man alltid ska stå på tidigare forsknings axlar, och förhålla 

sig till existerande kunskaper. Denna syn saknas ofta i projektvärlden. Förvisso finns det krav 

på att projekt ska sprida sina resultat, men det finns inte ett motsvarande krav på att de som 

söker projekt ska sätta sig in i vad som tidigare har gjorts, att lära sig av andras erfarenheter. 

 

Liksom det är självklart för en forskare att ta reda på vilka tidigare studier som gjorts, borde 

det ställas högre krav på att projekt gör en omvärldsanalys och tar reda på vad som tidigare 

gjorts, vilka erfarenheter och kunskaper som finns. På så sätt kan risken av att hjulet uppfinns 

gång på gång och misstagen upprepas minimeras. 

 

Det borde vara naturligt med ett krav att projektansökningar gör en bakgrundsanalys där man 

redogör för erfarenheter från tidigare relevanta projekt, och visar hur man för utvecklingen 

framåt, kommer med något nytt och hur man använder sig av tidigare kunskaper och 

erfarenheter. 

 

Kunskapsutbyte  

Det talas mycket om kompetensutveckling och kompetensöverföring, men vad som behövs är 

ett ökat kompetensutbyte. Återigen ett citat från Framtidsbygd. ”Det finns så många som talar 

om för oss entreprenörer vad vi ska göra. Nu är det hög tid att sätta fokus på vad vi vill. 

Lyssna på oss och mästra oss inte.” 
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Entreprenörerna är kunniga och det behövs mer av dialog än ensidigt överförande, monolog. 

Det är viktigt att utgå från entreprenörernas behov. I dag upplever många att det kommer 

projekt efter projekt som ska överföra kunskaper, utan att man först tagit reda på vilka behov 

som finns.  

 

Det är hög tid att byta ut begrepp som kompetensutveckling och kompetensöverföring mot 

kompetensutbyte. Många entreprenörer har en gedigen kompetens och har mycket att lära 

andra. En betoning på dialog och utbyte av kunskaper och erfarenheter är fruktbart, istället för 

den enkelriktade kommunikation begrepp som överföring och utveckling antyder. 

 

Samtidigt måste man erkänna att alla inte är intresserade av förändring och utveckling. Och 

när man möter motsträviga personer är det extra viktigt med en dialog. Återigen ett citat. ”För 

många är en förändring ett helvete. Vi är rädda för hot mot den ordning vi har kontroll över. 

Vi sitter på ett urberg, och förändring tar tid. Ingen ska tala om för mig vad som gäller; det 

säger många. Och för att lyckas måste vi lyssna till och förstå även dessa.” 

 

Två exempel 

Vi ger två exempel på hur projekt skulle kunna vinna på att i större utsträckning ta del av 

tidigare kunskaper. 

 

Matlandshistorik 

1999-2001 genomfördes projektet ”Den goda resan” som var ett samarbete mellan ETOUR 

och Restauranghögskolan i Grythyttan. Det var första gången som måltiden lyftes fram som 

en röd tråd för turismen, och det var Inlandsbanan som var objekt för studien. En mycket 

lärorik rapport finns, där en turistforskare, en retoriker, en etnolog samt en kock/måltidsvetare 

ger sina perspektiv på en fråga som är central för Matlandet. ETOUR utvecklade därefter en 

webbkurs i måltidsturism. 

 

Under 2004 publicerade dåvarande Turistdelegationen två rapporter om måltid och turism. 

Våren 2004 genomförde dåvarande Inlandsdelegationen en serie seminarier om måltid och 

turism med entreprenörer från Dalarna till Norrbotten. Det var en stark samsyn kring att 

måltiden måste lyftas fram tydligare som en del av turismen, både som symbol och 

upplevelse. Två alternativ till att få fart på utvecklingen lyftes fram; att stimulera till ett 

initiativ från stora nationella aktörer eller att stimulera ett initiativ underifrån med många 

entreprenörer. Det var stor entusiasm om det senare alternativet men Inlandsdelegationen 

lades ned och förslaget rann ut i sanden. 

 

NUTEK satsade mycket på måltidsturism 2006 och framåt. Som en del av denna satsning 

lanserades rapporten ”Den svenska turistmåltiden” som publicerades av det nya 

Tillväxtverket. NUTEK genomförde ett omfattande arbete om visionstänkande kring mat, 

måltid och turism åren 2003-2009. Bland annat genomfördes flera seminarier och en stor 

konferens i samband med Ölands skördefest 2008, vilket resulterade i dokument med visioner 

och strategier om hur ett fortsatt arbete kunde läggas upp. Det stora förarbete som bland andra 

ETOUR och NUTEK, sedermera Tillväxtverket gjorde, kunde ha varit en intressant bakgrund 

för Matlandet.  
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Husmansbord och Matverk 

Husmansbord är ett projekt som haft Svenskt Sigill som samarbetspartner och har sedan 

december 2009 delat ut regionala utmärkelser. Man har arbetat med konceptet jakten på den 

bästa landskapsmaten. Tjugofem Husmansbordsdiplomerade matprodukter och 

livsmedelsproducenter har utnämnts till Sveriges bästa landskapsmat 2011. Man har arbetat 

mycket för att få en samverkan mellan mathantverkare och livsmedelsindustri. Husmansbord 

har också deltagit i internationella aktiviteter, som Paris Cookbook Fair. LRF-bolaget 

Ansökan för en fortsättning avslogs av Jordbruksverket 2012. Husmansbord fortsätter dock 

utan offentligt stöd som ett eget varumärke. 

 

Ett nytt projekt är Gastronomiska Samtal, som arbetar med att stimulera samtal kring 

gastronomiska uttryck och verksamheter i ett brett perspektiv – såväl praktiska och vardagliga 

som övergripande och experimentella. Aktiviteter som på ett kraftfullt sätt bidrar till en 

modern och initiativrik svensk gastronomi som vilar på en medvetenhet om det historiska 

arvet och en stolthet över inhemska smaker, råvaror och lokala traditioner. Målet är att göra 

det svenska köket långsiktigt intressant och en tillgång för hela den svenska matbranschen.” 

 

Ett inslag i projektet är Gastronomiska Matverk som är en ”produktutvecklingstävling som 

skapar moderna livsmedelsprodukter med rötter i lokala traditioner och råvaror. Bakom 

bidragen finns lag med råvaruproducent, matlagare och förädlare från alla Sveriges landskap.” 

Tävlingen har blivit mycket uppskattad och uppmärksammad. Den har engagerat många in 

mat och måltid landet runt. Många goda idéer har utvecklats och en nationell final sker under 

början av 2013. 

 

Den 24-25 januari arrangerar projektet Gastronomiskt Forum, där några hundratal personer 

med framträdande roller och uppgifter inom den svenska matbranschen träffas under ett par 

dagar för en öppen dialog under fria kreativa former kring ett givet tema. Träffen presenteras 

som en unik möjlighet för alla inbjudna att både vara med och driva utvecklingen av det 

svenska köket och hämta inspiration för den egna verksamheten. enligt projektledaren Hans 

Naess så är syftet att samla personer i bygderna som arbetar med mat i praktiken. De flesta 

konferenser domineras av anställda från myndigheter och organisationer eller driver projekt 

om mat. Denna gång vill man samla praktikerna och föra fria dialoger utan en agenda på 

förhand. Därför är inte heller projekt som Husmansbord eller Framtidsbygd inbjudna att delta. 

 

Det finns många gemensamma nämnare mellan Husmansbord och Gastronomiska Matverk. 

Framtidsbygd har frågat Jordbruksverket om samverkan sker och svaret är att ”initiativtagare 

Hans Naess känner väl till Husmansbord. Vet också att det har förts dialog om samverkan 

men är osäker på i vilken utsträckning det har blivit verklighet.” Projektledaren för 

Husmansbord har dock meddelat att det inte förekommit en dialog eller utbyte av kunskaper 

mellan projekten. Projektledaren för Gastronomiska samtal har också meddelat oss att någon 

samverkan inte har varit på tal, och förvånas över påståendet från Jordbruksverket. 

 

Detta exempel är intressant att analysera över. För det första ser vi det som uppenbart att det 

nya projektet haft mycket att lära från Husmansbord men också från Framtidsbygd. Det är ett 

bra exempel på hur ett nytt projekt skulle kunna utgå från tidigare erfarenheter och föra dem 

vidare. För det andra är det intressant att fundera över vem som har ansvar för att stimulera till 

denna samverkan. Gastronomiska Samtal har valt att utveckla en egen modell för samtal och 

har inte samverkan med andra projekt som en del i sitt syfte, varför det heller inte varit 

naturligt att söka sådan samverkan. Samtidigt tycks det som att Jordbruksverket tagit för givet 

att ett utbyte av kunskaper skett mellan projekten.  
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Även om Gastronomiskt Forum ska ske i en öppen dialog utan förutbestämd agenda, är det 

troligt att dialogerna vunnit på att bygga på de erfarenheter som finns från Husmansbord 

liksom från Framtidsbygd. Så är nu inte fallet.  

 

Alla tre projekten har finansierats av Landsbygdsprogrammet, samlat många personer för 

dialoger om mat och måltid och har tagit fram viktiga kunskaper och erfarenheter. Det torde 

vara uppenbart att det finns fördelar om tre så pass närliggande projekt utbyter kunskaper och 

erfarenheter med varandra. 

 

Men frågan är var ansvaret ligger. I projekt ingår att sprida resultat från projekt, vilket vi i 

Framtidsbygd gör bl.a. med denna rapport. Vi argumenterar också för att det i högre grad bör 

ställas krav på att projekt ska samverka, men eftersom något sådant krav inte finns i dag har 

inte Gastronomiska Samtal ett sådant formellt krav att följa. Nästa fråga blir naturligen vilket 

ansvar anslagsgivaren, i detta fall Jordbruksverket, har att stimulera till samverkan och utbyte 

mellan projekt. Den frågan är viktig att diskutera. Att myndigheten bara tror att god 

kännedom finns mellan projekten är knappast bra. 

 

Behövs ett nytt forum? 

Sverige vimlar av konferenser och möten av olika slag, vilket vi belyst på flera håll i denna 

rapport. Vad gäller mat och måltid genomför Jordbruksverket årligen en träff dit relevanta 

projekt bjuds in. Konferensen domineras tidsmässigt av att ett antal projekt presenteras, 

medan tiden för dialog och lärande av varandra är begränsad. Det är möjligt på att denna träff 

skulle vinna på att lägga ned mer tid på att projekten lär sig av varandra. 

 

Ett annat årligt forum är Matlandskonferensen. Även den domineras av föredrag och debatter 

på scen, medan tiden för lärande och dialoger är begränsad. Landsbygdministern har som 

ambition att denna sammankomst ska bli matens Almedalen. Om det är en bra ambition, är 

intressant att föra en grundlig dialog om, liksom om det är bra att ett departement står som 

arrangör för en sådan sammankomst. 

 

Gastronomiskt Forum har som ambition att bli ett årligen återkommande event, och med sin 

ambition att samla människor ”från verkligheten” för en öppen dialog kan det bli ett nytt 

viktigt forum. Verksamheten drivs av en ideell förening. Vi har försökt få information om hur 

denna förening är bildad och vilka som kan bli medlemmar, men inte lyckats. 

 

Således finns det minst tre viktiga årliga nationella sammankomster och till det kommer en 

mängd andra relevanta träffar på nationellt och regional nivå. Relevant är också den årliga 

träffen Generator, där de kreativa näringarna möts och maten är en viktig del. 

 

Det är viktigt att diskutera behovet av mötesplatser med alla berörda aktörer. Behövs de 

nämnda sammankomsterna? Kan de samordnas till ett samlande möte? Eller behövs det ett 

nytt forum där utbyte av kunskaper är det som dominerar? 

 

Vi har haft en dialog med såväl Husmansbord som med Gastronomiska Samtal och vi är 

överens om att vi har mycket att lära av varandra. Det är viktigt att diskutera de gemensamma 

slutsatser vi kommit fram till. Men kanske ännu viktigare att analysera de fall där vi kommer 

fram till olika slutsatser. 
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I vår rapport argumenterar vi för behovet av en virtuell arena för crowd sourcing. Men det 

behövs också en arena där aktörer möts i verkligheten för att lära av varandra och föra 

dialogen framåt. Vi tror att det är bra om denna arena inte bara begränsas till mat och måltid, 

utan även öppnar sig för de kreativa näringarna i en bredare bemärkelse.  

 

Stimulera lärandet 

Att det är viktigt att lära sig av varandra, att stimulera utbytet av erfarenheter och kunskaper, 

borde vara uppenbart. Ändock har vi mött flera exempel på att intresset för detta lärande 

saknas. Framtidsbygd föreslår: 

 att Jordbruksverket och övriga anslagsgivande myndigheter ställer större krav på att 

det i projektansökningar ska visas att man tagit del av tidigare projekt samt att det 

redogörs för hur man avser att föra utvecklingen framåt. 

 att kunskapsöverföring ersätts med begreppet kunskapsutbyte. 

 att anslagsgivande myndigheter i samband med uppföljning av projekt tar del av hur 

kunskapsutbyte sker och stimulerar till ett ökat utbyte om detta inte redan sker. 

 att regeringen tar initiativ till en bred dialog till hur en arena för kunskapsutbyte och 

dialog kan utvecklas. 

 

2.3. Databaser 

För att kunna utgå från tidigare kunskaper måste det vara lätt att finna dem. I dag saknar 

systemet för projekt kring mat, måltid och turism, mekanismer för att samla och lätt 

tillgängliggöra befintlig kunskap och erfarenhet. Det är brister i förutsättningarna för att 

kunna skapa ett öppet system. 

 

Det innebär att förnyelsearbetet genom nya projekt är besvärlig att åstadkomma eftersom det 

är svårt att bygga vidare på existerande kunskaper och erfarenheter. Det finns inget tydligt 

system för kunskapsutbyte och anslagsgivarna har inte heller det som ett uttalat krav. Och de 

databaser som finns kan knappast kallas för verkligt öppna och användarvänliga. 

 

Under minst ett par decennier har det funnits och finns mängder med projekt kring mat, 

måltid och turism. Här finns en skatt av kunskaper och erfarenheter som borde vara ett 

underlag för kommande utvecklingsarbete. Tyvärr är det svårt att ta del av dessa erfarenheter. 

Det är dock svårt att hitta rapporter från och utvärderingar av tidigare projekt. En stor del av 

det som tidigare gjorts tycks vara glömt och begravet. 

 

Ofta är dokumentationen bristfällig, och en handläggare på en länsstyrelse vi talat med, 

konstaterar att ”det mesta som gjorts är glömt och begravet”. En handläggare på en annan 

länsstyrelse konstaterar att ”vi har samlat in massor med rapporter, men ingen har orkat titta 

på dem, än mindre systematisera deras innehåll. Vi har inte heller haft krav på oss att göra 

något. I detta material finns givetvis väldiga kunskaper och erfarenheter, men nu ligger dessa 

bara i ett stort svart hål.” 

 

Först från och med våren 2009 samlar Jordbruksverket in projektrapporter, och dessa går att ta 

del av i verkets projektdatabank. Rapporter och därmed erfarenheter från tidigare projekt 

tycks dock i stor utsträckning vara bortglömda. Även ESF och ERUF finansierar projekt som 

är relevanta inom området mat, måltid och turism. Det vore fruktbart med en samlad databas. 

 

Landet vimlar av många aktörer som gör liknande saker. I dag finns det enligt uppgift från 

Matlandet omkring 1 500 projekt med anknytning till Matlandet som pågår eller har avslutats. 
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Även om det är viktigt att låta tusen blommor blomma, är det viktigt att skapa samverkan och 

undvika dubbelarbete. 

 

Utvärderingar och forskning 

Det tycks vara begränsat med ambitiösa utvärderingar av satsningar inom måltidens område. 

Medan många projekt som finansieras av ESF och ERUF utvärderas fortlöpande och i flera 

fall även har följeforskning, är detta mindre vanligt inom Landsbygdsprogrammet.
 
 

 

Detta framgår också av rapporten från Framtidsbygd 2010. Av den framgår att det finns flera 

professionellt genomförda utvärderingar med relativt omfattande intervjustudier som ett 

material, medan andra bara har intervjuat några få och använt tveksamma metoder. I en av 

utvärderingarna slår utvärderaren öppet fast att ”jag vet att jag ställt ledande frågor” till de 

intervjuade och att projektledningen påverkat arbetet, men drar inga slutsatser av detta 

faktum. Det finns också exempel på att utvärderingar gjorts av personer som själva varit 

engagerade i projekten. 

 

I några fall har man vägrat att lämna ut de utvärderingar som gjorts. Ett av svaren som 

lämnats är att ”eftersom denna utvärdering var ämnad för internt bruk och det tydligt framgår 

att jag inte får sprida den utanför XX så blir det svårt för mig att skicka den till dig, tyvärr.” 

Sådana argument borde inte vara giltiga för projekt som finansierats med skattemedel.
18

 

 

Det är också viktigt att följa upp erfarenheterna av myndigheternas arbete med projekt och 

stöd. I TULPAN:s tekniska rapport (s. 24) slås fast att ”Det finns inga tillförlitliga uppgifter 

om vad som är särskilt dyrt i myndigheternas hantering av företags- och projektstöd. 

Uppgifterna visar endast hur mycket tid myndigheterna avsätter och hur många ärenden som 

hanteras. I rapporten saknas även uppgifter om hur stor andel av denna tid som ägnas åt 

faktisk ärendehandläggning och hur mycket som ägnas åt information och marknadsföring 

gällande stödformerna.” Det finns anledning att söka nya metoder för ett lärande i samband 

med myndigheternas arbete med beslut och kontroll. 

 

Under Framtidsbygd har frågan om hur utvärderingar görs lyfts. Många menar att man i 

rapporter och även i utvärderingar ofta nöjer sig med att mäta vilka aktiviteter som 

genomförts, särskilt antalet aktiviteter. Där stannar man ofta. Men det intressanta med en 

utvärdering är ju inte vad man har gjort, utan vilka effekter det har lett till. Det är viktigt att 

lyfta fram effekterna betydligt mer, särskilt de långsiktiga effekterna. Därför bör det även ske 

utvärderingar några år efter projektets avslutande. Det är först då man kan se om projektet 

ledde till en hållbar utveckling eller inte. 

 

Men det räcker inte med att projekt utvärderas eller beforskas, utan resultaten måste också 

spridas. Här finns det ett problem vad gäller ESF och ERUF. Det är inte lätt att hitta detta 

material. Samverkan med forskning är sparsamt förekommande inom Matlandets områden, 

inte minst vad gäller måltider och turism, vilket bl.a. även betonats i rapporter från Nordic 

Innovation Center. 

 

Regionala skillnader, behov av statistik 

En annan viktig diskussion handlar om vad som bör utvärderas, vilka effekter det är som bör 

mätas. Hur kommer det sig att vissa regioner trots stora insatser inte har utvecklats särskilt 

mycket, medan andra har en stark positiv utveckling? Det är viktigt att i större utsträckning ta 

tag i sådana frågor och för det behövs statistik. 

                                                 
18 Se Laurin (2010) a.a. 
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En återkommande fråga under Framtidsbygd har också varit vikten av fakta, att få fram bättre 

statistik och kunskap över utvecklingen inom mat, måltid och turism. Inte minst behövs det 

statistik på regional och även på lokal nivå. Inom turismen saknas denna kunskap. Den 

statistik som finns regionalt är antalet gästnätter, men omsättningssiffror på regional nivå 

finns inte. Förvisso finns det privata aktörer som gör studier, huvudsakligen via intervjuer, 

men dessa är osäkra. Från Tillväxtverket har man länge fört fram behovet av att bryta ned den 

nationella statistik som finns på regional nivå. 

 

Statistiken över antalet gästnätter 2011 visar att denna del av turismen minskade i Jämtland, 

Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro län, Gotland, Jönköpings län samt Kalmar län. 

Gästnätter från utländska turister minskade i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Uppsala län, 

Örebro län, Jönköpings län samt Kalmar län. Betydande ökningar vad gäller gästnätter skedde 

i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Östergötland och Halland. Stora ökningar av 

gästnätter från utländska turister skedde främst i Västerbotten, Västernorrland och Halland. 

Det borde vara fruktbart att studera eventuella samband mellan denna utveckling och de 

projekt inom turism som finns i varje län. 

 

Det finns också intressant statistik om turismen regionalt vad gäller antalet nystartade 

turistföretag per län. Särskilt intressant är antalet nya turistföretag i förhållande till 

folkmängden. Förändringen länsvis mellan år 2010 och 2011 blev plus 143 procent för 

Jämtland, 83 för Gotland, 30 för Västerbotten, 27 för Halland, 22 för Kalmar, 18 för 

Norrbotten, 17 för Uppsala, 14 för Västernorrland, 11 för Stockholm samt plus 2 procent för 

Värmland. Övriga län hade en minskning med minus 43 procent i Gävleborg, 40 i Jönköping, 

31 i Blekinge, 27 i Östergötland. 26 i Västmanland, 18 i Södermanland, 7 i Kronoberg, 3 i 

Skåne samt minus 2 procent i Dalarna.
19

 Att söka förklaringar till de olika trenderna i 

nyföretagande är intressant.  

 

Det finns även statistik över antalet nystartade företag i allmänhet per invånare och län. Även 

där är skillnaderna mycket stora. Stockholm, Skåne och Uppsala ligger i toppen medan 

Kalmar Västerbotten, Gävleborg, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Västernorrland har de 

sämsta siffrorna. Det finns även en studie av andel av befolkningen som hellre är företagare 

än anställd. Det är i Stockholm, Jämtland och Södermanland man är som mest positiva till att 

vara företagare. Den mest negativa inställningen finns i Värmland, Norrbotten, 

Västernorrland, Blekinge och Västmanland.
20

 

 

Eftersom Matlandet handlar om mat är det också intressant att studera hur sysselsättningen 

inom livsmedelsindustrin utvecklas regionalt. Fascinerande nog saknas denna statistik på 

nationell nivå, men Region Halland har på eget initiativ har tagit fram denna. Statistiken 

baseras på SCB:s siffror och visar sysselsättningsutvecklingen inom livsmedelsindustrin 

2000-2010. 

 

Under dessa år minskade sysselsättningen i riket med 16,2 procent. I Jönköpings län ökade 

den med hela 24,7 procent, i Halland med 6,7 och i Norrbotten med 1,9. I samtliga övriga län 

minskade sysselsättningen inom denna industri. Störst var minskningen i Uppsala län med -

48,3 procent, Västernorrland 35, Jämtland 29,1, Blekinge 25,9, Skåne 25,4, Gävleborg 21,8, 

Gotland 21,1, Örebro län 17,6, Östergötland 17,2, Västerbotten 12,2, Stockholms län 11,4, 

                                                 
19 www.cisionwire.se/rts--rese--och-turistnaringen-i-sverige/r/starkast-nyforetagaranda-och-framtidstro-i-jamtland-enligt-turistnaringens-
foretagarindex,c9279656 
20www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/N%C3%A4ringsliv%20och%20arbetsmarknad/DfV_Samradsgruppen_101012.pd

f 
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Dalarna 11,1, Värmland 10,1, Kronoberg 8,7, Västmanland 1,6, Kalmar län 0,9 och 

Södermanland minus 0,4. 

 

Det bör vara intressant att analysera dessa siffror mer grundligt. Det kan givetvis finnas 

uppenbara förklaringar till att vissa län minskat så mycket, exempelvis att en stor 

livsmedelsindustri lagt ned. Men att län som satsat stora resurser på projekt kring livsmedel, 

ändå möter en minskad sysselsättning bör vara intressant att analysera. Än mer intressant 

kanske det är varför sysselsättningen i vissa län ökar så kraftigt. Detta gäller även 

turistnäringens utveckling, liksom synen på företagande. Hur kommer det sig att intresset för 

entreprenörskap är så stort i ett län som Jämtland men så lågt i Värmland?  

 

Jordbruksverkets databaser 

Som sagt har Jordbruksverket samlat in rapporter från projekt sedan 2009. Förvisso är denna 

databas ett framsteg, men fortfarande saknas en systematisering av de kunskaper och 

erfarenheter projekten har kommit fram till. Informationen om projekt är mycket kortfattad, 

eftersom man inte kan ta del av ansökan utan endast en kort sammanfattning. Eventuellt mer 

omfattande material från projekten finns inte redovisade och det finns inte länkar till 

eventuella webbsidor där man kan läsa mer. 

 

Det finns också slutrapporer i databasen, men de är ofta kortfattade. Förvånande är att ett 

mycket stort antal projekt som avlutats för flera år sedan inte har en slutrapport i databasen. 

Aningen uppseendeväckande gäller det även en del av Jordbruksverkets egna projekt. Ett 

exempel är projektet ”Team ’Landsbygd” som drevs från slutet av 2006 till och med 

september 2009. Någon slutrapport finns inte i databasen. Däremot finns en givande rapport 

från verkets projekt ”Team Företagande”. Dessa båda projekt fortsatte med projektslut i mars 

2012. Slutrapporterna finns ännu inte utlagda. Att Jordbruksverket har egna projekt som 

avslutats för tre år sedan utan att en slutrapport finns i den egna databasen, är knappast en god 

förebild.  

 

Databasen är vidare mycket detaljerad och svåröverskådlig med många sökord, ofta 

snarlika.
21

 Att denna projektdatabas finns är ett stort framsteg från Jordbruksverket, men den 

ger intryck av att främst vara konstruerad för ett internt redovisningsbehov och inte skapad för 

att vara användarvänlig för utomstående aktörer. 

 

Samordning av databaser 

Nu räcker det inte med Jordbruksverkets projektdatabas för att få relevant information. Flera 

databaser finns. Livsmedelsstrategin har sin egen databas, där projekten presenteras i 

                                                 
21 Söker man på Matlandet i Jordbruksverkets projektdatabas får man 277 träffar. Man kan också söka på Matlandet axel 1 och 3, vilket ger 

ytterligare 6 träffar. Ett annat sökord är matturism vilket ger 11 ytterligare träffar. Samlingen sökord som kan ha relevans för Matlandet 
omfattar bi (2 projekt), biodling (10 projekt), boende (7 projekt), bygdeutveckling (67 projekt), byutveckling (388 projekt), byutveckling axel 

3 ( 6 projekt), dagligvaruhandel (16 projekt), djurproduktion (12 projekt), får (1 projekt), förbättrad attraktionskraft (180 projekt), förbättrad 

livskvalitet (156 projekt), företagande (34 projekt), företagande och entreprenörskap (191 projekt), företagande och entreprenörskap (232 
projekt), företagande och entreprenörskap (21 projekt) förädling (7 projekt), förädling livsmedel (19 projekt), förädling livsmedel axel 1 (3 

projekt), förädling övrigt (1 projekt), förädling övrigt axel 1 (1 projekt ), förädling (övrigt) (2 projekt), grisköttproduktion (15 träffar), 
grundläggande service (44 projekt), gårdsbutik (1 projekt), gårdsförädling (3 projekt), gårdsturism (4 projekt), hästturism (9 projekt), jakt- 

och fisketurism (6 projekt), kultur (44 projekt), kultur och fritid (450 projekt), kultur och fritid axel 3 (9 projekt), lammköttsproduktion (10 

projekt), landsbygdsturism övrigt (170 projekt), matlandet (277 projekt), matlandet axel 1 och 3 (6 projekt), matturism (11 projekt), mjölk 
(69 projekt), Mkött (1 projekt), natur och kultur (34 projekt), natur och kulturarv (174 projekt), natur och kulturarv axel 3 (3 projekt), 

nötköttsproduktion (14 projekt), rasföreningar (33 projekt), renköttsproduktion (1 projekt), service (45 projekt), serviceföretagande (22 

projekt), slaktkycklinguppfödning (2 projekt), småskalig förädling (3 projekt), småskalig livsmedelsförädling (27 projekt), turism (437 
projekt), turism axel 3 (20 projekt), turism övrigt (97 projekt), turistföretagande (106 projekt), upplevelser och äventyr (47 projekt), 

utveckling av natur- och kulturarv (23 projekt), varuproduktion diversifiering mikroföretag (7 projekt), ägg (10 projekt), övrig köttproduktion 

(6 projekt), övrig tjänsteproduktion (16 projekt), övrig varuproduktion (15 projekt – här ingår bl.a. ett projekt som handlar om 
upplevelsebaserade branscher) samt övrigt (663 projekt) och i denna grupp ingår allt från digital teknik och integration till ekologisk 

produktion av livsmedel och kompetensutveckling av frisörer. 
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bokstavsordning. Och för att ett verkligt begrepp behöver man också söka främst hos ERFU, 

men till viss del även hos ESF. Det vore mer användarvänligt med en samlad databas. 

Regeringens satsning på öppnadata.se bör kunna vara en resurs i arbetet på samordning. 

 

Standardiserade rapporter 

Rapporter från projekt är avgörande för att samla in och föra vidare kunskaper och 

erfarenheter. Nu är mallarna för projektrapporter till stor del utformade för de behov 

anslagsgivande myndighet. Rapporterna bör standardiseras så att information lärandet från 

projekten blir det väsentliga. Rapporterna bör utformas så att mesta möjliga användbara 

information för andra som driver utvecklingsarbete prioriteras. Rapporterna bör också visa 

hur man får tag på mer detaljerad information samt var man kan få tag på personer som har 

erfarenheter och kunskaper från projekten. 

 

Öppna, användarvänliga databaser 

Samtidigt som det finns en stor mängd kunskaper och erfarenheter, finns det ett stort behov av 

ytterligare kunskaper. De behöver också görs mer lättillgängliga. Framtidsbygd föreslår: 

 att regeringen tar ett initiativ till att de myndigheter som ger anslag till projekt också 

tar ansvar för att samla resultaten av dessa på ett användarvänligt sätt. Detta bör ske 

i samverkan mellan de olika myndigheterna. Regeringens nya satsning på 

öppnadata.se bör kunna vara ett inslag i denna samordning. 

  en ökad satsning på utvärdering och forskning inom områdena mat, måltid och 

turism. 

 att utvärderingar och även rapporter i större utsträckning mäter vilka effekter som 

exempelvis ett projekt medfört. Det är särskilt viktigt att återkomma och mäta de 

långsiktiga effekterna. 

 att det utvecklas bättre system för ett lärande av myndigheternas handläggning i 

samband med beslut och kontroll. Dessa bör ske med hjälp av de öppna system vi 

redan berört. 

 att regeringen tar initiativ till att bättre statistik tas fram över den regionala 

utvecklingen av branscher inom Matlandets område. Denna statistik bör vidare 

analyseras för att få bättre kunskap om vilka utvecklingsinsatser som ger bäst effekt. 

Det gäller även statistik som visar det är stora skillnader mellan länen i synen på 

företagande 

 att Jordbruksverkets databaser görs användarvänligare och innehållsrikare. 

 att databaserna från olika anslagsgivare samordnas och görs enkla att söka i. 

 att en samlande databas kopplas samman med den portal för crowdsourcing vi redan 

har föreslagit. 

 att det utformas mallar för projektrapportering, som gör rapporterna mer praktiskt 

användbara för entreprenörer. 

 

2.4. Krav på samverkan 

För Framtidsbygd var det en viktig uppgift att lyfta fram andra projekt för att stimulera till 

dialog och samarbete. Därför har vi bjudit in andra projekt till samverkan. Entusiastiskt 

positiv respons har kommit från några projekt och aktörer, särskilt från Västsvensk mersmak, 

Smaka på Skåne och andra aktörer i Skåne, Mat och upplevelser i sydöstra Sverige samt Mat 

2011 i Växjö. Där har vi hälsats välkomna och sett som ett tillskott till den egna 

verksamheten. Vi har också fått ett aktivt stöd med att arrangera våra symposier där. 

 

Men vi har också andra erfarenheter. Många projektägare har valt att inte svara på vår 

inbjudan, trots upprepade försök. Flera projektägare har svarat att de bara vill arbeta för sig 



26 

 

själva och inte vill samarbeta, eftersom det viktiga är att stärka den egna organisationen. 

Sådana kommentarer är värda att reflektera över. Framtidsbygd ser det som naturligt att kräva 

samverkan mellan projekt som är offentligt finansierade. Vi är också förvånade över att det 

varit svårt att få Leaderområden att vara med under Framtidsbygds symposier. 

 

En av våra inspiratörer, tillika Matlandsambassadör, konstaterar att ”trots att jag är 

Matlandsambassadör blir jag sällan eller aldrig inbjuden till de stora projektägarnas 

aktiviteter. Å andra sidan gör de ju skillnad på medlemmar och ickemedlemmar i sina 

aktiviteter. De verkar inte förstå att de kan få fler och nya medlemmar om de är lite generösa. 

Det är ett himla petande i medlem eller icke-medlemsskap över huvudtaget. De har svårt att 

tänka utanför ankbaljan ibland. Det borde göras tydligare att de vill att ev stödpengar till 

projekt mm bara går till en av dem utvald skara. Tror inte det är så det är tänkt från EU och 

Jordbruksverket.” 

 

Mer samverkan kan ske mellan projekt inom EU:s strukturfonder, men också mellan dem. Det 

finns en samordningsgrupp mellan fonderna, och vi har ställt frågan om samordning till dem. 

Fonderna anser att mer samverkan behövs och att Leader kan få en större betydelse i denna 

fråga under kommande programperiod.
22

 

 

Samverkan mat och turism 

I ansökan påpekade vi att det ofta finns gränser mellan mat, måltid och turism. Turism och 

måltid har levt i skilda värdar. Även i de regioner där man länge arbetat med både måltid och 

turism, är det först nu som mathantverkarna, restaurangerna och hotellen börjar prata med 

varandra om bokningsbara produkter. Men det ser ut som att den utvecklingen har tagit fart, 

och det har varit ett genomgående tema under Framtidsbygd. Men fortfarande är gränserna 

starka i flera regioner. 

 

Samverkan stora och små 

I vår ansökan påpekar vi att det ofta finns en brist på samverkan mellan stora och små, särskilt 

vad gäller produktion av mat. Det är inte ovanligt att mathantverkare ser de stora mer som en 

motståndare än en möjlig partner. Vi kan dock knappast inte bli ett matland om vi inte också 

är stolta över de företag som producerar större volymer. All mat kan inte göras av de små. 

 

Det har dock varit svårt att få ett intresse för möten mellan hantverkare och industri under 

Framtidsbygd. Det har särskilt varit svårt att få de stora intresserade av att delta. Men många 

har fört fram att ”vi måste bort från puttinuttet och det lilla. Några måste tycka att volym är 

spännande och att det är roligt att anställa.” Vi återkommer till den frågan. 

 

                                                 
22 Fråga: Förbättrad samverkan mellan aktörer kommer upp hela tiden. Fragmentiseringen – så många aktörer gör liknande saker, så många 

projekt är närliggande utan att samverka. Vad kan man göra åt detta? 
Svar från Jordbruksverket: LB-programmets struktur är sådan att projekt rullar lokalt, regional och nationellt. Verkets uppfattning är att det 

finns mycket samverkan mellan projekt. Dock rullar 1000-tals projekt av olika karaktär och med olika mål och syfte, vilket gör det omöjligt 
att överblicka. Det är naturligtvis viktigt med samverkan och erfarenhet mellan projekt. Det anordnas en mängd möten och projektägarträffar 

runt om i landet i syfte att samordna de insatser som sker. 

ESF: Fragmentiseringen är både på gott och ont. Samverkan är ett medel – alla projekt har inte möjlighet att omvärldsbevaka i den grad att 
kunna samverka med andra och ibland kan de uppleva att de har gott nog. I vår verksamhet finns tusentals variationer på samverkan och dess 

former. Vi ser att många projekt kan använda sig av samma metoder men de äger rum geografiskt i andra områden och har andra 

förutsättning eller frågor som de vill lösa med samma metod. Förbättrad samverkan sker i projekt med mandat och aktivt ägande i botten. 
Nästa programperiod med de gemensamma riktlinjerna, Leaders integrering i lokala frågor och liknande kommer att förstärka och ännu mer 

variera samverkansformerna.  

Tillväxtverket-ERUF:  Naturligtvis är det önskvärt att få flera att samverka och de som söker stöd bör ha intresse av att samverka med andra. 
Detta innebär att de i samband med att de ansöker om stöd gör omvärldsbevakning av vad som görs av andra och vad som gjorts. Det är som 

ESF-rådet skriver viktigt med ett aktivt ägande i botten. 
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Under Framtidsbygd i Kristianstad där fokus var på drycker, blev det dock en bra dialog 

mellan industri och hantverk. Där fanns även större aktörer med och dialogen mellan stora 

och små blev mycket fruktbar. Cateringföretaget Sotnosen lyckades också på ett utsökt sätt 

kombinera industrimat med mathantverk i middagen. 

 

Stad och landsbygd 

En annan brist på samverkan som återkommit gång på gång handlar om stad och landsbygd. 

Alltför sällan möts man i gemensam utveckling. En viktig orsak som förts fram är att 

Landsbygdsprogrammet endast stöttar projekt på landsbygden. Vi återkommer till den frågan 

senare. Men det har också varit mycket svårt att intressera storstadens aktörer för att delta i 

Framtidsbygd, för en dialog om hur staden och landsbygdens måltid och turism kan samverka. 

Stadens aktörer tycks inte se styrkan av att samverka med den omgivande landsbygden. 

 

Samverkan regionalt och lokalt 

Det behövs också mer samverkan på det regionala och lokala planet. Det är kanske där som 

det är extra viktigt att stimulera till samverkan. Landsbygdsprogrammets olika axlar och 

åtgärder leder ibland till att projekt som kan befrukta varandra istället arbetar oberoende av 

varandra. Exempelvis har bygdeutveckling mycket gemensamt med destinationsutveckling. 

Även turisten behöver handla mat och tanka bilen. 

 

Det vore fruktbart om Länsstyrelser och Leadergrupper i än större utsträckning tänker över 

gränserna och stimulerar fler projekt att samverka med varandra. Det är också viktigt att 

stimulera till samverkan med relevanta projekt som finansieras på andra sätt, exempelvis via 

ERUF eller ESF. 

 

Ökad gränslös samverkan 

En ökad samverkan över traditionella gränser är ett viktigt och genomgående budskap från 

oss. Framtidsbygd föreslår att: 

 att det ställs större krav på samverkan och kunskapsutbyte mellan projekt. 

 att Jordbruksverket och Matlandet tar initiativ till en levande och öppen portal för 

samverkan, för crowdsourcing, för att möjliggöra samverkan och kunskapsutbyte. 

 att fortsatt stimulans till samverkan mellan matens, måltidens och turismens aktörer 

ges. 

 att regeringen och näringslivets aktörer stimulerar till ökade samverkan och dialog 

mellan små och stora företag inom området mat, måltid och turism. 

 att ökad samverkan mellan stad och landsbygd stimuleras, exempelvis genom 

relevanta regleringsbrev från regeringen. 

 att det läggs extra vikt vid att stimulera till samverkan regionalt och lokalt. Ett 

alternativ är att kräva samverkan mellan närliggande projekt i samband med beslut 

om finansiering 
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3. Komplexa system skapar fragmentisering 
 

Det finns en mycket komplex natur av innovation och förnyelse, särskilt den som är offentligt 

finansierad. Detta leder till en besvärande fragmentisering. Det är svårt för aktörerna, inte 

minst företagen, att navigera i detta system. Det finns också många visioner och 

styrdokument. Det finns många aktörer som vill ta hand om utvecklingen, och ofta är dessa 

aktörer finansierade via skattemedel. Vidare pågår mängder med projekt. 

 

Från näringslivets sida har flera aktörer, exempelvis Företagarna, en kritisk inställning till 

detta system och efterfrågar sänkta skatter och avgifter som alternativ till denna offentliga 

överbyggnad. Men när det nu existerar många offentligt finansierade ”hjälpare” och många 

skattefinansierade projekt så är det givetvis viktigt att systemet är effektivt. I dag är systemet 

som sagt mycket komplext och skapar ett stort mått av fragmentisering. Om det är effektivt 

kan diskuteras. 

 

Regionerna Småland och Blekinge har gjort en kartläggning av innovationssystemen i de fyra 

länen. Man kom fram till att 107 aktörer arbetar med att stödja innovationer med sammanlagt 

270 miljoner på årsbasis. Kartläggningen konstaterar att bristen på kapital inte är 

huvudproblemet, utan snarare hur man navigerar i systemet och finner rätt verktyg. 

Sydsvenskan har gjort en kartläggning av Skåne och hittade 80 olika innovationsinsatser. 

Slutsatsen blev att det är mer eller mindre omöjligt att hålla koll på alla aktörer och navigera i 

systemet. 

 

Budskapet att det finns alldeles för många aktörer som vill ”ta hand om Företagarna” har varit 

ständigt återkommande under samtliga Framtidsbygd. Det är dags för en samordning av och 

samverkan mellan dessa mängder med aktörer. Antalet aktörer som vill stötta företagen tycks 

vara unikt stort inom turism, mat och måltid. Andra branscher har inte liknande system. En av 

dem som framförde denna synpunkt under Framtidsbygd har gjort ett debattinlägg i frågan.
23

 

 

Under turismens Tillväxtdag i anslutning till TUR-mässan gjorde Göran Carlsson, regionchef 

för Dalarna ett intressant inlägg, som vi väljer att redovisa som en illustration till denna fråga. 

Han sa att ”skulle jag som regionchef vilja påverka marknadsföringen av stål så skulle jag bli 

utkastad. Varför ska vi då ta hand om marknadsföringen av turismen? Vi måste diskutera om 

vad som är näringens ansvar och vad som är det offentligas ansvar. Och vi måste lära oss av 

hur andra näringar arbetar. Hos oss är det slut med att vi ska ta allt ansvar och betala för 

marknadsföring av turism. Branschen måste ta hand om det själv. I Dalarna lägger vi allt mer 

ansvar på näringen, och resultatet är att det går bättre.” 

 

 Framtidsbygd föreslår att systemet med ”företagens vänner”, alla offentlig 

finansierade aktörer som ska stimulera företagen samordnas och minskas i antal. 

 

3.1. Visioner och strategier 

Det finns många strategiskt viktiga dokument för innovation och förnyelse som är relevanta 

för området mat, måltid och turism. Strategier och visioner finns det gott om. Men frågan om 

hur det står till med samordningen, har återkommit under Framtidsbygd. En annan 

återkommande synpunkt är att det finns många visioner, men att det är mer begränsat med det 

konkreta. Der är alltför ofta som strategier och visioner inte är kopplade till ekonomiska 

insatser och andra konkreta åtgärder. 

                                                 
23 www.mynewsdesk.com/se/pressroom/gotosweden/blog_post/view/vad-goer-turistbranschen-saa-unik-

14648www.mynewsdesk.com/se/pressroom/gotosweden/blog_post/view/vad-goer-turistbranschen-saa-unik-14648 
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Norden 

Nordiska Rådets/Ministerrådets projekt Ny Nordisk Mat är ett underlag för en långsiktig 

vision. Det bygger på ”Manifest för det nya nordiska köket”, som tolv nordiska kockar antog 

år 2004. Visionen är att ”det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald 

– både nationellt och internationellt. Den nya nordiska maten handlar om enkelhet och lätthet.  

 

Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya former, samt stöda matproducenter, 

hantverkare och entreprenörer.” Inom Ny Nordisk Mat drivs ett flertal projekt och har en nära 

samverkan med forskning, särskilt från Nordic Innovation Centre. Det finns även ett starkt 

samarbete med Nordic Food Lab. 

 

Det finns en samverkan mellan Matlandet och Ny Nordisk Mat, men en synpunkt som 

kommit fram under Framtidsbygd är att Sverige möjligen skulle kunna vinna på en än mer 

utvecklad nordisk samverkan. Det finns exempel på att bättre samordning kan ske. Ett konkret 

exempel är från år 2009 när Livsmedelsverket publicerade exempelvis en skrift tillsammans 

med Nordiska Ministerrådet med råd för småskaliga ostproducenter, ”Handledning-Småskalig 

ost”. Samtidigt publicerade Eldrimner på egen hand en liknande skrift. 

 

Nordiska Rådet arbetar också mycket intensivt med hållbar utveckling, inte minst vad gäller 

mat respektive turism. Det svenska nationella projektet för hållbar besöksnäring har mycket 

gemensamt med Nordiska Rådets projekt. Hållbarhet är också viktiga frågor för Matlandet. 

En bred nordisk samverkan skulle kunna stärka arbetet för en hållbar utveckling. I dag agerar 

Sverige väl mycke på egen hand. 

 

Viktiga nationella styrdokument och satsningar 

De väsentligaste styrande dokumenten som vi identifierat är: 

 Visionen om Sverige det nya matlandet 

 Landsbygdsprogrammet 

 Livsmedelsstrategin 

 Visionen om Skogsriket (som ju bl.a. tar upp turism och skogens råvaror till måltider) 

 Nationella strategin för besöksnäringen, framtagen av branschen 

 Närings- och Kulturdepartementens strategi för de kulturella och kreativa näringarna, 

där turismen ingår 

 Näringsdepartements satsning ”Attraktionskraft Sverige” 

 Regeringens nationella innovationsstrategi 

 Regeringens Framtidskommission, inte minst vad gäller grön tillväxt 

 Även styrdokument för ESF och ERUF är delvis relevanta eftersom stöd ges till 

projekt inom mat, måltid och turism. 

 Länsstyrelsernas genomförandestrategier 

 Leadergruppernas utvecklingsstrategier 

 RUP – de regionala utvecklingsplanerna som nu ersätts med RUS – de regionala 

utvecklingsstrategierna. Regeringen avgör om det är Regionförbundet eller 

Länsstyrelsen som arbetar med RUS: Som förr var RTP. 

 Flertalet regioner har mer eller mindre utvecklade strategier för turism.  

 

Sverige det Nya Matlandet är givetvis den ledande satsningen för det område som 

Framtidsbygd handlar om. Landsbygdsprogrammet är också viktigt, inte minst med tanke på 

att det där finns omfattande ekonomiska resurser för att stötta utvecklingsarbetet. 

Livsmedelsstrategin är ett komplement. Landsbygdsdepartementet har även satsningen 
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Skogsriket där turism och skogens mat finns med. Nationella strategin för besöksnäringen har 

tagits fram av branschen och är ett viktigt styrdokument för deras arbete. Det är rimligt att 

även offentliga satsningar tar hänsyn till branschens egna synpunkter. 

 

Landsbygdsdepartementet är drivande vad gäller Matlandet och Skogsriket. Närliggande är 

kultur- och näringsdepartementens satsning på de kulturella och kreativa näringarna, bland 

annat med ”Rådet för kulturella och kreativa näringarna”. Turism och måltid är ju en viktig 

del av de kreativa näringarna. Vi har inte lyckats få klarhet i hur koordinationen mellan 

Matlandet respektive de kulturella och kreativa näringarna tillgår. Utrikesdepartementet är ett 

tredje relevant departement, med ett viktigt ansvar för hur Sverige marknadsförs utomlands. 

 

Näringsdepartementet ansvarar för satsningen ”Attraktionskraft Sverige”, vars grund är att 

”Sverige ska vara världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det ska uppnås genom att 

ge människor, företag, kommuner och regioner möjlighet att skapa attraktiva miljöer och 

forma sin framtid utifrån sina unika förutsättningar.” Till de frågor som fokuseras hör 

destinationer och upplevelser. Näringslivsdepartementet ska upprätta en plattform för dialoger 

och arbetet ska pågå fram till och med våren 2014.
24

 

 

En viktig del av Matlandet är att bygga upp en kommunikationsplattform. Samtidigt ska 

Näringsdepartementet bygga upp en plattform för Attraktionskraft Sverige. Frågan är hur 

samverkan mellan dessa sker. 

 

På ett övergripande plan är Regeringens nationella innovationsstrategi viktig.
25

 Regeringens 

Framtidskommission är också väsentlig, inte minst vad gäller grön tillväxt. Eftersom en del 

projekt inom området mat, måltid och turism finansieras av ERUF respektive ESF, så är 

styrdokumenten för dessa också av betydelse. Självklart är det viktigt med en samordning 

mellan dessa olika nationella satsningar. Under Framtidsbygd har frågan ställts om var den 

röda tråden finns? Vad är det som håller samordnar dessa olika program och visioner? 

 

I dag synes kommunikationen mellan dessa viktiga strategiska dokument vara begränsad. Det 

behövs ett samlat grepp med samsyn och samordning, på såväl nationell som regional nivå. 

Denna samordning kanske finns men kan göras mer synlig. Eftersom mycket i dessa strategier 

handlar om småföretag, är det viktigt att göra det tydligt vilken roll dessa företag spelar. 

 

Behovet av samordning uppmärksammas också av TULPAN:s rapport, där man konstaterar 

att (sid.51) ”det bör finnas gemensamma nationella strategier och prioriteringar för sådant 

som behöver göras i hela landet såväl som regionala anpassningar av ämnesområden och 

arbetsätt. Det bör finnas en tydlig koppling mellan nationella prioriteringar och regionala 

prioriteringar för ämnen som är gemensamma för hela landet. Jordbruksverket, 

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller Sametinget tar fram strategier med nationella eller 

regionala prioriteringar.” 

 

Med tanke på vår argumentation om öppenhet ser vi det som viktigt att dessa strategier och 

prioriteringar sker i nära samverkan med olika aktörer, inte minst näringslivet, särskilt 

småföretagen. En viktig ny aktör för att skapa denna samverkan kan vara regeringskansliets 

arbetsgrupp för partnerskapsöverenskommelsen, som har ett viktigt ansvar i 

förberedelsearbetet inför den kommande programperioden. När man lägger en strategi som 

skall gynna småföretag bör man tydligare inkludera dessa företags roll i strategin. 

                                                 
24 www.regeringen.se/sb/d/16092/a/190064 
25 www.regeringen.se/sb/d/15700/a/201184 



31 

 

 

Regionala satsningar 

För flertalet aktörer är det på den regionala nivån som det stora stödet för utvecklingsarbete 

kommer ifrån. Även på regional nivå finns flera styrande dokument, främst: 

 Länsstyrelsernas genomförandestrategier 

 Leadergruppernas utvecklingsstrategier 

 RUP – de regionala utvecklingsplanerna som nu ersätts med RUS – de regionala 

utvecklingsstrategierna. 

 Regionala turismstrategier. 

 

Under Framtidsbygd har många fört fram kritik mot att dessa dokument alltför sällan är 

samordnade. Åtminstone vore det en styrka om de förhåller sig, relaterar sig till varandra. För 

att nå full effekt är det avgörande att de viktiga strategidokument som finns på regional nivå 

också bygger på de nationella strategierna, visionerna. I många fall är det oklart om så sker. 

 

Bl.a. LRF har framfört att det centrala dokumentet på regional nivå borde vara RUParna, 

eftersom dessa är såväl politiskt förankrade som förankrade i näringslivet. Det är en brist att 

såväl Länsstyrelsernas som Leaderområdenas strategier ofta inte tar hänsyn till RUParna, eller 

till RUSarna. Många regioner har också mycket detaljerade strategier för turism som det finns 

mycket att lära sig av och som det är viktigt att förhålla sig till. 

 

Samordning i praktiken 

Som sagt anser vi att det behövs en samordning såväl i innehåll som i praktisk verksamhet. Så 

är inte fallet nu, vilket Framtidsbygd märkt gång på gång. Låt oss redogöra för några exempel.  

 

Sverige det nya Matlandet inleddes med en krock. Samma dag, den 13 november 2008, som 

departementet bjöd in experter för en dialog, kallade Jordbruksverket till möte med sin 

samverkansgrupp för företagande och utveckling på landsbygden. Jordbruksverket var vare 

inte informerat, innan undertecknad påpekade krocken. 

 

När vi bokade in datum för Framtidsbygd var vi noga med att anstränga oss för att inte skapa 

krockar. Vi sökte information från många håll, inte minst från Matlandet. När vi gick ut med 

datum för symposiet i Stockholm hörde ansvariga för Generator av sig. Generator är 

intresseorganisationen för de kulturella och kreativa näringarna, som samarbetar nära med 

kultur- och näringsdepartementen. Turism och måltid ingår i denna grupp. De hade sin årliga 

konferens samtidigt som vi skulle ha symposiet i Stockholm. Eftersom lokal mat var ett tema, 

bad de oss flytta vårt datum, vilket vi gjorde. Generator samverkade med Jordbruksverket, 

bl.a. för en middag med lokal prägel. År 2012 krockar Generator med Landsbygdsgalan. 

 

När vi väl genomförde Framtidsbygd i Stockholm hade Landsbygdsdepartementet ett möte 

med expertrådet för Matlandet dag ett och ett möte med Skogsriket dag två.
26

 Detta ställde till 

problem för flera av våra deltagare, bland annat en av inspiratörerna som också är engagerad i 

Skogsriket. Samma dag genomförde Näringsdepartementet en större träff om turism. 

 

Den 25 maj 2012 hade Landsbygdsdepartementet sitt stora Landsbygdsforum. Budskapet var 

att det ”för att utveckla landsbygden behövs samverkan och dialog.” Landsbygdsministern 

slog fast att ett syfte med detta forum var att göra det tydligt att landsbygdsperspektivet 

genomsyrar alla områden.
27

 Samtidigt genomförde Näringsdepartementet ”Halvhalt” en dag 

                                                 
26 Datumet för  mötet med Matlandets expertråd var bestämt sedan lång tid tillbaka, men ingen från Matlandet informerade oss om detta. 
27 www.regeringen.se/sb/d/15627/a/193777 
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kring innovationskraft i Sverige. Budskapet var att ”alla kloka hjärnor måste bidra till ett 

fortsatt svenskt innovationsklimat i världsklass - i alla delar av Sverige.”
28

 Båda aktiviteterna 

sändes på webben. 

 

Vill man spetsa till det så kan man säga att den 25 maj blev det landsbygd utan 

innovationskraft och innovationskraft utan landsbygd. Men är man mer allvarlig så är det 

uppenbart att krockar som dessa inte är särskilt bra. Den 26 november 2012 genomfördes 

kreativa näringarnas Generator, Landsbygdsgalan och STF:s stora gala, samtidigt som 

regeringens innovationsstrategi presenterades. Våra exempel visar att samordningen i 

praktiken kan utvecklas ytterligare. 

 

En nödvändig samordning 

Det vimlar av visioner, strategier etc på såväl nationell nivå. Det är nödvändigt att dessa 

samordnas mer, att det görs tydligt dels hur de hör samman, dels hur de kompletterar 

varandra. En samordning i praktiken är också nödvändig. Framtidsbygd föreslår: 

 ett än mer omfattande Nordiskt samarbete kring mat, måltid och turism. 

 att regeringen tar initiativ till en mer tydliggjord samordning mellan de olika visioner, 

strategier, program etc. som har relevans för utvecklingsarbetet för mat, måltid och 

turism, eller de kreativa och kulturella näringarna i bred bemärkelse. 

 att företagens, särskilt småföretagens roll i dessa visioner och strategier görs 

tydligare. 

 att samverkan och samordning mellan de olika departementen utvidgas och görs 

tydlig. 

 att samordningen utökas dels mellan nationella och regionala strategier, dels mellan 

de olika strategier etc. som finns på regional nivå. 

 att regeringen med sina departement samt relevanta myndigheter blir bättre på att 

samordna sina aktiviteter, inte minst tidsmässigt. 

 

3.2. Matlandets olika funktioner 

Visionen Sverige det nya Matlandet är en komplex satsning med många delar. Så långt tycks 

en tyngdpunkt ligga på kommunikation. 

 

Visionen 

Sverige – det nya matlandet är sedan 2008 regeringens vision om att skapa jobb och tillväxt 

över hela landet. Genom satsningar på mat och livsmedelsproduktion samt mat i kombination 

med upplevelser ska 20 000 nya jobb skapas till 2020. Det är en vision för att ”skapa fler jobb 

i hela landet genom att satsa på det som vi är bra på; mat och upplevelser. Det finns en stor 

potential i den svenska maten som regeringen vill använda för att öka tillväxten och skapa 

jobb i hela landet. Från jord till bord, från storkök till lyxkrog.” 

 

Stundtals är det lite oklart hur omfattande visionen egentligen är. Medan flertalet dokument 

hävdar att det är 20 000 nya jobb som ska skapas, hävdar andra att det är 10 000 jobb som ska 

komma till.
29

. 

 

Anslagen 

Hur stora summor som satsas är också lite oklart. På Matlandets blogg står att det under 

perioden 2008-2014 satsas 170 miljoner kronor på Sverige – det nya matlandet.
30

 I en av 

                                                 
28 www.regeringen.se/sb/d/16158/a/193562 
29 http://www.sjv.se/download/18.7caa00cc126738ac4e880009334/Bilaga+10+SE+-+nya+matlandet,+juli09.pdf 
30 http://bloggar.visitsweden.com/nyamatlandet/about/var-vision/ 
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Matlandets skrifter står att det ska satsas 160 miljoner mellan 2008 och 2013. 
31

 På 

regeringens webb står att det under 2012–2014 satsas cirka 105 miljoner kronor per år ur 

statsbudgeten för att förverkliga visionen Sverige– det nya matlandet. Utöver detta finns även 

möjlighet att söka pengar i Landsbygdsprogrammet och Fiskeprogrammet.
32

  

 

Nu ska vi inte raljera över denna information, men eftersom en av de kritiska synpunkter vi 

framför är att samordningen och tydligheten bör öka, så är detta kanske något av en 

illustration av vårt budskap.  

 

Fokusområden 

Matlandet arbetar med fem fokusområden, nämligen primärproduktion, offentlig mat, 

förädlad mat, matturism och restaurang. Under 2011 riktade LRF bestämd kritik mot 

Matlandet på grund av att de upplevde att primärproduktionen sattes i bakgrunden. 

Landsbygdsminister Erlandsson besvarade denna kritik med att sätta just primärproduktionen 

i fokus under 2012. 

 

Från livsmedelshandeln har man fört fram kritik mot att inte just handeln finns med som ett 

fokusområde i satsningen. Vi får se om det förändras. Hösten 2012 har det förts fram kritik 

mot att konsumenterna inte sätts i fokus. Det är de olika branscherna som premieras istället 

för att man satsar på konsumenterna som ju det hela slutligen egentligen handlar om. 
33

 Från 

Jordbruksverkets sida har man också lyft problemet med att många konsumenter säger att de 

gärna köper svensk mat, men att de i praktiken inte gör det. De mervärden som finns med 

svensk mat, som att djuren har det bra och att vi har mindre negativ miljöpåverkan, ser 

Jordbruksverket som viktigt att medverka till att skapa en starkare betalningsvilja hos 

konsumenterna.
34

 

 

Debatten om fokusområden är intressant. Att inledningsvis låsa sig till ett antal fokusområden 

kan vara begränsande. Flexibilitet som medger att områdena utvecklas kan vara ett bra 

alternativ till att man från början låser sig. Synpunkten att nuvarande upplägg gör att man 

koncentrerar sig på olika branschers bästa och inte på konsumenten bästa är tänkvärd. Att 

livsmedelshandeln saknas som fokusområde är intressant. Och vad det är för skillnad mellan 

matturism, förädlad mat som ofta har gårdsbutiker som turister besöker och restaurang där 

turister är en stor grupp? Fokusområdena kanske inte är helt uppenbara. 

 

Kommunikationsplattform 

För att ge en enhetlig bild av Sverige – det nya matlandet, både nationellt och internationellt, 

har regeringen satsat på att ta fram en gemensam kommunikationsplattform. Regeringen gav 

2009 VisitSweden i uppdrag att tillsammans med Exportrådet och Jordbruksverket ta fram en 

kommunikationsstrategi och en kommunikationsplattform för att förmedla bilden av Sverige – 

det nya matlandet. Projektet är femårigt med en årlig budget om 7 miljoner kronor och har 

bland annat till uppgift att:  

 ta fram kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform för att förmedla bilden 

av Sverige - det nya matlandet på ett enhetligt sätt. Analys, plattform och strategier är 

klara och vidareutvecklas löpande under projekttiden. 

 samordna berörda aktörer, kanaler och budskap. Arbetet pågår löpande.  

                                                 
31 http://www.sjv.se/download/18.7caa00cc126738ac4e880009334/Bilaga+10+SE+-+nya+matlandet,+juli09.pdf 
32 www.regeringen.se/sb/d/12806/a/142595 
33 www.foodmonitor.se/foodmonitorplus/pdfartiklar/samforstand-ar-lika-med-arbetsloshet-i-alla-fall-for-de-som-lever-av-oforstand.pdf 
34 www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-gillar-bonden-men-koper-inte-produkterna_7662688.svd 
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 sprida kunskap om visionen till olika målgrupper och involverade aktörer inom, och 

utanför landet. Arbetet pågår löpande.  

 utveckla verktyg som grafisk profil och webbplats för att gemensamt jobba för en 

tydlig bild av Sverige - det nya matlandet. Kreativt koncept med 

kommunikationsplattformen som grund har utvecklats under 2012. Nationella kanaler 

inventerades 2011.  

 bidra till att marknadsföra svensk mat och svenska måltidsupplevelser, både nationellt 

och internationellt, så att visionens mål uppfylls. Arbetet pågår löpande.  

Under 2012 förändrades regeringsdirektivet för att frigöra resurser och arbeta med att 

kommunicera utifrån respektive organisations kärnkompetens. Uppdraget ska resultera i 

konkreta kommunikationsinsatser inom varje enskilt fokusområde så att kommunikationen 

bidrar till att visionens mål uppfylls.  

 

Regeringen gav VisitSweden huvudansvaret för kommunikationen avseende matturism och 

restaurang samt ansvar att stödja insatser som spänner över flera fokusområden och som 

syftar till att utveckla den internationella kommunikationen. För uppdraget 2012 fördelades 

4 400 000 kronor. Regeringen gav Jordbruksverket huvudansvaret för kommunikationen 

avseende primärproduktion och förädling samt ansvar att stödja insatser som spänner över 

flera fokusområden och som syftar till att utveckla den nationella kommunikationen. För 

uppdraget 2012 fördelades 2 600 000 kronor. Livsmedelsverket fick ansvaret för 

fokusområdet ”offentlig mat” samt Sveriges exportråd ett särskilt ansvar för exportfrågor som 

rör livsmedel.  

 

Kopplingar till andra projekt som har påverkan på kommunikation och den framtida bilden av 

Sverige som matland: Jordbruksverket stöd till olika projekt och aktörer via 

landsbygdsprogrammet och livsmedelsstrategin, Livsmedelsverkets projekt för 

kompetenscentrum offentliga måltider samt det nya projektet matsvinn. Exportrådets program 

Food From Sweden för att fördubbla livsmedelsexporten.  

 

Kopplingar till andra nätverk och samarbetspartners som har påverkan på kommunikation och 

den framtida bilden av Sverige som matland: Expertrådet x 12, Matlandetambassadörerna x 

26 samt det strategiska kommunikationsrådet hur vi kan arbeta effektivt med kommunikation 

och utnyttja synergier mellan fokusområden för att bidra till att nå visionen.  Den 

gemensamma kommunikationsplattformen ska vara grunden för arbetet. 

 

Syftet med plattformen är att samordna berörda aktörer, kanaler och budskap, samt att sprida 

kunskap om visionen samt att bidra till att marknadsföra svensk mat och måltidsupplevelser. 

Plattformen är således till både för branschen och för konsumenter och turister. Enligt vissa 

dokument ska kommunikationsplattformen även underlätta för svenska och utländska turister 

att hitta bland annat restauranger, ställen med gårdsförsäljning och andra turistmål med 

koppling till mat och dryck över hela landet.
35

 

 

Högnivågrupp 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har tillsatt en högnivågrupp för att diskutera hur man 

bäst kan stärka konkurrenskraften i den svenska primärproduktionen..
36

 

  

                                                 
35 www.matlandetkonferensen.se/download/file/9/ 
36 http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/73/7440a117.pdf 
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Arbetsgrupp för kommunikationsplattform 

Jordbruksverkets ingår tillsammans med VisitSweden, Exportrådet och Livsmedelsverket i en 

grupp som regeringen gett i uppdrag att skapa en bild av svensk mat och kommunicera den i 

och utanför Sverige.  

 

Matlandetambassadörerna 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett 26 Matlandetambassadörer, en från varje 

landskap och från Sápmi, för att sprida och förankra visionen Sverige – det nya matlandet. 

Tanken är att ambassadörerna ska dela med sig av sitt engagemang och sina erfarenheter och 

på så sätt bidra till att utveckla Sverige som matland. 

 

Landsbygdsministerns expertråd 

Till sin hjälp för att utveckla Sverige – det nya matlandet har landsbygdsminister Eskil 

Erlandsson ett expertråd som består av sakkunniga personer inom vart och ett av de fem 

fokusområdena. Rådets medlemmar bistår med kompetens och erfarenheter utifrån den 

bransch personen själv är verksam inom. 

 

Kommunikationsråd 

I juni 2012 presenterade Landsbygdsdepartementet ett Kommunikationsråd vars uppgift är att 

följa arbetet med Sverige - det nya matlandet ut ett kommunikativt perspektiv med den 

gemensamma kommunikationsplattformen som grund. Kommunikationsrådet ska även 

säkerställa att kommunikationen stärker insatserna som genomförs inom visionen och bidrar 

till att uppfylla målen. Kommunikationsrådet består av personer - främst kommunikatörer - 

från myndigheter och intresseorganisationer. 

 

Kommunikationsbyrå 

Matlandet har valt kommunikationsbyrån Furnitures för att föra plattformen vidare för att 

kreativt levandegöra Sverige som ett attraktivt matland, locka fler att resa hit för matens skull 

och köpa våra livsmedelsprodukter. Lanseringen sker under Matlandetkonferensen hösten 

2012. 

 

Jordbruksverkets kommunikationsgrupp 

Från och med 2012 arbetar Jordbruksverket mer själständigt med att kommunicera visionen 

om matlandet. Jordbruksverket ansvarar för den nationella kommunikationen i matlandet.  

 

Enligt regeringen så är ett av målen att förändra attityden till jordbrukssektorn i stort och till 

den enskilde jordbrukaren ”Visionen ska få mer jord under naglarna”. Jordbruksverket har 

ansvaret att kommunicera de områden i visionen "Sverige, det nya Matlandet" som handlar 

om primärproduktion och förädlad mat. Jordbruksverket får också uppdraget att koordinera 

nationella insatser som spänner över alla fem fokusområden: offentlig mat, turism, restaurang, 

primärproduktion och förädlad mat. 

 

Som ett resultat av regeringens uppdrag har Jordbruksverket tillsatt en ny 

kommunikationsgrupp. Pär Bergkvist, marknadsansvarig för satsningen på Jordbruksverket 

konstaterar att ”vi måste bli bättre på att ta tillvara den kraft som finns i matlandet Sverige, 

lyfta fram goda exempel och bli tydligare med att visa hur alla delar hör ihop. De som 

producerar och förädlar vår mat måste få den uppmärksamhet de förtjänar. Visionen om 

Sverige — det nya matlandet behöver mer jord under naglarna.” 
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Årets Matlandethuvudstad  

Årets Matlandethuvudstad är en tävling som vill visa på de möjligheter som finns för att skapa 

jobb och tillväxt inom ramen för visionen Sverige – det nya matlandet. Det är också ett sätt att 

lyfta fram det arbete som bedrivs och den bredd som finns över hela Sverige i allt från 

råvaruproduktion till livsmedelsförädling, restaurang, storkök och unika turistmål. 

 

Matlandetkonferensen 

Matlandetkonferensen är en årlig konferens som sedan 2010 samlar politiker, 

intresseorganisationer, företagare och eldsjälar med förankring till visionens fem 

fokusområden. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats för olika branscher och synliggöra 

den potential som finns inom mat- och livsmedelsområdet. Denna konferens har hittills 

förlagts i anslutning till Ölands skördefest och Landsbygdsministern har kallat denna 

konferens för något av matens Almedalen.  

 

Exportmentorer 

Som en del i satsningen på matlandet har ALMI fått resurser för att erbjuda livsmedelsföretag 

exportmentorer landet runt. Programmet genomförs i samarbete med exportrådet. 

 

Arbetsgupp inom naturturism 

Inledningsvis konstaterade Landsbygdsdepartementet att man skulle starta en arbetsgrupp 

inom naturturism med representanter och företagare från naturturismnäringen samt 

myndigheter med särskild fokus på fiske-, jakt- och samefrågor.
37

 Eftersom naturupplevelser 

är en av de stora ”dragarna” vad gäller turism i Sverige, är det viktigt att få med måltiden 

inom naturturismen. Denna grupp verkar dock ha blivit bortglömd, men departementet 

konstaterar att man ska ta tag i den igen. 

 

Råvara by Sweden  

I samband med Framtidsbygd i Göteborg fick vi ta del av erfarenheterna från begreppet 

”Råvara by Sweden”. Ordet smorgasbord har ju blivit internationellt och tanken var att råvara 

också ska spridas. Råvara är ett speciellt svenskt ord som inte finns hos andra och 

förhoppningen var att råvara skulle bli känt. Lanseringen skedde i samband med Bocuse d’Or 

och mässan SIRHA.  

 

På webben kunde man efteråt läsa att det var ”succé så in i norden kan man lugnt säga om 

Europas mest prestigefyllda matmässa SIRHA i Lyon. Där lanserades konceptet Råvara by 

Sweden som ska bli rena rama dunderhonungen för svensk matexport”.
38

 Därefter fortsatte 

Landsbygdsdepartementet och Exportrådet satsningen med Råvara by Sweden på Grüne 

Woche som ses som den internationellt viktigaste jordbruks-, mat- och trädgårdsmässan.  

 

Enligt Landsbygdsdepartementet var tanken bakom Sveriges närvaro att visa upp Sverige som 

det nya matlandet. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var närvarande på mässan och 

träffade andra europeiska jordbruksministrar. en stor del av den svenska montern bestod av 

det så kallade Eskilrummet. I den svenska montern på 200 kvadratmeter stod utställare från de 

fyra svenska regionerna Jämtland-Härjedalen, Bergslagen, Västsverige och Öland. Övriga 

regioner avstod från att delta. 

 

Under Framtidsbygd i Göteborg fick vi reda på att det inte varit lätt att få en internationell 

publik att förstå vad Råvara betyder. Råvara by Sweden var ett pilotkoncept och den samlade 

                                                 
37 www.matlandetkonferensen.se/download/file/9/ 
38 www.futurniture.se/r%C3%A5vara-sweden. Se även http://jordbruksverketbocuse.wordpress.com/2011/01/25/ravara-by-sweden/ 

http://www.regeringen.se/sb/d/1473
http://www.swedishtrade.se/
http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.gruenewoche/deutsch/index.html
http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.gruenewoche/deutsch/index.html
http://www.jamtland.se/
http://www.husmansbord.se/bergslagen.html
http://www.vastsverige.com/sv/Vastsverige/
http://www.olandsturist.se/
http://www.futurniture.se/r%C3%A5vara-sweden
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bedömningen från de aktörer som deltog vid de två försöken var att även om konceptet i sig 

var attraktivt är det för kostsamt att etablera ett nytt svenskt ord.  

 

TrySwedish! 

För att marknadsföra Sverige – det nya matlandet för en utländsk publik har det kreativa 

konceptet Try Swedish! utvecklats i samarbete med kommunikationsbyrån Futurniture 

VisitSweden och Exportrådet. Try Swedish! är en öppen inbjudan till världens alla 

matintresserade att upptäcka och smaka på Sverige. Det är också ett budskap som står för 

Sveriges nyskapande livsstil (holistisk hälsa) där omtanke om människor, djur och natur är 

centrala begrepp. Konceptet bygger på den gemensamma kommunikationsplattformen som 

tagits fram för visionen.  

 

Exportrådet tillsammans med regeringen och Visit Sweden lanserar ”Try Swedish” som 

koncept för den samlingsmonter där svenska företag har möjlighet att ställa ut på BioFach 

2013. BioFach är världens största mässa för ekologiska produkter och hålls i Tyskland. Med 

det nya konceptet hoppas man att utländska inköpare och ”Foodies” världen över att börja tala 

om Matlandet Sverige. 

 

Webbsidor 

Matlandet arbetar huvudsakligen med tre produkter på webben, nämligen en blogg, en 

Facebookgrupp och ett twitterkonto. När VM för kockar, Bocuse d’Or, gick av stapeln i Lyon 

2011, fanns det direktrapporter på nätet från Matlandet, varav en kom från Visit Sweden och 

två från Jordbruksverket. Visst är det bra med mångfald, men samordning kan också vara bra. 

 

www.matlandet.se 

Matlandets blogg är omfattande med mycket information, kalendarium m.m. Vi tittar på sidan 

den 24 juli år 2012. I den vänstra spalten finns aktuell och intressant information, bland annat 

om en internationell journalistresa som besöker Jämtland. I den högra spalten finns ett aktuellt 

kalendarium. Här finns också en intressant ruta för Gästbloggare, som skulle kunna användas 

för intressanta inlägg, för en intressant dialog. Det senaste inlägget i gästbloggen är dock från 

den 22 december 2011 och man kan knappast kalla gästbloggen för aktuell. Sidan har dock 

nyligen förändarts. 

 

Vi älskar svensk mat 

En framgång måste man säga att Matlandets sida på Facebook ”Vi älskar svensk mat” som 

har 30 097 likes i januari 2013. Sidan är aktiv med mycket information om såväl aktiviteter 

som tips på mat. En hel del dialog finns. 

 

Twitter 

Det Nya Matlandet finns också på Twitter med 1 647 följare i januari 2013. Det är dock 

relativt få kommentarer som görs på Twitter. I jämförelse med jordbruksverket twitterkanal 

”Vi älskar landsbygd” som har 637 följare i januari 2013, så är matlandets kanal lyckad.  

 

Jordbruksverkets första twitterkanal hette ”Team företagande” och hade 649 följare. Team 

företagande var ett projekt som lades ned i april 2012 och ersattes av ”Vi älskar landsbygd”. 

 

Det finns också ett Twitterkonto som heter Try Swedish som Visit Sweden ansvarar för. 

Kontot har 212 följare i november 2012 och det är ett flitigt twittrande om matlandet. 

 

 

http://www.matlandet.se/
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Långsiktighet och tydlighet 

Att Matlandet är en satsning som många inspireras av har märkts tydligt inte minst under 

Framtidsbygd. Men samtidigt finns kritik mot hur långsiktig satsningen är och tydligheten. 

Budskapen i olika skrifter skiljer sig åt och många grupper är verksamma. Att kommunikation 

är viktig för Matlandet är uppenbart, men det finns också behov av att göra matlandets vision 

mer tydlig, konkret och praktiskt användbar. Det har varit en återkommande synpunkt under 

Framtidsbygd, vilket vi återkommer till. 

 

Framtidsbygd föreslår: 

 att det görs tydligare hur Matlandets olika delar samverkar. Behövs alla? 

 att det görs tydligt vilken praktisk nytta entreprenörer kan få från Matlandets olika 

delar. 

 att Matlandets vision görs mer långsiktig och tydligare kopplad till den faktiska 

utvecklingen. 

 Eftersom visionen om Matlandet särskilt lyfter fram betydelsen av små företag, ser vi i 

det som särskilt viktigt att det görs mycket tydligt vilken roll småföretagen spelar i 

detta utvecklingsarbete och hur matlandets delar stöttar dessa företag. 

 

3.3. Samordning mellan EU:s fonder och andra finansiärer 

Landsbygdsprogrammet är den viktigaste källan för finansiering av projekt inom området 

mat, måltid och turism, främst med inriktning på landsbygdens aktörer. En stor del av 

programmets medel ligger ute på Länsstyrelserna. Landets 63 Leader-områden är också 

viktiga.  

 

Under Framtidsbygd har det framkommit att det i vissa delar av landet tycks vara problem 

med vad Länsstyrelserna anser hör hemma hos dem respektive hos Leaderområdena. Flera 

projekt kan vittna om att de hamnar mellan stolarna och hänvisas till länsstyrelsen av Leader 

och till Leader av Länsstyrelsen. I andra län fungerar det dock utmärkt. Det är viktigt att få 

fram en modell för effektiv samverkan och gränsdragning för Leader och Länsstyrelsen i hela 

landet. 

 

Staden är en viktig marknad för landsbygdens entreprenörer inom mat, måltid och turism. I 

flera år har det talats om möjligheterna att bedriva utvecklingsprojekt där stad och landsbygd 

samverkar. Det är svårt med detta inom landsbygdsprogrammets ram, även om vissa 

Leaderområden har stött projekt där landsbygden marknadsförs i staden, eller där stadens 

aktörer möter landsbygden på kreativa sätt, exempelvis vad gäller integration. Planerna på att 

låta Leader hantera medel även från de andra fonderna kan vara ett sätt att lösa detta. 

 

Under den första tiden av innevarande programperiod fanns det tankar om att kunna finansiera 

projekt där landsbygdens del finansieras av Landsbygdsprogrammet medan staden finansieras 

ev. exempelvis ERUF. Vi har dock inte lyckats finna exempel på sådana projekt, men denna 

möjlighet har varit starkt efterfrågad på Framtidsbygds symposier. 

 

Det finns en Fondsamordningsgrupp som vi ställt frågan till om möjligheterna att skapa 

projekt som finansieras av flera fonder. Genom att ha en paraplyorganisation som skapar 

samverkan mellan i sig olika projekt, finns det möjligheter.
39

 Det är troligt att Leader i den 

                                                 
39 SJV: I fondsamordningsgruppen har vi sammanställt en rapport där man kan hitta var synergierna/avgränsningarna finns mellan fonderna. 
Några av utmaningarna för ”flerfondsprojekt” kan vara att inriktningen på programmen är olika och därför inte så lätt att jämföra och 

svårigheter att rigga projekt som är så klart avgränsade att man inte hindras av förbudet att finansiera samma projekt från olika fonder, 

samtidigt som projektet håller ihop på ett övergripande plan.  
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nya perioden kommer att få medel även från ERUF och EFS, vilket inte minst kommer att 

göra det lättare att samordna projekt om stad och lansbygd. 

 

 Framtidbygd föreslår att det görs tydligare modeller för hur samverkan och 

gränsdragning ska ske mellan Leader och Länsstyrelse. 

 Framtidsbygg föreslår att det utvecklas bättre modeller för projekt där stad och 

landsbygd kan driva gemensamma utvecklingsprojekt. 

 

3.4. Myndigheter 

Det finns många myndigheter som har ett ansvar för områdena mat, måltid och turism, inte 

minst om man ser dessa som delar av de kulturella och kreativa näringarna, eller av 

upplevelseindustrin. 

 

Matens, måltidens och turismens myndigheter etc. 

Jordbruksverket är en av de centrala myndigheterna, särskilt vad gäller verksamhet på 

landsbygden. På det regionala planet är Länsstyrelserna av stor betydelse. För turismen är 

regionförbunden viktiga. Vad gäller mat är givetvis Livsmedelsverket av stor betydelse. 

Riksantikvarieämbetet är en central aktör eftersom de arbetar med många av de besöksmål 

som lockar turister.  

 

Institutet för språk och folkminnen, SOFI, samlar in, bevarar och forskar om dialekter, 

ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet ansvarar för det immateriella kulturarvet. 

Unesco har tagit fram en konvention angående det immateriella kulturarvet och även sådana 

kan få status motsvarande världsarv. SOFI hämtar inspiration fån bl.a. Frankrike och 

samarbetet runt Medelhavet där måltiden är en viktig del av det immateriella kulturarvet. 

SOFI diskuterar om svenska måltidsceremonier liksom fäbodkulturen skulle kunna få status 

motsvarande ett världsarv. Våren 2012 hade det inte tagits några kontakter mellan Sverige det 

nya Matlandet och SOFI. 

 

Statens Fastighetsverk är också väsentligt eftersom verket äger många fastigheter som är 

viktiga för turismen. Statens Folkhälsoinstitut är en viktig aktör med tanke på sitt ansvar för 

frågor kring alkoholservering. Naturvårdsverket är en annan aktör av stor betydelse. 

Trafikverket ansvarar för viktiga frågor kring kommunikation, inte minst om vägmärkning. 

 

Landsbygdsnätverket är förvisso inte en myndighet, men samverkar nära med Jordbruksverket 

och samlar aktörer (privata, offentliga och ideella) som arbetar med landsbygden. Man har 

olika temagrupper, bl.a. inom lokalt kapital och hur man stöttar entreprenörer. Man har också 

ett vetenskapligt råd. Nätverket kan än mer utvecklas som en viktig samordnande aktör. 

 

Tillväxtverket har ett generellt ansvar för att underlätta förnyelse i företag och regioner. 

Verket har också ett ansvar för turiststatistiken samt utvecklar näringspolitiska insatser för 

                                                                                                                                                         
ESF: På en konkret nivå ser stödsökanden eller projektägaren till att just ha flera projekt med olika finansieringskällor och skapar en 

paraplystyrgrupp för dessa.  Det finns ambitioner i perioden 2014-2020 att ha mer konsistent och konsekvent regelverk inte bara mellan 

jordbruk, fiskeri/havs, sociala och regionala frågor utan även med forskningsprogrammen. Det konkreta är naturligtvis inte klart än! Bara att 
ha en enda förordning för alla områden är ett viktigt framsteg. Hittills under perioden 2007-2013 finns möjlighet att antingen Social- eller 

Regionalfonden kan finansiera insatser från grannfonden – då kommer ju medlen från en enda fond men går till aktiviteter som passar i den 

andra fonden. Annars är finansiering från olika källor omöjlig, såsom SJV skriver. 
 

TVV:  Samma svar som ESF. Om sökanden t ex har en handlingsplan (en större satsning) som ska genomföras och det är olika delar som ska 

genomföras inom denna handlingsplan. En del passar in i jordbruksfonden en annan del i socialfonden eller regionalfonden. Ex. 1 projekt i 
jordbruksfonden, 1 projekt i socialfonden och 1 projekt i regionalfonden, alltså olika finansieringskällor.  Det  blir som ESF skriver en 

paraplyorganisation för alla projekten. 
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främjande av turistföretagande och entreprenörskap genom kunskapsbildning, 

kvalitetsutveckling och samverkan. Tillväxtverket har ett samordnande ansvar mellan de 

myndigheter som arbetar med turism. 

 

Eftersom turism är en viktig del av satsningen på Matlandet är det möjligt att det vore 

fruktbart att i högre grad involvera Tillväxtverket i detta arbete. Att Tillväxtverket också 

ansvarar för ERUF, den Europeiska regionalfonden, som finansierar många projekt med 

relevans för Matlandets är ett ytterligare argument för att reflektera över om just 

Tillväxtverket kan få en mer uttalad samordnande roll. 

 

Svensk Destinationsutveckling AB ägs av Svensk Turism, Visit Sweden och Swedavia. 

Bolagets uppdrag är att medverka till att utveckla destinationer med potential att nå 

exportmogen kvalitet. Man ska också ”ge stöd till att effektivt utveckla destinationers 

erbjudanden i linje med de krav och riktlinjer som VisitSweden formulerat utifrån noggranna 

analyser av marknader, trender och kundbehov”. Det innebär att det finns ett företag med 

starkt statligt ägande som konkurrerar med de många privata företag som arbetar med 

destinationsutveckling. Under Framtidsbygd har frågan ställts om det är konkurrensneuralt när 

ett företag med starka inslag av statligt ägande konkurrerar mer privata företag. Frågan bör 

belysas. 

 

En intressant aktör är också Landsbygdsnätverket, som samlar organisationer och 

myndigheter som på nationell nivå arbetar med landsbygdsfrågor. Erfarenheterna från 

nätverkets verksamhet från pågående programperiod är viktiga att belysa, liksom dess roll i 

kommande period. Medan vissa aktörer menar att Landsbygdsnätverket kan fungera som en 

samlande kraft, är andra mer tveksamma till hur pass aktiv roll nätverket ska spela. 

 

Exportfrämjande aktörer 

Flera myndigheter är engagerade i det exportfrämjande arbetet. Visit Sweden är Sveriges 

kommunikationsföretag med ansvar att marknadsföra Sverige internationellt. Visit Sweden är 

inte en myndighet utan ett aktiebolag med två ägare, svenska staten via Näringsdepartementet 

och svensk turistnäring via organisationen Svensk Turism. Därmed har Visit Sweden ett 

myndighetsliknande ansvar för hur svensk turism marknadsförs internationellt. Man har haft 

ett huvudansvar för arbetet med Matlandets kommunikationsplattform. 

 

Exportrådet erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export, och har 

ett stort antal utlandskontor. Exportrådet ägs gemensamt av staten och näringslivet. Rådet har 

varit engagerat i arbetet med Matlandets kommunikationsplattform och har genomfört flera 

specialsatsningar på livsmedel. Exportrådet har också regionala exportrådgivare i Sverige och 

turism är ett område som flera av dessa rådgivare arbetat med. Enterprise Europe Network har 

också till uppgift att stimulera till internationella kontakter och export för företag och finns i 

flera regioner i Sverige. 

 

Att det inte är helt lätt att navigera i exportsystemet illustreras av ett mail vi fått från en av de 

medverkande i Framtidsbygd. Denne skriver att ”Jag är mycket aktiv i export av svenska 

livsmedel med kvalitet. Jag tog kontakt med Matlandet och hänvisades till Exportrådet. Dom 

hänvisade mig till styrgruppen för Food from Sweden. Jag har kontaktat dom men får inget 

svar. Ingen tar ansvaret. Systemet är själförsörjande på sysselsättning, aktiviteter, utredning 

och utvärdering. Jag har börjat läsa Kafka för att förstå systemet.” 
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En liknande inställning har en aktör som aktivt arbetar med export av svenska matprodukter 

med hög kvalitet berättat för Framtidsbygd. ”Jag lägger snart ned min satsning på export. Jag 

har försökt få de aktörer som främjar eller på annat sätt arbetar med export av mat att 

samarbeta. Jag har försökt få dem att sätta sig vid samma bord, men det går inte. Alla vill äga 

agendan och ingen vill rucka på sitt revir.” 

 

Under 2012 har debatten om offentligt stöd till internationell marknadsföring av turism varit 

extra intensiv. Det förs fram två huvudargument för att marknadsföringen ska stöttas av 

offentliga medel. Ett är att andra länder gör det. Sverige anslår drygt 12 kronor per capita i 

destinationsmarknadsföring. Finland 16 SEK, Danmark 23 SEK och Norge 31 SEK. Ett annat 

argument är att turistnäringen är den enda exportnäring som bidrar med momsintäkter till 

staten. 2011 uppgick denna summa till över 14 miljarder kronor. Därmed är det rimligt att 

samhället satsar mer medel än vad man gör för andra branscher som inte skapar motsvarande 

skatteintäkter. 

 

Under tre år gav regeringen VisistSweden ett extra anslag på 50 miljoner kronor under tre år. 

Det var från början klart att det extra anslaget bara sträckte sig fram till och med 2012. Att det 

extra anslaget inte fortsatte skapade stor irritation från flera aktörer, vilket medförde att 

regeringen trots allt gav VisitSweden ett tilläggsanslag på 30 miljoner koronor.  

 

I ett nyhetsbrev slår VisitSweden att de ”fick i september en neddragning av den statliga 

budgeten på 20 miljoner kronor. Nu har vi anpassat oss efter den nya kostymen och planerar 

för fullt hur vi ska marknadsföra Sverige från och med nästa år.” Det har uppstått en debatt 

om det är rimligt att kalla det för en neddragning av anslag, när det från början handlade om 

ett tydligt angivet treårigt extra anslag. 

 

I denna debatt har det förts fram förslag om att det är dags att se över dagens system, och 

utveckla alternativ där näringen själv med sina företag spelar en större roll. Det förs bl.a. fram 

kritik att en stor del av pengarna går till anställd personal, och frågan ställs om arbetet skulle 

kunna ske effektivare med fler entreprenörer engagerade i arbetet med marknadsföring.
40

 

 

Sverigefrämjande aktörer 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring 

ett effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering). Medlemmarna i nämnden 

kommer från UD, Exportrådet, Invest in Sweden, Svenska institutet, VisitSweden och 

Näringsdepartementet. Man fungerar som en gemsam plattform för Sverigebilden. På den 

gemsensamma webbsidan lyser dock Matlandet med sin frånvaro.
41

 Matlandet nämns inte ens 

under fliken ”aktuella projekt” när vi besöker sidan hösten 2012. 

 

Svenska institutet (www.si.se) är en statlig myndighet med uppgift att öka omvärldens 

intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, 

vetenskap och näringsliv främjar institutet samarbete och långsiktiga relationer med andra 

länder. Man samarbetar nära med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska 

ambassader och konsulat. Institutet har bl.a. en skrift om den svenska måltiden på flera språk 

och har arbetat med projektet ”Mat som representerar Sverige”. 

 

Förvisso samverkar Svenska institutet och UD, men man kan fråga sig om det är 

resurseffektivt att de gör egna material om måltiden. Ny Nordisk Mat har också utvecklat 

                                                 
40 Se ex. www.facebook.com/CiaWOester#!/groups/rt.networking.nordic/381249758615663/?notif_t=group_activity 
41 www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Information-om-Sverige/Gemensam-plattform-for-Sverigebilden/ 

http://www.si.se/
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underlag för hur måltiden kan användas internationellt. Det kan finnas skäl för att ytterligare 

öka samverkan mellan dessa aktörer. 

 

Länsstyrelser 

Som vi redan konstaterat är landets Länsstyrelser mycket centrala aktörer, särskilt för mat, 

måltid och turism på landsbygden. Huvuddelen av Landsbygdsprogrammets medel fördelas 

av Länsstyrelserna, och många Länsstyrelser är själva stora projektägare. Som vi också 

konstaterat är det mycket stora skillnader mellan hur Länsstyrelserna landet runt arbetar för att 

stimulera affärs- och landsbygdsutveckling. 

 

Under ett av Framtidsbygds symposier berättade en deltagare från en Länsstyrelse att en 

faktor som byte av landshövding kan innebära stora förändringar. I det aktuella länet hade 

man tidigare en landshövding vars intresse för landsbygden var mycket ringa. När den nye 

landshövdingen kom skedde den första pressträffen på landsbygden och landsbygden är den 

nye hövdingens stora profilfråga. 

 

Länsstyrelserna är mycket viktiga aktörer och regleringsbreven kan användas som en metod 

att tydliggöra deras roll för att uppfylla visionerna och för att bli bättre på att ha en dialog med 

företagen. 

 

Regioner och Kommuner 

Regioner och än mer kommuner är viktiga myndigheter i arbetet med Matlandets områden. 

Kommunernas och regionernas arbete med turism är en central fråga som vi återkommer till. 

Kommunernas ansvar som myndighet i frågor som livsmedelskontroll och serveringstillstånd 

har varit en återkommande fråga under Framtidsbygd. En artikel i tidskriften Filter lyfte fram 

just denna fråga som en av de stora utmaningarna för Matlandets arbete. 

 

Frågan var särskilt uppenbar vid vårt symposium om utomhusmatlagning. Ett mejeri kunde 

berätta att deras kommun haft 15 livsmedelsinspektörer sedan år 2006, ofta med olika 

tolkningar av regelverket. Mycket handlar om det bemötande som kommunala handläggare 

och politiker ger till entreprenörer, och den frågan är viktig att arbeta med, 

 

Samordnade myndigheter 

Det behövs en större samordning mellan myndigheterna, liksom en tydlighet om vad vars och 

ens roller är. Förenkling behövs. 

 

Framtidsbygds föreslår: 

 att det tas kontakt mellan SOFI och Matlandet för att diskutera hur den svenska 

måltiden kan få status som ett immateriellt kulturarv av internationell klass. 

 att rollerna för och samverkan mellan de myndigheter som arbetar med området mat, 

måltid och turism görs tydligare. 

 att det görs tydligt hur det statliga ägandet av Svensk Destinationsutveckling AB 

fungerar i praktiken och hur det är säkrat att företaget inte använder offentliga medel 

för att konkurrera med privata företag som arbetar med destinationsutveckling. 

 att regeringen tar initiativ till en samverkan och tydlighet mellan de olika 

exportfrämjande aktörerna. 

 att regeringen i samarbete med företagen tar initiativ till en dialog om hur 

näringslivet kan spela en större roll även i den exportfrämjande verksamheten. 
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 att det utvecklas ett närmare samarbete mellan de många myndigheter som arbetar 

med mat, måltid och turism, och att det görs klart vars och ens ansvarsområde, allt 

med syfte att göra det enklare för entreprenörerna att navigera i systemet. 

 att regeringen överväger om Tillväxtverkets redan samordnande roll för turismen kan 

utvecklas även till övriga delar av matens, måltidens och turismens område, inte minst 

vad gäller en gemensam portal. Regeringens satsning på öppnadata.se kan vara en 

resurs för detta arbete. 

 att regeringen ger länsstyrelserna tydligare direktiv, exempelvis genom 

regelringsbreven, om hur arbetet med affärsutveckling på landsbygden ska ske. Detta 

bör särskilt gälla hur man för dialoger med entreprenörer. 

 att regeringen tar initiativ till att stimulera en större öppenhet och förmåga att 

samverka med entreprenörer, hos politiker och tjänstemän inom kommuner och 

regionförbund/kommunförbund 

 

3.5. Företagarnas vänner 

Som vi redan påpekat är det många som är ”företagarnas vänner”; aktörer som med offentlig 

finansiering ska stötta företagandet på olika sätt. Som vi också konstaterat är denna flora ofta 

svår att överskåda. 

 

Även från forskares sida framhåller man den rika floran av företagarna vänner. Hans 

Westlund är professor i entreprenörskap vid Jönköpings högskola och KTH, ledamot av 

FORMAS och Landsbygdsnätverkets gemensamma vetenskapliga råd för landsbygdens 

utveckling. I samband med nätverkets träff som TULPAN besökte, sa han följande. ”Det är 

viktigt att skapa självförtroende som entreprenörer. Det är svårt att förstå varför så många 

anställda, särskilt offentligt finansierade, som ska ta han om företagarna och stimulera oss på 

olika sätt. Elever som får självförtroende och som blir entreprenörer kommer att ifrågasätta 

detta system.” 

 

Stöttare av företagande i allmänhet 

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har med sin gemensamma sida 

www.verksamt.se utvecklat en mötesplats för information om tjänster från myndigheter för 

dem som driver eller vill driva företag. Här finns den mest samlade sajten för möten mellan 

myndigheter och företag. 

 

Det finns anledning att överväga om denna virtuella mötesplats kan utvecklas än mer, och 

även bli ingången till frågor som har med mat, måltid och turism att göra. Men har som 

ambition att bl.a. utveckla olika branschguider. Till denna sida finns också en koppling till 

Tillväxtverkets funktion ”startlinjen” för dem som vill starta, driva, utveckla och avveckla 

eget företag. Även denna kan bli en styrka för Matlandets aktiviteter. Regeringens satsning på 

öppnadata.se är också en resurs i detta sammanhang. 

 

ALMI är ju en nationellt heltäckande aktör med stark regional närvaro. ALMI är engagerade i 

Matlandet främst genom sitt ansvar för Matlandets exportmentorer. Andra exempel på aktörer 

är Coompanion, Nyföretagarcentrum, LRF med sina företagarcoacher samt 

Hushållningssällskapen som driver viktiga projekt om mat måltid och turism i flera delar av 

landet. På det lokala planet finns ofta ytterligare aktörer, där inte minst kommunerna är 

viktiga. Flera kommuner har Företagslots eller liknande aktiviteter för att stötta företagare för 

att navigera i systemet. 

 

  

http://www.verksamt.se/
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Stöttare av mat och måltid 

Inom matens område finns ett antal nationellt viktiga aktörer. Även om mat är en huvudfråga 

finns det också ett intresse för relationen mellan måltid och turism hos dessa aktörer. 

 

Eldrimner (www.eldrimner.com) har en mycket stor betydelse för måltidens Sverige som ett 

nationellt resurscentrum för mathantverk. I regeringens uppdrag står att Eldrimner ska vara 

”ett nationellt verksamt resurscentrum för småskalig och hantverksmässig 

livsmedelsförädling”. Eldrimner väljer dock att koncentrera verksamheten till mathantverk. 

Under senare år har Eldrimner stundtals lyft fram turism som ett viktigt område att arbeta 

med. 

 

Eldrimner arbetar mycket med utbildning och arrangerar SM i mathantverk samt eventet 

Smaklust. Smaklust är också namnet på en karta över mathantverkare landet runt, som först 

fanns i tryckt form men nu också på nätet och som applikation. Det är gratis för företagen att 

delta i denna. 

 

LivsmedelsSverige är en branschövergripande organisation bestående av livsmedelskedjans 

fyra stora branschorganisationer, Livsmedelsverket, 9 högre lärosäten och Sveriges 

Konsumenter. Formellt är LivsmedelsSverige knutet till SLU. Regional Mat är ett av 

verksamhetsområdena och har tre huvuduppgifter: 

 att synliggöra och utveckla kunskapen om mat med lokal och regionalt ursprung. 

 att lyfta fram och stimulera forskningen inom området. 

 att genomföra specifika projekt av betydande intresse för LivsmedelsSverige. 

 

LivsmedelsSverige använder sig av hemsida, nyhetsbrev, regelbundna videokonferenser och 

genomför kartläggningar, marknadsunderäskningar, regionala och nationella konferenser 

m.m. På www.regionalmat.se finns bland annat Matkartan med över 2 000 producenter, 

distributörer, krögare m.fl. inom lokal och regional mat. Kartan omfattar såväl mathantverkare 

som andra producenter. 

 

Hösten 2012 meddelades att personalen för detta projekt är uppsagd och verksamheten är 

nedlag. Att lägga ned en verksamhet som tagit fram så mycket kunskaper, utvecklat så många 

nätverk och kostat mycket, kan man ha synpunkter på. Det har varit oklart om de databaser 

man utvecklat kommer att leva vidare eller föras över till en annan ägare. Framtidsbygd har 

dock medverkat till en kontakt mellan LivsmedelsSverige och Ekoturismföreningen, vilket 

medfört att föreningen tagit över databasen för Regional Mat. 

 

Meny expertkompetens livsmedel (www.meny.se) arbetar för ökade kontaktytor mellan 

forskning och livsmedelsindustri. Meny arbetar också med mentorer som små och medelstora 

livsmedelsföretag kan få stöd av. 

 

En ny aktör är Gastronomiska Samtal Ideell förening (GS), som bl.a. driver tävlingen Matverk 

och Gastronomiskt Forum, som planeras vara årligt återkommande, avser att anställa en 

verksamhetsledare och se till att ”GS blir en produktiv del av allt det som sker.” Man vill 

bidra med det som saknas och inte upprepa det som redan sker. Man har som ambition att 

”utveckla det ledande matsamtalet” ta hänsyn till andra initiativ, dela, involvera, engagera. 

Gastronomiska Samtal vill med stor energi utveckla Matsamtalet i Sverige. Vad kommer vi 

från. Vad är vi idag och vad vill vi vara imorgon.” Om denna förening blir öppen och 

inkluderande, kan den bli en viktig aktör. 

 

http://www.eldrimner.com/
http://www.regionalmat.se/
http://www.meny.se/
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Regionalt finns det ett flertal aktörer landet runt som bedriver olika former av 

kompetenscentra för företag som arbetar med mat, särskilt med mathantverk. Hur de 

nationella aktörerna samverkar och koordinerar sin verksamhet är inte helt uppenbart. Det är 

också oklart om hur de regionala satsningarna samverkar med de nationella aktörerna, liksom 

sinsemellan. 

 

Stöttare av turism 

Även inom turismens område finns flera företagsfrämjande aktörer som i mer eller mindre 

omfattning är offentligt finansierade. Vi har redan nämnt Exportrådets regionala 

exportrådgivare och Svensk Destinationsutveckling AB som har ett starkt offentligt ägande. 

 

RTS, TRIP och Kurbits 

I juli 2010 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att inrätta ett utvecklingscenter för 

besöksnäringen. Tillväxtverket etablerade ett center i form av ett samarbetsprojekt mellan 

branschorganisationen RTS (Rese- och Turistnäringen) och Tillväxtverket, med RTS som 

projektägare och projektadministratör. TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter, är således ett 

samprojekt mellan RTS och Tillväxtverket 

 

TRIP ”är en plattform för privata och offentliga aktörer för samarbeten, produktutveckling 

och nationella projekt. Utvecklingscentret har en tydlig inriktning på företagsutveckling av i 

första hand små företag genom att arbeta med frågor kring de prioriterade områdena 

infrastruktur, entreprenörskap och finansiering. Utvecklingscentret fungerar bland annat som 

en samlad kontaktpunkt för att underlätta för företagen att få kontakt med både myndigheter 

och andra aktörer som har till uppgift att stötta näringens utveckling.” 

 

Tillväxtverket har tillskjutit projektmedel för upprätthållande av TRIP och dess aktiviteter 

såsom t.ex. rapporter, mötesplatser (fysiska och digitala), insatser för affärsutveckling, arbete 

för ökad finansiering för SME i turistnäringen. Under 2012 har TVV beslutat om 10mkr till 

Utvecklingscentret, till detta har RTS genererat ca 7mkr ytterligare finansiering till 

Utvecklingscentret, d.v.s. totalt ca17mkr. Projektägarna har enligt TRIP en gemensam 

verksamhetsplan om vad som skall genomföras. 

 

TRIP ansvarar även för ”Den nationella inkubatorn för turistnäringen” som lanserades år 

2011. Inkubatorn började med verksamhet i Kalmar, Stockholm och Östersund. Målet var att 

utveckla 160 entreprenörer till långsiktigt lönsamma företagare. I planerna ingår att på sikt få 

8-10 inkubatorer. Under det inledande utvecklingsarbetet har man enligt RTS fått stöd av 

Tillväxtverket och Jordbruksverket på ca. 400 000 kr. 

 

Tanken var att skapa en nordisk inkubator och köra igång en Pilot under 2013. Enligt ett mail 

från Jan Lundin på RTS, har Norge och Finland har bestämt sig för att satsa på den svenska 

inkubatormodellen. ”Dock ser det inte ut att det blir något. Då varken Tillväxtverket eller 

Jordbruksverket anser att det är något som är värt att satsa på. Det som är intressant att notera 

är både Norge och Finland är av motsatt uppfattning och är redan comittade att finansiera sin 

del av Piloten då de anser att detta är ytterst prioriterad satsning.” Jordbruksverket och 

Tillväxtverket ställer sig dock frågande till dessa påståenden eftersom det inte har kommit 

någon ansökan om fortsatt verksamhet för dessa inkubatorer. 

 

RTS har ytterligare engagemang med offentligt stöd. Sedan januari 2012 ägs och drivs 

Kurbits av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), inom ramen för TRIP. Kurbits är ett 

”affärsutvecklingsprogram med specialdesignade verktyg framtagna för småskaliga företag 
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inom turist- och besöksnäringen. Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan RTS, Region 

Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare med erfarenhet av turistnäringen. 

Målet är att ge företag inom turistnäringen möjlighet att öka lönsamheten i sin verksamhet.” 

 

RTS som ägare och förvaltare av Kurbits, har även sökt och fått ett bidrag från Statens 

Jordbruksverk att vidareutveckla Kurbits och hitta en långsiktig finansieringsmodell för att 

säkerställa Kurbits fortlevnad och vidareutveckling.  

 

Kurbitskurserna betalas av beställarna, företrädesvis regioner/län eller liknande. De låter de 

deltagande företagen att betala en mindre del och regioner står för mellanskillnaden (någon 

form av regionalt företagsstöd). Ofta går länsstyrelserna in med subvention. En 

utbildningsplats i en Kurbitskurs kostar ca: 25 000 kronor. Det täcker kostnader för 

handledare, material, kurslokaler m.m. och externa föredragshållare. Kurbits har för 

närvarande drygt 30 utbildade handledare/konsulter som genomför utbildningarna på uppdrag 

av RTS. 

 

I samband med Framtidsbygd har Kurbits tagits upp av entreprenörer som arbetar med 

affärsutveckling för besöksnäringen, och är därmed konkurrenter till Kurbits egen 

verksamhet. Å ena sidan är det en styrka att tillhöra Kurbits godkända processledare. Å andra 

sidan kan det bli problem med att lämna in egna anbud på upphandlingar där Kurbits också 

finns med. Risken är att man ses som en konkurrent till Kurbits och därmed minskar 

möjligheterna att få uppdrag av Kurbits. Risken att Kurbits skapar något av ett monopol har 

lyfts fram. Detta är en god illustration till vikten av transparens med offentliga medel, och 

vikten av en öppen dialog om riskerna med att offentligt subventionerad verksamhet 

konkurrerar ut motsvarande privat företagsamhet. 

 

I samband med RTS:s aktiviteter märks ofta Razormind, som är ett privat företag som är en 

”strategisk samarbetspartner till näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sverige 

(RTS)” och ”tillför organisationen spetskompetens inom analys, finansiering och 

affärsutveckling.” Företaget spelar ofta en framträdande roll på RTS olika arrangemang. RTS 

köper tjänster både i form av rapporter och traditionell konsulttid inom företrädesvis 

områdena, analys och finansiering. De är även hyresgäster till RTS. 

 

RTS har ett löpande avtal med Razormind för att upprätthålla vissa nyckeltjänster och roller åt 

föreningen. Vad gäller RTS så har man ej några formella krav på upphandling då man är en 

privat aktör. RTS tar dock in fler offerter vad gäller större uppdrag. RTS samverkar enligt 

uppgift med 30-40 konsultbolag. 

 

RTS är på många sätt en viktig aktör, med flera roller och aktiviteter. Under Framtidsbygd har 

frågan ställts hur relationerna formellt är mellan RTS, TRIP, Kurbits och även Razormind. 

Inte minst har frågan ställts hur de offentliga medel RTS/TRIP erhåller används. 

 

TRIP har nyligen utvärderats på uppdrag av Tillväxtverket, och en intressant rapport är 

publicerad.
42

 Relationerna mellan RTS och TRIP behandlas grundligt, medan däremot 

relationen till Razormind inte berörs. Av relevans för vår rapport är utvärderingens syn på 

transparensen, öppenheten vad gäller offentliga medel. En central slutsats i utvärderingen är 

att man måste ”arbeta för att motverka den otydlighet kring hur projektet organiserats och 

                                                 
42 Lindquist, Pär & Hallencreutz, Daniel (2012) Utvärdering av turistnäringens utvecklingscenter, TRIP. Rapport från halvtidsutvärdering på 
uppdrag av Tillväxtverket. Stockholm: Kontigo AB. 
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formen för genomförande, samt den otydlighet i gränsdragningen mellan vad som är RTS och 

vad som är TRIP.” 

 

Precis som tagits upp under Framtidsbygd konstaterar utvärderingen att det är svårt att se 

skillnad mellan RTS och TRIP. ”Utvärderingen ser en stor risk för att utvecklingscentret idag 

i så hög grad förknippas med RTS att det minskar centrets möjlighet att ses som en neutral 

arena eller mötesplats för branschen.” Man lyfter också fram viken av att se över vilka 

aktiviteter som ska finansieras av offentliga medel. Denna utvärdering illustrerar vikten av 

större öppenhet och transparens, inte minst av hur offentliga medel används. 

 

HUI 

HUI Research är en sammanslagning av Handelns respektive Turismens Utredningsinstitut, 

med branschorganisationerna Svensk Handel och Visita som ägare, och som bedriver både 

konsult- och forskningsverksamhet. Forskningen finansieras helt och hållet av externa anslag 

som forskarna söker. Det rör sig om både privata och offentliga finansiärer. Exempel på 

offentliga finansiärer är Konkurrensverket och Tillväxtanalys. Konsultverksamheten bedrivs 

som en vinstdrivande verksamhet med kunder inom både den privata och den offentliga 

sfären, exempelvis Tillväxtverket, Näringsdepartementet samt diverse kommuner och 

turistorganisationer. Destinationsutveckling och turistekonomisk analys är två av de områden 

HUI är verksam inom. 

 

Kreativa och kulturella näringar, upplevelseindustrin 

KK-stiftelsens projekt om upplevelseindustrin, som inleddes under slutet av 1990-talet, 

medförde bl.a. att Intresseföreningen för Upplevelseindustrin (IUI) bildades. Visionen med 

föreningen var att den skulle bidra till att svensk upplevelseindustri väsentligt stärks och 

utvecklas nationellt, samt innehar en tätplacering i ett internationellt perspektiv. Föreningen 

(www.upplevelseindustrin.se) bestod inledningsvis av de åtta Mötesplatser som utsetts och 

stötts av KK-stiftelsen. I Grythyttan och Hällefors fanns en mötesplats för måltiden och i Piteå 

en mötesplats för turism. Ingen av dessa är aktiva nu. Nätverket kallas nu för Generator, och 

riktar sig till de kreativa näringarna. Det finns stor erfarenhet från KK-stiftelsens arbete som 

det är väsentligt att föra vidare. 

 

Generator Sverige är en nationell plattform för utveckling av kulturella och kreativa näringar 

och bildades vid årsskiftet 2009/2010. Idag samlar Generator 9 regioner och 3 kommuner, 

målet är att landets samtliga regioner ska ha anslutit sig till plattformen vid 2012 års utgång. 

Man har en årlig konferens, där måltiden ofta är ett väsentligt inslag. 

 

Flera regioner har engagerat sig i projekt kring dessa näringar, exempelvis KRUT i 

Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Södra Småland, samt KKN i 

Dalarna, Gävleborg och Värmland. 

 

Finansiering 

Invest Sweden är en myndighet som ligger under UD och som har som uppgift att attrahera 

utländska investeringar till Sverige. Turismindustrin är ett av de områden myndigheten 

arbetar med. Från och med 2013 är denna myndigheten sammanslagen med Exportrådet. Det 

finns också regionala ”Invest in..”. På det regionala planet är ALMI en viktig aktör vad gäller 

finansiering. TRIP arrangerar den årliga kapitalmarknadsdagen för turism, från och med år 

2012 med nordiskt fokus. 
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En del av fenomenet crowd sourcing är crowd funding, vilket är modeller för att med hjälp av 

webben få en bred grupp personer att investera i lockande affärsidéer. I Sverige finns exempel 

på allt från ett företag som samlar in pengar från allmänheten för att göra en investering, till 

plattformar som skapar möten mellan dem som söker medel och dem son är intresserade av att 

investera. I samverkan med Progrezzum stöttar Jordbruksverket satsningen på lokaltkapital, 

som är en metod att stimulera lokal kapitalbildning. Det första bolaget är startat i Åre.
43

 

 

Samordning och tydlighet 

Det finns en uppsjö av mer eller mindre offentligt finansierade aktörer som ”tar hand om” 

företagarna. Samordning behövs, liksom en större tydlighet.  Framtidsbygd föreslår: 

 att den komplexa floran av aktörer vars uppgift är att stötta företag ses över, 

samordnas och minskar i sin fragmentisering. Detta sker lämpligen på initiativ av 

regeringen. 

 att regeringen tar ett initiativ till en tydligare samordning mellan de nationella och 

regionala aktörer som arbetar med utveckling av mat och måltid, särskilt de som är 

offentligt finansierade. 

 att det görs tydligare hur turismens ”främjare” samverkar och kompletterar 

varandra. 

 att det görs tydligt om och hur offentliga medel är en del av dessa olika aktörers 

aktiviteter. Detta bör göras genom transparenta redovisningar av vilka offentliga stöd 

de olika aktörerna har. Eftersom en del av dessa aktiviteter även utförs av privata 

företag eller organisationer, är det särskilt viktigt att klarlägga om offentliga medel 

på något sätt används för aktiviteter som även utförs av privata företag. Finns det risk 

för snedvridande konkurrens? 

 att Matlandet analyserar erfarenheterna från de omkring femton årens erfarenhet från 

verksamhet inom de kreativa och kulturella näringarna respektive upplevelseindustrin, 

särskilt vad gäller mat, måltid och turism. 

 att det görs tydligare för entreprenörerna hur samverkan sker mellan de olika 

finansieringsmöjligheter som finns för företag inom Matlandets områden. 

 

3.6. Arena för crowdsourcing och masterplan 

Det saknas en tydlig och samlande plattform för Matlandets områden; mat, måltid och turism. 

Det finns ett stort antal plattformar, men ingen som är dominerande och samlande. Det behövs 

en samlande plats på nätet dit det är lätt för alla att hitta vad matlandet handlar om, där mat, 

turism, måltid och andra relevanta delar av de kreativa näringarna kan mötas. 

 

Det behövs en väg in där man kan hitta alla andra webbsidor och lära sig av andra, där ett 

levande kalendarium finns och där en ständig dialog och ett utbyte av erfarenheter sker. 

Branscherna behöver sin mötesplats och kunderna/turisterna sin. Men samtidigt är det viktigt 

att en sådan arena är förankrad och tas fram tillsammans med brukarna, samt att den erbjuder 

de tjänster som efterfrågas.  

 

Någon etablerad arena för nationell samverkan och dialog finns inte. Mer eller mindre 

offentligt finansierade aktörer, som LivsmedelsSverige/Regional mat och Eldrimner, har som 

en av sina uppgifter att samla och sprida information om vad som är på gång, men de ger 

information endast om ett fåtal av de projekt som pågår och de aktörer som är aktiva. 

Matlandets olika webbsatsningar har också en ambition att vara en samlande arena. Nu finns 

det även flera privata aktörer och organisationer som samlar upp och för ut information. 

                                                 
43 Se http://fjallbete.se/?p=1286 eller http://crowdequity.se/ 

http://fjallbete.se/?p=1286
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För turismens område har TRIP, Turistnäringens utvecklingscenter, ett mål att bli ”en dörr in” 

för branschen, ett samlande community. Den nyligen genomförda utvärderingen av TRIP 

konstaterar att intervjuer med företag indikerar att det inte finns behov av ”en väg in” och det 

är få som är intresserade av forum och communitydelen. Som sagt, en samlande arena för 

crowdsourcing måste vara väl förankrad för att nå framgång. 

 

I ett mail från Matlandet till Framtidsbygd slås fast att ”vårt uppdrag är att vi ska bygga upp 

en portal/blogg/webb för att visa på vad som händer i matlandet Sverige som är riktad till alla 

som jobbar med mat, alltså inte konsument i första hand. Min erfarenhet av den här sortens 

projekt är att man redan från början måste tänka ’vad händer när det inte finns något projekt 

längre’, långsiktigt. Därför är det av stor vikt att fråga företagare vad de verkligen behöver. I 

min tankevärld så handlar det om att skapa engagemang och då måste man känna sig delaktig. 

Så jag är öppen för att en del av matlandet.se (och kanske så småningom hela portalen) ’ägs’ 

av näringslivet. Former för detta? Matlandetambassadörer, en förening av företagare??? Ingen 

aning. Jag behöver förankra tanken på olika håll i projektet men som jag ser det måste vi göra 

så för att få matlandet.se att bli hållbar. Eftersom det hela tiden kommer upp ett behov av 

samlad kunskap på Framtidsbygd så ser jag att matlandet.se har en uppgift att fylla. Som sagt 

hur det ’ägandet’ ska se ut måste vi fundera på och ni är jättevälkomna att fundera med oss i 

detta.” 

 

Dessa frågor är viktiga och vi lyft fram dem under Framtidsbygd. Vi har också diskuterat 

frågan med ett flertal aktörer. De vi talat med menar att det viktiga är att bygga upp en 

långsiktig digital infrastruktur som fundament för möjlighet till samverkan inom svensk 

besöknäring där även mat, måltid och andra delar av den kreativa sektorn ingår. Det är viktigt 

att en sådan portal är samordnad med andra portaler för näringslivsutveckling. 

 

I dag är det Jordbruksverket som ansvarar för Matlandets webbsida. Som vi redan konstaterat 

är aktiviteten på denna sida tämligen begränsad. Att en statlig aktör äger sidan gör det också 

problematiskt att utveckla kommersiella funktioner, vilket medför att det kan vara svårare att 

engagera näringslivet i utvecklingen av en gemensam portal. Det är ett problem och det är 

viktigt att föra en dialog om ägandet. Det är möjligt att de begränsningar som uppstår när en 

myndighet är ägare, är så stora att en annan ägare bör övervägas. För att engagera näringslivet 

kan det vara viktigt att ägandet öppnas även för aktörer från företagandets sida.  

 

Vad som är uppenbar är att det behövs en samlande plattform, en arena för crowd sourcing, 

som utgör grunden för framtidens måltids- och destinationsutveckling på ett mycket 

konkretare och djupare plan än vad begreppet tidigare inneburit. Det behövs en arena, en 

mötesplats där olika aktörer, privata, offentliga och ideella, kan träffas, utbyta kunskaper och 

erfarenheter, föra dialoger och växa tillsammans. En sådan arena behöver även samla 

databaser och göra dem lättillgängliga. Där ska aktörer kunna mötas för gemensam 

utveckling, innovation och tillväxt.
44

 Men för att lyckas måste den vara förankrad. 

 

Det är viktigt att inte skapa något nytt och fristående, utan en portal som är samordnad med 

andra. Särskilt viktigt är det att samordna en portal för de kreativa näringarna med mat, måltid 

och turism, med regeringens satsning på öppnadata.se, som är en samlande portal för 

innovation. Även andra portaler, till exempel Tillväxtverkets portaler samt de databaser 

ERUS och ESF har, är viktiga att skapa samordning mellan. 

                                                 
44 Som ett gott exempel har mediaevolution med bas i Skåne förts fram. Där möts mediebranschen för gemensam innovation och tillväxt 

www.mediaevolution.se 
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För att komma framåt är det nödvändigt att regeringen tar ett övergripande grepp och skapar 

samordning och tydlighet. Det behövs en klargörande masterplan där man tydliggör roller och 

ansvar; vem gör vad? Denna plan behöver också göra det tydligt hur olika visioner, strategier 

etc. hör samman. Det är också viktigt att denna masterplan inte bara handlar om visioner, utan 

också är konkret och praktiskt användbar. Och givetvis behöver den göras i dialog med 

marknadens aktörer, där särskilt småföretagen är viktiga, de företag som dominerar de 

branscher som Framtidsbygd handlar om.  

 

Framtidsbygd föreslår: 

  att regeringen med närings- och landsbygdsdepartementen tar initiativ till en bred 

dialog med olika aktörer, för att skapa en gemensam arena för crowdsourcing inom 

de kreativa och kulturella näringarna, inklusive mat, måltid och turism.  

 att en sådan portal samordnas med andra portaler, även de som är riktade till 

företagande i allmänhet.  

 att det är viktigt att näringslivet, särskilt småföretagen, är drivande i ett sådant 

arbete. 

 att det skapas en masterplan där det görs tydligt vem som gör vad. 
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4. Projekt – att göra en gemensam resa 
 

Under Framtidsbygd har de många projekten landet runt diskuterats flitigt. Från Framtidsbygd 

har vi en klar uppfattning om hur projekt bör genomföras. Idealt sett kan utvecklingsprojekt 

ses som att göra en gemensam resa, där företag, det offentliga och den ideella sektorn strävar 

mot ett gemensamt mål.
45

 Under denna resa bör innovation och förnyelse utföras av 

innovatörer och entreprenörer i samarbete med det offentliga systemet.  

 

För att maximalt utnyttja innovatörernas och entreprenörernas förmåga att prestera, måste den 

offentliga sektorn bestå av personer som kan kommunicera och samarbeta med innovatörer 

och entreprenörer. Beslutsprocessen om vilka projekt som uppfyller dessa kriterier bör 

lämpligen drivas av beslutseffektiva och öppensinnade grupper med bred kompetens inom 

områden som bl.a. hållbarhet, entreprenörskap, samhällsnytta och ekonomi. Öppenhet och 

transparens bör vara självklart när det gäller beslutsprocessen kring projekt. 

 

 Framtidsbygd förslår att beslutsprocessen kring projekt utvecklas till större öppenhet 

och transparens. 

 

4.1. Varför behövs offentlig finansiering? 

En fråga som väckts är varför vi alls ska ha skattefinansierade projekt, företagsstöd etc. I 

jämförelse med många andra länder i EU så går en stor del av EU:s medel just till projekt av 

olika slag. Från näringslivets sida för man ofta fram att det är bättre med sänkta skatter och 

avgifter än att ha ett stödsystem som EU:s olika fonder. 

 

För att stimulera särkilt näringslivet att delta i projektarbete och annat utvecklingsarbete, är 

det viktig att vara tydlig med målen, att göra det klart för vilken nytta det ger företagandet och 

entreprenörskapet. Vi har som sagt mött många exempel på där entreprenörerna är trötta på 

det offentliga stödsystemet och det är viktigt att vara lyhörd för denna kritik 

 

Men det finns tillfällen när offentlig finansiering är viktig. Under Framtidsbygd har vi lyft 

fram exempel som när marknaden inte förmår att förnya sig själv beroende på för litet 

underlag, utanförskap, långsiktiga åtgärder, brist på innovationer etc. Det kan handla om att 

externa aktörer måste tas in för att sätta igång ett förnyelsearbete, eftersom man internt har 

svårt att ta tag i detta arbete på egen hand. Övergripande kan det behövas stöd för att 

stimulera innovationsprocesser. Men genomgående bör målsättningen vara att så snart som 

möjligt göra de olika insatserna självgående, att de kan finansieras med egen kraft. 

 

Det finns en mängd olika mål med såväl projekt- som företagsstöd, men ett genomgående mål 

är att öka sysselsättning och företagande. Att stötta företagande på olika sätt återkommer 

ständigt i regeringens budskap. Inte minst lyfts bättre möjligheter för små och medelstora 

företag fram, liksom att man vill göra det lättare att starta nya företag. Så hur man än läser 

informationen är det uppenbart att företagande och företag står i centrum, särskilt mindre 

företag. 

 

I Jordbruksverkets eget material görs det mycket klart att företagandet står i centrum. 

Följande citat är en god illustration till detta: ”Det nya landsbygdsprogrammet har tydligt 

fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden. Ett 

                                                 
45 Tack Dennis Bederoff för metaforen. 
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nyckelbegrepp för det nya programmet är konkurrenskraft och frågor om företagares villkor 

och entreprenörskap är centrala.”
46

 

 

Vid lanseringen av Matlandet konstaterade minister Erlandsson att pengarna riktas särskilt till 

små- och medelstora företag.
47

 Återigen är företagande och entreprenörskap ledande mål. En 

grundläggande fråga är hur man bäst driver projekt för att stötta entreprenörerna. 

 

 Framtidsbygd föreslår att betydelsen av entreprenörskap och företagande görs 

tydligare i relevanta strategidokument och att det görs tydligt och mätbart hur projekt 

på bästa sätt kan stötta entreprenörer. 

 

4.2. En utbredd projekttrötthet 

Vi har mött ett uppenbart problem under våra träffar. Det finns en utbredd projekttrötthet 

bland entreprenörerna landet runt. Det budskapet är det vanligast förekommande under 

Framtidsbygd, vilket tydligt framgår av våra protokoll. ”Det finns för många entusiastiska 

projektledare utan entusiastiska entreprenörer”. Är projekten till för entreprenörerna eller 

projektägarna, är en återkommande kritisk fråga.  

 

Ett annat citat från våra symposier är att ”Sverige är ett land fyllt av kurser och projekt. Få 

projekt överlever när projektmedlem är slut. Vi har spenderat så enormt med pengar på 

projekt, men projekten har inte lett till att vi fått mer affärer.” 

 

Det finns många aktörer som vill ha med företagen i projekt, inte minst de företag som finns 

på landsbygden. Företagen tröttnar och allt fler känner sig utnyttjade av allt projektande. Ett 

belysande citat är följande. ”Visionen om matlandet inspirerar, men är det på rätt sätt? Nu får 

massor med projektproffs idéer om projekt. Som entreprenör möts man nu av massor med 

propåer om att vara med i projekt. Vi börjar tröttna på det och det är inte lätt att hålla isär allt 

som sker. Mer samverkan behövs. Vi måste sluta att pinka revir och jaga projektpengar för att 

ha vår personal kvar. Vi entreprenörer måste synas mer och kanske provocera fram saker och 

ting.” 

 

Ett annat citat från Framtidsbygd är att ” Det behövs mer uppföljning av att det verkligen blir 

något av projekten. Nu finns det så många dåliga projekt, vars enda syfte tycks vara att 

finansiera en persons lön. Det finns så många projekt som inte leder till något fortlöpande och 

självgående. Det finns många företagare som inte vill ställa upp som gisslan i projekt för att 

skapa medfinansiering. De vill inte förknippas med projektvärlden eftersom de smutsar ner 

deras rykte. Det här är ett komplext problem. Vi måste se till att projektmedlen leder till nya 

jobb och ökat företagande i mycket högre grad än nu.”  

 

En representant från en deltagande länsstyrelse slog fast att ”arbeta med engagerade 

företagare är ju precis det som man vill med landsbygdsprogrammets olika stöd. De är till för 

att skapa affärer och ökad sysselsättning på landsbygden. Projekten måste bli bättre på att leva 

vidare. Nu är det vanliga med projekt efter projekt att när projektet är slut så blev det inget 

mer. Från länsstyrelsen efterlyser vi resultat. Vi i efterlyser företagen. Vi efterlyser 

långsiktighet. Det är inte vi som lägger hinder i vägen för entreprenörerna.” 

 

Återigen; vi är långt ifrån ensamma om att uppleva denna utbredda projekttrötthet. I samband 

med MAT 2012 i Växjö presenterade vi de huvudsakliga slutsatserna från Framtidsbygd. 

                                                 
46 https://etjanst.sjv.se/asken/show.pdf?filnamn=Slutrapport+Team+f%F6retagande.pdf&areavid=3748274 
47 www.dn.se/nyheter/politik/delade-meningar-om-matlandet-sverige 
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Presentationen ledde till ett mail från en av Ekoturismföreningens representanter som skrev 

följande: ”Jag blev också mycket glad av din första inledande föreläsning om projekttrötthet, 

kortsiktiga satsningar, oförmågan att lära av tidigare misstag, företagens lönsamhetsproblem 

och mycket mer. När jag satt och lyssnade undrade jag hur mycket du hade inspirerats av 

mina tankar. Det är nämligen fritt fram, men kanske är det så att du själv på din kant kommit 

till samma slutsatser som jag. I så fall är det ännu bättre, för då finns det i alla fall två som 

kritiskt funderar kring mycket av dagens olika satsningar runt om i Sverige. Något som ger 

mig hopp om framtiden.” 

 

Bristande långsiktighet 

En orsak till projekttröttheten är att många projekt tycks somna in när projektpengarna är slut. 

Många anser att orsaken är att projektet inte växt fram från entreprenörerna utan från de 

aktörer som drivit projektet. Det saknas en genomtänkt plan för hur projektet ska fortsätta när 

pengarna är slut. Det är alltför ofta som ledarskapet inte överförs till entreprenörerna under 

projektet. Kritiken mot att de frågor som drivs av projekt mer eller mindre dör när projekten 

är avslutade, är en vanlig inställning även inom andra ämnesområden.
48

 

 

Exempel på projekttrötthet 

Det intryck vi fått under Framtidsbygd är att denna projekttrötthet är större än tidigare. Vi har 

också sett effekter av denna projekttrötthet. Ett exempel är Hushållningssällskapet projekt 

Matresursen i Gävleborg och Dalarna, som skulle bli ett lokalt resurscentrum för 

livsmedelsproducenter. Finansiär var regionalfonden. En projektledare och tre medarbetare 

anställdes.  

 

Men projektet fick snabbt läggas ned. Projektledaren förklarar att ”målsättningen var att 

arbeta underifrån, men i praktiken fanns inte företagen med. Kritik fanns redan från början 

mot projektet och målgruppen var väldigt negativ. De var trötta på att delta i projekt där de 

förväntas lägga ned en massa tid utan att få ersättning, samtidigt som HS medarbetare har 

lön.” Man gjorde ett försök att avskeda personal och omfördela medel till entreprenörerna, 

men lyckades inte skapa en modell som Tillväxtverket godkände. Projektet fick läggas ned, 

vilket är beklagansvärt med tanke på viljan från HS att skapa en ny modell med mer 

engagerade företagare. 

 

Vi har också mött flera exempel på där näringslivet, ex. i form av Företagarna eller svenskt 

Näringsliv, valt att snabbt dra sig ur styrgruppen för projekt, eftersom de upplevt att projekten 

varit färdiga och inte haft intresse av att lyssna på företagens behöv. 

 

I Land för Sven-Arne Thorstensson från Smedbergs Gård i Munkedal fram ett budskap som 

på ett utmärkt sätt sammanfattar budskapet från Framtidsbygd.
49

 I debattartikeln konstateras 

att det är dags att ifrågasätt projekten. ”Att den svenska livsmedelsproduktionen minskar har 

nog inte kunnat undgå någon. Men dessutom har antalet personer och tjänster som ska 

företräda, utvärdera, strukturera, kontrollera, reglera, projektisera, och parasitera aldrig varit 

större.” 

 

Han fortsätter med att ”ständigt skapas nya projekt och nya allianser och vi ser sällan några 

resultat och effekter, inte ens rapporter och årliga analyser av vad man åstadkommit…. En ny 

yrkeskategori har uppstått: projektnomaderna. Att detta fenomen är helt politiskt korrekt är 

                                                 
48 Se ex. www.dagenssamhalle.se/debatt/projekt-doedar-jaemstaelldheten-2039 
49Thorstenss, S-A. (2012) ”Dags att ifrågasätta projekten”. Land nr 31-31, 27 juli s. 45. 
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alla inblandade parter väl medvetna om. De borgar för fortsättning och nya möjligheter att 

finansiera sin egen inre värld.” 

 

Thorstensson avslutar med att ”Nu är det dags att börja göra rätt saker. Som vi bäddat får vi 

nu ligga, ingen idé att skylla på någon annan. Ansvaret är vårt eget, Trivs du inte, engagera 

dig. Börja bädda om. Det är många som lever gott i din sänghalm utan du vet om det. Det är 

kanske där de vill vara, enda sättet att överleva, i värmen, skyddade från marknad och 

omvärld. Kontakta din förening, styrelse och valberedningen och fråga hur det är ställt. Nöj 

dig inte med det första svaret, det är inövat. Ställ besvärliga frågor där du känner att vi är 

ineffektiva. Jaga dina företrädare som badar runt i den politiska tunnan. Detta är vårt ansvar, 

ditt och mitt!! Tillväxten som behövs uppstår på marknaden och den utvecklas av aktörerna 

på den och viljan av att åstadkomma något.” 

 

Affärsmässighet behövs 

Med tanke på den kritik som vi ofta mött, är det viktigt att lyssna, förstå och åtgärda. 

 

 Framtidbygd föreslår att Landsbygdsdepartementet lyssnar på och tar hänsyn till den 

utbredda projekttrötthet som vi möter, och ger direktiv för hur företagen, 

entreprenörerna, kan ta större plats i utvecklingsprojekt. 

 Det är viktigt att ta dem som hävdar att det finns en allt mer utbredd projekttrötthet på 

allvar. Det är viktigt att det offentliga som Landsbygdsdepartementet med 

Jordbruksverket och länsstyrelserna reflekterar över nya modeller att driva projekt, 

där företagare, entreprenörer själva kan vara huvudaktörer. Detta som alternativ till 

dagens dominerande stora projekt där huvuddelen av anslagen ofta går till anställdas 

löner. 

 Framtidsbygd föreslår att planer på långsiktig verksamhet ska prioriteras i kommande 

projekt, och då inte minst att företagen ges möjlighet att driva verksamheten vidare på 

kommersiell basis så fort som möjligt under projekttiden. 

 Det är viktigt att affärsmässig verksamhet kan bedrivas redan under projekttiden för 

att få en långsiktig hållbarhet i verksamheten. 

 Projekt bör i större utsträckning ha en tydlig plan över hur verksamheten ska fortleva 

när medlen är slut, där entreprenörernas eget ansvar bör vara en ledstjärna. 

 

4.3. Dagens projektägare 

Som vi redan konstaterat är det en tydlig målsättning med såväl Landsbygdsprogrammet som 

satsningarna på Sverige det nya Matlandet att sätta företagandet i centrum. Företag som växer 

och fler nya företag tillhör kärnan i visionerna. En viktig fråga är hur man på bästa sätt 

stimulerar företagande via utvecklingsprojekt. En central delfråga är vilka som är de bästa 

projektägarna för att driva projekt som stimulerar företagandet. Och den frågan är 

omdiskuterad. 

 

En del av kritiken mot dagens projektande handlar nämligen om vilka aktörer som driver 

projekten. En grupp deltagare i Framtidsbygd har fört fram att det är bäst när stora aktörer 

som LRF eller Hushållningssällskapet driver projekt. Ett illustrerande citat är att ”det finns ju 

redan aktörer som är vana att driva projekt och som har stora projekt inom området mat, 

måltid och turism. Det är ju bättre att bygga på oss och skala upp oss på nationell nivå 

istället.” 

 

Men den dominerande inställning vi mött är att det är hög tid att sätta företagen, 

entreprenörerna i centrum. Vi låter återigen ett citat illustrera detta. ”Budskapet från oss 
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entreprenörer är att vi själva vill ges möjligheten att driva projekt på egen hand, där företagare 

stöttar företagare. Vi behöver inte anställda i sådana projekt utan vill skapa nätverk där vi 

klarar oss själva. För att komma igång behöver vi de smörjmedel som projektpengar ger. Men 

vi kommer att ha som målsättning att så snart som möjligt avskaffa projekt och stöd. Vi har 

inte ambitionen att försörja anställda genom projekt. Det är den stora skillnaden.” 

 

De stora projektägarna nationellt 

Vi har frågat Jordbruksverket om hur det ser ut i dag. Vilka är det som är de stora 

projektägarna? Vad gäller nationella projektstöd ser topp femlistan ut som följer, uppdelat på 

projektstöd och kompetensutveckling (såväl Jordbruksverket som Länsstyrelserna upphandlar 

dock en stor del av kompetensutvecklingen från andra aktörer). Siffrorna gäller 2007-2011: 

 

 Jordbruksverket 782 326 972 kr (projekt 172 634 494, kompetensutveckling 

609 692 478). 

 Lantbrukarnas Ekonomi AB 114 316 193 kr (projekt 25 035 591, 

kompetensutveckling 89 280 602). 

 Eldrimner länsstyrelsen i Jämtland 57 020 000 kr (projekt 430 000, 

kompetensutveckling 56 600 000) 

 Hushållningssällskapens service AB 33 659 830 kr (projekt 15 406 542, 

kompetensutveckling 18 253 288) 

 SLU 31 747 769 kr (projekt 11 927 280, kompetensutveckling 19 820 489) 

 

Detta innebär att drygt 1,3 miljarder kronor i projektstöd går till de fem stora, varav 

Jordbruksverket självt är absolut störst. 

 

Jordbruksverket ansvarar också för Livsmedelsstrategin som arbetar med ettåriga projekt. År 

2012 fick statliga institutet SIK 16 av 39 projekt, med ett anslag på nära 7,4 miljoner. Det är 

vanligt att SIK får en stor del av dessa medel. 

 

Beslutsprocessen kring dessa stora projekt och projektägare är givetvis intressant. Beslut om 

projekt där Jordbruksverket är projektägare fattas av verkets Generaldirektör. Handläggning 

och kontroll sker av annan avdelning än den berörda avdelning som leder projektet. Vad 

gäller de övriga stora projektägarna så är det de sedvanliga handläggarna för nationella 

projekt som fattar beslut. En person är huvudansvarig för nationella projekt. 

 

Detta innebär att beslutsprocessen för nationella projekt, inte minst vad gäller de stora 

projektägarna, inte minst Jordbruksverket som projektägare, sker i en intern och tämligen 

sluten process. Detta är en stor skillnad exempelvis i jämförelse med ESF och ERUF liksom 

med Leader. 

 

De stora projektägarna regionalt 

Vi har också bett om de två största projektägarna länsvis, och resultatet är följande: 

 

 Blekinge (av 19 628 405 kr): Länsstyrelsen 8 378 040 kr, Nävragöl 

Infrastruktur Ekonomisk Förening 2 259 778 kr. 

 Dalarna (av 91 328 255 kr) Länsstyrelsen 42 238 771 kr, Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 7 487 964 kr. 

 Gotland (av 25 146 970 kr) Hushållningssällskapet 6 435 575 kr, Länsstyrelsen 

3 762 604 kr. 
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 Gävleborg (av 82 065 104 kr) Länsstyrelsen 25 819 922 kr, Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 5 398 101 kr. 

 Halland (av 83 815 074 kr) Länsstyrelsen 55 433 295 kr, Region Halland 

5 398 101 kr. 

 Jämtland (av 74 785 198 kr) Länsstyrelsen 28 200 033 kr, Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 14 208 103 kr. 

 Jönköping (av 67 490 681 kr) Länsstyrelsen 33 395 091 kr, Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 10 955 446 kr. 

 Kalmar (av 57 298 449 kr) Länsstyrelsen 27 629 930 kr, EGT Konsult 

2 400 000 kr. 

 Kronoberg (av 62 864 582 kr) Länsstyrelsen 29 166 885 kr, Lessebo kommun 

3 461 325 kr. 

 Norrbotten (av 104 590 010 kr) Hushållningssällskapet 16 530 216 kr, 

Lantbrukarnas Ekonomi AB 10 545 659 kr. 

 Skåne (av 251 242 984 kr) Länsstyrelsen 137 031 234 kr, Skånes 

Livsmedelsakademi 14 000 000 kr. 

 Stockholm (av 46 641 738 kr, Öppen Skärgård Ek för 3 190 585 kr. 

 Södermanland (av 47 858 912 kr) Länsstyrelsen 17 369 254 kr, Nyköpings 

kommun 11 240 775 kr. 

 Uppsala (av 54 639 209 kr) Länsstyrelsen 21 160 525 kr, Nedre Dalälvens 

Utveckling AB 4 752 218 kr. 

 Värmland (av 77 304 700 kr) Hushållningssällskapet 35 445 431 kr, 

Länsstyrelsen 15 190 637 kr. 

 Västerbotten (av 111 305 227 kr), Umeå kommun 17 945 889 kr, 

Länsstyrelsen 11 769 947 kr. 

 Västernorrland (av 48 740 435 kr) Länsstyrelsen 17 993 555 kr, 

Hushållningssällskapet 8 921 500 kr. 

 Västmanland (av 47 317 122 kr) Länsstyrelsen 19 823 331 kr, Mälardalens 

högskola 5 412 974 kr. 

 Västra Götaland (av 323 184 673 kr) Länsstyrelsen 179 093 707 kr, 

Hushållningssällskapet 12 213 261 kr. 

 Örebro (av 89 114 516 kr) Länsstyrelsen 47 179 693 kr, Lantbrukarnas 

Ekonomi AB 3 402 416 kr. 

 Östergötland (av 100 853 886 kr) Länsstyrelsen 42 925 993 kr, Linköpings 

kommun 6 796 780 kr. 

 

Dessa siffror är intressanta och värda en analys. En reflektion är att det är stora skillnader 

mellan Länsstyrelserna. Medan vissa själva tar hand om en stor del av medlen, väljer andra att 

dela ut det allra mesta till andra aktörer. Det vore intressant med en utvärdering av eller 

forskning om vilken strategi som visat sig ge bäst långsiktiga effekter. Är det en styrka att 

Länsstyrelsen driver många egna projekt respektive genomför eller upphandlar 

kompetensutveckling? Eller ger det bättre effekter när andra aktörer är drivande? Eller saknas 

det systematiska skillnader och det mesta handlar det om regionala skillnader? 

 

Vi har mött kritik från flera deltagare under Framtidsbygd om hur vissa länsstyrelser arbetar. 

En representant från en av de större aktörerna i landsbygdens Sverige säger ”att jag är 

övertygad över att flera länsstyrelser använder EU:s medel för att sysselsätta sin egen personal 

utan att ha positiva effekter på landsbygden som det som vägleder besluten. Man kan också 
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undra hur det är på Jordbruksverket. Skapar man projekt för att behålla personal, eller skapar 

man projekt för att man vill något och därefter söker efter lämpliga personer?”  

 

Projektgiganterna 

Det finns en handfull projektgiganter inom Landsbygdsprogrammet. Överlägset störst är 

Jordbruksverket och länsstyrelserna landet runt. Idag används väldigt mycket av 

landsbygdsprogrammets medel, såväl projektmedel som kompetensutvecklingspengarna till 

försörjning av jordbruksverkets och länsstyrelsernas personal. Detta behöver inte ses som en 

negativ kommentar utan kan vara positivt. Men för att uttala sig i den frågan behövs 

utvärderingar av om det är effektivare att våra myndigheter förbrukar pengarna eller om man 

låter andra ta hand om en större del av arbetet. Den kunskapen saknas i dag. 

 

Slår vi samman landets länsstyrelser så bedriver de egna projekt eller kompetensutveckling 

för nära 900 miljoner kronor. Förvisso upphandlas en hel del av dessa medel, men en stor del 

av dem går till egna aktiviteter med sin egen personal. Som vi sett har nära 800 miljoner av 

Landsbygdprogrammet gått till Jordbruksverkets egna aktiviteter. Det innebär att de 

myndigheter som fördelar dessa medel behåller en stor del av dessa för egen verksamhet. Med 

tanke på dessa stora belopp finns det extra argument för att ställa krav på öppenhet, 

transparens och dialog, för att inte tala om utvärderingar. 

 

En annan reflektion är att det finns två andra projektgiganter åren 2007-2011. Lantbrukarnas 

Ekonomi AB driver projekt och kompetensutveckling för över 166 miljoner kronor och 

Hushållningssällskapen med sina regionala sällskap omsätter drygt 113 miljoner kronor.  

 

Sammanfattningsvis har följande resurser använts av de stora projektägarna: 

 Länsstyrelserna nära 900 miljoner kronor 

 Jordbruksverket nära 800 miljoner kronor 

 Lantbrukarnas Ekonomi AB över 166 miljoner 

 Hushållningssällskapen över 113 miljoner 

 Eldrimner nära 60 miljoner 

 SLU nära 32 miljoner 

 

Därmed finns det aktörer som är mycket projektvana med goda rutiner för administration och 

drivande av projekt. En sådan aktör har givetvis personal med stor projektvana. Men det finns 

därmed också aktörer som har många anställda vars löner finansieras av dessa projektmedel. 

Och som arbetsgivare är det naturligt att man månar om att ta ansvar för sina anställda. 

 

Även i detta avseende vore det intressant med mer utvärdering och forskning på ett mer 

generellt plan. Är det en styrka med två så stora projektägare? Är erfarenheterna av att driva 

projekt viktigare än den flexibilitet man har med många mindre projektägare? Är det skillnad 

mellan aktörerna vad gäller långsiktig hållbarhet och effekter av projektmedlen?  

 

Det finns många intressanta frågor att ställa. Och med tanke på kritiken från många 

entreprenörer om dagens situation, kanske den viktigaste frågan är om det är eller kan vara 

effektivare när nätverk med företag i samverkan driver projekt. Eller är det i alla fall bäst med 

stora projekt och projektägare? 

 

Under Framtidbygd har även Leaderområdena som projektägare tagits upp. Det är stor 

skillnad mellan områdena vad gäller att driva egna projekt, paraplyprojekt. Medan vissa 

områden driver få stora paraplyprojekt, har andra satsat på flera och stora. Detta innebär att 
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vissa områden har ett litet kansli med bara en eller ett par anställda, medan andra tack vare 

paraplyprojekten bygger upp mer omfattande kanslier. 

 

Kritik mot alltför omfattande paraplyprojekt har förts fram av såväl enskilda aktörer som 

representanter för länsstyrelserna. Å andra sidan har många fört fram positiva erfarenheter av 

Leaderområden som tack vare en större bemanning och stora egna projekt uppnått mycket 

positiva effekter som man även ser som långsiktig hållbara.  

 

Leader som projektägare är också en fråga som bör studeras på ett genomgripande sätt. Är det 

bäst med Leader som en liten organisation som stimulerar andra att driva projekt, eller är det 

bättre med en mer omfattande egen verksamhet där man på egen hand fungerar som bygdens 

utvecklingsmotor? 

 

Vilka projektägare vill Jordbruksverket ha? 

Eftersom Jordbruksverket ansvarar för nationella projektmedel, och även har ett betydande 

inflytande över landets Länsstyrelser, är det intressant att veta vilka projektägare som verket 

har mest positiv erfarenhet av. 

 

Därför har vi ställt följande fråga till Jordbruksverket: ”Har Jordbruksverket någon policy för 

vilka aktörer ni önskar ska äga projekt? På er webb slås det fast att projektdatabasen riktar sig 

i första hand till stödmottagaren, leadergrupper, organisationer och enskilda som vill starta 

projekt. Eftersom företagare inte nämns, ges intrycket att ni föredrar att organisationer eller 

privatpersoner söker projekt. Stämmer det?” 

 

Bakgrunden till frågan är att Jordbruksverket i sin information upprepade gånger nämner just 

enskilda respektive organisationer, men sällan företagare. På en fråga om detta fick vi svar att 

ju även företagen har organisationer. Men en poäng i de synpunkter som dykt upp under 

Framtidsbygd är att många företagare vill arbeta i nätverk med företagare, och inte via 

företagarnas organisationer. Flera av dessa, exempelvis Företagarna, har också en avvaktande 

inställning till att som organisation driva projekt.  

 

Svaret från Jordbruksverket är intressant. De svarar att ”erfarenhetsmässigt ser vi att större 

organisationer har haft bättre möjligheter att administrera projekt och att ansvara för 

projektets ekonomi.” Frågan är om de stora också är bättre på att uppnå goda långsiktiga 

resultat. Vi har ställt denna följdfråga till Jordbruksverket men inte fått något tydligt svar. 

 

Är de fem stora bäst? 

Huvudkravet på en bra projektägare kan knappast vara att de bara är bra på administration. Ett 

rimligt krav på en bra projektägare är att deras projekt ger långsiktigt hållbara positiva 

resultat, och att dessa dokumenteras på ett tydligt sätt. Informationsspridning är ju också ett 

viktigt krav för projekt. 

 

För att kunna sprida resultat är det rimligt att projektägare är noga med att presentera 

intressanta slutrapporter. Så är dock inte fallet bland de fem stora. Vanligen presenterar de 

inga rapporter alls, i alla fall inga som finns med i Jordbruksverkets projektdatabas. Vi uttalar 

oss i detta fall inte om rapporterna är intressanta eller ej, utan om de överhuvudtaget finns. 

Och bland de fem stora projektägarna är det som sagt dåligt ställt med rapporter, i alla fall vad 

gäller redovisning i jordbruksverkets projektdatabas. Vi har inte lyckats reda ut om 

avsaknaden av rapporter beror på att det inte finns några rapporter eller på att Jordbruksverket 

inte lag in dem i databasen. 
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Av projektdatabasen framgår att Jordbruksverket på egen hand drivit eller driver 17 egna 

projekt. Av dessa är 10 avslutade, men det finns endast slutrapport från ett av dem. Med tanke 

på att åtta av projekten avslutades senast 2009 är det förvånande att slutrapporter saknas.  

 

Lantbrukarnas Ekonomi AB är den största projetktägaren, och har ett flertal projekt som 

avslutades under år 2008, men som det fortfarande saknas slutrapporter från. Av totalt 72 

projekt saknas det slutrapport från 32 projekt som är avslutade när denna rapport skrivs. Med 

tanke på att 25 av dessa 72 projekt fortfarande pågår, visar detta att det bara är en liten andel 

av avslutade projekt som har en slutrapport i Jordbruksverkets databas.  

 

Den tredje störste nationella projektägaren är Eldrimner som under perioden 2007-2011 drivit 

tre projekt, varav ett avslutades i juni 2011, ett i januari 2012 och ett pågår. Inget projekt har 

en slutrapport i databasen.  

 

Hushållningssällskapens förbund och deras regionala enheter har enligt Jordbruksverkets 

projektdatabas drivit 341 projekt. Av dessa saknas slutrapporter från 145 projekt, trots att 

många är avslutade för flera år sedan. Ett stort antal projekt pågår dock fortfarande. Sveriges 

Lantbruksuniversitet är den femte störste projektägaren, och har enligt databasen 84 avslutade 

eller pågående projekt. Av dessa saknar 42 projekt slutrapport, trots att flertalet avslutades för 

flera år sedan. Flera projekt pågår fortfarande. 

 

Vi har haft kontakt med Hushållningssällskapen som hävdar att de är mycket noga med att 

snabbt lämna in slutrapporter. Varför det dock saknas så många i Jordbruksverkets databas 

har vi dock inte kunnat reda ut. 

 

Mer kunskap behövs och alternativ bör testas 

Det är viktigt att ta fram mer kunskap om hur dagens stora projektägare fungerar och vilka 

långsiktiga effekter de ger på utvecklingen. 

 Framtidsbygd föreslår att regeringen tar initiativ till att utveckla modeller där det är 

lättare för entreprenörer i samverkan att driva projekt. 

 Framtidsbygd föreslår att regeringen ger Jordbruksverket direktiv om att öka 

transparensen och öppenheten, särskilt i beslut och utvärdering av de stora 

återkommande projektägarna. 

 En stor del av landsbygdsprogrammets medel går till att finansiera verksamhet hos 

offentliga aktörer som Jordbruksverket, Länsstyrelserna, SIK, SLU och Eldrimner. 

Frågan om det är rimligt att betydande delar av dessa aktörers verksamhet ska 

finansieras av medel, som till stor del är ämnade för näringslivsutveckling, bör 

ställas. Vi ser det som viktigt med en öppen debatt om denna fråga. 

 En betydande del av Landsbygdsprogrammets medel behålls av Jordbruksverket och 

länsstyrelserna. Vi ser det som viktigt att transparensen kring besluten om egen 

verksamhet ökar, liksom att öppna utvärderingar av resultaten blir vanligare. 

 Det är stor skillnad mellan hur länsstyrelserna arbetar med projektmedlen. Vissa 

länsstyrelser tar själva hand om en stor del av medlen, medan andra lägger ut medlen 

på andra aktörer. Det vore intressant med en jämförande studie för att lära sig av 

länsstyrelsernas erfarenheter och effekterna från de projekt som genomförts. 

 Jordbruksverket och många länsstyrelser driver omfattande projekt där en betydande 

del av medlen går till anställd personal. Det är viktigt att dels göra det öppet och 

transparen hur dessa projektbeslut går till, dels att utvärdera vilka effekter stora 

projekt med anställd personal ger i jämförelse med andra alternativ. 
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 Eftersom ett fåtal aktörer är dominerande som projektägare föreslår Framtidsbygd att 

det görs en ambitiös utvärdering eller beforskning av hur dessa aktörer lyckas med 

projekten. Det är viktigt att få svar på om det är bäst när dessa stora driver projekt, 

eller om det finns andra alternativ. 

 Många av Framtidsbygd deltagare kritiserar som bekant de stora projektägarna där 

en huvuddel av anslagen gör till löner, och menar att det vore bättre att projekten 

drivs av entreprenörer i samverkan med ingen eller få anställda. Vi ser det som viktigt 

att även få den frågan prövad genom forskning eller utvärderingar. 

 Framtidsbygd föreslår att landsbygdsdepartementet tar initiativ till en studie av 

Leaderområdena, vad gäller effektiviteten av mer eller mindre omfattande egna 

paraplyprojekt. 

 Det finns en oerhörd samlad mängd kunskap bland dessa stora aktörer som kan lyftas 

fram mer, göras mer transparenta. 

 Kraven bör öka på att slutrapporter ska tas fram, alternativt att inlämnade 

slutrapporter snabbt presenteras i Jordbruksverkets databas. Dagens situation med 

avsaknad av rapporter är knappast acceptabel. 

 

4.4. Entreprenörsdrivna projekt som alternativ 

Traditionellt drivs således många projekt av offentlig sektor eller stora organisationer. Som vi 

sett finns det en tydlig tendens till att allt fler entreprenörer reagerar mot att en stor del av 

projektmedlen används för lokaler och löner för projektanställda, samtidigt som 

entreprenörerna förväntas ställa upp med arbetstid som medfinansiering och vara glada över 

att få delta i gratis kurser utan att någon tagit reda på vad de själva vill ha. Det är viktigt att 

lyssna till entreprenörernas åsikter och behov.  

 

En intressant slutsats förs fram i Jordbruksverkets projekt Team företagandes slutrapport. De 

skriver att ”en stor andel av företagen på landsbygden är småföretag. Medelåldern bland 

småföretagarna är hög och många företag står inför generationsskiften under de närmaste 

åren. Viljan till entreprenörskap och positiv inställning till företagande bland landsbygdens 

invånare är betydelsefull för den framtida utvecklingen. Skapandet av stödjande miljöer för 

entreprenörskap har stor betydelse för utvecklingen.”
50

 

 

Denna slutsats stämmer väl överens med det ständigt återkommande budskapet under 

Framtidsbygd att företagen, entreprenörerna måste sättas i centrum i större utsträckning. Ett 

citat från ett av våra symposier exemplifierar detta önskemål. ”Nu är det dags för företagen, 

entreprenörerna, att driva projekt på egen hand. Vi måste hitta modeller där företagen kan 

tjäna pengar även under projektet. Det är bara så man skapar en långsiktighet.” 

 

Ett annat citat är att ”vi behöver stöd av företagare som vet vad de talar om. Nu finns det 

alldeles för många anställda teoretiker som ska ge oss stöd, utan att det vet vad det handlar 

om.” Ett ytterligare citat är att ”företagarna behöver återerövra makten över 

produktionsmedlen. Annars kommer alla decennier med centralisering inte att kunna 

förändras till mer lokal produktion.” 

 

Under Framtidsbygd i Stockholm var denna fråga en av de centrala. Ett citat från en av 

inspiratörerna är illustrerande. Dennis Bederoff från Tillväxtverket konstaterade att ”ibland 

undrar man om de resurser som ställs till förfogande faktiskt har för avsikt att köra de små 

företagen i konkurs. Kontroll, oklara regelverk, lång eftersläpning; sådant är det ju bara 

                                                 
50 https://etjanst.sjv.se/asken/show.pdf?filnamn=Slutrapport+Team+f%F6retagande.pdf&areavid=3748274 
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offentliga aktörer och stora organisationer med god likviditet som kan ta hand om. Man säger 

att stödsystemen ska utveckla företagandet, men som det fungerar motverkar det sitt eget 

syfte. Det här är konstigt.” 

 

Två andra citat från Stockholm stärker denna bild. En aktör säger att ”det ska inte behöva vara 

så svårt som det är i dag. Det går åt sådan energi att tampas med myndigheterna, de 

myndigheter som säger att de är till för att vi ska utvecklas. På papperet tillhör vi företag en 

del av systemet, men i verkligheten så gör vi inte det.” En annan deltagare konstaterade att 

”det är starkt att så många nu upplever detta system som ett rött skynke. Nu gäller det att vi 

gör något åt det, förändrar systemet så att företagandet sätts i centrum.” 

 

Inom Landsbygdsprogrammet finns det många exempel på där företagare driver projekt utan 

anställda, Istället för personal är det istället enskilda företagare som sameverkar. Projektet 

Framtidsbygd är ett sådant exempel. För Jordbruksverket tycks denna modell vara utan 

problem. Däremot har problem funnits inom såväl ESF som ERUF.  

 

Matresursen i Dalarna och Gävleborg fick läggas ned delvis på grund av att Tillväxtverket 

inte accepterade lösningen med företagare istället för anställd personal. Företagarna i Uppsala 

som drev integrationsprojektet Gottsunda Factory, finansierat av ESF, fick argumentera länge 

innan ESF gick med på att företagare var engagerade just som företagare. ESF vill till en 

början att alla skulle vara anställda. Vi har ställt en fråga om detta till 

Fondsamordningsguppen och vi får intrycket av att såväl ESF som Tillväxtverket är öppna för 

projekt där företagare kan verka just som företagare. 
51

 

 

Men det är inte alltid lätt för företagen att vara drivande. En av Framtidsbygds inspiratörer 

berättade om ett exempel där företagen snarast motarbetas. ”För att lyckas är det viktigt att 

entreprenörerna samarbetar. I Hälsingland är vi nu flera som jobbar ihop, flera av oss är 

                                                 
51 ESF: Det är väldigt svårt att på nationell nivå kommentera ett enskilt fall. ESF har idag över 630 projekt och varje projekt har sina 

förutsättningar att skapa mandat, förankring och effektiv administration. Generellt bör det finnas en gränsdragning mellan vem som utför 

tjänster och vem som är med och styr projektet. Det är inte ovanligt att en organisation både är  leverantör och styrgruppsmedlem – men hur 

de har blivit det skiljer sig åt. I några projekt sitter kansliet eller staben från organisationen i styrgruppen och på leverantörsnivå så har 

organisationen varit med och lämnat anbud/offert på annonserade tjänster. Andra projekt har valt ”inom-hushållsprincipen”. Om det finns ett 
samverkansavtal i botten mellan ingående projektaktörer och projektägare ska det i avtalet skrivas in att alla kostnader mellan aktörerna ska 

vara faktiska, det vill säga utan något vinstpåslag eller overheadkostnader som ska täckas. Detta kräver att avtalet definierar tydligt vem som 

är samverkanspart och under vilka förutsättningar har man gått in i projektet och vad som gäller om man lämnar projektet. Det är lite för 
juridiskt att beskriva. Risken med att sitta i styrgrupp och vara underleverantör är självfallet att en organisation har förtur genom att få 

förhandsinfo. Detta kan lösas praktiskt också. Så länge EU är mån om projektägarskap och affärsmässighet så lär det finnas projekt där 

gränsdragningarna inte är klara och då bör myndigheterna agera för en lösning som gagnar projekt och håller regelverket. 
 

TVV:  Som ESF skriver så är det svårt att på nationell nivå kommentera enskilda fall. Tillväxtverket har tagit fram riktlinjer för 

Samverkansprojekt inom regionala fonden, riktlinjerna i sin helhet kan läsas på Tillväxtverkets hemsida www.tillvaxtverket.se. Nedan en 
kort beskrivning. 

1. Bakgrund 

Mot bakgrund av att det denna programperiod eftersträvas mer samverkan och större projekt budgetmässigt har dessa riktlinjer om 
samverkansprojekt utformats. En fördel med samverkansprojekt är att istället för att varje part på egen hand ansöker om att driva separata 

projekt med likadant upplägg och innehåll går två eller flera parter samman och genomför ett stort sammanhållet projekt. Parterna utser 

gemensamt en sökande som blir stödmottagare. 
Syftet med samverkansprojekt är de verksamhetsmässiga fördelarna och att flera ska kunna ta del av EU-stödet, inom ramen för 

strukturfondsbestämmelserna och då särskilt reglerna om offentlig upphandling och statsstöd. Stödmottagaren måste aktivt medge att 
återkravsbeloppet kan regleras mot ännu inte utbetalda stödberättigande kostnader. Behörig företrädare för stödmottagaren får ingå avtal. 

Den som normalt är kontaktperson för stödmottagaren får anses kunna ingå detta avtal. Avtalet skall avse alla utbetalningar inom aktuellt 

projekt. Innan avtal upprättas måste handläggare vid programkontoren informera stödmottagaren vad avtalet innebär. Avtalet underlättar 
ärendets handläggning även för stöd-mottagaren, som likväl kan överklaga utbetalningsbeslut enligt 31 § Förordning 2007 :14 om 

förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslut om avtal för Tillväxtverket fattas av granskningshandläggare vid programkontor. Två alternativa 

lösningar kan användas: 
 

2. Kriterier och definition av samverkansprojekt 

Samtliga parter ska vara namngivna redan i ansökan om stöd 
Enbart parter som skulle kunna vara stödmottagare får ingå som part i samverkansprojekt 

Ett samverkansprojekt får inte bildas för att kringgå offentlig upphandling 

Alla parter ska ha del av EU-stödet (stödmottagaren får del av EU-stödet direkt och parterna indirekt) 

http://www.tillvaxtverket.se/
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exportmogna. Vi är redo att ta ansvar för marknadsföring och försäljning. Tyvärr tas vi inte 

emot positivt. Våra myndigheter och politiker tycks se oss som ett hot. De försöker stoppa oss 

och säger att det är dom, exempelvis regionförbundet, som ska göra det vi vill göra. Det är 

verkligen trist. Så många vill ha oss företagare som en gisslan, i allt från projekt till 

länsturism. Ska vi lyckas med utveckling måste vi släppa entreprenörerna fria.” 

 

Projekt och affärsmässighet 

Många entreprenörer upplever att det från myndigheternas sida, såväl från Jordbruksverkets 

som från länsstyrelsernas och Leaderområdenas, finns en rädsla just för företag och projekt. 

Det finns en oro över att projekt som drivs av företag ska kunna uppfattas som företagsstöd, 

vilket projekt inte får vara. 

 

Vi har frågat Jordbruksverket om de har ”någon policy för vilka aktörer ni önskar ska äga 

projekt? På er webb slås det fast att projektdatabasen riktar sig i första hand till 

stödmottagaren, leadergrupper, organisationer och enskilda som vill starta projekt. Eftersom 

företagare inte nämns, ges intrycket att ni föredrar att organisationer eller privatpersoner söker 

projekt. Stämmer det?” 

 

Det svar vi fått är att ”vi följer det som står i programtexten för de olika åtgärderna i 

landsbygdsprogrammet och den nationella genomförandestrategin. I landsbygdsprogrammet 

och i den nationella genomförandestrategin står det klart vilka målgrupper som kan söka 

projektstöd och där ingår företagare. Projekten syftar till att lyfta främjande och 

förutsättningsskapande insatser som är till gagn för många för att de skapar modeller/metoder 

som fler kan använda. Det är viktigt att påpeka att dessa pengar inte ska gå till att gynna ett 

enskilt företag. Enskilda företag kan söka företagsstöd.” 

 

Svaret illustrerar oron över att projekt kan bli företagsstöd. Men bland många företagare är 

man kritisk till denna rädsla. Det måste gå att hitta modeller där företag i samverkan kan driva 

projekt utan att det innebär ett företagsstöd. Samtidigt är det viktigt att hitta modeller där 

företagen kan kommersialisera verksamheten även under ett projekt. 

 

Återigen ett citat från Framtidsbygd. ”I dag är det många projekt som snarast hindrar 

företagarna från att göra affärer i rädsla för att projektet ska uppfattas som ett icke legalt 

företagsstöd. Projektägarna måste förstå att hantera pengarna på rätt sätt, men idag går så 

mycket till löner till projektledarna, medan entreprenörerna subventionerar med sin arbetstid 

och uteblivna intäkter. Vi måste våga ta tag i denna fråga och lyfta vikten av att gå direkt till 

affärer så fort som möjligt även i projekt.” 

 

Men även från myndigheterna sida kommer önskemål om en annan syn på företag och 

projekt. Ett exempel är ett mail vi fått från en tjänsteman på en länsstyrelse, som deltog i en 

Framtidsbygd. Personen skriver att ”XX håller på med en projektstödsansökan inom 

Landsbygdsprogrammet och har just erfarit allt krångel som detta medför för entreprenörer på 

Landsbygden om man önskar att ta del av dessa stöd. Har tipsat XX om det du och Leo jobbar 

hårt för att ändra inför nästa programperiod. Ni kan kanske ha nytta av varandras 

verksamheter någon dag.” 
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Företag i samverkan – crowd sourcing 

Det är en sak att inte projektstöd får omvandlas till företagsstöd. Men givetvis går det att 

skapa modeller för där företag i samverkan kan driva projekt utan att de gynnas på ett 

otillbörligt sätt. Vi har redan talat om crowd sourcing, och det är precis vad företag i nätverk 

och i samverkan kan skapa. 

 

Vi börjar också se exempel på områden där aktörerna tar mer plats. En av Framtidsbygds 

inspiratörer berättade om Gotland. ”På Gotland är vi många entreprenörer som insett vikten 

av att samverka. Vi tar allt mer plats själva och de flesta av oss blir allt tröttare på att fångas 

upp i projekt som vill ha vår arbetstid som medfinansiering. På många destinationer i Sverige 

är entreprenörerna redo att själva ta ansvar för produktutveckling, marknadsföring, försäljning 

etc. Därför är det viktigt att skapa bättre modeller där företagen själva i samverkan driver 

projekt.” 

 

Även om det givetvis finns massor med kunnig anställd personal som kan stötta företag, finns 

det också mycket goda erfarenheter av företag som stöttar företag. Ett exempel är Eldrimner 

som under många år arbetat med konceptet ”hantverkare till hantverkare”. Eldrimner utbildar 

mathantverkare för att kunna ge stöd till och fungera som mentorer och coacher till andra som 

är eller vill bli hantverkare. Den som exempelvis vill börja göra ost får rådgivning av en 

entreprenör som själv tillverkar ost. Det är många som vill se den modellen utvecklad till 

andra områden. 

 

Ett inlägg från Framtidsbygd är ett bra exempel på denna åsikt. ”Individuell coachning är det 

bästa och ger oss företagare mycket. Vi behöver stöd av företagare som vet vad de talar om. 

Nu finns det alldeles för många anställda teoretiker som ska ge oss stöd, utan att det vet vad 

det handlar om. Det gäller inte minste det småskaliga, landsbygdsföretagandet och oss som 

arbetar med turism och måltid.” 

 

Ett annat exempel är citatet ”när man deltar i möten som Framtidsbygd kommer man hem 

fylld av visioner, men snabbt fångas man av vardagen. Just då behöver man ett bollplank, en 

annan företagare som har kommit längre som kan få en att gå vidare och göra något av 

visionerna. Bollplanken ska vara entreprenörer som ligger i framkant, och de ska givetvis få 

betalt för sitt jobb.” 

 

Under Framtidsbygd har metaforen om att många av landsbygdens företagare inom mat, 

måltid och turism kan jämföras med artister lyfts fram. De är mästare på att göra korv eller 

ordna naturupplevelser, men mindre bra på att klara administration, försäljning och annat. För 

att utveckla sin verksamhet behöver landsbygdens artister managers. En del artister behöver 

ha hjälp att utveckla samverkan och paketera upplevelser tillsammans. Andra behöver ha 

hjälp med marknadsföring och försäljning. Flexibilitet är viktigt eftersom behoven skiljer sig 

från plats till plats. Och att med entreprenörsdrivna projekt stötta utvecklingen av dessa 

nätverk kan ge en bättre långsiktig hållbarhet än traditionella projekt. 

 

Under Framtidsbygd i Stockholm berättade en deltagare från norra Hälsingland entusiastiskt 

om hur en grupp mathantverkare, serveringer och turistföretag under många år arbetat 

tillsammans för att driva utvecklingsprojekt i egen regi. De har skapat ett starkt nätverk där 

dessa mer upplevelseinriktade företag kompletteras med företagare i bygden som kan frågor 

som administration, marknadsföring, försäljning etc. Man söker lösningar på företagens 

villkor. 
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Nu behöver några företag utveckla sina mat- respektive måltidsprodukter. Då söker man 

kontakt med Hälsinglands matlandsambassadör som driver en framstående restaurang, som 

dock har en tämligen säsongsbetonad verksamhet. Det innebär att man under en betydande del 

av året har en mycket erkänd kock som kan hjälpa till med utvecklingsarbetet. Man har också 

ett fullt utrustat kök i vilket man kan experimentera. Den berättelsen är en god illustration till 

vad entreprenörsstyrda projekt kan leda till, och det utan att det finns en enda anställd person. 

Det finns andra exempel, som bygdegårdar med godkända kök, skolkök eller restauranger 

med säsongsverksamhet, där dessa kök kan användas för produktutveckling. 

 

Modeller för entreprenörsstyrda projekt behövs 

Det finns starka skäl för att sätta entreprenörerna mer i centrum. 

 

Framtidsbygd föreslår: 

 att det tas fram modeller där projekt enklare kan drivas av företag och entreprenörer i 

samverkan. Detta är en fråga för såväl regeringen som olika myndigheter att pröva. 

 att regeringen tar initiativ till att underlätta för företagare att ta plats och ansvar i 

utvecklingsarbete, inte minst genom att företagare stöttar varandra; entreprenör till 

entreprenör. 

 att regeringen tar initiativ till en översyn av direktiv och regelverk som kan vara 

hindrande för att företag tar större plats i utvecklingsarbetet, utan att det ska ses som 

företagsstöd. 

 att regeringen tar initiativ till att det tas fram modeller där affärsidéer lättare kan 

kommersialiseras under projektets gång, oberoende av hur projekten finansieras. 

 försök med en modell där projektägare uppmuntras (tvingas) att vid lyckade och/eller 

innovativa resultat ”sälja” resultatet till sina konkurrenter med stöd av denna 

offentliga finansiering. Om projektägaren lyckas då kan denne begära en begränsad 

”royalty” från konkurrenterna och nöja sig med ”first mover advantage”. 

 att regeringen tar initiativ till en studie av om utvecklingscentra etc. med fasta lokaler 

och anställd personal, ger bättre effekter än flexibla nätverk med entreprenörer där 

man utnyttjar befintliga resurser. 
 

4.5. Transparens och bemötande i beslutsprocessen kring projekt 

Landsbygdsprogrammet omfattar fem miljarder per år. Till det kommer andra medel som 

regeringen satsar, bland annat på arbetet med Matlandet. Även en del av de medel som ESF 

och ERUF fördelar kommer mat, måltid och turism till del. Det är således mycket omfattande 

medel som olika myndigheter med sina beslutsfattare fördelar. Därmed har man också ett stort 

ansvar. I denna stora mängd projekt finns också en oerhörd kunskapsbas. Även hos dem som 

inte får sina ansökningar beviljade finns massor av samlad kunskap. 

 

Givetvis är det viktigt hur processen för dessa beslut om projekt ser ut. Och i det öppna 

samhälle vi argumenterar för är det viktigt med öppenhet och transparens i dessa processer. 

Det är också viktigt hur dialogen med de som söker medel förs. Med tanke på de synpunkter 

som återkommit under Framtidsbygd, är det särskilt viktigt att utveckla formerna för att ha 

dialog med entreprenörer som ofta inte är erfarna med att söka och driva projekt. Ett gott 

värdskap och en god förståelse för hur en entreprenör tänker, är central för att utveckla goda 

relationer och ge stimulans och inspiration. 
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De olika fondernas transparens 

Hur beslutsprocessen kring projekt ser ut har diskuterats under Framtidsbygd. Leader med 

många personer engagerade och vanligen en relativt öppen beslutsprocess, har stimulerat 

många. Många Leaderområden låter de som söker projekt inte bara träffa ansvarig 

handläggare utan även några ledamöter i LAG.  

 

Socialfonden och Regionalfonden har en regional förankring med åtta regionala 

Strukturfondspartnerskap. De arbetar med båda fonderna och kan på så sätt se till att 

insatserna för de båda programmen samverkar, vilket är tanken. Partnerskapen är 

sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall 

sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, 

länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Det är vanligt att de som söker 

projekt träffar representanter för partnerskapen inför beslut. Det leder till en viss öppenhet och 

dialog. 

 

Motsvarande öppenhet saknas för Landsbygdsprogrammet, möjligen med undantag för en del 

länsstyrelser. Länsstyrelserna ska ha regionala partnerskap och i vissa fall kan de vara en del i 

arbetet med att utveckla öppenhet och transparens. 

 

Medan det i Leader, Socialfonden och Regionalfonden är förtroendevalda som fattar besluten, 

är det tjänstemän som beslutar på länsstyrelser och på Jordbruksverket. Eftersom de 

förtroendevalda saknas här är det rimligt att förvänta sig att beslutsprocesserna är extra öppna 

och transparenta inom dessa myndigheter. 

 

Inte minst i myndigheternas beslutsprocesser är det väsentligt med transparens och öppenhet. 

För den som söker stöd för ett projekt är det viktigt att veta både hur beslutsprocessen går till 

och hur lång tid den tar. Vi har i Progrezzum olika erfarenheter av hur lång tid som 

beslutsprocessen kan ta. I vissa fall har den gått mycket snabbt, i andra fall har den dragit ut 

närmare tio månader. Det har också i stundtals varit svårt att få besked om hur lång tid 

handläggningen kan komma att ta. Vi har erfarenhet av att vi träffat handläggare för en dialog 

om hur en projektansökan lämpligen bör utformas, och vi har erfarenhet av ett ingen dialog 

sker. 

 

Urvalskriterier 

Syftet med alla projekt är ju att stötta utveckling, att få såväl Sveriges landsbygd som måltid 

att fungera bättre. Mängder med arbete läggs ned på att söka projektmedel och mängder med 

arbete läggs ned på att bedöma ansökningar. I detta finns en stor kraft av kunskap, erfarenhet 

och idéer. Framtidbygd ser det som viktigt att i större utsträckning ta tillvara denna stora 

tankemöda. I bedömningen av ansökningarna och de beslut som fattas, finns en stor möjlighet 

till lärande. Istället för transparens och öppenhet kan vi tala om en lärandets process. 

 

Genom att ha öppna och tydliga kriterier för bedömning av projekt, och ge tydliga 

motiveringar för bifall eller avslag, tydliggörs detta lärande. Inte minst gäller detta projekt 

som får avslag. Genom att förstå huvudorsakerna till avslaget kan man förbättra sina idéer och 

gå vidare. Även i avslaget finns en stor potential för lärande. 

 

Vi har fört en dialog med Jordbruksverket om deras kriterier för beslut. Ett svar som vi fått är 

att ” för de nationella projekten i landsbygdsprogrammet använder vi en checklista där vi 

klargör vilka strategier vi utgår ifrån och vilka prioriteringar vi gör när vi bedömer projekt. 

När det gäller LISS (Livsmedelsstrategin) så beaktar vi de mål som finns i 
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handlingsprogrammet för Sverige – det nya matlandet när vi sätter prioriteringar från vår sida. 

I LISS har regeringen öronmärkt pengar till vissa områden exempelvis ekologiskt och 

offentlig mat.” Ett kompletterande svar är att ”kriterierna för hur vi bedömer projekten finns 

på Jordbruksverkets webbplats. För att få mer information hänvisar vi till handläggare på 

Jordbruksverket.”  

 

Förvisso finns det mycket information att hämta från det angivna materialet, men vi hade 

önskat oss en mer detaljerad information om kriterier för beslut, om hur checklistorna för 

beslut ser ut etc. Denna mer detaljerade information har vi dock inte lyckats få av 

Jordbruksverket. Än viktigare är det med tydliga motiveringar för bifall eller avslag på 

ansökningar. Genom tydliga och mer detaljerade beslutsformuleringar uppnår man också det 

lärande vi redan berört. På så sätt kan de som söker projekt fortlöpande utveckla allt bättre 

och hållbara projektansökningar. 

 

Beslutsfattarnas kompetens 

Under Framtidsbygd har även beslutsfattarnas kompetens tagits upp, de beslutsfattare som 

bestämmer om nationella projekt på Jordbruksverket respektive regionala projekt på 

Länsstyrelserna. Eftersom den insyn som förtroendevalda ger bland andra anslagsgivare, 

saknas hos Jordbruksverket och Länsstyrelserna, är det extra viktigt med en tydlighet kring 

kompetensen hos dessa beslutsfattare. 

 

De beslutar om stora medel som handlar om allt från restaurering av våtmarker och 

betesängar till turism och integration. Vi citerar från Framtidsbygd igen. ”Från myndigheter 

som beviljar anslag saknas ofta turismkompetens och man hamnar i detaljerade 

kontrollprogram som bromsar näringsutveckling. Konsekvensen av utebliven 

turismsamordning är att potentiella jobb inte uppstår och en brain drain sker från glesbygd. 

Gruvor och vindkraftparker ersätter jobb inom turismen och förvandlar glesbygden till ett 

industrilandskap. De småskaliga turismentreprenörer som lyckats i glesbygd äts upp av alla 

projekt som vill använda deras kompetens för föreläsningar, möten och kurser. Och det har 

pågått i decennier!” 

 

Denna fråga var även uppe på Kreativ Landsbygd, Jordbruksverkets konferenser år 2009 och 

2011. Där ställde flera frågan vilken kompetens handläggare, exempelvis på länsstyrelserna, 

har att bedöma projekt förr affärsutveckling, företags affärsplaner m.m., inte minst med tanke 

på att det är så stor spännvidd i inriktningen på landsbygdens företag. 

 

Vi har frågat jordbruksverket om hur utbildning av handläggare på Jordbruksverket och på 

länsstyrelserna sker, men bara fått svaret att sådan utbildning sker, oftast via digital teknik. 

Det vore intressant med en större tydlighet vad gäller kompetens och fortbildning av dessa 

handläggare. 

 

Flexibilitet 

Som visas i denna rapport är det uppenbart är att marknaden inte längre är sovande, inte heller 

nyvaken utan mycket aktiv. Mycket kan antas komma att ske under de kommande åren, och 

det är viktigt att ha en öppenhet vad gäller projekt- och företagsstöd, så att alla möjligheter 

kan utvecklas på lika villkor. 

 

Visioner, strategier och program är viktiga, men med en omvärld som snabbt förändras och 

som är komplex, osäker och tvetydig, är det viktigt att dessa dokument är flexibla, emergenta 

och snabbt kan förändras som en reaktion på det som sker. Detta gäller inte minst för visioner 
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som har med de kreativa näringarna, med mat, måltid och turism att göra, där trender 

förändras snabbt och ofta dramatiskt. 

 

Effekterna av globaliseringen påverkar snabbt och oväntat. Även om vi försöker, kan vi aldrig 

förutsäga vad som kommer att ske. Därför måste dagens ledare lära sig att vara förberedd på 

det oväntade. Det vi behöver är en öppen ständig dialog där vi hela tiden är nyfikna, 

reflekterar över vad som sker och är beredda att snabbt ändra oss. Det gäller inte minst 

Matlandet och projekt kring mat, måltid och turism. 

 

Priserna på livsmedel förändras snabbt på den internationella marknaden. De internationella 

turistströmmarna förändras också snabbt. Den arabiska vårens inledning medförde stora 

problem för svensk träexport. Ena året ökar priserna på malm kraftigt, för att nästa år falla. 

Pålitliga prognoser är svåra att arbeta efter. Ena året talar världen om ett snabbt ökande 

underskott på mjölk och mjölkprodukter, för att nästa år se en vikande marknad. En ofta och 

snabbt förändrad verklighet behöver följas av en flexibilitet även i projektarbete. 

 

Det är viktigt att komplettera det omfattande arbete som läggs ned på exempelvis visionen om 

Matlandet, med en fortlöpande dialog, ett lyssnande och en beredskap för lyhörda 

förändringar. Visionen om Matlandet har varit stående på Framtidsbygds dagordning. Många 

konstruktiva inspel har kommit från deltagarna och det är viktigt att visa lyhördhet för detta. 

Under 2011 riktade LRF hård kritik mot Matlandet. Landsbygdsminister Erlandsson har slagit 

fast att man under 2012 ska sätta lantbruket i fokus. Det kan å ena sidan ses som ett 

lyssnande, men å andra sidan som att den som skriker högst påverkar mest. Men flexibilitet 

visas. 

 

Det är också viktigt att medge flexibilitet i projekt. Det som slås fast i ansökan kan plötsligt 

bli inaktuellt, beroende på snabba förändringar i omvärlden eller på grund av lärandet under 

projektets gång. Inte minst nordisk forskning visar att det är viktigt med flexibilitet, särskilt 

med de aktörer som deltar i projekt. Kommer det nya aktörer så är det viktigt att de snabb 

välkomnas. 

 

Men ofta är det komplicerat att ändra projektens målsättningar, aktiviteter, deltagande aktörer, 

budget etc. under projektets gång. Ofta krävs nya beslut från myndigheten. Med tanke på att 

vi lever i en allt mer föränderlig tid, ser vi det som viktigt inte bara att medge ökat flexibilitet 

utan också att stimulera flexibilitet under projekttiden. 

 

Under Framtidsbygd har frågan om projektens längd tagits upp. Ett citat är att ”i Sverige har 

vi bestämt oss för att bevilja max tre år långa projekt. Här är det är inte EU som styr oss! Bara 

det nationella regelverket tillät skulle vi kunna fatta beslut om projekt som pågår sju år. Hur 

skulle det vara om vi gjorde så men lade in ett par avstämningspunkter för att avgöra om det 

är värt att fortsätta satsningen? Alltså mer av ett långsiktigt programarbete!” Vi tycker att 

detta förslag är bra. Det behövs flexibilitet även vad gäller projektens längd. 

 

Rekvisitioner och likviditet 

En nyckelfråga för många projektägare är hur snabbt det går att behandla rekvisitioner av 

projektmedel, eller med andra ord hur lång tid det tar för ex. Länsstyrelserna och 

Jordbruksverket att betala projektägarnas ”fakturor”. Tar det lång tid att få rekvisitionen 

granskad och utbetalningen att genomföras, ställer det stora krav på projektägarens likviditet. 

Det är sannolikt en orsak till att projekt finansierade av EU ofta drivs av offentliga aktörer 
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eller stora organisationer med en god kassa. Vi har mött exempel på företag eller föreningar 

som gått i konkurs på grund av lång tid för handläggning. 

 

Till Framtidsbygd konstaterar också Jordbruksverket att ”rutinerna för rekvisitioner och 

utbetalningar måste förbättras. Jordbruksverket har genomfört en undersökning om ’nöjd 

kund index’, och man hamnade i botten. Folk är mycket missnöjda. Det här är en viktig fråga. 

Förenklingar behövs. Det måste gå snabbare. Kanske det behövs mer stöd till hur projekt ska 

redovisas. Verket tar denna fråga på högsta allvar och förstår missnöjet.” 

 

Vi har ställt frågan om tid för handläggning, särskilt av rekvisitioner, till den grupp som 

sköter samordning mellan EU:s fonder, Fondsamordningsgruppen. Av svaren framgår att ESF 

och Tillväxtverket tycks ha betydligt snabbare handläggning än vad Jordbruksverket har.
52

 

Under Framtidsbygd har det också visat sig vara oerhörda skillnader mellan hur lång tid för 

handläggning olika länsstyrelser tar. En av våra inspiratörer arbetar med en länsstyrelse som 

tar uppemot ett år på sig för att handlägga en rekvisition av ett leaderprojekt. Denne person 

som är företagare, har varit mycket nära att gå i konkurs på grund av denna oerhört långa 

”kredittid”. 

 

Det är inte bara viktigt med snabb handläggning utan även en tydlighet, att man vet hur lång 

tid det tar. Vid Framtidsbygds första rekvisitioner från Jordbruksverket våren 2011 kunde vi 

inte få besked om hur lång tid handläggningen skulle ske. Beskedet var att det bara var att 

vänta och se. När vi i våras ställde en fråga till Jordbruksverket om rekvisitioner fick vi 

följande svar: ”vi har lagt ytterligare resurser på att få handläggningstiden på en normal nivå. 

Utbetalningsärenden påbörjas nu inom en månad från det att man ansöker om utbetalning.” 

 

Den 24 juli 2012 lämnade vi in en rekvisition. Den 17 september fick vi svaret att ” Vi har 

tyvärr ganska långa handläggningstider just nu och det kommer dröja innan någon 

handläggare kan börja med ert ärende. Jag hoppas att det inte innebär allt för stora problem 

för er.” Situationen med långa handläggningstider och avsaknad av besked om hur lång tiden 

tar kvarstår således, vilket skapar stora problem för en liten projektägare som vi är. 

 

Kanske än viktigare är att alla aktörer behandlas lika vad gäller rekvisitioner. Så är inte fallet 

nu vilket vi upplever som mycket stötande. När vi under våren 2011 väntade på besked om 

handläggning av vår rekvisition, fick det projekt som stöttade TV4s programserie ”Mitt kök” 

en mycket snabb handläggning. Projektledaren har meddelat oss att en snabb handläggning 

                                                 
52 Fråga: Snabbare handläggning, ev. andra lösningar på likviditetsproblem – exakt. Denna fråga kommer upp på varje symposium och har ju 
också varit återkommande på Jordbruksverkets träffar om det kommande programmet. 

SJV: Jordbruksverket har startat ett projekt som syftar till att få bort onödiga hinder i handläggningen och där är tanken förstås att arbetet ska 

gå snabbare. I projektet har verket satt upp ett mål på 4 månaders handläggningstid för ansökan om stöd och 3 månaders handläggningstid för 
ansökan om utbetalning. Då måste man ta med i beräkningen att ansökan om utbetalning ska passera två och ibland tre myndigheter, 

länsstyrelsen, Jordbruksverket och ibland Leaderkontoret. Tiden beräknas från ankomstdatum till beslut om stöd (ansökan om stöd) eller från 

ankomstdatum till att utbetalningsunderlag (ansökan om utbetalning) ligger klart för utbetalning. En viktig del är också att underlätta för 
stödmottagaren att göra rätt från början. En lång tid går åt till kompletteringar. Förslag om regelförenklingar, -förbättringar och liknande som 

bl.a. leder till snabbare handläggning är något som Jordbruksverket ständigt för fram både till regeringen och till EU i olika sammanhang.  
ESF: Enligt den statistik som ESF-rådet har tar handläggningen av en ansökan om utbetalning i regel tre veckor. Det går däremot långsamt 

med att lämna in ansökningar för utbetalning, vilket kan förklaras av projekten är ganska stora och har likviditetsstarka organisationer. I de 

fall mindre organisationer är projektägare kommer ansökan oftare och handläggs även så att likviditetsproblem inte förekommer. Här finns 
idag väldigt bra fungerande samarbetet mellan handläggare och ekonomer samt den utbetalande enheten. 

TVV:  I Tillväxtverkets regleringsbrev finns krav på att en komplett projektansökan ska beslutas inom 4 månader och Tillväxtverket har 

uppnått målet i de flesta fallen. Då är det viktigt att tänka på att ärendet då också har varit uppe i Strukturfondspartnerskapet för prioritering.  
I regleringsbrevet finns också ett krav på att en komplett ansökan om utbetalning ska betalas ut inom en månad, detta klarar Tillväxtverket i 

de flesta fallen. Det är viktigt att komma ihåg att projektsökande- /ägare ibland dröjer med sina kompletteringar, detta innebär då att 

Tillväxtverket inte kan göra klart sitt beslut. Handläggningstiderna har nyligen följts upp då det återrapporteras i Tillväxtverkets 
 årsredovisningen. 
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var en förutsättning för att klara likviditeten för ett såt stort projekt som var koncentrerat i tid. 

Den ansvarige handläggaren på Jordbruksverket förklarade för oss att det kändes obehagligt 

att få direktiv uppifrån att låta just ett projekt gå före de andra. Det kan upplevas som stötande 

att stora TV4 får något av en gräddfil, medan mindre aktörer snällt får stå i kön och vänta. Det 

är viktigt med tydlighet, med klara spelregler, inte minst att man vet hur lång tid det kommer 

att ta för att få de pengar ett projekt rekvirerar.  

 

Det är viktigt att snabba på processen med rekvisitioner, vilket inte minst kan ske med 

effektivare webblösningar där rekvisitioner görs mer eller mindre online via automatik. 

Jordbruksverket arbetar med sådana alternativ. Det är också viktigt att söka alternativa 

metoder för att hjälpa mindre likvida aktörer att klara av de ekonomiska påfrestningar det 

innebär att vänta på pengar. TULPAN tar upp frågan och föreslår bl.a. att det sätts gränser för 

hur lång tid handläggning av rekvisitioner får ta. 

 

Det är också viktigt med en analys av de långa handläggningstiderna på såväl Jordbruksverket 

som på länsstyrelserna. Möjliga orsaker kan vara: 

 att det finns för få handläggare 

 att de som rekvirerar skickar in dåliga underlag 

 att information kring projektadministration & rekvisition har varit bristfällig 

 att myndighetens rutiner inte är de optimala 

 andra orsaker 

 

Framtidsbygd föreslår att det görs försök att skapa nya modeller genom samarbete med 

banker, lokala kapitalbolag, samverkan med andra aktörer med god likviditet samt bättre 

planering och framförhållning med resurser. Det finns flera exempel på att kommuner går in 

som likviditetsgarant för projektägare med mindre god likviditet. Exempel finns både inom 

Landsbygdsprogrammet och ESF. Det finns också exempel på studieförbund som fungerat 

som likviditetsgarant, utan att vara aktivt drivande i projekten. 

 

Myndigheternas uppföljning 

En annan ständigt återkommande fråga under Framtidsbygd handlar om myndigheternas 

uppföljning som kontroll och revision, av projekt. Många upplever en del kontroller som 

småsinta och irrelevanta. Vi illustrerar med ett citat. ”Småprojekt i tex Leader knappt får en 

kopp kaffe. Och om de lyckats få in en fika på ett byalagsmöte så ifrågasätts det var den femte 

koppen tog vägen när det endast deltog fyra på mötet men budgeten omfattar fem koppar. 

Avdrag och återbetalning i slutredovisningen. Eller som länsstyrelsen frågade ett av våra 

projekt. De där lövkorgarna som användes i projektet. Var finns de nu?” 

 

Framtidsbygd har också reagerat på kontrollen av våra rekvisitioner, där det stundtals har 

ställts krav på redovisning av beslutsunderlag, som såväl jurister vi kontaktat som en ledamot 

i övervakningskommittén till Landsbygdsprogrammet konstaterar att verket inte har rätt att 

begära. Tonläget har vi också stundtals upplevt som negativt och ifrågasättande. 

 

Ibland har det varit frustrerande. Ett sådant exempel är när Jordbruksverket ordnar en årlig 

sammankomst med projekt inom Matlandet, för att projekten ska utbyta information och man 

ska skapa stimulans till samverkan. Framtidsbygd inbjöds till denna sammankomst och 

ombads presentera projektet, vilket vi gjorde. När Jordbruksverkets utbetalningsenhet 

granskade kostnaden för resan till denna sammankomst hos Jordbruksverket som vi 

uppmanats av Jordbruksverket att delta i, fick vi en önskan om ”ytterligare förklaring till 

varför resorna genomförts och på vilket sätt de är projektrelevanta”. Denna förklaring fick vi 
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till och med ge två gånger, med flera månaders mellanrum. Att Jordbruksverkets kontrollanter 

ifrågasätter varför projektägare deltar i sammankomster som Jordbruksverket kallar till, är 

irriterande och ett slöseri med tid, både för oss som projektägare och med Jordbruksverkets 

lönekostnader. 

 

Å andra sidan har Sverige, och inte minst Jordbruksverket, fått hård kritik från EU på grund 

av bristande kontroll. Det gör givetvis ansvariga handläggare oroliga och medför att de blir än 

mer bestämda i sin kontroll. 

 

Frågan om kontroll är svår men viktig att ta tag i. Även här handlar det om tydlighet och 

transparens. Det handlar också om gott bemötande och gott värdskap för dem som sköter 

kontrollen. Det handlar om att skapa en dialog med ett gott tonläge mellan aktörerna. 

 

Många metoder för ökad transparens och tydlighet 

Det finns många metoder för att öka transparens och tydlighet. 

 

Framtidsbygd föreslår: 

 att transparens och öppenhet bli än mer viktiga ledord för EU:s fonder under den 

kommande programperioden. Eftersom Jordbruksverket och länsstyrelserna inte 

arbetar med förtroendevalda i projektbedömning, föreslår vi att regeringen ger 

direktiv till Jordbruksverket och Länsstyrelserna att kraftfullt öka transparens och 

öppenhet i sina beslutsprocesser.  

 att Jordbruksverket gör sin beslutsprocess tydligare både vad gäller tid för beslut och 

för hur dialog mellan sökande och Jordbruksverket kan ske. 

 en ökad öppenhet och transparens i Jordbruksverkets och Länsstyrelsernas 

beslutsprocesser om projekt, med det främsta syftet att förbättra möjligheterna för 

lärande och kunskapsutbyte. Ökad transparens behövs både om hur beslutsprocessen 

tillgår och vilka konkreta kriterier som används vid besluten. 

 att beslutsprocessen görs öppen med tydliga beslutsformuleringar, särskilt vid avslag. 

Därigenom ökar möjligheterna till ett lärande av processen med ansökningar. 

 att det synliggörs vilken kompetens beslutsfattare hos Jordbruksverket och 

länsstyrelserna har i olika sakfrågor, liksom hur vidareutbildningen av dessa 

beslutsfattare sker. 

  att anslagsgivarna överväger att använda sig av specialistkompetens kring 

bedömning av projekt där den egna kompetensen i sakområdet är bristande. 

 att regeringen tar initiativ till att öka möjligheterna till flexibilitet och förändringar i 

projekten under projektens gång. Förändringar bör kunna ske snabbt och enkelt. 

 att de skapas möjligheter för tidsmässigt långa projekt under kommande 

programperiod, givetvis med avstämningspunkter under projektets gång. 

 att det görs stora satsningar inom samtliga EU-fonder att skapa nya metoder för 

snabbare handläggning av rekvisitioner. 

 att det utvecklas modeller där mindre aktörer kan få hjälp med likviditeten när de 

driver projekt. 

 större öppenhet och transparens även vad gäller kontroll och revision. 
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4.6. Myndigheternas attityder, myndighetskulturen 

Bemötandet från handläggare på olika myndigheter tillhör också de ständigt återkommande 

frågorna under Framtidsbygd. De handläggare på Jordbruksverket, Länsstyrelserna och 

Leader som arbetar med stöd till entreprenörer, är också de som har en kontakt med, en dialog 

med dessa entreprenörer. Det är där den fruktbara och lärande dialogen bör ske. 

 

Vilka attityder som förmedlas från en myndighet, vilket mottagande och värdskap som ges, 

det sätt som entreprenörer förstås på, den kultur som finns inom myndigheten, är av mycket 

stor betydelse. Det finns goda skäl att fortlöpande arbeta med att utveckla dessa sidor. 

 

Under Framtidsbygd har det flera gånger framförts kritiska synpunkter om att en del 

handläggare har svårt att förstå och föra en dialog med företagare. Vi ett flertal gånger mött 

ett missnöje med hur främst Jordbruksverket och Länsstyrelserna handlägger dessa medel, 

både med behandling av ansökningar och av hantering av rekvisitioner. Att missnöjet är 

omfattande framgår också av Jordbruksverkets egen kundundersökning. En ytterligare 

illustration är magasinets Filters granskning av Matlandet i nummer 21 2011. Frågan har 

också varit vanligt förekommande under Jordbruksverkets träffar ”Kreativ landsbygd”. 

 

Stötta eller kontrollera? 

Vidare har det förts fram att det är stora skillnader mellan olika Länsstyrelser i bemötandet av 

entreprenörer. En handläggare från en Länsstyrelse som deltog under Framtidsbygd 

konstaterade att ”vi som arbetar inom länsstyrelser, på jordbruksverket, inom Leader etc. 

behöver tänka om en hel del. Projektbeskrivningarna är inte det viktigaste. Det viktiga är att 

det finns en tydlig förankring och bra ledare. Det är det som gör att projekt lyckas.” 

 

Liknande synpunkter om länsstyrelsernas arbete framkom under Jordbruksverkets konferens 

Kreativ Landsbygd för tre år sedan. Motsvarande synpunkter har också framkommit vid de 

möten Tulpan haft. Företagarnas representant i övervakningskommittén för 

Landsbygdsprogrammet har också erfarenhet av stora skillnader mellan länsstyrelser. 

 

Under Framtidsbygd har vi mötts av helt skilda berättelser från olika Länsstyrelser och deras 

representanter. En del handläggare menar att den viktigaste rollen är att kontrollera och 

granska ansökningar, och att man då inte kan vara aktiv som rådgivare till den som söker. 

Men vi har också mött länsstyrelser som har smått legendariska medarbetare som ”åker hem 

och sätter sig vid köksbordet, dricker kaffe och går igenom hur en vettig ansökan kan 

utformas.” 

 

Medan vissa länsstyrelser lägger tyngdpunkten på kontroll, satsar andra på ett utbrett stöd. Vi 

har frågat Jordbruksverket om dessa skillnader och fått svaret att ”Länsstyrelserna är 

självständiga myndigheter och avgör själva på vilket sätt de uppfyller förvaltningslagen 

genom av vara behjälpliga. Jordbruksverket har inga centrala riktlinjer om hur länsstyrelserna 

ska hantera det inom landsbygdsprogrammet.” Det vore fruktbart att regeringen i sina 

regleringsbrev till länsstyrelserna visar att det finns möjligheter att förena kontroll med god 

rådgivning, med gott värdskap. 

 

Mottagandet av Framtidsbygd 

Vi har själva betydande erfarenhet av mottagandet på nationell nivå hos Jordbruksverket och 

Visit Sweden. Flera av deltagarna på Framtidsbygd har också berättat om sina erfarenheter. 

En erfarenhet är att bemötandet i betydande utsträckning beror på den person man möter. Och 

förvisso är personligheten en faktor man inte kan undkomma, men samtidigt bör en 
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myndighet ha sådan tydlighet i hur bemötande och värdskap ska utövas, att effekterna av 

personlighet minimeras. 

 

De erfarenheter Progrezzum har och som flera av deltagarna vid våra symposier har redovisat, 

är att det möjligen är för stora skillnader i hur Jordbruksverkets och olika länsstyrelsers 

medarbetare bemöter dem som är intresserade av att driva eller redan driver projekt. Vi har 

mött bemötanden som kan upplevas som avvaktande, kritiska eller till och med negativa. Vi 

har också mött raka motsatsen där det är entusiasm och intresse som sätts i fokus. 

 

Vi vill inte peka ut personer, men väljer på att ge exempel på hur olika bemötanden vi mött. 

Visit Sweden, som lett arbetet med kommunikationsplattformen, har vi haft mycket raka och 

öppna dialoger med. Även om tonläget stundtals varit uppskruvat har det skett i en positiv 

anda. Typiska kommentarer i mailkonversation är ”Det här är fantastiskt bra!!” 

 

Från Jordbruksverkets sida möter vi varierande budskap. Vi inleder vår rapport med citat från 

Jordbruksverkets positiva kommentarer vid vårt symposium i Växjö, kommentarer som 

uppskattades mycket såväl från oss arrangörer som från deltagare. Vi har också fått mail där 

avsändaren positivt konstaterar att ”det du Urban och Leo arbetar med är mycket viktigt.” 

Men vi har även fått följande mail från Jordbruksverket: ”Hej! XX har försökt boka ett möte 

med er. Hon har semester men jag har fått i uppdrag att boka med er den 7 augusti. Det blir på 

Jordbruksverket i Jönköping men vilken tid passar bäst med tanke på resor. Passar kl 13-15? 

Hälsningar NN.” 

 

En sådan formulering passar kanske mer för ett förhör än för en öppen dialog. För en 

företagare är det inte lockande att en tung handläggare på ett statligt verk bjuder in till dialog 

med en sådan formulering. 

 

Vem är till för vem? 

Den viktiga frågan att ställa är vem som är till för vem. Och svaret är uppenbart. Det är 

tjänstemännen på våra myndigheter som är till för sina ”kunder”, för entreprenörer och övriga 

medborgare. Men alltför ofta upplever ”kunderna” ett omvänt förhållande, där man förväntas 

tacksamt be om stöd istället för att tas emot med entusiasm. 

 

Bemöts de som anser sig ha goda idéer om projekt avvaktande och oengagerat, kan det vara 

tillräckligt för att många avskräcks och inte orkar gå vidare. Då är risken att potentiellt 

mycket goda projekt inte förs vidare. Vi har under Framtidsbygd mött flera aktörer som har 

fått denna upplevelse. De orkar inte arbeta vidare med sina idéer. 

 

Ett citat från en deltagare i Framtidsbygd, en handläggare på en länsstyrelse, illustrerar denna 

fråga väl.”Vi måste få personal på våra myndigheter att vara stöttande. Vi måste få en 

byråkrati som inte har revir, utan som samvekar. Hos entreprenören skapas en trötthet, en 

energiförlust med alla dessa tröga handläggare.” 

 

Vi har även mött entreprenörer som mer eller mindre känner sig skrämda av handläggare. En 

av våra inspiratörer berättar följande. ”Jag är så trött att ständigt få stå med mössan i handen 

och tigga och be. Vi är entreprenörer som driver projekt och vi har en länsstyrelse med 

orimligt långa tider för att handlägga rekvisitioner. Gång på gång riskerar vi konkurs på grund 

av långsamheten. När vi tröttnade och var på väg att gå ut öppet med kritik, fick vi under ett 

möte på länsstyrelsen höra att vår kritik, den diskussion vi förde inte borde lämna ’väggarna i 

detta rum’: Med en sådan ton blir det svårt med en god dialog.” 
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Men det finns god anledning för entreprenörerna att tänka på var man lägger sin energi. En av 

deltagarna i Framtidsbygd har en målande kommentar till dem som lägger ned stor möda på 

att ”kämpa” med handläggare av projekt- och företagsstöd. Han konstaterar att ”för mig så är 

att bråka med handläggare ett exempel på hur man vänder sitt ansikte åt fel håll. Ju mer fokus 

på länsstyrelsen desto större lugn och makt känner de. Men om den lilla grupp som faktiskt 

har några idéer att komma med, gemensamt vänder ryggen till systemet och fokuserar på sina 

egna möjligheter att lyckas som entreprenörer. Då skulle handläggarna snart komma 

springande och be om hjälp att få legitimera sin verksamhet.”  

 

Några exempel 

Men givetvis finns det mängder med positiva exempel. Ett mötte vi när vi kontaktade 

Länsstyrelsen i Jämtland för att diskutera samarbete om utbildning kring de nya 

branschriktlinjerna för utomhusmatlagning. Responsen blev mycket positiv och handläggaren 

konstaterade att hon på helt eget initiativ tar kontakt med de övriga Länsstyrelserna i Norrland 

samt Sametinget för att diskutera om samverkan. ”Då slipper ni ju hålla på med flera aktörer” 

sa den ansvarige. Sådana exempel glädjer. 

 

Vi har också fått en motsvarande reaktion från Länsstyrelsen i Stockholm som samordnat 

utbildning i utomhusmatlagning i fyra län. Dialogen har skett med en handläggare som skött 

alla kontakter med övriga län. Ett entusiastiskt mottagande av vår utbildningsserie om 

utomhusmatlagning har vi också fått från handläggaren i Jönköpings län sam arbetar för en 

samordning med de två övriga smålandslänen. Stimulerande var även handläggaren i Skåne 

som snabbt förde fram idéer om att lyfta fram landsbygden som utomhusmåltider i staden. Vi 

har också haft utmärkt samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg kring Mat 2011 och 2012. 

 

Men vi har tyvärr mött även motsatsen. Handläggaren i ett län förklarade att ”det där har 

branschen inget intresse för. Dom har redan haft en kurs i livsmedelshygien”. I det länet är nu 

flera företag och destinationer engagerade för att få länsstyrelsen att förstå att det finns en 

efterfrågan på utomhusmatlagning. 

 

Vi har också frågat om argumentet varför ett av fem samverkande län valde att stå utanför 

utbildningen om matlagning utomhus. Skälet var att ”vi trodde inte på projektet”. När vi 

berättar att flera företag i detta län har hört av sig och vill vara med, att det finns en 

efterfrågan från marknaden, kvartstår argumentet. ”Vi trodde inte på projektet”. Dialogen med 

entreprenörerna tycks ha varit begränsad. 

 

Utbildning i entreprenörskap behövs 

För att locka fler att engagera sig i utvecklingsarbetet för landsbygd med mat och turism, är 

det viktigt med ett gott värdskap och ett bemötande där nya aktörer, som entreprenörer, 

känner sig välkomnade som alternativ till dagens få och stora projektägare. 

 

Ett citat från Framtidsbygd illustrerar detta. ”Handläggare inom den offentliga sektorn 

behöver lära sig mer om entreprenörskap. Entreprenörer borde utbilda de handläggare som 

fattar beslut om projekt och företagsstöd.” Vi ser detta som ett utmärkt förslag. 

 

Ett ytterligare citat illustrerar vårt budskap. ”Vi företagare kanske skulle utbilda handläggarna 

om hur en företagare tänker och fungerar. De offentliga tjänstemännen ska se till att våra 

gemensamma resurser utnyttjas så effektivt som möjligt enligt de politiska målen. Men 

näringslivets kunnande och erfarenheter borde integreras i dessa bedömnings- och 

beslutsprocesser. Tänk om det fanns en öppenhet från Jordbruksverkets sida för det.”  
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Vi har haft en dialog med Jordbruksverket att utbilda handläggare såväl på verket som på 

länsstyrelserna i hur man bemöter potentiella projektägare, inte mins företagare. Vi har fått en 

mycket positiv respons på förslaget. När Landsbygdsnätverkets styrgrupp mötte 

lantbruksdirektörer hösten 2012, förde flera direktörer fram samma budskap, att de vill ha 

utbildning av företagare. 

 

Men det finns smolk i bägaren. Enligt Jordbruksverket saknas resurser för sådana 

utbildningar. Länsstyrelserna har inte heller råd. Bristen på medel för fortbildning av 

personalen inte bara begränsad utan snarast obefintlig. Detta ser vi som ett stort problem inte 

minst när det uppenbart finns ett intresse för utbildning i entreprenöriellt tänkande. 

 

Vi ser det som självklart att alla Jordbruksverkets medarbetare ska visa på ett gott värdskap, 

där lyssnande, intresse, öppenhet och uppmuntran är viktiga kärnvärden. Detta gäller givetvis 

medarbetare på länsstyrelserna. 

 

Framtidsbygd föreslår: 

 att regeringen avsätter rimliga medel för att fortbilda handläggare i hur man för en 

dialog med entreprenörer och andra aktörer. 

 att Jordbruksverket utvecklar en tydlig policy i hur personalen ska bemöta sina 

kunder; de som söker eller driver projekt. 

 att det tas fram en tydligare policy för hur handläggare på Jordbruksverket, 

Länsstyrelser och Leader ska bemöta dem som söker projekt, särskilt i hur man för en 

dialog med entreprenörer. 

 att myndigheterna tar hjälp av entreprenörer för att utbildas i hur man bäst skapar 

goda möten. 

 en satsning på utbildning för handläggare på främst Jordbruksverket och 

Länsstyrelserna, men även EU:s övriga fonder, i hur man bemöter och för en dialog 

med entreprenörer.  

 att en viktig del i denna utbildning bör vara att tänka mer som entreprenör i det 

offentliga. Därför är det viktigt att företagare/entreprenörer är med och driver denna 

utbildning. 

 

4.7. Gratis, betala eller få betalt? 

En återkommande fråga handlar om ekonomi, om när det bör vara gratis, om när man bör 

betala och om när man bör få betalt.  

 

Är det bra att det är gratis? 

Genom åren har det varit många projekt som ger gratis utbildning, gratis informationsskrifter 

och kartor, gratis webbsidor etc. Det förekommer avgifter, men ofta är dessa mycket låga. En 

del deltagare på Framtidsbygd har konstaterat att det är viktigt att, särskilt små företag, kan få 

gratis tjänster för att kunna utvecklas. Detta är särskilt väsentligt i ett uppstartsskede. På så 

sätt får man många att vara med och tack vare att företagen då kan utvecklas snabbare, kan 

man få dem att på sikt inse vikten av att vara med och betala. 

 

Andra framhöll att det tvärt om är viktigt att entreprenörerna är med och betalar redan från 

början, eftersom det skapar engagemang. Då vill de verkligen vara med och inser nyttan av att 

delta. Det är också viktigt att entreprenörerna får en klar känsla av vad det kostar att vara 

företagare. Det är en risk att gratis tjänster skapar en felaktig bild över vad de produkter man 

har kostar att utveckla, marknadsföra och sälja. 
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Men det finns många fall där det kan vara en god investering att inledningsvis ge stöd till nya 

innovationssystem som erbjuder gratis eller starkt subventionerade tjänster. Det är dock i 

dessa fall viktigt att vara tydlig med argumenten för varför subventionerna behövs och vad de 

ska användas till. Det är också viktigt att göra det tydligt hur verksamheten efter en tid ska 

kunna självfinansieras. 

 

Det finns även en risk att projekt som erbjuder gratis tjänster kan vara kontraproduktiva. 

Många producenter har lärt sig att insatser som utbildning och marknadsföring är gratis. Man 

får gå på kurser utan kostnad och man får delta i kataloger, kartor och webbsidor gratis. När 

projekten är över och det inte går att få mer offentligt stöd, så uppstår problem. Producenterna 

är vana vid att det är gratis, och vill inte betala när gratispengarna är slut. De har inte tagit in 

dessa kostnader i kalkylerna för sin verksamhet. 

 

Särskilt från Västsvensk Mersmak var man mycket tydlig i denna fråga. Där var deltagandet 

och utbildningarna gratis från en början, men det medförde lågt engagemang från företagen. 

Många tog inte det ansvar som krävdes för att platsa att vara med. Det var en mycket svår 

uppgift att ladda om och få förtagen att betala. Nu har man lyckats och det är ett helt annat 

engagemang från företagen och en betydligt högre kvalitet i det utvecklingsarbete som sker.  

 

Det finns omfattande erfarenhet som visar att när det är gratis och utan krav, så faller 

nätverket ofta när projektet är slut. Vi illustrerar med ett citat från Framtidsbygd igen. ”Man 

måste vara försiktiga så man inte kramar ihjäl företagen. De måste tidigt lära sig att klara sig 

på egen hand. Projekt som ger mycket gratis skapar en inlåsning och det är en utmaning att få 

företagen att betala för sig även när de deltar i projekt. Ett problem är att det råder en övertro 

på att det är det offentliga som ska se till att företagen marknadsförs och säljs. Det beror i sin 

tur på att det finns många projekt som just går ut på att erbjuda denna gratisservice.” 

 

En intressant illustration till att det kan ge goda effekter att ta betalt är ett inlägg av Bodil 

Cornell från Eldrimner under Framtidsbygd i Östersund. ”Mycket viktigt är SM i mathantverk 

som i år äger rum på mässan Mitt kök den 10-11 november. Vi har fått in 570 anmälningar 

vilket är rekord. Jag var lite ororad eftersom vi tar betalt för att vara med i tävlingen. Det har 

vi inte gjort tidigare. Men tänk, trots att vi tar betalt är det fler som deltar än någonsin.” 

 

Frågan är vad det är rimligt att betala, exempelvis för en utbildning. Är 600 kr för en heldag 

om Barista/kaffe ett rimligt pris eller alldeles för lågt? Hur stora subventioner är det rimligt att 

ge? Är det oproblematiskt med billiga kurser eller kan man hävda att offentliga medel 

används för att kunna konkurrera med privata utbildare? 

 

Det är viktigt att samla erfarenhet kring dessa frågor från projekt landet runt. Är det bäst att 

låta alla vara med och betala från början, eller blir det bättre resultat om det är gratis från 

början och att man så småningom låter företagen betala för sig? Och hur får man företag som 

haft gratis tjänster att senare betala för dessa? 

 

Företagarnas värde 

Även åsikten att företagarna bör få betalt i högre utsträckning har återkommit under 

Framtidsbygd. Vi har redan berört frågan om entreprenörsdrivna projekt där entreprenörerna 

arvoderas som alternativ till anställda projektledare. Det är många som anser att det inte är 

rimligt att företagare ska användas som medfinansiärer med sin arbetstid, utan att få någon 

ersättning för det. Projekttröttheten handlar till betydande del om att företagen inte längre vill 
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medfinansiera andras tjänster. När en företagare är med i ett projekt och delar med sig av sina 

kunskaper, affärsidéer etc., är det rimligt att företagaren får betalt på samma sätt som 

projektanställda får det. 

 

Ett annat problem som tagits upp är att företagare ofta förväntas delta utan ersättning i olika 

partnerskap, samrådsgrupper eller konferenser där företagaren delar med sig av sina 

kunskaper och affärsidéer. Medan flertalet deltagare kommer från myndigheter och 

organisationer och deltar på betald arbetstid, förlorar företagaren inkomster. Det kan 

jämställas med om den anställde skulle delta på en sådan sammankomst på sin fritid utan lön. 

Det finns till och med exempel där myndigheter vill ha företagare med på viktiga 

sammankomster, och förutsätter inte bara att de deltar utan ersättning utan också ska betala 

för sitt boende och sina måltider. 

 

Vi visar ett citat från Framtidsbygd. ”Det offentliga och alla projektproffs måste börja betala 

för oss företagare. Det måste ta slut med att vi ger bort vår tid och våra kunskaper gratis. De 

som har en anställning har lön när de deltar i en aktivitet som Framtidsbygd medan 

företagarna förlorar inkomster. Företagare som deltar i möten och projekt delar med sig av 

sina kunskaper, sina affärsidéer, och givetvis ska de ha betalt för detta.” 

 

När företagare deltar i aktiviteter och delar med sig av sin affärsverksamhet, är det rimligt att 

man också betalar för det värde som företagarna tillför, precis på samma sätt som att de 

anställda har lön. Förslag till sådana lösningar bör övervägas. Som vi redan konstaterat 

försökte vi få medel till Framtidsbygd för att kunna arvodera ett större antal entreprenörer att 

delta för att bidra med sina erfarenheter, snarare än att vara deltagande lyssnare. Vi såg det 

som rimligt att dessa skulle få ersättning. Jordbruksverkets handläggare var dock helt 

avvisande till denna tanke. Vi har lyft denna fråga till den Fondsamordningsgrupp som finns 

för EU:s tre strukturfonder och hoppas att den diskuteras mer ingående.
53

 

 

Förtroendefull samverkan 

Ett annat problem som tagits upp under Framtidsbygd är när företagare engagerar sig gratis 

eller till låg kostnad, med en mer eller mindre uttalad förväntan om också bli engagerad i 

exempelvis det projekt som utvecklas. Entusiastiskt delar de med sig av sina affärsidéer och 

nätverk, men när projektet är färdigtfår de inte vara med längre. I dessa fall känner sig 

företagarna lurade och att de mer eller mindre gratis lämnat ifrån sig affärsidéer till andra. 

 

Under Framtidsbygd i Växjö fördes det fram sådana exempel. En av våra inspiratörer gav ett 

exempel inom hästturism, där ett antal företagare känner sig utnyttjade av projektägaren. 

Företagarna engagerade sig i ett utvecklingsarbete med förväntan att även fortsättningsvis få 

delta i verksamheten, vilket inte blev fallet. Motsvarande erfarenheter fördes fram från 

Ekoturismföreningen vad gäller utveckling av produkter för Naturturism. 

 

                                                 
53 Fråga:Ersättning till företagare för förlorad intäkt/arbetsinkomst vid deltagande i olika aktiviteter med offentliga organ är en viktig fråga 

som kommer upp hela tiden. 

Svar Jordbruksverket: Ledamöter i t.ex. övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet kan få ersättning för resor och förlorad arbetstid, 
men för att det ska vara möjligt finns ett särskilt regeringsbeslut om att 7 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga 

styrelser, nämnder och råd m.m. och att förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag ska gälla. 

ESF: Frågan har alltid varit aktuell. Ett skäl till att det ser så ut det är ju att företagen får möjlighet att kompetensutveckla sin personal och 
det i sig är en investering. Det är svårt främst utifrån statsstödsperspektiv att stödja företagen i den utsträckning att löner anses vara 

projektrelevanta och därmed grund för ersättning. Med statsstöd menar vi då att skeva konkurrensen – alla organisationer oavsett små eller 

stora får ju mindre arbetet gjort när personalen går på kompetensutveckling, men det är olika kännbart beroende på hur många anställda det 
handlar om. Då Socialfonden är en möjlighet att använda för kompetensutveckling så kan inte löner ersättas – då Socialfonden inte kräver att 

man just ska söka från den eller använda dess medel. 

TVV: Se Jordbruksverkets svar 
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Till denna problembild hör också frågan om upphandling. Exempel gavs på att företagare lagt 

ned omfattande arbetstid på att vara med och utveckla projekt, men sedan ställs åt sidan 

eftersom det skett en upphandling som andra vunnit. Det finns dock exempel från ESF där 

man tagit stor hänsyn till att projekt utvecklats av enskilda företagare och att dessa sedan fått 

vara drivande i projektet, inte som anställda utan som företagare utan upphandling. 

 

Vi har således mött flera exempel på att företagare men även föreningar, ser sig som mer eller 

mindre utnyttjade, eller till och med anser att deras affärsplaner blivit kopierade. Denna kritik 

är det viktigt att lyssna till. Det är viktigt att skapa förtroendefulla relationer om man ska 

kunna genomföra den gemensamma resa som ett bra utvecklingsprojekt ska vara.  

 

Därför är det väsentligt att utveckla modeller där företag eller föreningar inte bara får 

ersättning för sitt arbete, utan också känner ett förtroende över att inte andra ”stjäl” deras 

affärsidéer, nätverk eller andra faktorer som är viktiga för företagets verksamhet och 

lönsamhet. Det är också viktigt att krav på upphandling inte lägger hinder i vägen för 

företagares engagemang. 

 

Modeller för ekonomi och samverkan behöver utvecklas 

Det är viktigt att utveckla modeller för ekonomi, både vad gäller när företagare bör betala 

respektive få betalt, liksom modeller för god samverkan. Framtidsbygd föreslår: 

 att regeringen tar initiativ till att studera effekterna av insatser som är gratis eller 

kraftigt subventionerade i jämförelse med sådana där deltagarna står för större delen 

av kostnaderna själva. Vad fungerar bäst? En sådan studie bör göras i en nära dialog 

med näringslivet. 

 att anslagsgivande myndigheter i högre utsträckning ställer krav på att företag 

betalar för exempelvis utbildning och marknadsföring, om det inte handlar om en 

initial utveckling av ex. ett innovationssystem, 

 att det utvecklas bättre modeller för att ersätta företagare när de delar med sin 

kompetens, sina affärsidéer etc. i projekt, vid konferenser, som ledamöter i Leader etc. 

 att regeringen tar initiativ till en översyn av företagens roll i utvecklingsprojekt, så att 

oron över att man får affärsidéer, kundnätverk etc. ”stulna” minimeras. Det behöver 

utvecklas tydligare modeller för samverkan där företagare inte behöver känna att de 

riskerar att utnyttjas. 

 

4.8. Snedvridning av konkurrens 

Vi vill också lyfta frågan om att det är viktigt att offentliga resurser inte snedvrider 

konkurrensen, exempelvis genom att skapa gratis kartor, skrifter, webbsidor, appar etc., som 

konkurrerar med privata alternativ. Som vi redan konstaterat upplever många att så är fallet.  

 

Såväl Eldrimner som Livsmedelssverige/Regional mat har webbpresentationer, och i 

Eldrimners fall även en app, över mathantverkare och andra aktörer inom mat och måltid. I 

betydande utsträckning är dessa offentligt finansierade. I en del av Matlandets skrifter 

konstateras att Matlandet på webben ska lista information om olika företag, exempelvis 

serveringar. Ett stort antal lokala och regionala projekt har under åren också skapat kartor, 

broschyrer och tidningar, ofta utan kostnad för dem som finns med i skrifterna. 

 

Med tanke på att det finns ett stort antal privata aktörer på denna marknad, bör man överväga 

rimligheten i att vissa aktörer får offentligt stöd medan andra klarar sig på egen hand. Vad 
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gäller turism finns många privata alternativ.
54

 Även vad gäller mat och måltid finns ett antal 

privata initiativ som erbjuder liknande service som offentligt finansierade som Smaklust och 

Regional mat.
55

 

 

Vi har tidigare i rapporten lyft frågan om den offentliga finansieringen av TRIP och 

KURBITS som är ett affärsutvecklingsprogram. Utvärderingen av TRIP visar hur oklart det är 

vad som är branschorganisationen RTS respektive institutet TRIP, liksom var det offentliga 

medlen hamnar. Hur gör man det tydligt, hur skapar man pålitliga modeller som gör att inte 

offentliga medel används för att subventionera en verksamhet som också utförs av ett flertal 

privata aktörer? Vi har också tagit upp exempel på entreprenörer som mer eller mindre känner 

sig utkonkurrerade av det offentligt finansierade Kurbits. 

 

Vi har också berör Svensk Destinationsutveckling AB som har ett starkt offentligt delägande. 

Hur görs det transparent att inte offentliga medel påverkar det prisläge som detta företag 

erbjuder för sina tjänster? Man kan vidare fråga varför ett företag med ett offentligt delägande 

ska ägna sig åt destinationsutveckling, och därmed vara en konkurrent till ett stort antal 

privata företag. 

 

Projektet Hållbar Besöksnäring är ett annat exempel på hur offentliga medel kan snedvrida 

konkurrensen. Används en del av det offentliga stödet till detta projekt för att subventionera 

företagens deltagande? Är det i så fall rimligt att företagen får fullt ut för andra system som 

exempelvis Naturens Bästa och KRAV. Är detta ett relevant offentligt stöd eller kan det ses 

som en snedvridning av konkurrensen? Vi har också mött exempel på entreprenörer som 

upplever vissa aktiviteter i Projektet Hållbar Besöksnäring som hindrande för fri konkurrens. 

 

Inför Framtidsbygd i Stockholm fick vi ta del av en rapport från SKL om turistbyråer med 

mer eller mindre offentlig finansiering, som erbjuder bokningssystem, säljer souvenirer, ger 

guidningar etc. Rapporten konstaterar att det är svåra gränsdragningar inte minst med tanke på 

konkurrenslagen, och att det är möjligt att en del av dessa offentligt finansierade aktiviteter 

skulle fällas vid en juridisk prövning. Därmed är det troligt att vi kan förvänta en utveckling 

där alltmer av de aktiviteter som har offentlig finansiering kommer att tas över av privata 

aktörer. 

 

Ett viktigt buskap som återkommer flera gånger är att det nu finns så många duktiga och 

marknadsanpassade entreprenörer, och att det växer fram en allt mer fungerande marknad. 

Och när marknaden fungerar är det viktigt att den får ta sitt eget ansvar och inte störas av 

offentligt finansierade aktiviteter. Det finns en risk att det offentligt finansierade kramar ihjäl 

marknadskrafterna. Det är hög tid att vara uppmärksam på tillfällen när det offentliga 

konkurrerar med det privata. 

 

 Framtidsbygd förslår att regeringen tar initiativ till en större tydlighet vad gäller 

riskerna att offentliga medel medför projekt och andra satsningar som konkurrerar 

med den privata marknaden. Det är lämpligt att studera erfarenheterna kring denna 

risk och utveckla tydligare riktlinjer. 

                                                 
54 Exempel på privata alternativ är www.visit.com, www.turistmal.se, www.sverigeresor.se, http://hittaupplevelse.se, www.Gotosweden.se, 

www.Enjoysweden.se, www.turistmål.se, www.minkarta.se, www.spotilove.se, http://destinationsarenan.se, www.smartaplatser.se, 
www.nordictravel.se 
55 Se www.lanthandeln.se; Appen Gårdsbutiker 2012 har över 1 200 gårdsbutiker och försäljningsställen, och finns även för Bo på lantgård 

(www.oddapp.se/appar). LRF driver tillsammans med White Guide ett arbete på att lyfta fram restauranger som arbetar med svenska råvaror 

http://www.turistmal.se/
http://www.sverigeresor.se/
http://hittaupplevelse.se/
http://www.turistmål.se/
http://www.minkarta.se/
http://www.spotilove.se/
http://destinationsarenan.se/
http://www.smartaplatser.se/
http://www.nordictravel.se/
http://www.lanthandeln.se/
http://www.oddapp.se/appar
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 Vi har mött flera exempel på att offentligt finansierade verksamheter upplevs som ett 

snedvridande av konkurrensen. Detta problem bör dels analyseras, dels diskuteras i 

en dialog mellan myndigheter och aktörer från entreprenörerna. 

 

4.9. Regionala modeller 

Det finns ett flertal regionala modeller för samverkan mellan näringsliv och det offentliga. 

Under Framtidsbygd har främst tre exempel presenterats. Det finns goda skäl att mer 

systematiskt studera vilka effekter olika system ger. 

 

Exemplet Halland 

Halland lyftes fram som ett exempel på Framtidsbygd i Göteborg. Där har det funnits flera 

projekt under många år, ofta i nära samverkan med regionen. Man har varit noga med att från 

början planera för tiden efter projektet. Ett resultat är Signerat Halland som är en egen 

förening som har ett sigill, en märkning, som visar att maten är producerad i Halland och 

följer vissa kriterier. Ett annat exempel är ”Kulinarisk resa” som utvecklats till en ekonomisk 

förening med 47 företag som medlemmar som samverkar med marknadsföring och 

produktutveckling och som klarar sig helt utan bidrag. 

 

Men Halland har också erfarit vissa problem med etablerade nätverk. När regionen nu arbetar 

aktivt för att knyta mat och turism närmare varandra för att skapa gemensam marknadsföring, 

bokning etc., så har de etablerade nätverken svårt att inse varför de ska gå med i något nytt 

och betala för det, eftersom de redan har ett eget nätverk. 

 

Exemplet Västra Götaland 

Västra Götaland är ett exempel på en region där man har en tydlig struktur där offentliga och 

privata aktörer möts. Föreningen Livsmedel i Väst fungerar som en övergripande aktör, som 

med sina dotterbolag och centra arbetar med allt från forskning och livsmedelsindustri till 

lokal produktion. En nära samverkan finns med Västsvenska Turistrådet.  Ett dotterbolag är 

Lokalproducerat i Väst som är ett regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion 

och förädling. förutom samverkan och samordning arbetar men mycket med rådgivning, som 

än så länge är gratis. Man diskuterar dock att börja ta betalt. 

 

En styrka är att man är starkt förankrad ute bland entreprenörerna, inte minst genom flera 

branschråd där ledande producenter sitter och driver på utvecklingen. En viktig erfarenhet är 

att det tar tid att skapa samordning. För att lyckas måste man jobba underifrån och få med sig 

alla. En bra metod är att arbeta med lokala entreprenörer som konsulter. Det stärker nätverken 

och gör dem mer hållbara. En annan styrka är att man valt att arbeta i form av aktiebolag, 

vilket gör att man kan agera snabbt och effektivt. 

 

Västsvenska Turistrådet driver sedan år 2000 Västsvensk Mersmak som arbetar med att 

förpacka och marknadsföra resor där mat, måltid och turism förenas. I dag finns 25 krogar 

som har certifierats och många råvaruproducenter är engagerade i nätverket. Det finns stora 

erfarenheter, som också har dokumenterats i en bok om måltidsturism. En viktig erfarenhet 

genom åren är att entreprenörerna måste vara med och betala för att ett nätverk ska fungera. 

Är det gratis och utan krav så faller nätverket sönder.  

 

Exemplet Skåne 

Smaka på Skåne (www,smakapaskane.se) är en satsning på att göra Skåne till en kulinarisk 

frontregion. Smaka på Skåne är ett verksamhetsområde inom Skånes Livsmedelsakademi, 

navet i det skånska livsmedelsklustret. Smaka på Skåne har två huvudområden — utveckling 
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av småskalig matproduktion och kulinarisk turism. Man arbetar bl.a. med att synliggöra, att 

tillgängliggöra samt att öka kvalitén. 

 

Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, 

handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida 

för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av 

mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- 

och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. 

 

4.10. Att bygga innovationssystem 

Att göra en gemensam resa för att skapa hållbara projekt, handlar till stor del om att arbeta 

med nytänkande, med innovationer. Det handlar om att utveckla hållbara innovationssystem. 

Som vi redan berört finns det i dag mängder med innovationssystem och det är svårt att 

navigera i det komplexa systemet. Vi har redan berört vikten av att arbeta med öppna 

innovationssystem. 

 

Detta problem lyfts fram i en nyligen publicerad rapport, ”På spaning efter innovationssystem 

för landsbygdsföretag”.
56

 I denna rapport konstateras att ”stödet till innovationer inom 

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 har inte varit framgångsrikt. Det har använts i en 

liten utsträckning och till verksamheter som borde kunna fungera även utan stöd. Samtidigt 

betonas betydelsen av innovationer starkt i samhället. Det finns således ett behov att utveckla 

innovationsstödet inom landsbygdsprogrammet vilket också påpekades i den 

halvtidsutvärdering som gjordes under hösten 2010.” 

 

Definitionen av innovationssystem stämmer väl med våra förslag om krav på mer samverkan 

och att sätta entreprenörerna mer i centrum. I rapporten slår fast att ”en av utgångspunkterna 

för analysen är begreppet innovationssystem. Systemet utgörs av ett nätverk av 

organisationer, företag och individer som fokuserar på att introducera nya produkter, 

processer och organisationsformer till ekonomisk (kommersiell) användning, tillsammans 

med institutioner och politik som påverkar deras beteende.” 

 

I rapporten konstateras att innovationssystemen fungerar bäst för det tekniska området men 

mindre väl inom övriga områden, som mathantverk. De utmaningar som finns ligger mer i de 

entreprenöriella utvecklingen. Det handlar mindre om tekniska behov och mer om behov av 

att utveckla affärsidéer. Rapporten stämmer väl överens med de slutsatser vi kommit fram till 

under Framtidsbygd. 

 

För att nå framgång är det avgörande att de enskilda företagen, entreprenörerna aktivt deltar i 

innovationsarbetet. Nordisk forskning om turistnäringen visar dock att det är sämre ställt med 

den saken. 85% av företagen har ingen tydlig innovationsstrategi och endast 4% av företagen 

har samarbete som en del av sin strategi. Därför är det viktigt att stärka entreprenörernas eget 

innovationsarbete. 

 

 Framtidsbygd föreslår att det i kommande programperiod vikten av innovationssystem 

på entreprenörernas villkor betonas, där dagens fragmenterade system ersätts av 

öppna, hållbara och lättnavigerade system. 

  

                                                 
56 Rabinowicz, ewa, Ferguson. Richard, Kaspersson, Eva & Lind, Lena (2012) På spaning efter ett innovationssystem för landsbygdsföretag. 

Lund: AgriFood Economics Centre. 
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5. Affärsutveckling och entreprenörskap 
 

Ett av de viktigaste budskapen från våra symposier är att affärsutveckling och 

entreprenörskap måste betonas betydligt mer än vad som nu är fallet. Det behövs fler 

lönsamma företag på landsbygden och inom sektorerna mat, måltid och turism. För 

närvarande är alldeles för många företag inte långsiktigt ekonomiskt hållbara. Detta är en 

nyckelfråga som behöver lyftas mer. I de förslag inför kommande programperiod som 

presenteras i TULPANs förslag är begrepp som affärsutveckling samt fokusering på kund och 

marknad sällsynt förekommande. Dessa moment behöver göras tydliga i kommande program. 

 

5.1. Lönsamheten måste öka 

Ett återkommande och bekymmersamt budskap under Framtidsbygd är att det är sämre ställt 

med den ekonomiska lönsamheten bland många företag inom mat, måltid och turism. En stor 

grupp företagare ser sig som överlevare och har inget intresse av tillväxt. Få av de äldre 

företagarna har några tankar på det behov av generationsskifte som närmar sig.
 

 

I en ny forskningsrapport från SLU redovisas en omfattande studie av lantbruksföretag, som 

satsat på alternativa verksamheter som mathantverk och turism. Studien visar att få av dessa 

företag har en hållbar lönsamhet på dessa sidoverksamheter. Det är inte ökad lönsamhet utan 

andra orsaker som ligger bakom att de satsar på alternativen. I stor uträckning handlar det om 

attityder och inte önskan om större lönsamhet. Lönsamhet är inte en särskilt viktig fråga för 

många.
57

 Motsvarande resultat redovisas i studier från ETOUR om naturturism. Att tjäna 

pengar är inte det viktiga utan snarare att föreverkliga sina drömmar. 

 

Stora summor offentliga medel har satsats på projekt just kring dessa småföretag. Att 

lönsamheten trots det är så dålig inom dessa branscher, är ett mindre bra betyg till mycket av 

det som gjorts. Ska utomhusturism och måltidsturism liksom mathantverk kunna utvecklas, 

måste affärsutveckling sättas mer i centrum. Det borde vara ett givet mål för alla projekt inom 

området. 

 

Dennis Bederoff från Tillväxtverket konstaterade på Framtidsbygd i Stockholm att det är 

viktigt att fråga sig ”vem tjänar pengar och hur mycket? Hur ser det ut med lönsamhet och 

konkurrenskraft? Låt oss se på restaurangbranschen. De har höga personalkostnader men små 

kapitalkostnader. År 2004 omsatte restaurangerna i Sverige 25 448 88r kr och 2010 

43 715 501 kr. Det handlar således om en stor ökning i omsättning, men förädlingsgraden 

ökade bara från 35,2% till 37,7%. Personaleffektiviteten minskade något.” 

 

Bederoff framhöll vidare att ”många restauranger ligger precis på gränsen till att det är 

lönsamma. Det gäller också turismens övriga näringar, där till och med många är olönsamma. 

Det gäller särskilt exempelvis museiverksamhet, glastillverkning, resebyrå och turistservice 

samt hotell och konferens. Det innebär således att många av Matlandets aktörer, allt från 

primärproducenterna till restauranger och turistföretag har en dålig lönsamhet. För att lyckas 

är det därför nödvändigt att lyfta fram affärstänket mycket tydligare. Kan vi inte få lönsamma 

företag kan vi aldrig uppfylla visionerna. Det behövs mycket mer av näringslivsperspektiv på 

Matlandet.” 

 

Per Jiborn från Ekoturismföreningen berättade på Framtidsbygd i Växjö att ”även om många 

företag har kunder som är beredda att betala, har många ändå problem med lönsamheten. Vi 

                                                 
57 Hanson, H, Ferguson, R & Olofsson, C. (2010) “Understanding the diversification and specialization of farm businesses.” Agricultural and 

Food Sciene Vol 19: 269-283, samt mailkonversation med Helena Hansson. 
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har exempel på fina upplevelsepaket som har en närhet till Stockholm och som innefattar 

upplevelser, bra boende och lokala måltider. Tre dagar kostar 2 995 kr och man är fullbokade. 

Men lönsamheten är inte vad den borde vara. Så en stor utmaning för oss är att arbeta vidare 

på att utveckla lönsamma produkter. Det är alldeles för många företag med bra produkter och 

många kunder, men som ändå inte är så lönsamma som de borde vara.” 

 

Vi illustrerar frågan om lönsamhet med ett ytterligare citat från våra symposier. ”Vi måste 

sätta lönsamheten i centrum mycket mer. Svenska upplevelser är exotiska och allt fler är 

beredda att betala det vi har att erbjuda. Det är viktigt att tänka på vilka vi vänder oss till. 

Många företag lever väl på svenska turister, ofta från närområdet. Andra däremot vill satsa på 

export. Men kanske många gör det innan de är exportmogna. Många behöver fortfarande 

mycket kompetensutveckling. Vi måste också arbeta mer med kvalitetssäkring. Det nästan 

saknas hos oss.” 

 

Många entreprenörer är specialister på att göra ost, korv eller arrangera ridturer. Men 

kunskaperna om affärsmässigheten är det många gånger sämre ställt med. Tunga aktörer som 

Eldrimner menar också att det är produkten, exempelvis mathantverket, som är det viktiga. 

Budskapet är att man först utvecklas till hantverkare och sen till affärsman.
58

 Korven och 

osten är viktigare än vad affärerna är. 

 

 Framtidsbygd föreslår att vikten av affärsmässighet i större grad betonas i de 

dokument som styr kommande projekt och andra utvecklingsinsatser. Tanken att 

hantverk kommer före affärsmässighet är knappast hållbar. 

 

5.2. Tillväxt eller inte 

Vi måste vara medvetna om att många hantverkare vill vara små. De vill leva sitt lilla liv och 

det kan inget hindra. Men samtidigt är det väsentligt att utgå från de målsättningar som finns i 

Landsbygdsprogrammet och där är ökad sysselsättning och omsättning viktiga mål. 

 

Frågan illustreras väl av följande citat från ett av våra symposier. ”Det är viktigt att definiera 

vilka problemställningar man har. Vad gäller mathantverkare och turism så måste man veta 

vad de olika entreprenörerna vill. Vill man växa och vara med i destinationen? Det är långt 

ifrån alla som har ett sådant intresse. En del vill inte alls växa, vissa vill växa långsamt medan 

andra vill anställa. Vi måste vara medvetna om att många hantverkare vill vara små. De vill 

leva sitt lilla liv. De kan tycka att det är roligt med ett nytt mejeri i grannbyn, men vill själva 

inte utöka sin verksamhet. Vi måste acceptera att denna grupp finns och det går inte att tvinga 

på dem att växa eller satsa på turism. Men då måste man också vara medveten om att det 

behövs andra företag som fyller upp destinationens behov. Vill den lille inte vara med så får 

man stimulera någon annan att satsa på det som destinationen behöver.” 

 

I ett annat talande citat från Framtidsbygd i Göteborg slås fast att ”hos många företag finns en 

hyllning av att vara liten och av att inte växa, men det är viktigt att lyfta fram betydelsen av 

tillväxt. Att anställa den första medarbetaren är en stor utmaning. Vi måste få folk att tycka att 

det är kul att ha anställd personal.” 

 

Under Framtidsbygd i Göteborg berättades det om den utvärdering om turism som 

länsstyrelsen låtit göra. Där konstateras att ”urvalet av beviljade stöd är en kritisk faktor för 

uppkomsten av resultat och effekter, och därmed för nyttan av stödformer såsom 

företagsstödet till turism. Av intresse är vilka kriterier som är gällande vid urval av företag 

                                                 
58 Dettas fördes fram bl.a. av Eldrimners representant i samband med Matlandets konferens år 2011. 
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som beviljas stöd då urvalet i viss utsträckning styr vilka resultat och effekter som 

uppkommer. Landsbygdsprogrammet syftar dels till ökat antal företag inom turism, dels till 

ökad omsättning och sysselsättning inom turism på landsbygden. Vart sätter man ribban? Vill 

man uppnå bibehållen sysselsättning eller ökad sådan? Eller är kanske målsättningen att nå ut 

till en bred grupp företag och på så vis sprida resultaten av stödet? Ska man uppnå ett högre 

mervärde är det t.ex. viktigt att det finns en vilja att växa och en tillväxtpotential i de företag 

som beviljas stöd.
59

 

 

Under Framtidsbygd i Stockholm konstaterade Maria Thunberg från SLU att ledande mål för 

Landsbygdsprogrammet är att skapa sysselsättning och tillväxt. Dessa mål gäller både för små 

och större företag. Förvisso ger många nya småföretag en tillväxt men det är också viktigt att 

existerande företag tillväxer. ”Men hur ska produktionsföretagen på landet kunna utvecklas? 

Jag har själv varit producent och de koncentrerar sig på att bli av med sina råvaror, att få 

kontinuitet i leveranserna. Projekten på landsbygden lockar lycksökare som inte skapar 

kontinuitet utan när projektet är över är det mesta sig likt. Vi måste stimulera fram samverkan. 

Vi måste skapa marknader för varandra. Vi måste producera det marknaden vill ha. Och vi 

måste få företagare att våga växa.” 

 

Det är naturligt att ställa frågan om man ska ge stöd till dem som inte har för avsikt att växa. 

Är det rimligt att ge stöd till de företag som är små och vill förbli små? Från Eldrimners sida 

för man ofta fram att tillväxt inte behöver handla om att ett företag blir större utan kan även 

handla om att det blir fler små företag. Det kan exempelvis vara bättre med ett nytt mejeri i 

grannbyn än att det mejeri som redan finns utökar sin verksamhet. Eldrimner ställer ofta 

frågan varför det är bättre om ett företag anställer mer personal, istället för att det blir fler 

företagare. Den frågan är viktig att reflektera över. 

 

Ett annat citat från Göteborg visar på en annan inställning. ”Varför får man inte växa och göra 

tusen ostar istället för tio, om de smakar lika bra? Man ska vara så alternativ i matbranschen 

ungefär som i rocken. Det måste gå att förena kvalitet och lokal identitet även för en 

restaurang som har 200 sittplatser.” 

 

Detta handlar egentligen om två frågor. Det är en sak att ge stöd till nya företag som vill 

etablera sig, och en annan att ge stöd till företag som inte vill tillväxa och öka sin omsättning. 

Vi har sett att många företag som arbetar med turism på landsbygden eller med småskalig 

produktion av mat har dålig lönsamhet. Många av dem har heller inte något uttalat intresse för 

att driva lönsamma företag. Frågan är hur man ska se på dessa företag i projekt som har syfte 

att utveckla sysselsättning och företagande.  

 

En viktig fråga vi diskuterade om under Framtidsbygd är om den rika flora med projekt om 

turism respektive mat som finns landet runt, och som ofta omfattar dessa företag som vill vara 

små, också fortplantar en inställning till att lönsamhet inte är viktigt, eller att man skapar en 

omedvetenhet om betydelsen av affärsmässig verksamhet. Finns det något av en inbyggd 

kultur av att man ska vara liten och att man inte ska vara lönsam? 

 

  

                                                 
59 Utvärdering av stöd till turism. Rapport 2011:69. Länsstyrelsen Västra Götaland. 
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Men hur blir det då med konkurrensen? Hur fördelar man rollerna mellan hobbyisterna och 

proffsen? Vi måste våga prata mer om detta. Hur ska en destination ta tag i denna fråga, väga 

ställa den och få en bra dialog? Det är viktigt att vara tydlig. Alla företag behöver inte vara 

med i destinationsutveckling. Och det är viktigt att våga säga att inte alla heller ska vara med. 

 

 Framtidsbygd föreslår att Landsbygdsdepartementet eller Jordbruksverket tar initiativ 

till en analys av hur faktorerna ökad omsättning och tillväxt implementeras i projekt, 

inte minst hur deltagande företags ekonomi och företagarnas attityder utvecklas. 

 Framtidsbygd föreslår att hållbar tillväxt bör prioriteras tydligare, och att företag 

som är intresserade av att utveckla sin affärsmässiga verksamhet sätts mer i fokus. 

 

5.3. Produkt eller kund och marknad? 

Ett återkommande tema under Framtidsbygd är att det finns förvånansvärt många aktörer som 

saknar kundperspektiv. Många gör en produkt utan tanke på vem som kan tänkas köpa den. 

Alldeles för många satsar på volym och låga priser, istället för att hitta kunder som är villiga 

att betala. Det är ett allmänt fenomen i Sverige att man inte sätter kundrelationer i centrum. 

Den årliga Sverigestudien visar att det tycks vara så att de flesta tycker att våra arbetsplatser 

primärt är till för de anställda och inte för kunderna.
60

 

 

Under våra symposier har många återkommit till alla projekt som erbjuder gratistjänster, 

vilket vi redan berört. En åsikt som är relevant här är att det kan vara all gratis 

marknadsföring som leder till att producenternas redan tidigare betoning på produkt, istället 

för kund och marknad, förstärks. Kontakten med marknaden tar ju andra hand om. Varför ska 

man betala och ta ansvar för sin marknadsföring när andra skapar en vacker kartbok och 

webb-site där alla hantverkare får vara med gratis? Och varför ska man lära sig något om 

kund och marknad, när andra tar hand om den saken? 

 

För att visionen om Matlandet Sverige ska uppfyllas är det viktigt med en tydlig fokusering på 

kund och marknad. Alla kunder vill inte ha samma smör, samma ost eller måltidsupplevelse. 

För att lyckas med visionerna måste många inte bara lägga allt fokus på sin produkt, utan just 

utveckla sina verksamheter till de kunder och marknader man vänder sig till. Och då är det 

tveksamt att fortsätta med gratisaktiviteter, som många gånger inte utgår från kundernas och 

olika marknaders krav. 

 

Även öppettider har lyfts fram som ett problem. Inte minst många restauranger tycks bara 

tänka på den lokala marknaden och saknar insikt om turisternas behov, vilket följande citat 

från Framtidsbygd visar. ”Våra serveringar, inte minst på landsbygden, måste bli bättre på att 

hålla öppet. Många restauranger stänger just när särskilt utländska turister vill gå ut och äta. 

På våra turistorter har serveringarna öppet under en alldeles för kort period. Dagens 

internationella turister turistar inte bara när vi svenskar gör det.” 

 

Det är nödvändigt att tydligare betona behovet av en analys av vilka marknader man riktar sig 

till, allt från den lokala marknaden till att arbeta med exportmogna produkter. För många 

företag, kanske särskilt på landsbygden, är det viktigt att rikta sig till flera marknader och 

kundgrupper. Som en av deltagarna konstaterade så är det bra med ”exportmogna produkter 

och destinationer, men inte bara sådana. Man måste utveckla den lokala marknaden först, 

annars försvinner man snabbt. Fler företag behöver lära sig att arbeta med olika marknader i 
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sin verksamhet. Ett annat råd är att man måste arbeta med flera typer av verksamheter så att 

företaget som helhet drar in pengar.” 

 

Samtidigt är utveckling till exportmognad en stor möjlighet för såväl turistföretag som 

matproducenter. Det finns många olika insatser som stöttar utveckling till exportmognad, 

vilket vi redan nämnt. Många svenska exklusiva turistprodukter har en stor potential på en 

internationell marknad. Det gäller också för många svenska unika matprodukter. Samtidigt 

ska man inte glömma att den inhemska och lokala marknaden är störst för de flesta. Den 

utländska turismen är viktig i Sverige, men vi har en lägre andel utländsk turism i jämförelse 

med våra grannländer. I Sverige är inhemska turister av större betydelse än vad inhemska 

turister är för övriga Nordiska länder.
61

 

 

Inte minst Jordbruksverket framhåller vikten av att satsa på export. I en skrift slår man fast att 

det finns andra faktorer än själva råvaran och produktens objektiva egenskaper som ”har stor 

betydelse för produktens upplevda värde, exempelvis tillverkningsprocess, ursprung och 

historia. Vidare kan man konstatera att den svenska inhemska marknaden är relativt liten, 

vilket innebär att många företag måste sälja till utländska marknader för att uppnå en 

kostnadseffektiv skala på sin produktion. Det är också sannolikt att många regionala 

produkter betraktas som mer unika och exotiska på världsmarknaden än på den inhemska 

marknaden, vilket gör att betalningsviljan för sådana produkter är större på utländska 

marknader. Det är således av samhällsekonomiskt intresse att företag ökar sitt 

exportdeltagande.”
62

 

 

Det finns många marknader att rikta sig till, liksom det finns många kundtyper att satsa på. 

Inom turismen har man länge hållit fast vid de typiska kunderna att rikta sig till:
63

 

 DINKS – dubbla inkomster men inga barn – unga individualister med höga krav. 

 WHOPS – välbemedlade äldre – gott om både tid och pengar. 

 Active Family – volymdrivande – umgås, uppleva. 

 Det globala företaget – Sverige som mötesdestination. 

 

Denna segmentering är mycket vanlig landet runt, inte minst i regionala och lokala 

turiststrategier. Samtidigt vet vi att denna indelning är alldeles för grov i dag. Dessa 

traditionella mer eller mindre tydliga kundgrupper kanske fanns förr, men knappast i dag. 

Istället präglas turismen av en fragmentisering med många trender, som ofta är motstridande. 

Den kund som förr bara åt på lyxrestauranger äter i dag kanske billig snabbmat till lunch men 

satsar på verklig lyx på kvällen. Detta kallas bl.a. för nanodemografi och presenterades 

utförligt på Matlandetkonferensen 2010. Det finns goda skäl att utveckla synen på vad 

turismens typiska kunder är. 

 

Fragmentisering är också det typiska på matens område, vilket vi behandlar i avsnittet om 

visioner och verklighet. Samtidigt som vi talar mycket om lokal mat, mathantverk och 

ekologi, så lägger kunderna ned mindre pengar på maten än någonsin tidigare. Trenderna går 

åt motsatta håll. Det finns goda skäl att arbeta med ett mer komplext kundbegrepp som 

alternativ till de äldre och alldeles för stereotypa segmenten. 

 

                                                 
61 www.trip.se/sites/trip.se/files/report_file/Månadsanalys%20April%202012.pdf 
62 Matlandet ur ett regionalt perspektiv. Jordbruksverket Rapport 2010:13 s. 9 
63 http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Vart-arbete/Malgrupper/DINKs-/ 
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 Framtidsbygd föreslår att styrdokument för kommande projekt och andra 

utvecklingsarbeten tydligt ställer krav på en fokusering på kund och marknad som ett 

komplement till produktfokus. 

 Förmågan att arbeta med flera marknader i samma företag behöver utvecklas. 

 Synen på vilka olika kundgrupper som finns behöver utvecklas och nyanseras. 

 

5.4. Tyst kunskap och konst 

Praktiska yrkesfärdigheter är viktiga men i modern tid har det i såväl forskning som i 

utbildning lagts en tyngdpunkt på de teoretiska färdigheterna. Men en stor del av det arbete 

som sker inom mat, måltid och turism handlar om praktiskt arbete, allt från att göra korv till 

att skapa turistupplevelser i naturen. Denna tysta kunskap, kunskap i handling, är svår att 

beskriva och analysera teoretiskt. Det handlar om en kunskap som är intuitiv, som ”sitter i 

ryggmärgen”. Men det går att utveckla denna kunskap genom att göra sig medveten om den 

och ständigt reflektera om nya erfarenheter.  

 

Den skickliga yrkesverksamme uppövar ett reflekterande i handling, och genom 

reflekterandet får man fortlöpande ny insikt om handlingarnas helhet. Det gör att den 

yrkeskunnige med tiden får en större erfarenhet och en allt mer utvecklad intuition. Men för 

att fortlöpande utveckla sina praktiska färdigheter är det också viktigt att blir reflekterande, 

ifrågasättande, lärande och nyskapande i sitt arbete. 

 

Man kan likna detta vid att hantverkaren närmar sig det sätt som en konstnär tänker och 

arbetar på. Avancerat hantverk och konstnärligt utvecklingsarbete har många gemensamma 

nämnare. Det ofta analytiska och teoretiska sätt att arbeta på som dominerar inte minst i 

många utvecklingsprojekt, har mycket att vinna på att än mer betona de praktiska 

färdigheterna. Det finns också mycket att vinna på att involvera konstnärliga angreppssätt i 

utvecklingsarbetet. Den teoretiska rapporten kan tolkas med hjälp av en konstnärlig 

gestaltning, och på så sätt öppna ögon, ställa nya frågor och skapa nya insikter. 

 

Med tanke på att intresset för yrkesutbildningar minskar och att det är stor brist på kunnig 

arbetskraft, ex. kockar, är det särskilt viktigt att betona betydelsen av hantverket, den tysta 

kunskapen. Matens, måltidens och turismens medarbetare kommer alltid att domineras av 

medarbetare med praktiska, kanske till och med artistiska och konstnärliga färdigheter. Därför 

är det viktigt att arbeta för ett större intresse för dessa färdigheter både i utbildning och i 

utvecklingsarbete. 

 

 Framtidsbygd föreslår att faktorer som hantverk, tyst kunskap och konstnärligt 

utvecklingsarbete får större plats i utvecklingsarbete av olika slag. 

 

5.5. Att ta betalt och att betala 

Priset är givetvis en viktig del av affärsmässigheten. Ett återkommande budskap är att vi 

måste lära entreprenörerna att ta betalt. I dag har många ett så lågt pris att det ger intryck av 

låg kvalitet. Vi behöver också lära konsumenter och andra att fatta att man får det man betalar 

för. 

 

Att ta betalt 

Det är ett problem att många företag inte tar marknadsmässiga priser. Ett citat återigen: ”De 

små företagen som ofta har sitt mathantverk som en hobby tar ofta mer eller mindre betalt för 

sina omkostnader. De skapar låga priser och är nöjda med sina små intäkter. Det 
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professionella företaget måste ta mer betalt för att överleva.” Det är viktigt att betona vikten 

av såväl produktförädling som en prissättning som bygger på affärsmässiga kalkyler. 

  

Under framtidsbygd i Stockholm konstaterade Henrik Wester från Västmanlands kommuner 

och landsting att ”en viktig fråga är prissättningen. Den sker ofta helt obetänkt. Jag träffade ett 

företag som har en produkt som man säljer för 189 kr. När vi går igenom budget så ser vi att 

produkten måste kosta 600 kr för att vara lönsam. Då får jag svaret ’men så mycket kan jag 

inte ta betalt’. Men då har ju inte företagaren förädlat sin produkt tillräckligt mycket. Vi har 

alldeles för många som säljer billiga och olönsamma produkter i vår bransch.” 

 

Denna mer amatörmässiga prissättning ställer till problem för de företag som arbetar 

kommersiellt och affärsmässigt. De konkurrerar med en marknad där hobbyföretagen dumpar 

priserna, vilket leder till en osund konkurrens. Ett exempel som nämndes var en 

hästföretagare som inte tar upp hö till hästarna som en kostnad, eftersom ”hö det har jag ju”. 

Företagaren hade ju kunnat sälja sitt hö istället. Och för den företagare som måste köpa hö 

innebär en sådan prisbild att man möts av en osund konkurrens. 

 

Men priset ger också kunden ett budskap om vilken kvalité man kan förvänta sig. Vi har mött 

två exempel som är illustrerande. Inför sommarsäsongen 2011 satsade en ostproducent med 

gårdsbutik på safari med djuren. Priset för safarin var 30 kr. Antalet besökare till gården 

minskade kraftigt. Inför samma säsong hade ägarna till en upplevelsegård på landet tröttnat på 

alla turister, och höjde priset mycket kraftigt för att få färre besökare. Resultatet blev dock att 

det kom fler turister än någonsin. I båda dessa fall ger priset besökarna ett budskap, det första 

fallet om dålig kvalitet och det andra om hög kvalitet. 

 

Under Framtidsbygd har många berättat om att det är vanligt att entreprenörerna sätter pris 

efter vad den lokala marknaden är beredd att betala, samtidigt som turisterna chockas över 

den låga prisnivån. Vi har genomgående diskuterat om möjligheterna att ha olika priser och 

eventuellt paketering för olika kunder. Man kan ha ett pris för bygdens folk och ett annat för 

turisterna. 

 

Flera deltagare har dock menat att vi i Sverige måsta vara rättvisa och låta alla betala samma 

pris. Andra har dock kunnat berätta om såväl restauranger som livsmedelsbutiker i turistorter 

som erbjuder bygdens medborgare ett lägre pris än vad besökarna betalar. Den modellen 

verkar fungera väl. 

 

Att lära sig betala 

En återkommande fråga har också varit vikten av att lära konsumenterna att man får vad man 

betalar för. Samtidigt som allt fler pratar om vikten av att köpa närodlat, ekoligiskt, 

mathantverk etc., lägger de svenska konsumenterna ned allt mindre pengar på maten. Det kan 

behövas en ny folkbildning för att få konsumenterna att förstå varför en del mat är billig, 

medan annan kostar mer. 

 

Ha vi inte en stolthet över vår mat fungerar det inte. Under Framtidsbygd i Göteborg 

konstaterade Tommy Myllymäki att lärandet är avgörande. ”Vi lyckas inte innan även den 

som arbetar på SKANSKA stolt säger att ’så bra ost dom gör där’. Matlandet kan inte lyckas 

om bara eliten är med. Den breda massan måste också vara med på tåget. Hur lär vi 

människor vad som är bra?” 
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Men det är inte bara konsumenterna som kan vara dåliga på att betala. Under Framtidsbygd i 

Göteborg kunde en av landets mest framstående mathantverkare berätta att flera av landets 

mest berömda krögare vägrar att betala för hans produkter, på grund av reklamvärdet som 

uppstår när man finns på den kända krogen. Men för en hantverkare som tillverkar små 

volymer av mycket högklassig mat har knappast ekonomiska marginaler att skänka sina 

produkter ens till berömda krogar. Denne hantverkare kunde även berätta om välkända krogar 

som köpt produkten en gång, har den kvar på sin meny men i verkligheten har ersatt den med 

betydligt enklare varor. 

 

Men även offentliga aktörer har kritiserats för sin ovilja att betala för maten. Det är särskilt 

Utrikesdepartementet med sina ambassader som utsatts för kritik. Många hantverkare är 

väldigt trötta på att ambassaderna gång på gång tigger mathantverk för att ha vid event på 

ambassaderna. Men som en hantverksmässig producent av öl i mycket små volymer som 

huvudsakligen säljer på gården sa: ”Vad har jag för nytta av att skänka min högklassiga öl till 

ambassader ute i Europa i länder och till kunder som jag aldrig kommer att kunna sälja till? 

När inte ens regeringen med sina departement vill betala för kvalitet, hur ska vi då få andra att 

göra det?” 

 

Bättre insikter om prissättning behövs 

Det är viktigt att såväl producenter som konsumenter får bättre insikter om prissättning och 

hållbara affärer. Framtidsbygd föreslår att: 

 att frågan om att ta betalt och lära sig att betala lyfts av såväl 

Landsbygdsdepartementet som Jordbruksverket och länsstyrelserna. Det gäller såväl 

entreprenörer som konsumenter. Det är möjligt att det behövs något av en 

folkupplysningskampanj för att öka förståelsen varför mat med kvalitet och mat med 

hållbarhet kostar. 

 att offentliga aktörer föregår med gott exempel och visar sig vara villiga att betala för 

maten och minskar på tiggandet av gratis produkter som sponsring till olika event. 

 

5.6. Samverkan och konkurrens – managers och lokala nätverk 

Turism och mat lever i ganska separata världar och det finns mycket att utveckla genom 

samverkan. Förvisso är konkurrens viktigt, vilket vi illustrerar med ett citat. ”Många av 

landets krogar tävlar om att vara bäst med lokala måltider. Låt butikerna konkurrera med 

varandra. Skapa inte konflikter och gränser utan stötta en sund konkurrens. Ibland konkurrerar 

man, ibland samarbetar man.” 

 

På många destinationer i Sverige är entreprenörerna redo att själva ta ansvar för 

produktutveckling, marknadsföring, försäljning etc. Därför är det viktigt att skapa bättre 

modeller där företagen själva i samverkan driver projekt och kan ta hand om ansvaret. 

 

Samverkan över traditionella gränser 

Behovet av samverkan över traditionella gränser stämmer väl överens med resultat från 

forskning, bland annat från Nordic Innovation Center om besöksnäringen i Norden. Den visar 

att vi behöver en vänlig konkurrens. Samtidigt som det är viktigt med konkurrens om resurser 

och kunder, är det nödvändigt att aktörerna kan samarbeta när det behövs (co-opetition). 

Ibland finns det behov av att entreprenörer med liknande verksamhet samverkar, exempelvis 

för gemensam paketering för att kunna ta emot större grupper. Ibland är det bättre att 

samverka med företag som är olika. 
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Samverkan över traditionella gränser behövs för att nå framgång. Alla kreativa näringar kan 

vara med i samverkan för turister. Turisten vill inte bara ha utomhusaktiviteter och mat utan 

även kultur, arkitektur, konst och mycket annat. Allt hänger ihop. Man måste se det hela ur 

turistens ögon. 

 

Nordisk forskning visar att de lyckade exemplen omges av en öppen och välkomnande 

atmosfär, där aktörerna är villiga att dela med sig av resurser och kunskap. Särskilt viktigt är 

det att nya aktörer välkomnas att fylla de hål som finns i den värdekedja, som behövs för att 

bygga en hållbar upplevelse kring måltidsturism. Metaforen att en kedja inte är starkare än sin 

svagaste länk, håller givetvis i detta fall. Och de svaga länkarna kan behöva stöd, eller stå 

utanför samarbetet. 

 

Ett citat från Framtidsbygd illustrerar detta väl. ”För att skapa lockande upplevelser är det 

viktigt att utgå från det som finns. Man måste kartlägga det lokala nätverket, se vilka lokala 

spelare som finns. Då måste man tänka brett och inte glömma affären, bensinmacken och hela 

det lokala systemet. Alla måste vara med. Får turisten en negativ upplevelse på 

bensinmacken, kan det ge katastrofala effekter för hela destinationen. Det gäller att ha koll på 

kvalitén i precis hela kedjan.” 

 

Samverkan kan inte tvingas fram 

Men samverkan kan aldrig tvingas fram, vilket illustreras väl av ett citat från Framtidsbygd. 

”Visst är det viktigt att olika aktörer är överens om var man vill gå. Men det är också viktigt 

att inse att olika aktörer har olika mål. Man måste acceptera att det är olika. En del vill lite, 

andra vill mycket. Det är viktigt att vara tydlig om vilka som ska samarbeta och hur. Alla 

behöver inte samarbeta och alla ska inte samarbeta.” 

 

I ett annat citat framhålls det ”att många landsbygdsföretagare i praktiken är säsongsarbetare. 

De sår och vilar, skördar och vilar. De vill inte ha verksamhet året runt. Vi saknar mycket av 

entreprenörskapet, där man vill arbeta lika hårt året om. Och frågan är om vi kan utbilda folk 

till entreprenörer.” Samverkan och nätverk måste växa fram av egen kraft. De entreprenörer 

som vill stå utanför, måste givetvis också få göra det. Men frågan är vilken roll de i så fall ska 

spela i olika utvecklingsprojekt. Är det rimligt att de som inte vill utvecklas, ska få ta del av 

projekt som just handlar om affärsutveckling? 

 

Det är viktigt att kunna säga nej. ”Vi måste vara ärliga och satsa på det som fungerar. Mat, 

måltid och turism är en stark utvecklingskraft för landsbygden, men inte för alla överallt. Vi 

måste våga säga nej också. Vi måste vara kritiska och professionella. Alla företag behöver 

inte vara med i destinationsutveckling. Och det är viktigt att våga säga att inte alla heller ska 

vara med.” 

 

Men det är också viktigt att arbeta tillsammans med dem som är motståndare till utveckling. 

En av deltagarna sa att ”det är viktigt att förstå den lokala miljön. Det är inte ovanligt med ett 

motstånd mot utveckling, inte minst på landsbygden. Vågar den lokala miljön ta emot 

nytänkarna? Hur hanterar vi det som stoppar utveckling?” Det är en sak med dem som inte 

vill vara med, men de som aktivt arbetar emot utvecklingen är aktörer som kan ställa till 

problem, om man inte aktivt arbetar för att förändra deras inställning. 

 

Artister och managers 

Under diskussionerna på Framtidsbygd om dålig affärsmässighet har bilden om att jämföra 

landsbygdens entreprenörer inom mat, måltid och turism med artister dykt upp flera gånger. 
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Ett citat från en av våra inspiratörer, Maria Kjellström: ”De som arbetar med upplevelser i 

natur och på landsbygden, dessa fantastiska guider, de som arbetar med mathantverk, vill inte 

administrera och sälja. De är artister och ska ses som artister. De behöver en manager helt 

enkelt, och vi behöver utbilda entreprenörer som hjälper dessa landsbygdens och naturens 

artister. Men i dag utbildar vi nästan bara turistguider, nya artister, nya hantverkare.” 

 

Kjellström fortsätter med att ”många artister är värdelösa på att leverera. De är inte 

affärsmässigt utvecklade. De svarar inte på mail på 24 timmar, vilken är den tidsgräns som 

man internationellt kräver. De vågar inte skriva affärskontrakt på engelska. Genom ett lokalt 

samarbete skapar vi paketering med boende, mat och upplevelser, som agenter världen över 

säljer och tar ansvar för. Artisterna får koncentrera sig på att skapa upplevelsen, det de är bra 

på. Det finns över tusen återförsäljare ute i världen, efterfrågan är gigantisk men utbudet i 

Sverige är katastrofalt litet. En del artister behöver ha hjälp att utveckla samverkan och 

paketera upplevelser tillsammans. Andra behöver ha hjälp med marknadsföring och 

försäljning. Flexibilitet är viktigt.” 

 

Det är viktigt att lyssna till vars och ens behov. vi citerar en av deltagarna i Framtidsbygd. 

”Upplevelseföretagarna behöver säljare, agenter och andra stöttare. Vi behöver bli bättre på 

att knyta lokala nätverk; vi behöver mer samverkan med de lokala företagen. Drick inte bara 

kaffe när de lokala företagarnätverken möts utan gör affärer tillsammans. Och acceptera att 

alla inte vill ha turister, att en fiskare kanske säger att ’jag vill inte ha med fulla turister att 

göra, det får andra ta hand om’. Låt då andra ta hand om jobbet denne inte vill göra.” 

 

Exempel på samverkan 

Under våra symposier har flera goda exempel på samverkan lyfts fram. Aktörer som 

restauranger, campingplatser och hotell kan fungera som nav i turismen och sälja och 

förmedla upplevelser till sina gäster. På flera håll i landet ser man sådana samarbeten som ett 

intressant affärsmässigt alternativ till en del av vad dagens turistbyråer och länsturism arbetar 

med. Företag som ibland konkurrerar, kan också samarbeta på ett affärsmässigt sätt. 

 

Värmland 

I Värmland har ett projekt tittat på andra länder där man har privata turistbyråer, och 

kombinationsvarianter där hotellen också fungerar som turistbyråer och förmedlare av lokala 

produkter. De säljer privata alternativ och får provision för det. I Västmanland pågår ett 

utvecklingsarbete där entreprenörer inom besöksnäringen bokar och säljer varandras 

produkter. Ekoturismföreningen driver ett projekt i Mälarområdet med syfte att utveckla 

kluster som arbetar på ett motsvarande sätt. 

 

Gotland 

Ett citat från Framtidsbygd i Växjö visar vad som sker på Gotland. ”På Gotland har vi lärt oss 

att man måste upp i en kritisk masa. För att det ska bli snurr på affärerna räcker det inte med 

tre personer samverkar och drar åt samma håll. Alla måste dra och samverka om det ska 

fungera. Vi ser nu att hotellen blir allt aktivare och letar efter aktivitetsföretag att samverka 

med, så att deras gäster får något meningsfullt att göra. Det privata tar över allt mer av den 

verksamhet inom turismen som tidigare sköttes av det offentliga.” Nu har några entreprenörer 

bildat ett företag som säljer paketerade upplevelser.
64

 

 

  

                                                 
64 http://helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7823457 

http://helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7823457
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Nordanstig 

Under Framtidsbygd i Stockholm presenterades ett exempel från Nordanstig i norra 

Hälsingland, där mathantverkare, turistföretag och serveringar samarbetar för att utveckla 

affärer och gemensam paketering. I nätverket ingår även en företagare som är specialist på 

administration. På så sätt klarar sig företagarna utan anställda som driver projekt utan den 

saken klarar man av på egen hand. 

 

Go Nature Trip 

Ett exempel som regelbundet återkommit under Framtidsbygd, är Go Nature Trip, som är ett 

nätverk av 23 familjeföretag, främst på landsbygden, i Småland, Västergötland och Dalsland. 

Deras utgångspunkt är att de genom att samarbeta kan förbättra sina affärsmöjligheter och 

utveckla bättre produkter för turisterna. Detta entreprenörsstyrda nätverk arbetar helt på egen, 

men har fått mindre men viktiga stöd från Länsstyrelsen i Jönköping och Smålandsturism.
65

 

 

Nätverket har varit i kontakt med olika projekt, för att ge idéer och förslag att samverka med 

de krafter/ processer som företagarna själva har initierat. Svaret har dock vanligen blivit att 

sådan verksamhet inte ingår i projektets mandat. Företagen har också bjudits in till många 

möten ordnade av projekt eller olika företags- och turistfrämjande aktörer. Nätverket upplever 

dock att dessa möten sällan handlar om att lyssna till företagens behov. Det handlar mer om 

att ”sälja in” den verksamhet som projektet har fått medel för. De stora aktörerna har varit 

upptagna med stora projekt som ska de ska ro i hamn, och vill inte anpassa sig till de behov 

nätverket anser sig ha. 

 

Den slutsats nätverket dragit är att ”vi gör det själva”. Det är ingen idé att lägga ned tid på att 

delta i möten, utbildningar etc. man inte har behov av. Go Nature Trip har även tagit steget att 

på egen hand gemensamt annonsera på en rad Tyska sajter. Man upplever att det är snabbare 

och billigare att agera själva, än att gå igenom de turistiska aktörer som samordnar 

marknadsföring. Ett samarbete har också inletts med det mindre nätverket ”I Love 

Småland”.
66

 

 

Utländska turister 

Många, även små företag, som riktar sig till utlandsmarknaden arbetar med agenter 

utomlands. Ska man locka tyska turister så är det för många mer eller mindre nödvändigt att 

ha en agent i Tyskland. Mot en provision tar dessa ansvar för marknadsföring, försäljning, 

bokning etc. En del entreprenörer tycker de förlorar pengar, medan andra anser att de för en 

billig penning får hjälp med det inte kan klara på egen hand.  

 

Betydligt fler svenska företag kan nå en internationell marknad via detta system. I Göteborg 

konstaterade en av våra inspiratörer att ”det finns över tusen återförsäljare ute i världen, 

efterfrågan är gigantisk men utbudet i Sverige är katastrofalt litet.” 

 

På Framtidsbygd i Växjö berättade en av våra inspiratörer att den stora framgången med 

många utländska turister varit helt beroende av agenter i respektive land. Men nu är företaget 

så pass erkänt att allt fler bokningar sker på den egna webbsidan. Men ett sådant system 

fungerar bara för företag som redan är kända på de utländska marknaderna. 

 

Under Framtidsbygd i Stockolm tog vi upp frågan om ”in-coming”, företag som tar emot 

utländska turister som kommer till Sverige, och samordnar resor och upplevelser för dem. 

                                                 
65 www.gonaturetrip.com 
66 hwww.ilovesmaland.se 
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Denna marknad är mycket intressant, men underligt nog tycks det finnas för få företag som 

arbetar med detta koncept. Efterfrågan tycks vara större än tillgången. 

 

Information och bokning 

Som vi tar upp på andra ställen i denna rapport finns många alternativ för den som vill sprida 

information om sin verksamhet inom besöksnäringen. Det är en viktig del av den verksamhet 

som kommuners och regioners turistorgan arbetar med. Det finns också ett flertal privata 

företag som erbjuder entreprenörer att gratis eller mot en smärre avgift lägga upp information 

på webben. En del av dessa företag erbjuder tjänster med bokning och försäljning. Marknaden 

utvecklas snabbt och diskussionen över vad offentligt finansierad verksamhet kan göra för att 

inte konkurera med privata företag ökar.
67

 

 

Särskilt för hotellen har bokningssystem på nätet växt och spelar en allt större betydelse. I 

Stockholm gjordes år 2011 ungefär 8 procent av bokningarna för hotellkedjor och 32 procent 

av bokningarna för fristående hotell på dessa siter på nätet (In Line Travel Agencies). 

Beräkningar visar att hotellen i Stockholm la ner omkring 150 miljoner kronor i avgifter till 

dessa nätföretag. Den summan kan jämföras med att Visit Sweden år 2011 fick 140 miljoner 

kronor från staten för att marknadsföra Sverige. Det innebär att hotellen i Stockholm lägger 

ned 150 miljoner kronor per år till huvudsakligen utländska bokningssystem.
68

 

 

CityBreak är det ledande paketerings- och bokningssystemet i Skandinavien för 

destinationsbolag. De flesta större destinationerna finns med i systemet, och såväl privata som 

betydande offentliga medel går till detta företag. Även om flertalet aktörer är mycket nöjda 

med de system som finns, efterfrågas alternativ. Frågan ställs hur mycket ett företag som 

synnerligen lönsamma CityBreak tjänar i jämförelse med vad turismens aktörer tjänar. Kan 

man skapa alternativa system där näringen, på egen hand eller i samverkan med samhället, tar 

ansvaret? 

 

Modeller för samverkan 

Modeller som förenar konkurrens med samverkan mellan entreprenörer behöver utvecklas. 

Framtidsbygd föreslår att: 

 att nätverk där entreprenörer samverkan prioriteras i kommande utvecklingsarbete. 

Detta hör nära samman med vårt tidigare förslag om att utveckla modeller där 

entreprenörer i samverkan lättare kan driva projekt. 

 att frågan om samverkan mellan entreprenörer vad gäller information, paketering, 

försäljning, bokning etc. prioriteras mer i kommande utvecklingsarbete. 

 

 

5.7. Samhällets roll 

Flera gånger i denna rapport berörs samverkan mellan det offentliga och företagen. Särskilt 

vad gäller turism finns en diskussion om rimligheten av att det offentliga engagerar sig så 

mycket i turismen. Vi redovisar flera exempel på där företagen vill ta över ett större ansvar 

själva och att det offentligas arbete ska minskas. Att det offentliga engagerar sig med en helt 

annan omfattning i turism än i övriga branscher, ses av vissa som naturligt, av andra som ett 

problem. 

 

                                                 
67 Exempel på privata alternativ är www.visit.com, www.turistmal.se, www.sverigeresor.se, http://hittaupplevelse.se, www.Gotosweden.se, 
www.Enjoysweden.se, www.turistmål.se, www.minkarta.se, www.spotilove.se, http://destinationsarenan.se, www.smartaplatser.se, 

www.lanthandeln.se, www.nordictravel.se 
68 http://restauratoren2.dev.a3j.se/blogg/anders-johansson/stockholmshotellen-snart-ota-narkomaner 

http://www.turistmal.se/
http://www.sverigeresor.se/
http://hittaupplevelse.se/
http://www.turistmål.se/
http://www.minkarta.se/
http://www.spotilove.se/
http://destinationsarenan.se/
http://www.smartaplatser.se/
http://www.lanthandeln.se/
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I samband med Framtidsbygd i Stockholm släpptes en forskningsrapport, beställd av bl.a. 

SKL, som handlar om samhällets roll i besöksnäringen.
69

 Den nyligen skärpta 

konkurrenslagstiftningen avseende när kommunernas och landstingens verksamheter och 

agerande kan tänkas hämma eller snedvrida konkurrensen på marknaden, kommer antagligen 

att påverka samhällets roll. 

 

Tillsyn och infrastruktur 

Författarna konstaterar att samhället har en näringspolitisk tillsynsroll även över 

besöksnäringen. Samhället har vidare en viktig roll för turismens infrastruktur där kollektiva 

transporter och energiförsörjning är de främsta. Kommunernas planmonopol betyder mycket 

för turismen. Författarna konstaterar att en ny omdiskuterad frågeställning är om och i vilken 

utsträckning Internetbaserade bokningssystem för besöksnäringen kan ses som 

infrastrukturinvesteringar där samhället kan gå in med investeringar, eller om det medför en 

subventionerad konkurrens med privata aktörer. 

 

Främjande 

En tredje roll för samhället är främjandeinsatser för att skapa bättre förutsättningar för 

besöksnäringens företag att bedriva sin verksamhet. Främjanderollen för besöksnäringen är 

mer omfattande än för andra näringar. Samhället arbetar med uppgifter som marknadsföring 

av den egna destinationen, samarbete med och koordinering av destinationens intressenter, 

besökarservice, ansvar för planering och deltagande i utveckling av destinationen, insamlande 

av information och data samt lobbying. 

 

Kommersiella aktiviteter 

Forskarnas undersökningar visar att många turistorganisationer också deltar direkt i 

kommersiella aktiviteter på marknaden som att bedriva kommersiell bokningsverksamhet, 

paketera och sälja olika reseupplevelser eller sälja biljetter och souvenirer. I allt större 

utsträckning är dock företagen delaktiga i finansieringen av dessa aktiviteter. Forskarna 

konstaterar att denna verksamhet riskerar att vara en snedvridande intervention som stör 

marknaden, men med tanke på att besöksnäringen domineras av många små företag så är det 

en viktig roll för samhället att fungera som koordinator. 

 

Ägande 

Samhället har vidare en äganderoll för sådant som uppfattats som gemensamma, strategiskt 

viktiga nyttigheter, som järnvägar. Av detta skäl har många kommuner drivit campingplatser 

och badanläggningar, men även i vissa fall hotell, vandrarhem och restauranger. På senare tid 

har dock kommunerna minskat sitt ägande kraftigt, och debatten har varit mycket intensiv om 

kommunalt ägda hotell etc.  

 

Koordinerande 

Samhället har också en koordineringsroll så att politik och administration koordineras så att 

resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. Turismens berör många politikområden vilket gör att 

många departement och myndigheter är inblandade, exempelvis med långsiktiga strategier. 

Kommunerna spelar en viktig roll och i takt med att regioner arbetar mer med regional 

samordning samt tar över arbetsuppgifter från länsstyrelserna, ökar regionernas inflytande. 

Varje kommun och region bestämmer själva vilken roll de ska spela för besöksnäringen och 

skillnaderna är stora. 

  

                                                 
69 Bohlin, Magnus & Elbe, Jörgen (2011) Samhällets roll i besöksnäringens utveckling. Högskolan Dalarna. 
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Social roll och marknadsroll 

Samhället har även en social turismroll eftersom turism och rekreation är viktiga för 

medborgarnas välbefinnande. Samhället stöttar på olika sätt utsatta grupper så att de får en 

meningsfylld och rekreerande semester. 

 

Slutligen har samhället också en marknadsroll där samhället direkt påverkar de transaktioner 

som görs på marknaden. Tidigare nämnda äganden av anläggningar respektive drivande av 

bokningssystem här till denna roll. Forskarna konstaterar att samhällets engagemang inte 

handlar om rätt eller fel utan är en politisk fråga. Det är stora skillnader i synen mellan de som 

driver en marknadsliberal politik respektive en mer socialistisk politik. 

 

Framtiden oklar 

I rapporten konstateras att det är svårt att sia om framtiden. Den ekonomiska krisen och 

problemet att många kommuner går med förlust kan påverka samhällets insatser. En ökad 

professionalisering med större företag och fler företag i samverkan kan medföra att företagen 

vill ta över allt mer av de verksamheter som skötts offentligt. Författarna slår också fast att det 

finns många frågetecken med dagens lagstiftning, eftersom många frågor ännu inte har 

prövats i domstol. Hit hör frågan om bokningssystem kan ses som infrastruktur som kan 

drivas offentligt, eller om det handlar om en snedvridning av konkurrens. 

 

Osund konkurrens 

Som framgår av forskarnas enkätundersökning sysslar de flesta kommunala 

turistverksamheter inte enbart med informationsfrågor. Här förekommer försäljning av 

souvenirer och biljetter, bokning av logi och aktiviteter och ibland även ren 

resebyråverksamhet. Forskarna konstaterar att ”denna verksamhet kan dock konkurrera med 

privata verksamheter lokalt och därmed komma att bedömas som osund. När det gäller 

bokningsverksamheten är det en delikat balansgång. Å ena sidan kan vi se att regioner och 

kommuner identifierat en brist på distributionskanaler och följaktligen tar initiativ till att 

utveckla sådana för att därigenom utveckla näringen. Samtidigt kan detta innebära att privata 

aktörer inte ges chansen att bygga upp bokningsverksamheter eller att de inte kan konkurrera 

prismässigt med offentliga bokningsverksamheter om dessa tillämpar en subventionerad 

prissättning.” 

 

De frågeställningar som lyfts i denna rapport från Dalarnas Högskola är väsentliga för det 

kommande utvecklingsarbetet inom besöksnäringen. Att det fortfarande är juridiskt oklart var 

gränserna för vad offentligt finansierad verksamhet får göra utan att snedvrida konkurrensen 

är givetvis ett problem. En del kommuner tror dock att verksamheter som att sälja guidade 

turer och souvenirer kan komma att fällas, och har beslutat att lägga ned denna verksamhet. 

 

Neutraliteten ifrågasätts 

Under Framtidsbygd har flera tagit upp att det inte är alltid som de mer eller mindre offentligt 

finansierade turistaktörerna arbetar på ett neutralt sätt där alla deltagande företag behandlas 

lika. Ett exempel som kommit upp är när den lokala eller regionala turistorganisationen inte 

behandlar alla företag som deltar på lika sätt. 

 

En illustration kommer från en av våra deltagare, som skriver att ”jag är entreprenör och 

arbetar tillsammans med flera små och stora turistföretag. företag. De är hos mig för att de 

’inte får plats’ i den regionala eller lokala turistmarknadsföringen. Det finns ett ganska 

återkommande mönster som är livligt diskuterat landet runt. Det sk Tjänstemannasyndromet – 

kan vara personkemi eller kanske favorisering eller kanske ren avundsjuka. På vissa siter syns 
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det ganska markant då regionerna själva marknadsför sina ’flaggskepp’, men glömmer att det 

finns andra som är lika bra. Det finns exempel på att företag som är medlemmar men glöms 

bort, går in med information på den regionala Facebook-sidan, som drivs av skattemedel, men 

deras inlägg plockas snabbt bort. Dessa offentliga aktörer behandlar inte alltid alla lika.” 

 

Ett annat exempel kommer från entreprenörer som redan arbetar som något av en manager för 

turistföretag. En av dem berättar att det inte alltid är så lätt. Det förekommer att den 

existerande turistorganisationen ser dessa företag som konkurrenter. ”Jag arbetar med turism 

själv, men fungerar också som stöd till andra turistföretag. Jag är medlem i min lokala 

turistorganisation men de bryr sig inte om min verksamhet. Däremot blir jag utestängd från de 

möten som handlar om frågor som hållbarhet eller regional turismutveckling. Då stämplas jag 

som konkurrent till den till stor del offentligt finansierade aktören och får inte vara med.” 

 

På andra håll i denna rapport har vi exempel på där entreprenörer känner sig motarbetade av 

det offentliga. I avsnittet om kvalitetssystem nedan redovisar vi exempel på företag som 

upplever att offentliga system och projekt diskriminerar dem som inte deltar utan väljer andra 

alternativ. Dessa problem är viktiga att lyfta fram till en öppen dialog. 

 

Entreprenörer som utmanar 

Som vi redan konstaterat har vi mött många entreprenörer som vill ta över mer av det som 

kommunala och regionala turistorgan nu gör. Vi har också mött exempel på att entreprenörer 

ser sig motarbetade av det offentliga. Det är viktigt att ge privata alternativ möjlighet. Att det 

fungerar visas exempelvis av en privat turistinformation i Stockholm, som blivit en stark 

konkurrent till den kommunala turistinformationen.
70

 

 

Att många kommuner har en pressad ekonomi medför att näringen kan behöva komma att ta 

över det ekonomiska ansvaret i större utsträckning. Osäkerhet om vilka effekter den skärpta 

konkurrenslagstiftningen ger är ytterligare ett argument för att näringen kan behöva ta över 

mer ansvar själva. Det är viktigt att diskutera denna frågeställning mer och tydligare, inte 

minst i samband med framtida projekt inom området. 

 

Framtidsbygd föreslår: 

 att frågan om samhällets roll inom besöksnäringen analyseras och diskuteras mer. 

 att det behövs utvärderingar eller forskning för att förstå vilka av samhällets insatser 

som ger bäst effekt.  

 att det är viktigt att få en klarhet i var de juridiska gränserna för offentliga insatser 

går. 

 att det skapas system som är mer transparenta och som inte snedvrider konkurrensen 

och försvårar för privata aktörer. 

 

5.8. Koncentration eller rättvisa? 

Under våra symposier har frågan om koncentration eller rättvisa dykt upp flera gånger. Många 

tycks uppleva att man inom projektvärlden, kanske framförallt inom en del Leaderområden, 

har en strävan om att vara rättvisa, att låta alla vara med. Kritikerna menar att detta leder till 

utslätning och dålig kvalitet. 

 

                                                 

70 www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/han-ar-arets-entreprenor--466795 

 

http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/han-ar-arets-entreprenor--466795
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Ett citat från en av deltagarna i Framtidsbygd är en god illustration till det problem många 

upplever. Deltagaren konstaterar att ”betoningen av turismens betydelse har medfört att det 

vimlar av projekt som handlar om turism. De smetas ut överallt med något slags 

rättvisetänkande som skäl. Men det fungerar inte. Någon måste peka med hela handen och 

sanera bland alla turismsatsningar. Ett problem är att revirtänkande och kattrakande om anslag 

hotar att förstöra potentiellt starka turismsatsningar. Vi har en nästan oöverskådlig mängd 

smådestinationer, EU-projekt, regionala och nationella turismsatsningar från olika aktörer 

som bygger på att skapa sysselsättning i glesbygd genom turism. 

 

Vi fortsätter med ytterligare ett citat. ”I alltför många fall saknas kunnandet och förmågan att 

åstadkomma en destinationsstrategi som ger försäljningsframgångar bland turismföretag. 

Dessutom saknas ofta förmågan att förankra och få gehör för en bra destinationsstrategi. 

Turismföretagen i sig är alltför ofta okunniga om hur marknadskrafterna fungerar och blir inte 

klokare av en uppsjö PowerPoint Det finns för många dokusåpor på landsbygden. Vi måste 

vara ärliga och satsa på det som fungerar. Mat, måltid och turism är en stark utvecklingskraft 

för landsbygden, men inte för alla överallt. Vi måste våga säga nej också. Vi måste vara 

kritiska och professionella.” 

 

 Framtidsbygd föreslår återigen att kraven på affärsmässighet och intresse för hållbar 

tillväxt prioriteras än mer i de dokument som styr kommande projekt och andra 

utvecklingsinsatser. 

 

5.9. Kvalitet 

Det är viktigt att reda ut vad som är kvalitet. Den frågan har återkommit under våra 

symposier. Det finns inte en allenarådande standard. Kvalitet är inte något objektivt, och i 

mångt och mycket är det kunden själv som avgör vad som är kvalitet. 

 

Vi har redan konstaterat att det bland många entreprenörer finns ett stort intresse för att 

samarbeta med affärsutveckling, paketering, marknadsföring, försäljning etc. Vi har berättat 

om projekt där sådant samarbete skapas, och där ett gemensamt arbete med säkring av allas 

kvalitet är väsentligt. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. 

 

Vad gäller mat, särskilt vin och andra alkoholdrycker, finns dock en tradition med erfarna 

experter som fungerar som kvalitetsbedömare. Så är ju även fallet med SM i Mathantverk. 

Det finns även en lång tradition med bedömningar av restaurangers kvalitet. 

 

Restauranger 

Kritik har också lyfts mot maten på restaurang. Sverige har många restauranger i världsklass, 

men det finns också många av låg kvalitet, kanske särskilt på landsbygden och vid 

vägkrogarna. Ett ytterligare citat illustrerar frågan: ”Vi måste våga prata mer om kvalitet på 

restaurangerna. Golvet på matkvalitén måste upp. Vi måste få en jämnare kvalitet på 

matupplevelserna. I dag finns en fantastisk spets, men på bredden finns det mycket som är 

riktigt dåligt. Maten är dålig.” 

 

Vad gäller restauranger finns en lång och välutvecklad tradition med att tidningar och 

restaurangguider bedömer restauranger. Många dagstidningar har krogrecensioner och White 

Guide som är en årlig bok har fått ett stort genomslag och deltar även i vissa 

utvecklingsprojekt. Givetvis finns det mycket att lära sig av denna långa erfarenhet av hur 

restauranger bedöms. 
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Matens kvalitet och smak 

Flera gånger har frågan om kvalitén på maten, inte minst på mathantverket dykt upp. Glädjen 

över att antalet mathantverkare ökar kanske gör att man inte granskar matens kvalitet 

tillräckligt. Smakar verkligen allt bra? Många har fört fram att tyvärr så inte alltid är fallet. 

Ofta glöms smaken bort och lokalproducerat, ekologiskt, att djuren har det bra etc blir det som 

definierar matens kvalitet. 

 

Men vi citerar en av deltagarna i Framtidsbygd: ”Det räcker inte med att maten är lokal och 

svensk. Den måste vara god också. Vi måste våga prata mycket mer om kvalitet och om hur 

det smakar. Vi måste återerövra mat med kvalitet på alla fronter.” Motsvarande synpunkt 

fördes fram under Matlandskonferensen 2012 av Carl-Jan Granqvist. Han menade att om inte 

maten smakar bra, så är det ju inte särskilt intressant var den kommer ifrån eller hur den 

produceras. Det finns väl ingen anledning att äta set som inte är gott! 

 

Magnus Nilsson, en av Framtidsbygds experter, från Fäviken tillhör dem som konstaterar att 

vi talar alldeles för litet om smaken. Han anser att många hantverksmässiga ostar inte alls 

smakar bra. Många går knappt att äta. Andra har en ojämn kvalitet. Han anser att detta även 

gäller en hel del charkprodukter. Folk blir så lyckliga över att det finns lokal korv och ost, och 

blundar för att produkterna smakar dåligt. 

 

Under Framtidsbygd i Kristianstad hade vi en nära samverkan med bl.a. Smaka på Skåne och 

matforskaren Håkan Jönsson. I hans nyligen publicerade bok lyfter han fram en av orsakerna 

till dagens problem med prispress och global konkurrens, är att livsmedelsindustrin är 

ointresserad av kvalitet. Med matfabriker som satsar på lågt pris och hög effektivitet har 

smakerna kommit i andra hand. Den mat som tillverkar saknar de kvaliteter som kan be 

bonden mer betalt. Industrin har suddat ut smakerna och matens konsistens. Det har blivit en 

standardisering och allt ska vara lika.
71

  

 

I samband med SM i mathantverk 2012 fördes kritik mot kvalitén fram av flera domare. En av 

dem slog fast att ”ett problem många dras med är att deras produkt ibland blir bra och ibland 

inte. De har svårt att skapa en jämn kvalitet.” En annan av domarna sa att en några av ostarna 

”var helt osäljbara. Jag skulle ha krävt pengarna tillbaka om jag köpt en sådan ost.” Från 

arrangören Eldrimner betonade man att många skickar in sina bidrag för att få konstruktiv 

kritik, inte för att få guld.
72

 

 

Det är nödvändigt att i högre grad betona produkternas smakmässiga kvalitet. Den kritik som 

kom fram vid årets SM är en god illustration till detta behov. Frågan är dock hur man kan 

arbeta med denna kvalitetsfråga. SM i Mathantverk kan ses som en vägledning, under 

förutsättning av att man har klara kriterier för kvalitet och kunniga domare. Under 

Framtidsbygd i Kristianstad ifrågasattes detta. Det exempel som lyftes fram var den klass där 

svenska viner ingick, vid vilken domarna bestod av en lokal sommelier, en nöjeschef på en 

dagstidning och en person som arbetar med måltidsturism. Kritik riktades även mot att de 

svenska vinproducenterna inte varit involverade i kriterierna för denna nya tävlingsklass. 

 

Under Framtidsbygd i Östersund ställdes frågan om det är rimligt att en myndighet arrangerar 

SM i Mathantverk och delar ut medaljer för kvalitet. Eftersom Eldrimner ägs av en 

länsstyrelse och i huvudsak finansieras via offentliga medel, kan det jämföras med en 

                                                 
71 Jönsson, Håkan (2012) Den gastonomiska revolutionen. 
72 Ingvarsson, Anders (2012) ”Med en doft av guld.” Land Lantbruk Nr 38 sid 6. 
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myndighet. Och ska samhället verkligen avgöra vad som är kvalitet eller inte, vilken mat som 

smakar gott eller inte? 

 

Ett exempel på försök att formalisera frågan om kvalitet som förts fram kommer från 

Jämtland, där man testat ett projekt med ”gastronauter”. Dessa var tränade personer som 

besökte mathantverkare både för att testa deras mat och andra upplevelseprodukter. 

Erfarenheterna från dessa besök lämnades sedan till entreprenörerna med tips om hur de 

kunde förbättra sig. Denna modell har dock inte formaliserats och lever inte vidare. 

 

Ett annat exempel är projektet Husmansbord, som drivits av Per Agorelius i samarbete med 

Svenskt Sigill. Denna modell arbetar med en kunnig panel som bedömer produkterna, som när 

de håller tillräcklig kvalitet kan bli diplomerade. En viktig del i den process Husmansbord 

arbetar med är att ge producenten goda råd om hur produkten kan utvecklas. Projektet har inte 

fått fortsatt stöd av Jordbruksverket men lever vidare i privat regi. 

 

Det nya av Jordbruksverket stöttade projektet ”Gastronomiska Samtal” består bland annat av 

momentet ”Gastronomiska Matverk 2013” som ”är en produktutvecklingstävling som skapar 

moderna livsmedelsprodukter med rötter i lokala traditioner och råvaror. Bakom bidragen 

finns lag med råvaruproducent, matlagare och förädlare från alla Sveriges landskap. 210 nya 

matprodukter av 780 produktutvecklare kommer att se dagens ljus. Tre riksvinnare koras på 

Gastronomiskt Forum 2013. 

 

Jordbruksverket tillhör de aktörer som konstaterar att förtroendet för den svenske bonden är 

större än någonsin. 78 procent av svenskarna tycker att den svenske bonden gör ett bra jobb 

och tar fram råvaror med hög kvalitet. Men samtidigt köps allt mindre svenska mat. Det är 

billig importerad mat som ökar. En studie som Jordbruksverket låtit genomföra visar att 

konsumenterna tycker att god djurhållning och miljöhänsyn kommer före god smak. 

Jordbruksverket ser det som viktigt att kommunicera och delge konsumenten kunskap om 

matproduktionens roll i det moderna samhället. Genom kunskap och medvetenhet hoppas 

man kunna öka konsumenternas förståelse för vikten av att betala för de mervärden svensk 

mat ger.
73

 Men även om konsumenterna i en undersökning säger att djurhållning och 

miljöhänsyn är viktigare än god smak, så kanske det vid inköpstillfället ändå är smak och pris 

som är viktiga. Återigen, smakar inte svensk mat minst lika bra som importerad mat, minskar 

anledningarna till att kunden ska lockas av att köpa det svenska. 

 

 Framtidsbygd ser det som viktigt att sprida förståelsen för att produkterna måste 

smaka bra. Ett effektivt sätt kan vara att arbeta i nätverk, där producenter samverkar i 

system där man öppet och ärligt arbetar med att gemensamt lyfta kvalitén på 

produkterna. Däremot är det tveksamt om det offentliga ska vara den aktör som 

bedömer kvalitet. 

 

5.10. Kvalitetssystem och kvalitetscertifieringar 

Det finns ett stort antal kvalitetssystem och kvalitetscertifieringar med olika inriktningar. För 

den svenska besöksnäringen finns det 19 kvalitetssystem, 20 om man räknar med 

Rättvisemärkt och än fler om man räknar med Bo på Lantgård och märkningar för maten som 

Svenskt Sigill m.fl.
74

  

                                                 
73 www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-gillar-bonden-men-koper-inte-produkterna_7662688.svd 
74 Dessa kvalitetssystem är Värdskapet, VISITA:s bedömning av hotell, ”Utvald av Svenska möten”, SCR:s bedömning av campingplatser, 
White Guide, ISO 9001, Tourquality, Naturens Bästa, Nordiska Svanen, Bra Miljöval, Den Gröna Nyckeln, KRAV, ISO 14001, Svensk 

Miljöbas samt Blå flagg för stränder och hamnar. Även Bo på lantgård har en kvalitetsgranskning. Ett nytt system är samiska Sápmi 

Experience. 
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En alternativ metod för kvalitetssystem är ”Mystery shoppers” som bland andra Region 

Västerbotten har valt. Metoden går ut på att ”hemliga turister” besöker turistmål i 

Västerbotten för att utvärdera hur turister välkomnas och tas om hand. De hemliga turisterna 

identifierar goda föredömen, suveräna serviceinsatser och förbättringsmöjligheter. Resultaten 

publiceras på www.Tourist-in-Europe.com sammanställda per destination för de 18 

serviceområden som granskas. Där publiceras även namn på de företag och anställda som 

turisterna tilldelar ”Utmärkelsen Suverän Service”. 

 

Även LRF uppmanar sina medlemmar att använda sig av denna metod, och hänvisar till ett 

flertal företag som erbjuder tjänsten som ”mystery shopping”. I en broschyr lyfter LRF fram 

bl.a. naturturism och Bo på lantgård. I sin broschyr redovisar man en checklista som används 

för att bedöma just Bo på lantgård.
75

 

 

Under Framtidsbygd har flera konstaterat att det är ett problem att det finns så många 

kvalitetsmärkningar och att de bara tycks bli fler. Bland annat pågår ett arbete med att skapa 

en certifiering för de företag som lyckas bra med mångfald och integration. Samtidigt finns 

det en debatt om det alls behövs sådana system, eftersom företagen vill ha en styrka i sitt eget 

varumärke utan olika märkningar. 

 

Denna debatt är extra intensiv när denna rapport skrivs. Det är viktigt att hålla isär olika 

faktorer, inte minst eftersom en del av den pågående debatten kan bero på att debatten är 

förvirrad eftersom man blandar äpplen med päron. Det är åtminstone tre frågor som bör hållas 

isär, nämligen: 

1. Kvalitetssystem som går ut på att utveckla och förbättra ett företag och dess produkter. 

2. System som går ut på att certifiera ett företags kvalitet, exempelvis genom att dela ut 

en märkning såsom KRAV eller Naturens Bästa. 

3. Vilken aktör som bör äga och driva kvalitetssystem och märkningar 

 

Kvalitetssystem 

Det finns som sagt många kvalitetssystem redan, men samtidigt står drygt 90 procent av 

företagen i besöksnäringen utanför dessa system. Därför finns det ett starkt stöd från många 

aktörer för att utveckla ett kvalitets- och hållbarhetssystem som stärker näringen. Att stärka 

och utveckla de många små företagen inom besöksnäringen ser av många som väsentligt. 

 

Nya system är också på gång. Nordiska Ministerrådet driver ett arbete där man överväger att 

utveckla ett gemensamt hållbarhetssystem för de nordiska ländernas turistdestinationer.
76

 

Nordisk samverkan har gång på gång lyfts som något positivt under Framtidsbygd, och det 

finns all anledning att samverka även i denna fråga. Det är rimligt att svenska system deltar i 

arbetet för att utveckla en gemensam Nordisk standard. 

 

Hållbar Besöksnäring är ett projekt som drivs av Västsvenska Turistrådet i samarbete med 

Tillväxtverket. Formellt är Tillväxtverket huvudfinansiär av projektet Hållbar besöksnäring, 

som har initierats av Västsvenska turistrådet. Det handlar om utvecklingen av ett kvalitets- 

och hållbarhetssystem, som i dag saknas i Sverige och tanken är att det så småningom ska 

lyftas till nationell nivå.. Det omfattar initialt både boende och upplevelser. Utvecklingen av 

                                                 
75 www.lrf.se/Global/Mysteryshopping_Print_110516_8sid%20(2).pdf 
76 http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/tillvaext-i-turismsektorn-i-fokus-foer-diskussion-om-nordisk-haallbarhetscertifiering 

 

http://www.tourist-in-europe.com/
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/tillvaext-i-turismsektorn-i-fokus-foer-diskussion-om-nordisk-haallbarhetscertifiering
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systemet bygger på kunskap och erfarenheter från de mest erfarna inom området såväl i 

Sverige som internationellt. Mat och måltid ingår i systemet. 

 

Systemet baseras på en mycket omfattande samling kriterier som bedöms av anonyma 

personer som granskar företagen, som därefter får respons på vad som var bra och mindre bra 

och än mer på vad som kan bli bättre. Tyngdpunkten ligger på att lyfta fram vad som kan bli 

bättre. 100 företag har deltagit som pilotföretag i utvecklingen av systemet 

 

Tanken var att projektet Hållbar Besöksnäring skulle samarbeta nära med existerande 

kvalitetssystem och märkningar. Under hösten 2012 har dock de andra kvalitetssystemen varit 

kritiska till att samverkan inte utvecklats närmare.
77

 En del av kritiken tycks handla om att 

satsningen på Hållbar Besöksnäring och ett antal existerande märkningssystem på marknaden 

står i motsatsställning till varandra. Men från Tillväxtverkets sida framhåller man att vad man 

egentligen försöker göra är att medverka till insatser för att höja insikten, beredskapen och 

kunskapen hos aktörer i näringen om att arbete med kvalitet och hållbarhet är nödvändiga 

komponenter i ett framtida starkare turistiskt Sverige. Förhoppningen är att detta kommer att 

ge stora samhällsekonomiska vinster.  

 

Avsikten med det nya kvalitetssystemet är också den ska ge väsentligt större 

marknadspotential att bearbeta för de märkningsorganisationer som idag redan verkar på 

marknaden. Kritikerna menar dock att Hållbar Besöksnäring under sina första år satsat på att 

skapa ett nytt system utan att samverka med de system som redan existerar. Kritiken har dock 

medfört att det har inletts en dialog mellan det nationella projektet och de märkningssystem 

som redan är etablerade om möjligheter till samverkan. Bland annat diskuteras det om att ett 

samlat nationellt system skulle kunna auktorisera andra redan existerande system, för att på så 

sätt få en samordning och samverkan. 

 

Kvalitetsmärkningar 

Det vanliga med ett kvalitetssystem är att man också delar ut en märkning som företaget kan 

använda för att visa att man är granskad och godkänd. Exempel är Naturens Bästa, KRAV, 

VISITA:s stjärnmärkning av hotell och det relativt nya samiska Sápmi Eperience. Det har 

funnits en tendens inom projektet Hållbar Besöksnäring att utveckla en ny märkning. Att man 

inte bara ha för avsikt att ge företagen råd utan även är på väg att utveckla en form av 

certifiering, har skapat kritik från de redan existerande systemen. Dialogen är intensiv om vad 

som kommer att hända med en eventuellt ny märkning. 

 

Vad är det rimligt att subventionera? 

En del av kritiken mot Hållbar Besöksnäring handlar om att arbetet har offentlig finansiering. 

Projektet har fram till och med 2012 fått 18,5 miljoner kronor i stöd. Men att nya innovativa 

satsningar får offentligt stöd är inget nytt och inte heller ovanligt. När det gäller övriga 

kvalitetssystem har statliga myndigheter också bidragit med finansiering under 

utvecklingsskeden, som exempelvis VISITA:s hotellklassificering, Svanen och Naturens 

Bästa. Det gäller även TourQuality som är ett program för kvalitetssäkring och styrning av 

den turistiska upplevelsen. Detta program utvecklades av ETOUR med stöd av offentliga 

medel, men är nu privatägt. 

 

Kritiker mot det omfattande stödet till Hållbar Besöksnäring menar att det dock finns 

skillnader gentemot tidigare projekt. När exempelvis Naturens Bästa och hotellmärkningen 

utvecklades fanns det inga motsvarande kvalitetssystem i Sverige. När det nu finns system 

                                                 
77 www.besoksliv.se/artikel/massiv-kritik-foersenar-ny-maerkning-28590 
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som har mycket gemensamt med det nya projektet, är det extra viktigt med en dialog vad av 

det som finns som kan användas, och vad som verkligen behöver nyskapas. 

 

Tillväxtverkets bedömning är att denna typ av samhällsekonomiskt motiverade insatser sällan 

har förutsättningar att kunna bäras till fullo av kommersiellt baserade aktörer på marknaden, 

särskilt inte under utvecklingsfasen. Därför sker inte heller dessa innovationer utan ett 

inledande stöd. Debatten om vad det är rimligt att subventionera är dock viktig att lyssna till.  

 

Även här behövs transparens och öppenhet samt en dialog med näringslivet om vilka 

subventioner som är rimliga, vad som det är rimligt att subventionera och under hur lång tid 

subventioner bör finnas med. Det är viktigt att den kritiska debatt som uppkommit i frågan 

utvecklas till en konstruktiv dialog, och då är transparens och samverkan nödvändigt. 

 

Vilken aktör bör äga ett kvalitetssystem? 

En annan del av dialogen om kvalitetssystem handlar om vilken aktör som bör sköta 

certifiering och märkning. Det nationella projektet Hållbar Besöksnäring drivs och finansieras 

av det offentliga. Men är det verkligen det offentliga samhället som ska kvalitetsbedöma och 

certifiera privata företag? Är det samhället som ska ge märken och medaljer om vad som är 

bra och inte? Eller är det en fråga för branscherna själva?  

 

Det traditionella är att det är branscherna själva som äger och driver sådana system, med eller 

utan märkningar. Naturens Bästa och VISITA:s klassificering av hotell är två exempel. Det 

finns också oberoende företag som säljer tjänster som granskare av kvalitet, exempelvis 

genom ”hemliga besökare”. KRAV har inte längre ensamrätt på märkning av ekologiska 

produkter, utan flera alternativa certifierare finns. På matens sida finns det privata system för 

kvalitet med Husmansbord som ett exempel. 

 

Under diskussionerna i samband med Framtidsbygd har det dock stått klart att flertalet ser det 

som olämpligt att samhället, det offentliga, ska stå för kvalitetsgranskning och certifiering av 

privata företag. Som vi återkommer till så har motsvarande kritik riktats mot att Eldrimner 

bedömer kvalitet på mathantverk och delar ut medaljer. Eldrimner är både offentligt 

finansierat och offentligt ägd. Att det offentliga kvalitetsrankar företag är en omdebatterad 

fråga, vilket bland annat märks av debatten om kommunerna öppet ska bedöma och certifiera 

restauranger vad gäller livsmedelshygien. Det är viktigt att ha en öppen dialog om detta. 

 

Den regionala kontrollen 

Det är också viktigt vilken aktör som är drivande, eller kanske till och med ägande, på den 

regionala nivån. Den frågan har lyfts under Framtidsbygd. Med en stark regional ägare eller 

kontrollorgan av ett certifieringssystem, kan det finnas risk för något av ett monopol.  

 

Ett konkret exempel har dykt upp under Framtidsbygd. Det handlar om ett turistföretag i en 

region med en välorganiserad regionturism, som till stor del är offentligt ägd. Regionen är 

engagerad i Hållbar besöksnäring. Företaget har certifieringen Naturens Bästa och känner sig 

nöjd med den. Men det intryck företaget fått är att om man inte också satsar på systemet med 

Hållbar besöksnäring, så får man inte längre vara med i regionturismens satsningar, med allt 

från kataloger till webbinformation. Om denna bild stämmer så kan det i praktiken innebära 

att ett märkningssystem får något av ett monopol, vilket är en tveksam utveckling. 
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Kostnader  

En viktig fråga för entreprenören är givetvis vad certifieringar och andra regelsystem kostar. 

Jordbruksverket visar i sin rapport ”Kraven kostar” att branschernas och myndigheternas 

administrativa tar tid och kostar pengar. För en gård med kycklingar går det åt sju procent av 

ett årsarbete för att uppfylla kraven, och för en spannmålsgård två procent. 
78

 Det är inte bara 

myndigheternas krav som kostar pengar, utan även branschernas olika certifieringar etc. 

 

Låt oss ta exemplet med en lantbrukare som föder upp höns, bedriver Bo på lantgård och har 

gården vid en kust med en egen liten gästhamn med camping och vill arbeta ekologiskt och 

rättvisemärkt. Förutom de sju procents årsarbete som det åtgår för att uppfylla kraven för 

uppfödning av kycklingar, skulle det tillkomma Blå Flagg för hamnen, SCR:s bedömning av 

campingplatser, KRAV:s märkning, Naturens Bästas märkning, Rättvisemärkts märkning och 

kanske även Svensk Sigill med mera, för att inte tala om en eventuell ny nationell märkning. 

För det lilla företaget som vill vara med, blir det tidskrävande och orimligt dyrt.  

 

Behövs certifieringar? 

Under senare tid har det också diskuterats om värdet över huvud taget med certifieringar och 

märkningar. Flera certifieringsorganisationer bl.a. Fairtrade som certifierar rättvis handel, och 

TCO Development som certifierar it-produkter, berättat att företag som de arbetar med vill 

slippa sätta ut granskningssymbolen på sina varor. Organisationerna upplever att det är en 

trend att företagen vill bygga in hållbarhetsfrågan eller miljöfrågan i sitt eget varumärke. 

 

Gabriella Blomgren som är marknadschef på TCO Development framhåller att ”företagen 

säger att det är en trend, att de vill bygga in hållbarhetsfrågan eller miljöfrågan i sitt egna 

varumärke. Att du som konsument ska på en gång du ser varumärket ska börja tänka på guld 

och gröna skogar eller vad det nu kan vara för någonting. Att man själva vill profilera de 

kraven på ett annat sätt. Man vill inte ta hjälp av en märkning på det sättet.”
79

  

 

Stämmer denna trend finns det anledning att överväga värdet av märkningar, inte minst nya 

märkningssystem. I arbetet med Framtidsbygd har vi utvecklat en nära relation med Åre 

Fjällbete, som under många år har arbetat med hållbar utveckling, med allt från betande djur 

till lokal kapitalbildning. På senare tid har man uppmärksammats för aktionen ”mjölk är 

tjockare än vatten”, där man visat att konsumenter som känner sin producent är beredda att 

betala mer under förutsättning att pengarna går till producenten och inte till mellanhänder. 

 

Jörgen Andersson från Åre Fjällbete har lämnat en kommentar till Framtidsbygd om 

certifieringar. Han skriver att ”certifieringsverktyget passar bäst i centralmaktens händer. Det 

är en frukt av det systematiska anonymiserandet till mellanhändernas fördel. Efter det att man 

först isolerat producenter och konsumenter från varandra så kan man sedan använda 

certifieringen som ett tveeggat svärd att ytterligare förtrycka producenten och fördumma 

konsumenten. I ett matland är det mänskliga relationer som gäller och sådana trivs dåligt 

tillsammans med certifieringssystem och ansiktslösa märken.” 

 

Som sagt väljer flera företag att lämna certifieringar. De vill bygga sitt eget varumärke och sin 

egen relation till kunderna, utan en flora av olika märken på sina produkter. Åre Fjällbete 

tillhör dem som visat att byggande av direkta relationer mellan kund och producent kan ge en 

stark utvecklingskraft.  

                                                 
78www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2012/nyrapportomadministrativakravledertillsamverkankringforenklingar.5.5125de613a

cf69a0f6800029.html 
79 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5002379 
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Vi har tidigare lyft utvecklingen med deltagandeekonomi och crowdsourcing, där bl.a. webb 

2.0 ger effektiva verktyg för direkta relationer mellan producent och konsument. Dessa 

utvecklingstrender kan leda till att de traditionella systemen med certifieringar och 

märkningar tappar i värde. Ett intressant exempel kommer från Norge, där Visit Norway som 

den första nationella turistportalen i Norden lanserar Tripadvisor som en integrerad del av sina 

sajter. Omkring 5 000 produkter på Visit Norway-sajten kommer att vara betygsatta av främst 

kunder via den nya funktionen. 

 

Det är viktigt att följa denna utveckling. Med effektiva och av såväl företag som kunder 

accepterade system för crowdsourcing, kan helt nya, effektiva och billiga system utvecklas. 

Det är mycket möjligt att många kunder kommer att lita betydligt mer på webb-lösningar i 

framtiden och inte bryr sig om olika symboler som traditionella kvalitetssystem delar ut. Det 

är också möjligt att de företag som bedöms via crowdsourcing anser sig få bättre erfarenhet 

och kunskap om hur företaget fungerar, än vad man får av bedömare i existerande system. 

 

En dialog om kvalitet behövs 

Frågan om kvalitet och kvalitetssystem är viktig. Inte minst med tanke på den situation som 

råder är det viktigt med en öppen dialog om dessa frågor. Framtidsbygd föreslår: 

 att frågan om kvalitet och bedömning av kvalitet lyfts och diskuteras ytterligare. 

Lämpliga initiativtagare kan vara regeringen, Tillväxtverket, existerande system och 

olika branschaktörer.  

 att dagens situation med många olika certifieringar behöver diskuteras och samverkan 

utvecklas. 

 att det svenska arbetet med hållbarhet sker i samarbete med Nordiska rådets 

satsningar. 

 att det förs en dialog om vad kvalitet är och hur kvalitet bedöms. 

  att det förs en dialog om vilka aktörer som bör äga kvalitetssystem och stå för 

kvalitetsbedömningen. 

 att det offentligas roll i bedömning om vad som är god kvalitet eller inte bör 

diskuteras. 

 att nya metoder som crowdsourcing måste följas upp. 

 

5.11. Förebilder och misslyckanden 

Det är viktigt att inspireras och lära sig av andras framgångar. Eller som en av deltagarna sa: 

”Vi behöver lyfta fram de goda exemplen mer. Dessa ger drivkraft och inspiration. Lär av alla 

goda exempel. Varför är det så att vissa år efter år lyckas, medan andra år efter år inte 

lyckas?” Går det att hitta en systematik bland de som lyckas? Finns det tydliga faktorer för 

framgång? 

 

Dennis Bederoff från Tillväxtverket konkretiserade med ett exempel. ”Hur kommer det sig att 

Brittas pensionat i Harads lyckas år efter år? Jo hon träffar rätt i pris och kundtänkande, 

medan andra inte träffar rätt. Det från början enkla pensionatet har varit en framgång år efter 

år. Och nu har miljön från 1953 kombinerats med världsberömda TreeHotel.” 

 

Men under Framtidsbygd har många lyft fram att det också är viktigt att lära sig av 

misslyckanden. Man kanske lär sig mer av misslyckanden än av framgångsexemplen. Dessa 

kan förvisso vara stimulerande att ta del av, men svåra att överföra till den egna 

verksamheten. Att se vad som gick fel och inte göra om misstagen, kan vara lättare. 
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Forskning från bl.a. Nordic innovation Center visar att de som lär sig av dem som misslyckas 

ofta blir vinnare. De kallar fenomenet för ”Second comers to innovation being promoted”. Det 

finns mycket att lära sig av misslyckanden för att inte upprepa misstagen. Samma inställning 

har man inom Företagarna, som har en framgångsrik Roadshow som heter ”Misstagens 

mästare”. 

 

Ofta ältar vi misslyckanden, alternativt glömmer dem. Istället bör vi lyfta fram misstagen och 

se dem som ett lärande. Och för att vara i framkant i utvecklingen är det viktigt att våga 

experimentera, och då är det också viktigt att tillåta misslyckanden. 

 

 Framtidsbygd föreslår att dagens vanliga metod att lyfta fram goda förebilder 

kompletteras med att systematisera erfarenheter från projekt och annat 

utvecklingsarbete som inte lyckats med sina intentioner. Syftet med detta ska vara att 

lära sig av det som gick fel. 

 

Restauranger som förebilder 

Vi har under Framtidsbygd mött ett antal goda exempel på restauranger som kan fungera som 

goda exempel, som förebilder. 

 

Tommy Myllymäki, silvermedaljör i Bocuse d’Or, Julita Wärdshus 

År 2007 blev Tommy årets kock. Medieexponeringen blev mycket stor och många 

journalister frågade när hanskulle öppna egen restaurang. Han återvände till hemtrakterna och 

tog över Julita Wärdshus utanför Katrineholm. För att starta en restaurang med kvalitet på 

landsbygden är det viktigt att arbeta med lokal förankring. Man måste ha folk med sig, få 

bygden som ambassadörer för det man gör. Viktigt är att ha en nära dialog med dem som 

producerar maten. Julita har fått med sig lokalbefolkningen men det har varit värre med 

kommunen. Trots alla framgångar bryr sig inte kommunen. Inte ens när Tommy blev tvåa i 

Boucuse d’Or brydde sig inte kommunen. 

 

Mikael Ahlerup, Astrid Lindgrens värld 

Ett företag måste vara tydlig med sin huvudmålgrupp. För oss är det barn mellan 2 och 9 år. 

Vi kollar bilparkeringen för att se var kunderna kommer från. Det är viktigt att ha information 

på webb och i material på de språk många kunder har. Vikten av språk underskattas ofta. 

 

Under senare år har vi arbetat med maten mycket medvetet. Vi är den enda nöjesparken i 

världen som inte serverar hamburgare med pommes. Trots att vi sålde 11 ton pommes tog vi 

bort den. Vi serverar bara sådan mat som finns i Astrids böcker. Vi har ingen 

produktplacering, för sånt finns inte i böckerna. Vad gäller maten har vi 20 partners inom en 

radie på en och en halv timme. Det kallar vi för lokal mat.  

 

Det var dock inte lätt att få kontakt med de lokala producenterna. Vi togs verkligen inte emot 

med öppna armar, utan fortfarande finns det producenter som inte vill handla med oss. 

Förvisso är vi för stora för många små, men intresset att sälja är överraskande begränsat hos 

många. Många producenter var inte glada när vi kom. Men nu börjar det bli allt fler som hör 

av sig till oss och vill göra affärer. Många tror att vi pressar deras priser oerhört, men det gör 

vi inte. Vi betalar inte samma pris som de har i sina gårdsbutiker, men vi betalar bra. Hos flera 

producenter har vi också gått in och investerat så att de kan leverera till oss. Det handlar om 

allt från att odla nya grönsaker till investeringar i maskiner. Vi säljer nu köttbullar istället för 

hamburgare. Vi tror mer på den långsamma 50-lappen än den snabba 20-lappen. I längden 

tjänar man mer på köttbullar av kvalitet än snabbmatens hamburgare.  
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Vi säljer 10 ton köttbullar och 300 000 pannkakor. Vi gör egen sylt och eget potatismos. Vi 

vill kunna se våra gäster i ögonen. Vi blir inte rika snabbt, men i längden blir vi unika och 

folk tar oss på allvar. Det skapar förväntningar och vi måste ta ett ansvar. Vi har inga 

barnmenyer men däremot barnportioner. I år har vi sålt 379 barnportioner kroppkakor. Vår 

näst mest säljande rätt är raggmunk med fläsk. Vi har gått så långt att vi till och med sagt 

farväl till GB för att istället köpa från SIA glass, som ligger nära. 

 

Vår matförsäljning ökar kraftigt liksom vinsten. Vi har, nästan fördubblat matverksamheten. 

Försäljningen av korv minskat men istället ökar försäljningen på restaurangerna rejält. Vi 

sänkte vår marginal förra året, men i år kunde vi öka den. I år har vi märkt att vår mat börjar 

bli en reseanledning i sig för att besöka oss. Allt fler åker till oss främst för att äta. Nästa år 

öppnar vi eget bageri. Oerhört viktigt för att nå framgång är personalen. De måste trivas och 

vara glada. Vi gör en aktivitet i veckan med våra anställda. Det är personalen som står för 

företagets kultur. Och våra anställda trivs så bra hos oss, att vi nästan har problem med för 

liten personalomsättning. 

 

Per Bengtsson PM & Vänner 

Jag Per öppnade PM & Vänner år 1993 tillsammans med min vän Monika. När vi satsade på 

det lokala i början på 1990-talet var vi mycket ensamma. När vi köpte potatis kunde vi välja 

mellan fast och mjälig potatis respektive bakpotatis. I dag finns det en odlare i Nässjö som har 

300 olika sorters potatis. När vi skrev ut på menyn var maten kom från skrattade folk åt oss. 

Om vi i dag inte skriver en novell om var råvarorna kommer från, så klagar våra gäster. Det 

har hänt otroligt mycket under dessa 20 år. Glöm inte det. 

 

För oss är långsiktighet och det småländska arvet avgörande. Redan är vi öppnade hade vi 

ambitionen att bli en av Sveriges bästa restauranger, vilket vi varit i många år nu. Men vi tog 

det lugnt från början. Man kan inte köra över gästerna. Man måste utveckla den lokala 

marknaden först, annars försvinner man snabbt. Vi har sett många exempel på landsbygden 

där man satsar på toppkvalitet på en gång, och skrämmer bort den lokala marknaden. Då är 

man snart borta ur leken.  

 

Ett annat råd är att man måste arbeta med flera typer av verksamheter så att företaget som 

helhet drar in pengar. Vår topprestaurang med 32 sittplatser är inte särskilt lönsam, men den 

skapar stor uppmärksamhet för våra verksamheter. Vi drar in mer pengar på vår bistro och 

bar, fest- och konferensverksamhet och vår nattklubb. Nytt i vårt koncept är Bröd & Sovel där 

vi har eget bageri och ett konditori med klass där vi också serverar enklare mat.  

 

Det tar tid att utveckla en verksamhet av denna typ i mindre städer och man måste ha tålamod. 

Det är bättre att ta det lugnt och inte låna pengar, än att skynda på och sätta sig med stora 

skulder. Det tar också tid att upparbeta kontakter med lokala producenter och få dem att förstå 

vad en restaurang behöver. Men det viktiga är att ha många ägg i korgen. Det borde fler tänka 

på. Man kan kombinera fine dining med en enkel och billig servering. Att inte fler tänker så. 

På landsbygden är ju en sådan kombination helt nödvändig. 

 

Jan Zakrisson, Klövsjö Gårdsbryggeri, ”Bygden blir vad du gör den till”. 

”Bygden blir vad du gör den till”, så står det i Klövsjö bygdegård och den devisen har 

påverkat mig. Bygden blir inte till av sig själv utan det behövs engagerade människor. Ett 

bageri, ett bryggeri och ett mejeri som Klövsjö har, skulle väl alla byar ha! Och utgår vi från 

det så har vi inte gjort så mycket än. Det innebär att det finns mycket mer att göra. Vi visar att 
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det går att göra något, även om vi precis börjat med vår bygdeutveckling. Vi har ett projekt 

där vi frågar de 500 som bor i byn vad dom vill ha. Det blir en bra bas för fortsatt utveckling. 

 

Turismen har levt sida vid sida med byn, men det har inte varit någon samverkan att tala om. 

Förvisso har de som bor i byn har jobbat med turism, men turismen har inte sett de 

möjligheter som finns i byn. Men 12-13 år sedan kom en skåning och bygge upp en kursgård 

som satsade på lokal mat. Sen kom två killar från Stockholm för att starta ett mejeri i Klövsjö. 

Själv inspirerades jag av mejeriet och startade mitt bryggeri KGB, Klövsjö Gårdsbryggeri. 

För en tid kom Klövsjö Stenugnsbageri och bagerskan sa att hon inspirerats av mig. Jag har 

inte satsat en krona på marknadsföring men har hur många besökare som helst, både turister 

och folk från bygden, för att inte tala om ölintresserade från hela landet.  

 

Claes Wernersson, Qvänum mat & malt 

Claes Wernersson är matlandetambassadör för Västergötland och driver Qvänum mat & malt 

(www.qmm.se). Han menar att grunden för framgång för att vara företagare är att man måste 

veta vad man vill. Men trots det är det många företagare som inte tycks veta det. Vet man vad 

man vill så kan man strukturera sitt arbete mycket bättre. Jag kommer från Varaslätten där det 

bara finns lantbruk. Där finns inga berg eller sjöar, och inga kulturhistoriska minnesmärken. 

Men jag bor där och det är skäl nog att bedriva en verksamhet. 

 

Jag har drivit flera företag, men efter ett tag tröttnar jag och vill testa något nytt. Efter att ha 

importerat livsmedel av hög kvalitet från andra länder, arbetar jag nu bara med det lokala. 

Men man måste veta vad man vill. Det är många som inte gör det, som inte kan svara på de 

viktiga frågorna. Vad vill du göra? Varför vill du göra det? Varför frågar vi det så sällan? Vet 

man inte svaren på de frågorna, så har man svårt att lyckas. 

 

Jag arbetar bara med det som finns i vårt närområde. Och varför gör jag det? Jo jag vill må 

bra, och jag mår bra av att arbeta med det lokala. Och det är många bra företag som drivs just 

av den orsaken, att företagaren vill må bra. Vi har byggt om en ladugård till restaurang där 

den lokala maten är i centrum. Vi köper så mycket vi kan av grannarna, och tack vare det får 

vi ett bra nätverk. Grannarna kommer också till oss och köper av oss. På så sätt stöttar vi 

varandra och den lokala ekonomin.  

 

Vi vill ha folk ut till landet. Folk gillar att dricka öl. Därför startade vi ett bryggeri där vi gör 

personlig öl i liten skala, öl med kvalitet och med mycket smak. På en mässa såg jag en 

fantastiskt vacker destillationspanna, och jag köpte en sådan för att göra egen sprit. Sveriges 

traditioner med smakrikt brännvin är verkligen viktigt att värna om. Och att vi gör egen öl och 

egen sprit skapar ett intresse, som innebär en fantastisk marknadsföring för oss. Och allt detta 

gör att vi utvecklas till det besöksmål som vi eftersträvar att bli. Det fina smakrika brännvinet 

är en viktig del i måltiden. Att smutta på rumstempererad smakrik sprit tillsammans med 

maten, skapar en fin svensk måltidsupplevelse. Och vår svenska sprit är så bra att den går att 

exportera. Det gäller även oss för oss småskaliga producenter. 

 

När man bestämt sig för vad man vill göra, är det bara att köra igång utifrån den marknad, den 

produktion och de produktionsbegränsningar man bestämt sig för. Det är väldigt viktigt att 

inte avvika från affärsidén tills den bevisligen inte går. För många byter idé just när kunderna 

börjat först vad företaget gör. Det tar mins tre år innan man kan utvärdera hur det går. Man 

måste tro på det man gör och arbeta med det man gillar och tycker om Kunderna märker 

omedelbart om det inte stämmer. Som företagare måste man ha roligt, annars fungerar det 

inte. 
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6. Sverige det nya Matlandet i praktiken 
 

Sverige det nya Matlandet har varit ett genomgående tema under Framtidsbygd. 

Kommunikationsplattformen har presenterats på samtliga symposier. Vi har varit särskilt 

intresserade av att diskutera hur plattformen kan användas konkret och praktiskt. I detta 

avsnitt presenteras lera förslag inom olika sakområden som kommit upp under Framtidsbygd. 

 

6.1. Maten som symbol 

Inte minst det man äter illustrerar ju tydligt Matlandet i praktiken. Vår erfarenhet är att det 

inte var helt lätt att få alla de restauranger vi samarbetade med att förstå våra önskemål. Några 

av dem var inte intresserade av att diskutera vad som skulle serveras utan ville servera den 

mat de vanligen serverar. 

 

Men det fanns undantag. På Wärdshuset vid Liseberg i Göteborg blev kockarna mycket 

entusiastiska och gjorde fantastiska långkok, bakade sju sorters kakor m.m. När restaurangen 

på Historiska Museet i Stockholm bjöd på fläsklägg med rotmos till middag, rynkade först en 

del av deltagarna på näsan. Succén blev dock stor, inte minst när det hela kombinerades med 

senapsprovning. Sotnosen i Kristianstad lyckades på ett konstnärligt sätt skapa möten mellan 

industrimat och mathantverk, som blev en verklig ögonöppnare för vikten av samverkan 

mellan små och stora. 

 

Det är inte heller alltid som Matlandet själv lyfter fram det svenska, det lokala. Vid det första 

möte som departementet hade för dialog om matlandet serverades exotiska frukter, vilket 

bland andra Mathias Dahlgren kritiserade. Under Landsbygdsforum våren 2012 serverades 

wraps till lunch; vad de innehöll informerade man inte om. 

 

Andra aktörer är inte bättre. Vid Landsbygdsriksdagen i Sunne 2010 serverades Toast Skagen 

till förrätt. Vid Landsbygdsriksdagen i Ronneby 2012 serverades Toast Skagen som förrätt. 

Vare sig Fryken eller Ronnebys kust har räkor. 

 

När vi granskat webbsidor som marknadsför turism i olika regioner eller kommuner, är det 

slående sällan som den lokala och regionala maten lyftas fram. Däremot kan man ofta läsa att 

det går att köpa såväl pizza som sushi på destinationen. 

 

 Framtidsbygd föreslår att de som arbetar med frågor om turism, mat och måltid i 

högre grad anstränger sig för att se maten och måltiden som en viktig del av och 

symbol av det som satsningen på Sverige det nya Matlandet handlar om. 

 

6.2. Måltidens status – det sunda förnuftet 

Under Framtidsbygds symposier har vi ofta tagit upp vikten av att höja måltidens status. I 

Sverige finns det något av en tradition att det är skamfullt att äta, kanske särskilt om man inte 

betalar själv.  

 

Vad får maten kosta? 

Det märks inte minst på skattereglerna för representation. Att få göra skatteavdrag för att 

spela golf går bra, men det är betydligt svårare att göra av drag för måltider. Där är de 

ekonomiska gränserna mycket hårt satta.  

 

Även Jordbruksverket har problem med måltiderna, i alla fall vad gäller Framtidsbygd. Vi har 

lagt ned stor möda på att ge deltagarna måltider med kvalitet och en tydlig lokal prägel. Vi har 
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sett det som rimligt att de som medverkat som inspiratörer vid våra symposier på sedvanligt 

sätt ska ha ersättning för sin resa, sitt uppehälle och ett rimligt arvode. Men eftersom vi satsat 

på Matlandets budskap om kvalitet och det lokala, så har måltiderna blivit något dyrare än 

sedvanligt ”konferenskör”. 

 

Vår ambition har dock inneburit att Jordbruksverkets granskare slagit fast att måltiderna 

kostat mer än de högst tillåtna beloppen enligt Skatteverkets bestämmelser. Detta har 

inneburit att vi fått skicka fakturor till våra inspiratörer på de få kronor som dessa lokala 

måltider överstigit Skatteverkets bestämmelser. För om vi bjudit på mellanskillnaden har vi 

fått besked om att det blir avdrag på våra rekvisitioner till Jordbruksverket, och att vi i värsta 

fall även riskerar sanktionsavgifter. Förvisso står det i Jordbruksverkets Allmänna villkor för 

projektstöd, att Skatteverkets begränsning inte gäller vid anordning av konferenser, men det 

har verkets granskare inte lyssnat på 

 

Måltiden som plattform 

Måltiden är också en social process. Det är vid måltiden som medborgaren har möjlighet att 

ventilera sina åsikter. Det är vid måltiden som turisten samlar upp intryck, reflekterar och 

diskuterar om upplevelserna med sina medresenärer. Måltiden kan ses som en plattform för 

det humanistiska samtalet där det demokratiska medborgarskapet, social samvaro och 

förståelse mellan folk ges näring.
80

  

 

Inte minst är mötet med andra gäster en viktig faktor för måltidsupplevelsen.
81

 Måltiden är 

kanske snarare en kulturell företeelse än en kemisk process.
82

 I Sverige har man sedan 

gammalt sagt att själen sitter i magen. Å andra sidan har vi också talesätt som ”låt maten tysta 

mun”. Medan många andra kulturer har måltiden som den givna platsen för goda möten, där 

man inte bara äter utan samtalar. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan i Södra Mellansverige har arbetat med ett projekt om 

”måltidssamtal”. Måltidsamtalen utgår från ett samtalsledarlett möte kring en lättare måltid, 

där deltagarna utgår från sig själva och reflekterar kring ett givet område. Man använder 

bilder med tillhörande frågor, som en utgångspunkt för samtalen 

 

SV har främst arbetat med elever i högstadiet och tagit upp frågor som hälsa, miljö, demokrati 

och integration. Måltiden används för att den skapar goda förutsättningar för ett gott 

samtalsklimat. Erfarenheterna från projektet är att det är lätt att pratas vid över en bit mat och 

måltiden skapar en avslappnad stämning, inte minst eftersom att man i Måltidssamtalet 

använder alla sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel.” 

 

En intressant erfarenhet från samtalen är att det är vanligt att gruppen, ofta omedvetet, strävar 

efter att nå konsensus, efter att nå enighet. Ingen vill ha en avvikande åsikt, utan man strävar 

efter att komma överens. Kanske detta är typiskt svenskt? Ofta när man har deltagare med 

som har en bakgrund som inte är traditionellt ”svensk”, så är detta fenomen inte lika påtagligt. 

I många kulturer älskar man nämligen att diskutera, gärna kraftfullt och med hela kroppen. 

Många i Sverige vill helst ha ett lugnt samtal, och tror att de som engagerar sig mycket med 

kropp och röst är arga och upprörda, vilket alltså inte alls behöver vara fallet. Men när 

dialogen sker över en måltid, har det visat sig vara lättare att skapa förståelse över olika 

kulturers sätt att uttrycka sig i tal och kroppsspråk. 

                                                 
80 Granqvist, C.J. (1999). Douglas (1982) betraktar måltiden som ett medel för kommunikation och att det är ett medium för att uttrycka 
sociala relationer. 
81 Tse, Sinh & Yin (2002). 
82 Chang (1977). Se även Andersson, S. (1980). 
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I arbetet med Malandet är det viktigt att lyfta denna sociala och kommunikativa roll som 

måltiden har. Måltiden handlar inte bara om att man ska bli mätt utan också om att stärka 

relationer och just skapa goda möten.  

 

Måltiden kritiseras 

Under 2012 har måltiden som del i fester och representation varit en het fråga i media. 

Tillväxtverket, Skatteverket, SÄPO och flera andra myndigheter har kritiserats för att man 

anses ha ätit och druckit för mycket och brutit mot de regler som finns för representation. En 

effekt är att flera aktörer, främst myndigheter, har avbeställt måltider till inbokade 

konferenser och andra möten. 

 

Aktörer inom måltidsbranscherna är bekymrade över dessa effekter och att måltidens status 

och acceptans tappat mycket i värde. Bland andra VISITA och Sveriges Oberoende 

Småbryggerier har diskuterat vad man som branschaktörer kan göra för att återupprätta 

måltidens roll för representation, konferenser, utbildning etc. 

 

Måltiden och det sunda förnuftet 

När måltiden kritiseras på det sätt som skett och när branschen känner av effekter, är det 

viktigt att det förs en dialog om måltidens roll som en företeelse som är långt viktigare än att 

göra folk mätta. Det behövs en dialog om måltiden och etik. Det behövs en dialog om måltid 

och det sunda förnuftet. De som arbetar med Matlandet, inte minst på politisk nivå, är viktiga 

aktörer i en sådan dialog.  

 

 Framtidsbygd föreslår att Matlandets olika aktörer, såväl offentliga som privata, tar 

initiativ till en bred dialog om måltidens roll och status, om måltid och värderingar, 

om måltiden och det sunda förnuftet. 

 

6.3. Att använda plattformen praktiskt 

Vi har flera gånger ställt frågor till deltagarna om man har förstått visionen, har inspirerats av 

visionen och om man fått handgriplig hjälp att lyckas med stöd av visionen. Vanligen visade 

det sig att många men långt från alla hade förstått och kände sig inspirerad av visionen. 

Däremot var det inte många som tyckte sig ha fått handgriplig hjälp av visionen. 

 

Det är givetvis svårt att dra bestämda slutsatser av en improviserad omröstning på detta sätt. 

Men en möjlig tolkning är att visionen och kommunikationsplattformen ger en god grund att 

stå på och innehåller många stimulerande och inspirerande tankar. Det vore dock en styrka om 

plattformen kunde utvecklas för att bli mer konkret användbar, inte minst på det regionala och 

lokala planet. 

 

Det finns dock olika svar på frågan om hur man som företagare ”dockar” till visionen. Ett svar 

på frågan är att ”frågan är mycket bra. Frågan är en del av svaret. En del i den här visionen är 

att intelligenta människor ställer intelligenta frågor. Bara genom att ställa frågan så pekar man 

ut en riktning. Det handlar inte om att leverera svaren utan att ställa frågorna.” 

 

Växa underifrån 

Ett annat citat från ett av våra symposier är att ”vi måste vara överens om vad matlandet står 

för, vad kommunikationsplattformen ger. Sen tar vi med oss det hem, samarbetar utifrån 

plattformen, diskuterar den, utvecklar den lokalt. Det är vi själva där ute på golvet som ska 
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utveckla den och göra den praktiskt användbar. Låt kraften underifrån få inspiration, då blir 

det bra.” 

 

Från Matlandets sida har man också fört fram vikten av att visionen ger kraft till det lokala 

utvecklingsarbetet. Underifrånperspektivet är viktigt. Samtidigt har frågan om att det stundtals 

kan upplevas som att visionsarbetet i praktiken sker mycket med ett motsatt perspektiv; ett 

perspektiv uppifrån. Landsbygdsministern tar i dag personligen stor plats i exponeringen av 

visionsarbete. Det är givetvis en styrka att regeringen pekar med rak hand. Men under 

Framtidsbygd har det förts fram varningar om att en alltför stor personifiering av Matlandet, 

kan göra det svårt att överföra visionen vid ett minister- eller regeringsskifte. 

 

Konkretion 

Vi har ofta mött uttalade önskemål om mer konkretion i arbetet med Matlandet. I samband 

med Framtidsbygd i Stockholm försökte vi få presentatörerna av plattformen att vara 

konkreta, och visa på hur den enskilde entreprenören praktiskt kan använda sig av 

plattformen. Det var dock svårt att få gehör för vår önskan om denna konkretion, men i en 

dialog efter det avslutande symposiet anser vi oss ha fått stöd för vår önskan om att göra 

plattformen mer praktisk tydlig för den enskilde entreprenören.  

 

Matlandets kommunikationsplattform arbetar med flera begrepp som kanske är tydliga för 

dem som är vana att arbeta med marknad och kommunikation, men dessa begrepp går att göra 

mer tydliga och användbara även för den enskilde företagaren. För ett företag är det viktigt att 

ha det klart vad man säljer till vilka. Matlandets kommunikationsplattform är givetvis ett 

intressant underlag för en visionsövning där entreprenören funderar över var jag står i dag och 

vart jag vill. Hur kan det egna företaget bli en del av Matlandet? Kan man till och med bli det 

bästa exemplet på något i Matlandet? 

 

Några preciseringar av plattformens begrepp som dykt upp under Framtidsbygd är: 

 Missionen handlar om vad gör vi för världen? Varför finns vi? Svaret är att vi 

utvecklar Sveriges matkultur för ett godare liv. För den enskilde entreprenören kan det 

handla om att ta ställning till vilken marknad man riktar sig; om man bara vill erbjuda 

lokalbefolkningen något nytt, om man bara vill producera mat eller även arbeta med 

upplevelser etc. 

 Visionen handlar om vår framtida position, och den är att Sverige är det nya 

matlandet; bäst på mat i Europa. För entreprenörer handlar det om det långsiktiga 

målet, om vad man vill bli bäst på och på vilka marknader man vill vara bäst. Det är 

svaret på vart man vill på sin resa som entreprenör. 

 Värderingar handlar om vilka värderingar, vilka livsregler vi har. För matlandet är 

dessa värderingar nyfikenhet, ärlighet, omtänksamhet och kvalitet. För entreprenören 

kan det handla om att göra det klart vad värderingen nyfikenhet betyder för den egna 

gårdsbutiken och den mat och de upplevelser man kan köpa där. Ärlighet kan betyda 

att man är öppen och berättar för kunderna om allt. Omtänksamhet kan handla om 

miljön, kunderna och de råvaror man arbetar med. Kvalitet kan handla om allt från 

mat i högsta världsklass till prisvärd mat. 

 Budskapet handlar om vad det är som målgruppen köper. För Matlandet handlar det 

om ett godare liv, välkommen till Sverige det nya matlandet. Vad är det som 

välkomnar kunden till den egna gårdsbutiken? 

 Tonalitet handlar om vilken personlighet eller stil som förmedlas. För Matlandet är det 

nyskapande, ärligt och lustfyllt. För den enskilde entreprenören kan det handla om hur 

man utformar hemsidan, vilket budskap och symboler man har på visitkorten etc. 
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 Produkten är svaret på frågan vad är det vi säljer? För matlandet är det unika 

smakupplevelser med naturliga råvaror, kreativt tillagade med inspiration av matarv 

och världen för njutning, hälsa och välbefinnande. För entreprenörer är denna fråga 

avgörande. Vad är det för produkter man säljer och till vilka? Hur anpassar man 

produkterna till kunderna. Vad är det unika i det man säljer? Är jag unik eller är jag en 

av många andra. 

 

Det är således fruktbart att se kommunikationsplattformen som ett underlag för eget 

utvecklingsarbete, i den egna regionen eller bygden eller i det egna företaget. 

 

 Även om kommunikationsplattformen är en viktig inspirationskälla som olika aktörer 

bör utveckla konkret på egen hand. ser Framtidsbygd det som väsentlig att också göra 

kommunikationsarbetet mer tydligt och mer praktiskt användbart. Visionen behöver 

utvecklas med praktiska användbara verktyg. 

 Framtidsbygd föreslår att Matlandet i än större utsträckning arbetar med och 

stimulerar ett underifrånperspektiv. 

 

6.4. Vad är svensk mat? 
I samband med Framtidsbygd i Stockholm diskuterades vad vi menar med svensk mat; hur vi 

kan lyfta fram mat som en symbol för Sverige det nya Matlandet, inte minst internationellt. 

För att stödja utlandsmyndigheterna i arbetet med regeringens vision om Sverige det nya 

matlandet, så fick Svenska institutet i uppdrag av UD att ta fram en digital receptsamling som 

skulle spegla kärnvärdena i visionen. Receptsamlingen ska kunna användas för 

representationsmåltider vid Sveriges utlandsmyndigheter. 

 

Som framgår av protokollet från Framtidsbygd i Stockholm framgår att det fördes ett 

resonemang om vad som är svensk mat. Är det rätt att i recept skriva att man serverar 

prociutto från Sörmland? Är ingredienser som panko, kondenserad mjölk och asiatisk fisksås 

bra för att symbolisera Sverige? Eller ska vi utveckla en nationell katekes för vad som är 

svensk mat, och stoppa influenser från andra kulturer och nytänkande? 

 

Å ena sidan är Sverige ett land som genom tiderna har influerats från andra matkulturer. Det 

är bara att nämna den Turkietinspirerade kåldolmen som ett exempel. Och när ca 25 procent 

av svenskarna har någon form av utländsk bakgrund, är det självklart att även vår mat och vår 

måltid förändras. Samtidigt är det viktigt att värna om klassiker som kroppkakor, isterband, 

palt eller vad det nu vara må. Att fastslå en katekes för vad som är svensk mat vore dock inte 

konstruktivt.  

 

 Frågan om vad som är svensk mat och hur vi vill att Sverige det nya Matlandet ska 

symboliseras i mat och måltid är central. Den rimliga metoden bör vara att föra en 

fotlöpande dialog om den frågan, lämpligtvis på den portal som förhoppningsvis 

utvecklas kring mat, måltid och turism. 

 

6.5. Matlandet internationellt 

Vid Framtidsbygd i Göteborg presenterades erfarenheterna av Matlandets satsningar vid 

Bocuse d’Or och den prestigefyllda matmässan SIRHA i Lyon, samt den stora tyska mässan 

Grüne Woche år 2011. Där arbetade man med begreppet ”Råvara by Sweden” som var tänkt 

att ”bli rena rama dunderhonungen för svensk matexport”. Under avslutande Framtidsbygd i 

Stockholm konstaterades att Sverige inte deltog vid Grüne Woche 2012 liksom att begreppet 

Råvara by Sweden inte synts mer. Istället görs nu en satsning på begreppet ”Try Swedish”. 
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Husmansbord har också varit engagerad internationellt med att lyfta fram Matlandet, främst i 

Frankrike och i Italien. Även från denna satsning finns erfarenheter att hämta, liksom från 

Fabolous flavours of Sweden. Frågan om vilka erfarenheter man kan dra av dessa 

internationella satsningar ställdes under våra symposier. Det börjar i dag att finnas en gedigen 

erfarenhet av hur vi ses internationellt som det är viktigt att sprida. 

 

Under Framtidsbygd, främst i Stockholm, har nordiskt samarbete diskuterats. Som vi redan 

fört fram ser vi ett än mer engagerat svenskt deltagande i nordiskt samarbete som positivt. Det 

gäller inte minst Ny Nordisk mat. Det är möjligt att UD:s och Svenska Institutets arbete med 

att lyfta fram den svenska måltiden på ambassaderna och andra aktiviteter utomlands, skulle 

vinna på att närmare samarbete med Nordiska Ministerrådets projekt ”Nordic Food 

Diplomacy”. 

 

I samband med filmfestivalen i Cannes 2012 satsade Sverige på att lyfta fram de kreativa 

näringarna, inte minst Matlandet.
83

 Vid samma festival ordnade Ny Nordisk Mat ”Nordic 

Kitchen Party”.
84

 Det kan förvisso finnas goda skäl för olika aktiviteter, men det vore positivt 

med en tydlig strategi för hur svenska aktiviteter samverkar med Nordiska. 

 

I denna rapport har vi upprepade gånger slagit fast att vi ser det som väsentligt att Sverige 

deltar aktivare i det nordiska samarbetet, inte minst med Ny Nordisk Mat. Precis när vi sätter 

punkt för denna rapport, förs motsvarande kritik fram av projektet Ny Nordisk Mat.  

 

Frågan ställs varför Sverige behöver bygga upp ett nytt eget koncept, när den Nordiska 

satsningen finns sedan betydligt längre tid än vad Matlandet har funnits. Norden har 

utvecklats till ett känt koncept, medan Sverige fortfarande är tämligen okänt utanför vårt 

närområde. I uttalandet från Ny Bordisk Mat konstateras att ”många svenska lider av ett 

storebrorskomplex. För dem är Sverige störst, bäst och vackrast och man vill ogärna erkänna 

våra grannar som lika duktiga.” Varför måste Sverige uppfinna hjulet igen?
85

 

 

Kritiken från Ny Nordisk Mat stämmer väl överens med det budskap Framtidbygd står för. 

Det nordiska samarbetet har en lång tradition och en etablerad styrka. Om det är så att 

”Sverige det nya Matlandet” anser att det nordiska samarbetet inte är en styrka, så bör det 

göras uttalat och med tydliga argument. 

 

Internet är givetvis en viktig källa för att synas internationellt. Googlar man på "Sweden - the 

new culinary nation", blir det främst svenskrelaterade sidor som dyker upp. Googlar man på 

”Swedish Meal Time” dyker ”Regular Ordinary Swedish Meal Time” upp med många 

träffar.
86

 Det handlar om några studenter i en studentkorridor som spelar in skämtsamma 

filmer om den svenska måltiden. I november 2012 hade de nära 50 miljoner visningar på sina 

                                                 
83 www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Paris/Aktuellt/Nyheter/Sweden-went-Cannes--framjande-under-filmmanaden-maj-sys/ 
84 www.youtube.com/watch?v=Dx8IBIxhuV4&feature=plcp 

uttalandet från Ny Nordisk Mat är följande:  ExportRådet skall marknadsföra Sverige internationellt och uppmuntra export av 

svenska varor och tjänster. Detta är deras uppdrag och skall stödjas. Men frågan som måste ställas är hur gör man det bäst, 

när det gäller mat? Är det nödvändigt att satsa tid, energi och medel för att bygga upp ett nytt ”kommunikationskoncept” 

under rubriken ”Try Swedish”? Eller säljs svenska matvaror och gastronomi, bäst genom att referera till begreppet ”Ny 

Nordisk Mat” (New Nordic Food) 
I vårt närområde vet de flesta var Sverige ligger, men kommer man utanför norra Europa och ännu längre bort, blir osäkerheten större. Där är 

det inte ovanligt att Sverige förväxlas med Schweiz, Slovakien eller Slovenien, eller kanske t.o.m. Swaziland! 

 
86 http://sv.wikipedia.org/wiki/Regular_Ordinary_Swedish_Meal_Time 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Regular_Ordinary_Swedish_Meal_Time
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filmer på Youtube. Det är unikt många träffar och Framtidsbygd vill ställa frågan om detta 

fenomen kan stärka Sverige som matland. 

 

 Framtidsbygd föreslår att erfarenheterna från internationella satsningar sprids för att 

ge entreprenörerna inspiration. 

 Framtidsbygd föreslår att samverkan mellan Sverige och Nordiska aktiviteter 

utvecklas än mer. 

 

6.6. Lokal identitet och ursprung 

Behovet av mer lokal identitet har tagits upp flera gånger under våra symposier. Sverige är ett 

långt och varierande land, men i mat och måltid märks det ofta inte så mycket. Den lokala 

identiteten behöver stärkas. Sveriges mat och måltid behöver göras mer lokal och 

variationsrik. Det är kanske här som matlandets kommunikationsplattform har mycket kraft 

att ge, genom att man åker hem och överför budskapet till sin region och sin egen bygd.  

 

Ett citat är att ”det är viktigt att lyfta fram uniciteten med käket där vi är. Vi måste kunna 

svara på vad som är det unika hos oss, men ofta är det svaret långt borta. Vi måste arbeta 

mycket mer med vad som är det unika just där vi är, men också att skapa något nytt. Vad sägs 

om att kombinera en västerbottensost och surströmming? Vi måste arbeta mer med lokal 

identitet.” 

 

Flera projekt som Husmansbord och Gastronomiska samtal, för att inte tala om många 

regionala och lokala projekt, arbetar för att stärka den lokala identiteten i mat och måltid. Men 

det arbetet behöver förstärkas. Även turismen har mycket att vinna på att än mer lyfta fram 

den stora variationsrikedom Sverige består av. 

 

Vad gäller maten, inte minst mathantverket, är en återkommande synpunkt att många 

producenter, inte minst mathantverkare, kopierar varandra eller utländska förebilder. Åsikten 

att vi gör korv på tyska och ost på franska är återkommande. Det är inget unikt för 

Framtidsbygd utan framfördes nyligen av en av domarna vid SM i Mathantverk, som sa att 

”jag skulle önska att man mer tog vara på och utvecklade traditioner, ibland känns det som 

man kopierar det franska”. 

 

En förebild för en god berättelse med en lockande lokal identitet lyftes fram från Gotland. 

”Vad är det som gör att gotlandsproducerad mat & dryck smakar så fantastiskt gott? Är det 

saltstänken från havet och de kalkhaltiga jordarna som ger grödorna en speciell touch? Är det 

de örtrika betena som påverkar köttets smak? Är det den gotländske bondens kunskap sedan 

generationer tillbaka som gör att man får fram det allra bästa? Eller beror det helt enkelt på 

hur man själv upplever maten när man befinner sig mitt i solen, ljuset och den fläktande 

vinden? Hur som helst blir resultatet en oslagbar harmoni och balans. Kom och ät på 

Gotland!” 

 

Vi behöver diskutera mer om skillnaderna i det avlånga Sverige vad gäller klimat, jordmån 

etc. och vilken påverkan det har på maten. Hur smakar Sverige? Vad finns det för skillnader i 

landets olika delar. Vi måste prata mer om vad råvarorna och maten smakar och om varje 

regions unika förutsättningar. 

 

Vad är lokalt? 

Ingela Hallberg från Livsmedelssverige, SLU, berättade under Framtidsbygd i Stockholm att 

”forskarna brukar säga att lokal mat är det som är lokalt producerat och som äts lokalt. Men 
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var ska man dra gränsen? Säljer man råvaran till en förädlare som ligger längre bort, och som 

i sin tur säljer råvaran till en affär eller restaurang där man köper den; är det då ok att kalla det 

för lokal mat? Hur är det med mjölk från Uppland som körs till Gävle för att paketeras och 

sedan körs tillbaka; är det lokal mat? När man köper kött i Skara och tillverkar korv i 

Uppsala, är det lokalt? Coop satsar på märkningen Norrländsk utmärkt. Den beteckningen 

gäller även för importerade råvaror som förädlas i Norrland. Är det oki?” 

 

Man har genomfört en omfattande studie med enkäter i Sverige och jämförelser med 

situationen i andra länder. En förhoppning var att få fram en gemensam definition, inte minst 

för att göra det lättare för konsumenterna. Under hösten 2012 har det förts en dialog med 

branschaktörer för att skapa en gemensam överenskommelse om definitioner. 

 

Resultatet blev att man inte vill ha en gemensam definition, utan att man ska acceptera de 

definitioner som redan finns på marknaden. Livsmedelssverige konstaterar att ”förslaget om 

en branschdeklaration innebär INTE  en gemensam definition på begrepp som t.ex. 

lokalproducerad mat, tvärtom bejakas alla de definitioner som redan används av olika aktörer. 

Förslaget innebär INTE heller att företagets definition måste finnas på varans etikett. Vad 

förslaget innebär är att om ett företag/organisation använder ett begrepp som lokal producerad 

mat, närproducerad mat etc. så ska företaget/organisationen också kommunicera sin definition 

av begreppet och definitionen ska vara lätt för konsumenten att hitta, t.ex. på företagets 

hemsida. Vårt förslag är att man undertecknar en branschdeklaration för att visa att man är 

seriös och för att motverka aktörer som vilseleder konsumenterna i sin marknadsföring.” 

 

Efter ett omfattande arbete kom man således fram till att det inte finns förutsättningar för att 

skapa en definition som alla håller med om. 

 

Geografiskt ursprung 

Det pågår många diskussioner om hur maten kan ursprungsmärkas, där E.U. har ett tydligt 

system. Löjrom från Kalix är den enda svenska produkt som har fått den högsta märkningen, 

vilket innebär att vi fått en svensk appellation. Det finns andra livsmedel och områden som 

överväger att söka om denna märkning. Det pågår också en debatt om att skapa 

Gastronomiska regioner. 

 

Martin & Servera har i samarbete med Kocklandslaget drivit projektet Food Scout som gått ut 

på att få fram lokala produkter till en mer nationella distribution. Projektet förs nu vidare 

genom dotterbolaget Grönsakshallen Sorunda och konceptet Smakriket. Fler än 250 företag 

finns certifierade i 13 Smakriken landet runt. Efter ett omfattande analysarbete har man 

kommit fram till att använda sig av geografiskt definierade områden (GDO). Dessa kan vara 

ett landskap som Jämtland, Ölande eller Gotland, men ett område med naturligt unika 

egenskaper som Österlen, Småländska höglandet, Stockholm skärgård, Bjärehalvön, Siljan 

eller Vindelälven. En GDO ”kan innefatta delar av flera landskap eller lång och måste inte ha 

någon officiell eller administrativ betydelse. Tvärt om uppmuntrar vi områden som har 

naturliga geografiska gränser.”
87

 

 

Att platsen, det geografiska ursprunget, spelar roll är uppenbart. Men vad som är ett 

geografiskt område är däremot inte självklart utan en fråga om vilka grunder man använder 

för att definiera området.  

 

Terroir 

                                                 
87 www.smakriket.se/om-smakriket/ 
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Terroir är ett begrepp som lyfts i diskussionerna. Terroir används flitigt för klassiska 

produkter som vin, ost och skinka. Terroir är en viktig del av begreppet appellation, ett klart 

definierat område med ett livsmedel som har specifika egenskaper. Terroir handlar om 

jordmån, men också om mikroklimat, lokala traditioner och mycket annat. De områden som 

talar om terroir har en lång historia bakom sig. Det finns också en del forskning på området, 

kanske främst vad gäller vin. 

 

Som vi återkommer till i avsnittet ”Visioner och verklighet” så finns det anledning att vara 

varsam med att uttala sig om det unika med våra produkter, eftersom forskningen än så länge 

är mycket begränsad. Att använda sig av ett begrepp som terroir kräver att man har rejält på 

fötterna med fakta och kan belägga att det man hävdar. 

 

De lokala sorterna  

Sverige är som sagt ett långt och variationsrikt land vilket innebär att det finns en lång historia 

med lokala växter, frukter, grönsaker, bär etc. Förr fanns en oerhört mycket större variation i 

vilken art som odlades. Från 1800-talet och framåt har det skett en stor utarmning av lokala 

sorter som odlas. Det gäller allt från äpplen till kålrötter. I Norden finns exempelvis 800 

traditionella äppelsorter.
88

 SLU:s program för odlad mångfald har till exempel testat tio gamla 

svenska kålrotssorter och fann att de hade mycket olika smak- och tillagningsegenskaper.
89

 

Med tanke på att den nordiska fröförädlingen mer eller mindre upphört är det viktigt att värna 

om och återuppliva gamla lokala sorter. Det är just de lokala sorterna med sina unika 

smakegenskaper som är en väsentlig del av det lokala matarvet. Vill vi ha ett Matland med 

lokal variation är det viktigt att värna om dessa lokala smaker. Det utvecklingsarbete och den 

forskning som nu sker är mycket begränsad. 

 

Gediget arbete behövs 

I all iver med det lokala finns det också en risk för namnhysteri. Det talas om smaka på, en 

smak av, mersmak, matsafari, matrundor, härsmak, närproducerat, lokalt producerat etc. 

Kanske man lägger ned för stor kraft på att skapa nya ord, istället för att utveckla produkter 

som lockar kunder. Men samtidigt är det givetvis viktigt att utveckla det lokala mer. 

 

Detta arbete behöver dock ske metodisk och noggrant. Det behöver ta tid och man bör vara 

varsam med att snabbt skapa definitioner och klassifikationer. Det är knappast en fråga för 

våra myndigheter att skapa sådana system utan, liksom i Europa i övrigt, är det naturligt att 

producenterna är drivande i detta arbete. Och i sista hand är det givetvis konsumentens val 

som avgör. 

Men uppenbart är att platsen spelar roll. Det är grunden för det klassiska systemet för 

appellationer. Det är också den väg man valt med Smakriket. Den från Åre framväxande 

aktionen ”mjölk är tjockare än vatten” visar att konsumenterna är beredda att betala mer när 

man vet var produkten kommer från och att pengarna hamnar hos producenten.  

 

Framtidsbygd föreslår: 

 att lokal identitet och kulturarv ytterligare betonas som en viktig del i arbetet med 

affärsutveckling och varumärkesbyggande. 

 att de lokala sorterna som gav Sverige mångfald i smaker och andra 

måltidsupplevelser värnas och återupprättas. 

 att arbetet med definitioner av produkters ursprung förs systematiskt och under 

ledning av branschernas aktörer. 

                                                 
88 http://newnordicfood.org/fileadmin/user_upload/CONFERENCE/NNM_broschyr_2011.pdf 
89 www.dn.se/ledare/kolumner/hot-mot-odlad-mangfald 
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 att arbetet för att stärka produkters lokala identitet i högre grad kopplas till forskning. 

Det är viktigt att vi har belägg för vad som påstås. 

 

6.7. Mångfaldens land 

Sverige är i dag ett mångfaldens land. Räknar vi med svenskar som har en förälder född i ett 

annat land så har hela 25 procent en utländsk bakgrund. Sverige är ett framstående land för 

invandring och få länder har en befolkning med så blandad bakgrund. Sverige som ett 

mångfaldens land togs upp under Framtidsbygd i Stockholm. Bakgrunden är att befolkningens 

mångfald i stort sett saknas i såväl Sverigebilden som i Matlandets presentationer. 

 

Inför midsommaren 2012 låg en nästan fyra minuter lång film om midsommarens traditioner 

ute på Sveriges officiella hemsida. Under dessa fyra minuter finns inte tillstymmelse till en 

individ som inte är vit i hyn. Att 25 procent av dagens svenskar har en utländsk bakgrund 

märks inte.
90

 Denna film kan jämföras med ICA:s midsommarskola, där ICA-stig talar 

arabiska för att lära våra nya medborgare vad midsommar handlar om.
91

 

 

Power Point-presentationen från Matlandet vid Framtidsbygd i Stockholm innehåller 

sammanlagt 72 bilder och är illustrerade med många foton. På dessa finns en färgad man och 

en kvinna med asiatiskt ursprung. Övriga personer har vit hy och de flesta är blonda med blå 

ögon. Vi ser inte mycket av de starka influenser på dagens svenska måltid som invandringen 

medför. 

 

I Stockholm föreläste Karin Altenberg och Åsa Wall från Riksantikvarieämbetet om 

Sverigebilden och Matlandet. Bland annat togs Matlandets skrift ”Så bygger vi bilden av 

Sverige – det nya matlandet” upp. I denna folder används tre rubriker, nämligen: Matlandet 

Sverige är personligt, I Sverige finns ett godare liv och Ingen annan är som vi. En sådan 

retorik kan leda till ett särartstänkande. En svensk är alltid en svensk. Man måste vara 

medveten om kraften i den mytbildningen man sprider. Sådana här uttryck fostrar ett 

särartstänkande. 

 

Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar. Som sagt har omkring en 

fjärdedel av svenskarna en utländsk bakgrund, huvuddelen från länder utanför Europa. Att 

Sverige är ett mångfaldens land är en styrka, inte minst för vår mat, måltid och turism. Detta 

bör även gälla för Matlandet. Den svenska måltiden av i dag berikas mycket av den mat de 

invandrade svenskarna fört med sig. Detta är tämligen osynligt i Matlandets budskap liksom i 

Sverigebilden i övrigt. Med tanke på hur Sverige ser ut i dag är det förvånande att vi 

marknadsför Sverige och Matlandet med hur vi såg ut förr, inte hur vi ser ut i dag. Detta ser vi 

som en allvarlig brist. 

 

 Framtidsbygd anser att bilden av Sverige och Matlandet på ett helt annat sätt än vad 

som nu är fallet, behöver berikas av den mångfald som Sveriges befolkning och måltid 

domineras av i dag. 

 

6.8. Behov av utbildning 

Under Framtidsbygd i Östersund togs utbildningsfrågor upp, främst bristen på kockar. Trots 

att restaurangbranschen under många år tagit upp detta problem, tycks det bli allt svårare att 

få tag på kockar. Detta gäller särskilt landsbygden och mindre orter. 

 

                                                 
90 www.svt.se/nyheter/sverige/sa-har-marknadsfor-sverige-midsommar  
91 www.resume.se/nyheter/reklam/2012/06/21/ica-stigs-midsommarskola-pa-arabiska 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/sa-har-marknadsfor-sverige-midsommar
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Redan i mitten av 1990-talet klagade Turistdelegationen på att relevanta utbildningar saknas 

inom såväl restaurang som turism. Det finns många utbildningar men en stor del av eleverna 

stannar inte i yrket. Ett annat problem är att många företagare anser att en del av dessa 

utbildningar inte håller tillräckligt hög nivå. 

 

Men även behovet av utbildad personal i landsbygdens företag i övrigt, inte minst för 

primärproduktionen, har lyfts under Framtidsbygd. Den senaste utvecklingen med kraftigt 

minskat söktryck till praktiskt inriktade utbildningar på gymnasierna är ett bekymmer. Detta 

gäller inte minst utbildningar på de för landsbygden viktiga naturbruksgymnasierna.
92

 

Oroande är att trädgård och naturturism tillhör de grenar som tappar flest studenter.  

 

 Framtidsbygd föreslår att behoven av utbildning tas upp det aktörer som arbetar med 

Sverige det nya Matlandet. En dialog mellan branscherna, utbildare och samhället 

behövs för att lösa de problem som av många upplevs vara akuta. En viktig del i detta 

arbete bör vara att verka för att öka statusen på praktisk inriktade utbildningar. 

 

6.9. Utomhusmatlagning 

Under Framtidsbygd i Östersund var frågan om utomhusmåltider en viktig fråga. De analyser 

som Matlandet låtit göra visar att det är naturupplevelser som dominerar internationella 

turisters förväntningar om Sverige. För att utveckla måltidens betydelse för turismen är det 

viktigt att få in fler måltidsupplevelser utomhus. Ett problem är dock att det saknats 

branschriktlinjer för matlagning utomhus, vilket gjort det mycket komplicerat för 

entreprenörerna. Olika kommuner har gjort olika bedömningar, och i stor utsträckning har det 

varit mycket problematiskt för företagen att utveckla sådana måltidsupplevelser. 

 

Vid symposiet i Östersund var det store enighet om att det var viktigt att snabbt ta fram 

sådana branschriktlinjer, och Progrezzum, som är projektägare av Framtidsbygd, föreslogs ta 

initiativ till att så skedde. Det har vi också gjort och fått stöd från Jordbruksverket för detta 

arbete. När denna rapport skrivs är riktlinjerna i huvudsak klara och beräknas bli fastställda av 

Livsmedelsverket. Huvudägare till dessa riktlinjer beräknas bli Ekoturismföreningen. Efter 

vår presentation av riktlinjerna under MAT 2012 i Växjö, har Ekoturismföreningen 

konstaterat att dessa riktlinjer är det största som hänt branschen under flera år och kan 

innebära ett genombrott för naturturismen.
93

  

 

 Framtidsbygd är mycket stolt över att vi relativt snabbt kunnat utveckla ett verktyg 

som ger entreprenörerna så kraftull och konkret nytta, med stöd av Jordbruksverket 

och Landsbygdsprogrammet. 

 

6.10. Behov av kapital 

Ett återkommande budskap under Framtidsbygd är att det är svårt att finna kapital att 

investera i företag inom mat, måltid och turism, främst på landsbygden. Progrezzum har fått 

stöd av jordbruksverket för att sprida en modell för lokal kapitalbildning, lokalkaptial. Det 

första lokala riskkapitalbolaget är nu bildat i Åre med Åre Lokalkapital AB och flera är på 

gång.
94

  

                                                 

92 http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/12/varf-r-bli-bonde-n-r-man-kan-bli-stj-rnkock 

 
93 www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=717 
94 www.lantbruk.com/lantbruk/lokalt-riskkapitalbolag-vill-investera-i-are-mjolk 
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 Framtidsbygd/Progrezzum är mycket stolta över att med stöd av 

Landsbygdsprogrammet kunna medverka till att lösa ett problem som många företag 

upplever vara stort. 

 

6.11. Drycker 

Sverige har en erkänd tradition med måltider, allt från måltider med religiösa inslag som jul 

och påsk till traditioner som midsommar, kräftskiva, surströmmingspremiär, Mårten gås och 

ålagille. Och till våra traditioner hör dryckerna. Sverige det nya Matlandet behöver 

Dryckeslandet Sverige för att bli ett komplett måltidsland. 

 

Under Framtidsbygds symposier har vikten av att profilera de svenska dryckerna återkommit 

gång på gång. Vid symposiet i Kristianstad som hade drycker som tema, blev budskapet 

mycket tydligt. I satsningen på Sverige det nya matlandet har dryckerna kommit i skymundan.  

 

Man talar mycket om mat men sällan om dryckerna och man kan få intryck av att 

alkoholdrycker fortfarande är ett känsligt kapitel. Det är viktigt att höja de svenska dryckernas 

status, såväl lättdrycker som öl, vin och sprit, och visa att de är en naturlig del i måltiden och i 

arbetet för Sverige det nya Matlandet. Produktion av drycker har också en stor betydelse för 

landsbygdens ekonomiska utveckling. 

Från de små producenterna har det funnits en stor förhoppning om att en gårdsförsäljning 

skulle komma till stånd. Regeringens nej till detta förslag har skapat stor besvikelse. Rätt att 

bedriva en mindre gårdsförsäljning skulle betyda mycket för de små producenterna av 

alkoholdrycker. Men frågan är uppenbart känslig för regeringen. 

 

Även frågan om servering av alkoholdrycker utomhus är en besvärlig fråga. Eftersom denna 

typ av försäljning inte tas upp av Alkohollagen så är det något av en gråzon vad som gäller. I 

dagens läge är det upp till varje kommun att tolka lagen och fatta beslut om det går att få 

serveringstillstånd för servering utomhus eller inte.  

 

Framtidsbygd har uppvaktat Landsbygdsdepartementet i frågan. Vi har fått god förståelse för 

behovet av att utveckla lagen så att denna servering tydligt tillåts, men vi har fått beskedet att 

även denna fråga är känslig mellan regeringens partier. 

 

Under framtidsbygd i Kristianstad var det en mycket klar uppfattning att det vore bra om 

Framtidsbygd söker medel för att utveckla de svenska dryckerna, med eller utan alkohol, som 

en viktig del av Sverige det nya Matlandet. Vi lämnade också en i en ansökan men fick utan 

någon dialog ett avslag. 

 

Den som per telefon gav oss beskedet sa först att det berodde på att primärproduktion 

prioriterats under 2012, konstaterade vi att primärproduktion var en väsentlig del av vår 

ansökan. Då konstaterade personen att det också fanns starka inslag av gastronomi i vår 

ansökan vilket inte var prioriterat denna gång. När vi konstaterade att det området faktiskt 

angavs som ett viktigt område i denna utlysning, frågade vi om det kunde vara så att alkohol 

är en känslig fråga och det kanske vore bra om man från departementet och Matlandet betonar 

att det är en viktig fråga, fick vi ett jakande svar. 

 

Vi är mycket besvikna på att vi fick avslag på vår ansökan, inte minst på att det finns och 

funnits få projekt om de svenska dryckerna. Det var också otillfredsställande att inte få tydliga 
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argument till avslaget. Vi upplever det som att frågan om alkoholdrycker anses vara känslig 

även hos jordbruksverket. 

 

Vi hoppas dock att vi eller andra aktörer kan göra nya försök att lyfta fram de svenska 

dryckernas roll för Matlandet. Det är också viktigt att Matlandet vågar stå för att svenska 

drycker är viktiga, inte minst nu när vi har en explosion av tillverkning av främst högklassiga 

lokala öl och mjöd. 

 

 Framtidsbygd föreslår att Landsbygdsdepartementet gör det tydligt i sina 

regleringsbrev till jordbruksverket och länsstyrelserna att även drycker, med eller 

utan alkohol, är ett viktigt inslag i Sverige det nya Matlandet. 
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7. Visioner och verklighet 
 

Det finns många visioner, strategier och annat som sätter upp mål om utvecklingen kring mat, 

måltid och turism. Som vi redan anfört behöver dessa visioner samordnas bättre och i många 

fall också kopplas med mer konkreta åtgärder. Visionerna bör också stämma överens med 

verkligheten, och frågan om så är fallet ställdes redan under Framtidsbygd i Göteborg.  

 

7.1. Naturliga rena råvaror 

Enligt Matlandets kommunikationsplattform är den produkt vi säljer ”Naturliga rena råvaror”. 

På Framtidsbygd i Göteborg ifrågasattes delvis trovärdigheten i detta påstående. ”Vi säger att 

vårt klimat gör att vi behöver använda mindre kemikalier än andra länder. Samtidigt som 

Danmark arbetar för att halvera sitt användande av kemikalier, så använder vi i Sverige dock 

mer kemikalier.” 

 

Vi har sökt efter fakta i denna fråga. Från Jordbruksverket har vi fått svaret att ”tyvärr finns 

det inget enkelt svar på din fråga vad gäller jämförelser med andra länder. Resultatet beror på 

vad och hur man jämför. Vi hamnar dock bland de länder som använder förhållandevis lite 

växtskyddsmedel när man jämför totala mänger för landet och mängder per hektar mätt i kg 

aktiv substans.”  

 

Svaret visar att det inte är självklart att hävda att Sverige har en tätposition var gäller 

”naturliga rena råvaror”. Det är dock viktigt att ta fram tydligare fakta i denna fråga. SCB:s 

fakta visar att mellan 2010 och 2011 ökade användningen av kemiska växtskyddsmedel inom 

jordbruket med 10 procent. Jämfört med genomsnittet för de fem närmast föregående åren var 

det dock en nedgång med fem procent.
95

 Frågan om ”renhet” är uppenbart komplex. 

 

En studie som presenterades hösten 2012 visar att det finns flera positiva tecken på att 

jordbrukets negativa miljöpåverkan minskar. Exempelvis har kväveeffektiviteten ökat till 72 

procent, utsläppen av växthusgaser minskat med nästan 13 procent sedan 1990, användningen 

av antibiotika till djur minskat med 50 procent sedan 1990 och att lantbruksplasten återvinns 

till 97 procent.
96

 

 

Under Framtidsbygd i Stockholm fördes det fram en förvåning över kombination en med 

hållbar utveckling och Jordbruksverkets anslag till projekt. Den mat som de svenska 

lantbrukens djur äter, kommer ofta långt från de egna trakterna. Detta illustreras tydligt av att 

en del av Matlandetpengarna år 2012, tilldelas SIK för ett projekt om sojaproduktion i 

Brasilien.  

 

Det har riktats kritik mot detta projekt, men SIK försvarar det med att ”odlingssystem för 

sojabönor med lägre miljöbelastning och som också innebär lägre risker för de lantarbetare 

som sköter odlingarna. Även om odlingen sker utomlands så är frågan oerhört central för den 

svenska animalieproduktionen och kopplingen till den miljösyn vi har mer allmänt.” 

 

Från Matlandets och Jordbruksverkets sida försvarar man stödet med att ”sojaproduktion i 

Brasilien kan tyckas långt från Matlandet i en första anblick. Men att studera miljöeffekter av 

den soja som används i foder av svenska primärproducenter är viktig kunskap för att vi med 

gott mod ska kunna säga att det du äter på tallriken när du äter i Sverige är producerat med 

                                                 
95 http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=13109 
96 www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=18613&lang=SV 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=13109
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omsorg om djur, natur och människa. Och det är något som vi konsumenter bryr oss om. 

Omsorg är ett av matlandsvisionens värdeord.”
97

 

 

Enligt branschorganisationen Svensk Mjölk köper den Svenska mjölkindustrin in dryg 80 

miljoner ton sojamjöl, motsvarande cirka 250 miljoner kronor, årligen från odlare i Brasilien. 

Totalt för hela den Svenska animalieproduktionen importeras soja för uppskattningsvis 800 

miljoner kronor. Denna soja besprutats ofta med bekämpningsmedlet Parakvat som är 

förbjudet inom EU. Det anses ha dödat många arbetare i Brasilien. 

 

En stor del av proteinfoder till kor odlas således på andra sidan jorden med metoder som 

innebär minskad biologisk mångfald och jordförstöring. Därefter transporteras fodret tusentals 

kilometer vilket kräver en omfattande bränsleförbrukning. Trots detta är importerat foder 

billigare än det inhemska. En bonde som odlar kraftfoder och använder konstgödsel får betala 

skatt på detta och det drivmedel som går åt. Den importerade sojan från Brasilien beläggs inte 

med avgifter.  

 

Raps, ärtor och vall är utmärkta alternativ till importerad soja, men odlingen av dessa grödor 

har minskat i Sverige under det senaste decenniet. Vallodling förbättrar miljön, inte minst på 

grund att rötterna är stora kolsänkor. En ökad produktion av svenskt grovfoder förbättrar 

miljön. Studier som gjorts av Svensk Mjölk visar att det inte behöver innebära några större 

kostnadsökningar att använda lokalodlat foder istället för soja, samtidigt som miljövinsterna 

är betydande.
98

 

 

Trots att det finns inhemska alternativ till soja från Brasilien, fortsätter således den svenska 

satsningen på att bevara denna export. Lantmännen satsar på att stötta utvecklingen av 

ansvarsfull sojaodling i Brasilien och man hoppas att under år 2013 uppnå målet att 50 

procent av importen består av certifierad soja. 

 

Intressant är att stora finska mejeriet Valio sedan 15 år tillbaka har sett till att ta bort soja som 

foder för att ersätta det med raps som odlas i det egna landet. Vetenskapliga tester visar att 

raps är mer proteinrikt än soja, men Valio hävdar att de svenska näringstabellerna inte har 

uppdaterats. Valio menar att svenska forskare och mjölkexperter helt enkelt inte tagit del av 

den finska forskning som finns på området.
99

 Raps kan odlas långt i norr även i Sverige. Det 

pågår ett projekt på SLU som studerar om raps kan ersätta soja även i Sverige.
100

 Men om det 

är så att rättvisemärkt soja från Brasilien till de svenska korna är mer hållbart än att de äter 

inhemska produkter, så bör det i så fall den kalkylen klargöras. 

 

Även det svenska fisket har diskuterats vad gäller hållbarhet. Den situation som uppstod i 

Östersjön sommaren 2012 är ett exempel. Den sista maj utfärdade Havs- och 

Vattenmyndigheten ett omedelbart förbud för det kustnära, småskaliga strömmingsfisket. De 

småskaliga fiskarnas kvot var redan slut, på grund av att myndigheten beslutat att ge ca 98 

procent av strömmingskvoten till industrifisket, främst till båtar från Västkusten. Det innebär 

                                                 
97 http://bloggar.visitsweden.com/nyamatlandet/2012/03/13/nya-matlandsprojekt-pa-gang/#comments 
98 Se www.arla.se/default____33534.aspx 
99 www.valio.se/blogg/valio-en-foregangare-2 
100 http://www.slu.se/Documents/externwebben/nl-fak/norrlandsk-

jordbruksvetenskap/Forskning/P%c3%a5g%c3%a5ende%20projekt/Ers%c3%a4tta%20sojamj%c3%b6l%20med%20rapsmj%c3%b6l%20i%

20mj%c3%b6lkproduktion.pdf 
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att strömmingen till stor del blev fiskmjöl istället för färsk strömming eller böckling. 

Myndigheten höll med om att ”det här blev inte bra.”
101

 

 

Återigen; att Sverige med sitt klimat och sin miljömedvetenhet är ett land som producerar 

naturliga och rena råvaror, är ett viktigt argument för hela satsningen på Sverige det nya 

Matlandet. Det är givetvis viktigt att vi tar fram en statistik som belägger att så är fallet. Och i 

de fall där vi inte har en ledande position är det rimligt med ökade insatser för en ekologisk 

och klimatmässig hållbarhet.’ 

 

 Framtidsbygd föreslår att frågan om hållbar utveckling vad gäller ekologi, klimat etc. 

prioriteras i högre grad än vad som nu är fallet, såväl vad gäller insamling och analys 

av fakta som i utvecklingsarbetet. 

 Inom Nordiska Ministerrådet är hållbar utveckling en central fråga. Vi föreslår ett 

närmare samarbete, inte minst med Ny Nordisk Mat och deras arbete med hållbarhet. 

 

7.2. Hållbart företagande 

Hållbar utveckling handlar också om ett hållbart företagande. Vi har redan berört vikten av att 

lyfta affärsmässigheten inom mat, måltid och turism för att förbättra den ekonomiska 

hällbarheten. Men på Framtidsbygd har andra aspekter på hållbart företagande ställts. Det 

finns fall där önskan om lokala satsningar kan komma i konflikt med den ekologiska 

hållbarheten, inte minst vad gäller klimatpåverkan. 

 

Många argumenterar för att lokalproducerat är bättre inte minst miljömässigt. Men den 

åsikten ifrågasätts, bl.a. av Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket. I en intervju 

konstaterar han att ”du kan skicka slaktade grisar över hela Europa eller färskt kött över 

Atlanten med båt. Invändningen att transporterna blir dyra och miljökrävande ger jag inte 

mycket för. Tänk dig en tankbåt eller lastbil med 30 ton välpackad mat, det kostar inte mycket 

i förhållande till vad du får ut av det. Det som kostar är när konsumenten tar bilen till 

stormarknaden.
102

 

 

Under Framtidsbygd i Östersund diskuterades mathantverk och turism flitigt. Att utveckla 

landsbygden till en levande bygd där turister kan åka runt och prova ost, lokalt bryggt öl etc. 

kan utvecklas till en lockande produkt. Men frågan om detta är hållbart ställdes av flera. Hur 

påverkas miljö och klimat av att turister ska åka runt i bil många mil för att testa ost? Kommer 

det att med dagens stigande bränslepriser vara ekonomiskt realistiskt för turister att åka runt 

till utspridda gårdsbutiker”. 

 

Återigen ett citat. ”Det talas mycket om turister som besöker mathantverkare. Man alla måste 

inte komma till matproducenten hantverkaren. Det är inte hållbart att man alltid ska åka bil 

långa sträckor för att göra sina besök. Mathantverkarna kan också samla sig till vissa ställen. 

De kan ha en gemensam marknad, samlas på en restaurang eller ett hotell; alternativen är 

många. Istället för att åka runt långa sträckor kan då turisten få prova många aktiviteter på ett 

och samma ställe.” 

 

På Framtidsbygd i Stockholm togs frågan om täthet som alternativ till gleshet upp. Frågan 

ställdes om ”vad ska de små aktörerna göra för att relatera till matlandetambitionen? Ska de 

                                                 
101 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-
sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-

skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465 
102 www.sydsvenskan.se/sverige/nya-agare-andrar-maktbalansen 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ingen-farsk-stromming-fran-stockholms-skargard-i-sommar?&_suid=1340222501492021311876568334465
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etablera sig på platser eller i områden där det finns en högre efterfrågan, som i Åre? Och om 

de ska kunna fungera i orter med liten efterfrågan så måste ju efterfrågan öka för att de ska 

kunna överleva på ett hållbart sätt. Hur löser man denna fråga?” 

 

Ett ytterligare citat utvecklar frågan om vikten av täta destinationer, dit man kan åka kollektivt 

och där man inte behöver bil på plats. ”Att bygga en upplevelse med gleshet är inte hållbart. 

Hållbara destinationer är dem dit man till att börja har möjlighet att åka kollektivt och 

miljövänligt. Men i Sverige finns många destinationer där ex. skidbackarna ligger på ett ställe, 

restaurangerna på ett annat och boendet utspritt över ett stort område. Man måste ha bil när 

man väl är på plats. De utspridda resmålen kommer att få det svårt, inte minst om priset på 

drivmedel fortsätter öka.” 

 

Ett ytterligare inlägg framhöll att ”både turismen och mathantverket behöver tänka mer på 

hållbar utveckling. Är det rimligt att kuska runt miltals på landsbygden för att besöka 

mathantverkare och gårdsbutiker? Fungerar det verkligen i de stora områden i Sverige där 

glesheten är stor? Borde inte en modell där hantverkarna samverkar i gemensamma lokaler 

vara bättre? Lokaler som finns där turisterna finns!”. 

 

Frågan om hållbar utveckling och besöksmålens täthet eller gleshet är viktig och svår. 

 

 Framtidsbygd föreslår att dialogen om vad som menas med hållbarhet i praktiken 

utvecklas mer. En viktig plattform för denna dialog är det projekt för hållbara 

destinationer som Tillväxtverket finansierar och där fem utvalda destinationer agerar. 

 

7.3 Besöksnäringens utveckling 

Besöksnäringen omsätter 255 miljarder (boende/restaurang 76 miljarder), har 162 000 

sysselsatta och en export på 87 miljarder. Den har ökat 300 % sedan 1993. 2,9 % av BNP 

består av utländsk turism som ger 13,6 miljarder i momsintäkter från utländsk konsumtion i 

Sverige. Det finns stor potential för tillväxt eftersom resandet ökar globalt och kulinarisk 

turism växer fram. Besöksnäringen lanserade 2010 den nationella strategin med målet om en 

fördubbling till 2020. Regeringen har uttalat sitt stöd för detta och även bidragit till att 

utveckla nya exportdestinationer i tidigare budgetar. I Matlandets vision ingår att antalet 

övernattningar på landsbygden ska öka med 20 procent till 2020. 

 

Branschen växer så att det knakar, konstaterade ministrarna Eskil Erlandsson och Annie Lööf 

i en debattartikel i Göteborgsposten inför TUR-mässan 2012.
103

 Under turismens tillväxtdag i 

anslutning till denna mässa presenterade dagsläget för svensk turism. Förvisso tillväxer den, 

men inte alls i den takt som förväntats enligt branschens nationella strategi för 

besöksnäringen. För att nå de mål som sätts upp i denna strategi måste tempot ökas rejält. 

Tillväxten av internationella turister är inte så stor som förväntat. Är det då rimligt att hävda 

att turismen växer så att det knakar? 

 

Turistnäringens Tillväxtprognos för andra kvartalet 2012 visar att resandet och boendet till, 

från och inom Sverige bromsar in efter en period av stark tillväxt. Utvecklingen är negativ 

och stannar på minus två procent. Det är framför allt inrikesresandet och de svenska 

gästnätterna som minskar mest.
104

 Det svåra ekonomiska läget internationellt anses vara en 

                                                 
103 www.gp.se/nyheter/debatt/1.895178-vi-satsar-60-miljoner-for-okad-turism?m=print 
104www.trip.se/sites/trip.se/files/report_file/Månadsanalys%20Augusti%202012%20med%20tillväxtprognos_0.pdf 
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viktig orsak till att turismen inte utvecklas så positivt som väntat. De turister som kommer till 

Sverige spenderar dock alltmer pengar.
105

 

 

Turismtermometern, som mäter utveckling och framtidstro i svensk besöksnäring, ligger inför 

hösten 2012 på +2. Det är en nedgång från sommaren 2011 då indexet var uppe på +13. Att 

förväntningarna dämpats anses bl.a. bero på den dåliga sommaren. Men trots väder och dålig 

internationell konjunktur går besöksnäringen bra, men följer som sagt inte prognoserna. 

 

Stockholm har utnämnt sig själv till the Capital of Scandinavia, som å ena sidan kanske är ett 

smart drag i marknadsföringen men å andra sidan har retat upp våra grannländer. Och ska 

man bära ett sådant epitet gäller det ju att det finns en grund för påståendet. Frågan är om så 

är fallet. En nyligen presenterad analys visar att Stockholms internationella tillgänglighet har 

en svagare utveckling än vad som gäller för Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.
106

  

 

Motsvarande situation återfinns i den årliga studien om städer i världen med bästa ryktet. I 

rapporten för år 2012 kommer Vancouver på första plats och Wien på andra. Stockholm 

kommer på en hedrande plats nio, men Köpenhamn har plats nummer fyra och Oslo plats 

fem.
107

 Med dessa mått mätt är det knappast relevant att kalla Stockholm för Skandinaviens 

huvudstad. 

 

Vi har tidigare lyft vikten av flexibilitet i projektverksamhet. Ändrade förutsättningar måste 

också ofta innebära förändrade insatser i projekt. Givetvis är det viktigt att analysera vilka 

eventuella förändringar i utvecklingsinsatser och andra projekt som kan behöva göras när 

utvecklingen inte går som man hoppats på. 

 

 Framtidsbygd föreslår att besöksnäringens utveckling följs och analyseras tydligare, 

för att ge ett bättre underlag för utvecklingsinsatser och för förändringar i de projekt 

etc. som pågår. Som tidigare påpekats behövs ett betydligt bättre statistiskt material 

än vad som nu finns. 

 

7.4. Livsmedelsnäringens utveckling 

Livsmedelsföretagen är Sveriges fjärde största industribransch och omsätter170 miljarder 

med56 000 anställda. Vår export av livsmedel omfattar 50 miljarder. Den har ökat med 400 % 

sedan 1995. Från Matlandets sida för man fram att det finns en stor potential för tillväxt och 

en möjlighet att fördubbla exporten till 100 miljarder 2020. Antalet livsmedelsföretag ska öka 

med 20 procent till 2020 och man hoppas på 20 000 nya jobb. 

 

Livsmedelskonsumtion 

En viktig målsättning är att öka konsumtionen av svensk mat, inte minst det vi kallar för 

närodlat, mathantverk etc. Många projekt handlar om att lyfta marknaden för dessa produkter. 

Men livsmedelsbranschens siffror visar att under år 2011 ökade försäljningen av snabbmat 

med 3,4 procent. En konsumentundersökning som genomförts av Livsmedelsföretagarna, 

visar att allt fler svenskar väljer det billigaste alternativet i matbutiken. Andelen som letar det 

billigaste har ökat med sex procentenheter på sex år. Det innebär att 36 procent av svenskarna 

konsekvent letar efter det som är billigast när de handlar mat.  
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Det är få konsumenter som bryr sig om var maten kommer ifrån, om den är svensk eller inte. 

Undersökningen visar också att intresset för ekologiskt eller rättvisemärkt ökar, men det är 

fortfarande inte fler än 4 procent av de intervjuade som tillhör den gruppen. Enligt 

livsmedelsföretagen är den starka trenden att konsumenterna köper billigt och lägger ned allt 

mindre av sin budget på maten. I dag lägger vi inte ned mer än 13 procent av våra inkomster 

på mat. 

 

En annan undersökning visar att efter fyra år med Matlandet så har svensk mat fått ett bättre 

anseende. Fyra av tio säger ett de kommer att köpa mer svensk mat. 74 procent anser att 

svensk mat blivit bättre, 81 procent tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ett 

attraktivt matland och 38 procent säger att de kommer att köpa mer svenskt.
108

  

 

Men med tanke på hur matinköpen ser ut i verkligheten, kanske dessa siffror mer är läpparnas 

bekännelse än ett tecken på hur man handlar i praktiken. För att visionerna ska uppfyllas är 

det viktigt att analysera utvecklingen och diskutera hur vi får fler att vara beredd att betala 

mer för maten och att satsa på det svenska. 

 

Sysselsättning och företagande 

Antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 procent till 2020 enligt Matlandets förhoppningar. 

Hur många arbetstillfällen som regeringen hoppas att satsningen på Matlandet ska leda till 

tycks vara oklart. I en del material står att genom satsningar på mat och livsmedelsproduktion 

samt mat i kombination med upplevelser ska 20 000 nya jobb skapas till 2020.
109

 På annat håll 

hävdas att mat och turism ska ge 10 0000 nya jobb.
110

 20 000 nya arbeten är dock den 

vanligaste siffran. 

 

Men under den period som satsningen på Matlandet har pågått har antalet arbetstillfällen inom 

lantbruket, mejeri, slakteri- kvarn- och foderindustrin minskat med 20 000.
111

. Under 2012 har 

den negativa utvecklingen tagit än mer fart, och varslen inom livsmedelsindustrin 

tredubblades under årets sju första månader i jämförelse med motsvarande period året före. 

Mellan januari och juni varslades hela 1 460 personer, i jämförelse med 552 personer under år 

2011. Enligt Livsmedelsföretagen är detta den snabbaste neddragningen av personal på 20 

år.
112

 Under tredje kvartalet 2012 än negativare. Antalet varsel ökade med 130 procent under 

årets första nio månader. Företagen ser en fortsatt dyster utveckling under det kommande 

halvåret.
 113

 

 

Matlandet har alltså ännu inte rått på den pågående strukturrationaliseringen och det är viktigt 

att analysera denna utveckling och diskutera vilka åtgärder som behövs för att vända trenden. 

Som vi tidigare visat är det stora skillnader i utvecklingen i olika län, vilket också är viktigt 

att analysera. Vad är det som gör att några få län ökar sin sysselsättning vad gäller 

livsmedelsproduktion, medan de flesta minskar? 

 

Småskalig livsmedelsproduktion och mathantverk är en viktig del av de satsningar som görs 

inom ramen för Matlandet. Mathantverk ses ofta som en kärna i och spjutspets för Sverige det 

nya Matlandet. Enligt Eldrimner finns i dag omkring 1 300 mathantverkare och deras vision 
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är att det ska finnas 10 000 mathantverkare år 2018. Ska visionen uppfyllas krävs det nära 

1 500 nya mathantverkare per år. Frågan om den visionen är hållbar. 

 

Småsakligt och industri 

Den småskaliga produktionen prioriteras i arbetet kring Matlandet. Samtidigt lyfts också 

vikten av livsmedelsindustrin fram. Från Livsmedelsindustrins sida slår man i en intressant 

artikel fast att ”internationaliseringen och koncentrationen av ägandet är starkt utbredd inom 

hela livsmedelsindustrin. Merparten av de varor konsumenterna uppfattar som typiskt svenska 

ägs i själv verket av utländskt kapital. Det gäller bröd, socker, sill, brännvin, glass, kött och en 

lång rad andra produkter.” 
114

 

 

Marie Söderqvist som är VD för Livsmedelsföretagen säger att ”visst kan det ur 

konsumentens perspektiv finnas ett värde i sig att råvaran är svensk. Men livsmedelsindustrin 

har ett ganska osentimentalt förhållande till var råvarorna kommer ifrån. Rent krasst skulle 

den kunna klara sig utan svensk primärproduktion. Du kan fortfarande höra de som talar om 

självförsörjningsgrad. Det är en oerhört gammaldags föreställning som hämtad från kalla 

kriget. Varför skulle det i så fall bara gälla mat och inte kläder till exempel?” 

 

I samma artikel säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket att ”det finns också 

en stark vilja hos många konsumenter att välja svenska råvaror. Den nationella och till och 

med regionala identiteten kring mat är i allra högsta grad levande. Det såg vi inte minst vid 

protesterna när Coop valde Arla istället för Skånemejerier. Men var produkterna kommer 

ifrån har väldigt lite att göra med ägandet i sig. Jag tror visserligen att intresset för 

närproducerat och svenskt kommer att hålla i sig, men att det knappast kommer att rucka den 

bredare trenden mot ökad internationell handel med mat. Vi pratar mycket om närproducerat 

men har aldrig tidigare i historien ätit så mycket importerad mat som idag.” Harald Svensson 

är övertygad om att internationaliseringen kommer att tillta. ”Livsmedelsindustrin är en hårt 

utvecklad processindustri. Det storleksfördelar och stordriftsfördelar är påtagliga. Vi har ännu 

sett långtifrån slutet på detta.”  

 

Givetvis påverkar dessa trender förutsättningarna för att förverkliga de visioner som 

Matlandet arbetar för. Det finns anledning att utarbeta tydligare och användbara verktyg för 

att förändra denna utveckling och för att uppfylla Matlandets visioner. 

 

Livsmedelsexport 

Livsmedelsexporten ska enligt Matlandets vision fördubblas till 2020. Från dagens cirka 50 

miljarder kronor till 100 miljarder kronor  

 

År 2011 importerade Sverige jordbruksvaror och livsmedel för 99,2 miljarder kronor 

samtidigt som vi exporterade för 54,3 miljarder. En stor del av denna export består dock inte 

av svenska råvaror utan av importerade som förädlats i Sverige. Den största produkten är 

norsk fisk, främst lax, som Sverige sedan exporterar till ett värdae av ca 13 miljarder. 

Exporten av kaffe, te, kakao och kryddor, uppgick till 3,7 miljarder kronor. Sammantaget 

består således nära 17 av 54 miljarder kronor, av råvaror som inte är svenska. 

 

Sverige är erkänt som ostland men exporten av mejeriprodukter var inte mer än 3,1 miljarder. 

Vi exporterade ost till Danmark för 191 miljoner men importerade ost från Danmark för nära 

1,3 miljarder. Det är bara vad gäller spannmål och mjölprodukter som Sverige exporterar mer 

än vad vi importerar. Exporten av köttprodukter ökar, men troligen är en betydande del av 
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råvarorna importerade från Danmark, Holland, Bulgarien etc. Exporten av drycker omfattar 

6,1 miljarder, där Absolut Vodka utgör en stor del. 

 

På fem år har exporten av livsmedel till andra EU-länder ökat med sju miljarder kronor, men 

en stor del av ökningen består just av norsk fisk. I volym har exporten ökat mer än importen, 

men i värde är det tvärt om. Där har gapet ökat. 

 

Importen av det som kallas för ”världsmat”, vilket är mat från främst Mellanöstern och 

Östeuropa ökar mycket kraftigt. De populäraste varorna är ris, vårrullar, nudlar, surkål, ajvar 

(paprikaröra) och aubergineröra. Enligt handeln handlar det inte om att kunderna 

huvudsakligen utgörs av invandrade svenskar, utan även bland etniska svenskar ökar intresset 

för denna mat dramatiskt. En hel del av dessa varor skulle kunna produceras i Sverige. 

 

Det finns positiva siffror 

Men det finns också positiva siffror som analyser Matlandet gjort visar. Till dessa hör: 

 Förädlingsvärdet för jordbruket har ökat med 9,5 % mellan 2008-2010 

 31 stycken fler småslakterier. 2008 var det 119 stycken, 2011 149 stycken vilket 

motsvarar 26 %. 

 Antalet livsmedelsföretag har ökat med 3 % 2008-2011. Ökningen är 100 företag och 

av dessa är många nya inom dryckessidan. Målet är ytterligare 20 % till 2020 (ca 500 

st). 

 Livsmedelsexporten har ökat nästan 16 % eller 7 miljarder (2008-2011). 2011 var den 

56 miljarder och målet 2020 är 100 miljarder.  

 Antalet medlemsföretag i LRF som arbetar med egen livsmedelsförädling har ökat 

med 34 %. 2008 fanns 700 företag och 2011 var siffran uppe i 938 företag. 

 Av den totala turismkonsumtionen 2011 står restaurangnäringen för 13 % (35 

miljarder) och ökade med 8,5 % jmf med 2010. Det är därmed ett av de delområden 

inom turismen som ökar allra mest. (Totalt ökade turismkonsumtionen med 6,4 % 

under samma tid.) 

 Antalet anställda i restauranger har ökat med nästan 8 % (5681 personer) mellan 2008-

2010. 

 Antalet restaurangföretag har ökat med 543 stycken (2,7 %) 2008-2010. 

 Antalet restauranger med ”vitt kort”, internationell mästarklass i White guide har ökat 

från 6 stycken 2008 till 14 stycken 2012 (233 %) 

 Förädlingsvärdet i restaurangbranschen ökat med nästan 12 % (2008-2010)
115

 

 

Mat och turism 

En viktig uppgift i arbetet med att utveckla Matlandet är att få en större samverkan mellan 

mat, måltid och turism, vilket ju har varit en huvudfråga för Framtidsbygd. Att förena 

mathantverk än mer med turistiska aktiviteter är en av de möjligheter som ofta nämns. Där 

finns stor potential, men utvecklingen så långt kan ses som aningen förvånande. 

 

Internationella Handelshögskolans i Jönköping studie ”matlandet ur ett regionalt perspektiv” 

visar nämligen att regioner vars livsmedelsförädling domineras av småskalig 

livsmedelsförädling har färre turister än den genomsnittliga regionen i Sverige. Detta resultat 

går tvärt emot förväntan om att små matföretag lockar turister. Studien visar vidare att: 
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 Sverige har ett antal nischprodukter som har en stark ställning på 

världsmarknaden och dessa verkar ha en betydande påverkan på regionens 

specialisering inom både sysselsättning och export. 

 Nischprodukterna verkar däremot inte ha någon betydande effekt på turismen  

 Regioner som är orienterade mot livsmedelsexport har oftast en låg 

koncentration av småskalig livsmedelsproduktion. 

 Regioner vars livsmedelsförädling domineras av småskalig tillverkning har en 

lägre koncentration av livsmedelsexport. 

 Regioner vars livsmedelsförädling domineras av småskalig tillverkning har en 

mindre omfattande turism än den genomsnittliga regionen i Sverige. 

 Småskalig livsmedelsförädling utgör inte någon dominerande attraktionskraft 

för turism utanför storstadsregionerna. 

 Regioner med en stark exportspecialisering mot livsmedel har också en mer 

omfattande turism (främst Bohuslän och delar av Norrland). 

 

Hur mat och turism kan utveckla mer lockande samverkan och gemensam paketering är en 

viktig fråga att arbeta med. Och detta resultat visar att det behövs än mer utvecklingsarbete 

vad gäller småsaklig livsmedelsproduktion och turism. 

 

Viktigt med verklighetsförankring 

I arbetet med att utveckla mat, måltid och turism är det givetvis viktigt med en grundlig 

verklighetsförankring, där inte minst den faktiska utvecklingen inom olika sektorer är central 

att följda. Som framgår av statistiken är det stora delar av visionerna som inte utvecklats som 

förväntat. Det är viktigt att analysera dessa fakta för att ha ett bra underlag för de beslut som 

fattas, exempelvis om vilka projekt som bör få stöd. Viktigast är att diskutera vilka medel som 

behöver sättas in för att förverkliga visionerna. 

 

 Framtidsbygd föreslår att statistiken inom områden som mat, måltid och turism 

samlas och analyseras på ett överskådligt sätt, samt att tydliga förslag vilka åtgärder 

som bör sättas in när utvecklingen inte stämmer överens med visionerna. 

 Vi ser det också som viktigt att information om den faktiska utvecklingen i högre grad 

används som underlag både för projektansökningar och vid beslut om vilka projekt 

och andra utvecklingsinsatser som är lämpliga. 

 

7.5. Landsbygdens utveckling 

Eftersom Framtidsbygd finansieras av landsbygdsprogrammet så är det också landsbygden 

som står i fokus för vårt intresse. En mycket stor del av Sveriges yta består av landsbygd. Ett 

upprepat budskap från våra deltagare är att all landsbygd inte är lika. Vi behöver bli bättre på 

att få fram fakta om landsbygden och förstå att den svenska lansbygden inte är homogen. 

 

Ofta ges landsbygden en vinklad bild i media, vanligtvis en negativ sådan. Men som påpekats 

av bl.a. Jordbruksverkets landsbygdsstrateg Christel Gustafsson så är landsbygden en 

komplex fråga, med stora variationer. Och statistik från Eurostat, EU:s statistikbyrå visar att 

befolkningen på den svenska landsbygden faktiskt har ökat, samtidigt som den minskat i 17 

av EU:s 27 stater.
116

 

 

Sammantaget ökade befolkningen på Sveriges landsbygd med 1,7 procent. Runt många större 

städer är utflyttningen till den omgivande landsbygden mycket stor. En stad som Uppsala är 
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en av landets största landsbygdskommuner på grund av att en stor andel av invånarna bor 

utanför tätorterna. Utmaningarna för denna växande landsbygd är givetvis helt annorlunda än 

för de bygder där befolkningen minskar. 

 

Trots allt har stora delar av Sveriges landsbygd en negativ befolkningsutveckling. Under de 

senaste 30 åren har befolkningen ökat i 142 kommuner och minskat i 148. Värst drabbade är 

kommunerna Ljusnarsberg, Sorsele, Hällefors, Laxå och Åsele där man tappat mellan 30 och 

35 procent av befolkningen. 
117

 

 

Om 20 år kommer över 200 kommuner att ha stora ekonomiska problem.
118

 Orsaken är att 

andelen äldre ökar medan andelen som arbetar minskar. Många avfolkningskommuner 

kommuner att ha en försörjningsbörda på 3 eller mer, vilket innebär att en person ska försörja 

sig själv och drygt två personer till. Skillnaden mellan ekonomiskt starka och de svaga 

kommunerna kommer att öka dramatiskt. År 2025 beräknas andelen i invånare i åldern 18-64 

år vara 61 procent i Stockholms län, 53 procent i Dalarnas län och 43 procent i Pajala 

kommun.
119

 

 

Det är stora skillnader i pensionsavgångarna i olika delar av landet. I vissa kommuner 

kommer 1,7 procent av den arbetsföra befolkningen gå i pension, medan över 4 procent 

kommer att pensioneras i flera kommuner under perioden 2016-2025. För att klara av 

pensionsavgångarna i de mest drabbade delarna av landet, behövs ny arbetskraft även i 

kommuner med problem med utflyttning och ekonomi. Några måste de äldre som bor kvar 

den service de har rätt till.
120

 Att locka arbetskraft, som kan vara invandrade svenskar, till en 

problemtyngd punkt är en typ av utmaning. 

 

Samtidigt står andra delar av Sveriges landsbygd inför helt andra utmaningar. Det finns stora 

delar av Sveriges landsbygd, särskilt i Norrbotten och Dalarna, som står inför en oerhörd 

expansion och tusentals nya arbeten måste besättas. I Norrbotten ska bl.a. två nya gruvor 

öppnas och en stor del av Kiruna flyttas. I Dalarnas fjäll ska det byggas 24 000 nya 

turistbäddar samtidigt som gruvnäringen expanderar även där.  

 

Att locka arbetskraft till en sådan expansiv bygd är givetvis en helt annan utmaning. Ett 

problem är att många arbeten både inom turismnäringen och i skogen är säsongsarbeten. För 

att kunna rekrytera sådan personal måste man skapa kombinationer av olika arbeten eller att 

kombinera arbete med studier. Det senare arbetar man med i exempelvis Dalarna. Ett annat 

exempel på tillväxt är att Norrmejerier behöver ytterligare 1 200 kor för mjölk till 

Västerbottensost. 

 

Ett problem är att de statistiska kunskaperna om landsbygden är mycket bristfälliga, inte 

minst vad gäller näringslivets struktur och utveckling. Detta gäller särskilt den landsbygd som 

finns i de kommuner som inte räknas som landsbygdskommuner. 
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 Framtidsbygd föreslår att Landsbygdsdepartementet tar initiativ till en mer 

utvecklad statistik om utvecklingstrender på landsbygden, även på den 

landsbygd som finns i storstadskommuner. 

 Framtidsbygd föreslår att insatserna för landsbygdsutveckling bör i större 

utsträckning baseras på fakta om den variationsrikedom som finns på 

landsbygden. Det behövs medel som är anpassade till olika bygders skilda 

verklighet. 

 

7.6. Är Sverige annorlunda? 

Gång på gång är vi många som upprepar att kombinationen varma dagar och kalla nätter 

kombinerat med många soltimmar, ger det som växer en större aromrikedom. De djur som 

äter dessa aromrika växter får också en finare smak. 

 

Ett exempel är en artikel som hävdar ”men det har också givit den nordiska maten alldeles 

speciella egenskaper - de svala temperaturerna i kombination med den ljusa sommaren har 

givit oss aromrika frukter, bär och grönsaker
121

 Ett annat exempel är att ”svenska äpplen är 

lite som svenska jordgubbar, när de odlas på Sveriges nordliga breddgrader blir de mer 

välsmakande och aromrika än de importerade.
122

 

 

I satsningen på Matlandet så är budskapet om att Sverige är annorlunda ett viktigt inslag. Vi 

citerar regeringens webb. ”Sverige har många styrkor som kan göra oss till Europas nya 

matland. Långa vår- och sommarkvällar i kombination med de kalla nätterna ger frukt och 

grönsaker en unik smak. I de kalla vattnen utanför den svenska västkusten finns världens 

bästa skaldjur. Svenska producenter har kommit långt när det gäller djurskydd och 

miljötänkande, vilket ger oss friska djur och fräscha råvaror fria från restprodukter. I Sverige 

finns också unika råvaror, som till exempel det vilda köttet, bär och svamp liksom 

tillagningsmetoder som är typiska för Norden och Sverige. Sverige har därtill en fantastisk 

natur, varifrån mycket av det unika med det svenska köket kommer. Svensk natur kan ge 

många upplevelser i kombination med mat.”
123

 

 

Också i det Nordiska projektet Ny Nordisk Mat lyfts de aromrika varorna från Norden fram 

som något speciellt. Undertecknad har själv ofta skrivit och talat om det. Men under 

Framtidsbygd har frågan ställts var beläggen för dessa påståenden finns. Vid närmare 

betraktelse visar det sig dock att dessa påståenden kan sägas vara baserade på lång och 

beprövad erfarenhet. Det kan i och för sig vara gott nog. 

 

De vetenskapliga studierna i frågan är däremot få och uppvisar varierande resultat. Några 

tyder dock just på att aromrikedomen är större längre norrut, men det varierar mycket mellan 

olika typer av växter och även mellan typer av en och samma växt. En studie i Finland visade 

att blåbär längre norrut var aromrikare än dem i söder, men variationerna mellan bären på en 

och samma plats var mycket större. Det gick därför inte att påstå att skillnaden var 

signifikant.
124

  

 

                                                 
121 http://www.svd.se/kultur/en-mastare-i-det-nordiska-koket_133464.svd 
122 www.ica.se/Recept-Mat/Mat-med-teman/applen/Lar-dig-mer-om-applen 
123 www.regeringen.se/content/1/c6/15/08/62/9e890ae0.pdf. Felstavningen är original. 
124 Telefonintervjuer med Kimmo Rumpunen forskare vid SLU Balsgård och Anders Fahlén Agronova. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/08/62/9e890ae0.pdf
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Inom vinforskningen finns visst stöd för att stora skillnader mellan dag- och nattemperatur 

ökar aromrikedomen i druvan.
125

 Just denna variation är ju typisk för stora delar av Sverige. 

Det finns dock forskning om vin som visar att jordmånen tycks påverka vinet mer än 

klimatet.
126

  

 

Einar Risvik, forskare vid Nofima och ordförande för Ny Nordisk Mat, har studerat vad som 

finns inom forskningen.
127

 Det finns vissa studier främst på rotsaker och grönsaker men även 

frukt. Dessa visar bl.a. att det finns mindre bittra ämnen längre norrut. Bittra ämnen har en 

funktion att skydda växten från angrepp, och eftersom det finns mindre risker med sådana 

angrepp i svalt klimat, behöver växterna inte lika hög koncentration av bitterhet. Så det är 

snarare mindre bitterhet än mer aromrikedom som kan vara en förklaring till de vanliga 

påståendena om aromrikedom.
128

 

 

I en skrift från Ny Nordisk Mat hävdas att ”bär och grönsaker odlade i Norden kan smaka 

annorlunda än de från Medelhavet. Detta på grund av att solljuset här är mycket mer intensivt, 

och under en kort sommarperiod finns dygnet runt. De fenoliska syrorna utvecklas därför 

snabbare, vilket gör att frukterna, bären och grönsakerna smakar mer koncentrerat”.
129

 Att de 

fenoliska föreningarna är mycket viktiga för doft och smak är välbekant. Men frågan är om de 

blir mer koncentrerade i det Nordiska klimatet. Einar Risvik menar att en rimlig hypotes är att 

dessa ämnen inte utvecklas snabbare utan att de får längre tid på sig att utvecklas eftersom 

temperaturerna är lägra. Därför torde mognaden av de fenoliska ämnena ske saktare. Vilken 

uppfattning som är riktigt behövs det forskning för att besvara. Men detta är ett exempel på att 

man bör vara varsam med att hävda att de nordiska smakerna är speciella, utan belägg. 

 

                                                 
125 Reynolds et al 1996 Vine performance, fruit composition and wine sensory attributes of Gewürtztraminer n response to vineyard location 
and canopy manipulation. American J. Enology and viticulture 47, 77-92. Allewldte et al 1984 Zum Einfluss des Klimas auf 

Beerenaentwiclung, ertat und qualitet bei reben. Vitis 23, 127.142 
126 http://www.winesandvines.com/template.cfm?section=news&content=51475 
127 http://newnordicfood.org/fileadmin/user_upload/CONFERENCE/NNM_broschyr_2011.pdf 
128 Följande relevanta artiklar har tagits fram av Nofima för den som vill sätta sig in i frågan. 
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Vi har sökt vetenskapliga belägg för detta påstående men än så länge utan resultat. Anna 

Mårtensson, professor i växtnäringslära på SLU i Uppsala skriver i ett mail att ”det är svårt att 

säja att solen i norr har denna effekt. Solen är ju i sig inte intensivare (om man tänker energi) 

men det är ju andra våglängdsområden, solstrålarna bryts  ju genom atmosfären längre tid. 

Det är snarare temperaturfluktuationerna som utvecklar aromerna. Fast jag vet inte riktigt vad 

de menar med fenoliska syror. Fenoler är ringformade kolföreningar med OH grupper som 

kan vara laddade eller oladdade.  Fenolerna utvecklas för att motverka oxidation, t ex finns 

mer fenoler i solsidan på ett bär eller druva. Det är svårt att mäta fenoler med relevans (tro 

mig, jag jobbar just nu med fenoler i potatis) eftersom de snabbt förändras och det ofta är 

långt till analysutrustningen. Det finns mängder med felaktiga resultat på drift.” 

 

Uppenbart är att mer forskning inom detta område behövs. Bland annat som en effekt av 

frågor från Framtidsbygd har norska Nofima nyligen börjat studera vilka effekter ljus och 

temperatur har på smak. 

 

 Framtidsbygd föreslår att det satsas mer resurser på forskning kring vad som gör vår 

mat annorlunda, på vilka effekter klimat, ljus och andra faktorer har på exempelvis 

aromrikedom. I dag förs många mindre väl belagda påståenden fram, vilket inte är 

bra för trovärdigheten i budskapen. 

 

7.7. Trendspaning 

Vi har flera gånger berört att utvecklingen i dag går snabbt. Trender utvecklas och förändras 

snabbt. Det finns många exempel på att motstridiga trender utvecklas samtidigt, exempelvis 

att intresset för lokal mat ökar samtidigt som konsumenterna lägger ned allt mindre pengar på 

maten. Vi har argumenterat för vikten av att följa utvecklingen, analysera trenderna, och ha 

system som erbjuder flexibilitet. När verkligheten förändras är det också viktigt att låta 

exempelvis utvecklingsprojekt förändras snabbt och enkelt. 

 

Vi avrundar detta avsnitt med ett par trendspaningar som är relevanta för utvecklingsarbete 

inom Matlandets och landsbygdens områden. 

 

Trender inom maten 

Det görs flera studier om trender i Sverige och internationellt om mat och måltid. Dessa är 

givetvis intressanta för utvecklingsarbetet inom Matlandets område.  

 

Spanska forskningsinstitutet Azt-Tecnalia har undersökt mattrender i Europa, och förutspår att 

åtta trender kommer att dominera fram till 2020. Den trend som kommer att vara den starkaste 

är ”Food telling, food with a message”. Konsumenterna kräver transparent, attraktiv och 

lättillgänglig information. De vill vara säkra på vad de konsumerar och vill ha mat med 

starkare identitet och autenticitet. Den andra trenden är ”super sense multi sensory 

experience”. Det innebär att konsumenterna söker produkter som stimulerar sinnena och som 

”generate an original, pleasurable, intence and full experience”.  

 

Den tredje trenden kallas för ”Slowcal” och handlar om att konsumenterna har en större 

medvetenhet och ansvarskänsla för hur deras ätande påverkar personlig, social, ekonomisk 

och miljömässig hållbarhet. ”It seeks quality consumption in which enjoyment, balance 

sustainability and accessibility predominate.” Den fjärde trenden kallas för ”Here & Now” 

och handlar om ”urban nomads” som kräver flexibilitet så att de kan optimera sin 

tidsanvändning, sin hälsa och att tillfredsställa sina behov när som helst och var som helst. De 
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andra fyra topptrenderna kallas för ”Eater-tainment, Made Simple, My Health and Ego 

Food”.
130

 

 

Den regelbundet återkommande Ridderheimrapporten presenterar år 2012 12 heta trender. 

Den första kallas för ”liquid shopping” vilket innebär att vi är ständigt uppkopplade och kan 

handla var som helst och när som helst. Med hjälp av mobil teknikflyter konsumenten in och 

ut ur en ständigt pågående köpprocess. Trend två kallas för ”Instant inspiration” och handlar 

om att den digitala utvecklingen har lett till att gränsen mellan inspiration och köp suddas ut. 

Trend tre är ”från Fair Trade till Fair Food”, som innebär ett ökat intresse för att hjälpa 

människor i vår närhet, inte bara odlare i Afrika och Latinamerika. Vi har dåligt samvete för 

att vi överkonsumerar mat, men det finns också en långsiktig förändring av attityden till 

matproduktion och matkonsumtion. 

 

Trend fyra är lösningsshopping där vi letar färdiga lösningar som hjälper oss att fatta beslut 

när vi handlar. Den femte trenden kallas för ”mer naket” som bl.a. handlar om ett nyvaket 

intresse för enklare råvaror men att vi också vill laga mat närmare naturen. Trend 6 kallas 

”Rebel Cooking” som är en längtan efter en oslipad, enkel och mer informell stil i måltiden. 

Trend 7 är minskat matslöseri och trend 8 teknikretro med gamla matlagningsmetoder. Trend 

9 kallas för ”Seating” som är en blandning av social + eating, där vi söker mötesplatser för att 

äta och träffas. Den tionde trenden är ”Hinna - med -mat” som handlar om att äta i farten. 

Trend 11 är ”DNA Dinner” som handlar om en individuellt anpassad kost. Trend 12 är 

”Eatdentity” som betyder att det för många är viktigt att skaffa sig en unik och personlig 

identitet där vad, var och hur vi äter är viktigt.
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Den tredje industriella revolutionen 

Under Framtidsbygd i Stockholm tog vi upp frågan om att det pågår en dramatisk utveckling 

som kan liknas vid en ny industriell revolution, den tredje. Detta fenomen har inte 

uppmärksammats särskilt mycket i Sverige, vilket illustreras av en artikel skriven på 

Newsmill av förre ministern, numera chef för forskning, utbildning och innovation på Svenskt 

Näringsliv. Där framhåller han det troliga scenariot att tyngdpunkten i världsproduktionen 

flyttas till Asien.
132

 Men den trenden har redan börjat vända. 

 

Den första industriella revolutionen skedde under 1800-talet när det tidigare dominerande 

hantverket ersattes av fabriker, av industrier, där arbetet mekaniserades. Den andra 

industriella revolutionen skedde under 1900-talets inledning, när Henry Ford och andra 

utvecklade massproduktion där det löpande bandet var en viktig innovation.
133

 

 

De två första industriella revolutionerna medförde att många människor blev rikare och 

urbana. De ledde till en omfattande migration från landsbygden till städerna. Nu är en tredje 

industriell revolution på gång, där tillverkningen digitaliserar allt mer. Och denna revolution 

innebär att en stor del av tillverkningen kan hämtas hem från de stora industrierna i 

låglöneländerna, till en småskalig produktion på landsbygden. 

 

Det är flera samverkande teknologier som utvecklas snabbt, som smartare mjukvaror, nya 

material, avancerade robotar, webb-baserade lösningar samt kanske framför allt den snabba 

                                                 
130 www.foodmanufacture.co.uk/Sectors/Healthy-foods/Eight-top-food-trends-to-drive-consumers-by-

2020?goback=%2Egde_3092452_member_112991569 
131 www.ridderheims.se/item.aspx?id=9 
132 www.newsmill.se/artikel/2012/04/25/min-reform-av-h-gskolan-borde-varit-nnu-dj-rvare 
133 Se www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/04/special-report-manufacturing-and-innovation, www.economist.com/node/21553017 

och www.economist.com/node/21552901 Se också www.framtidskommissionen.se/globalisering/den-tredje-industriella-revolutionen/ 

http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/04/special-report-manufacturing-and-innovation
http://www.economist.com/node/21553017
http://www.economist.com/node/21552901
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utvecklingen med tredimensionella skrivare. Dessa skrivare kan man skriva ut verkliga, 

fysiska produkter. Produkten ritas på datorns skärm eller scannas in, och sedan trycker 

skrivaren ut den. Bland det mer spektakulära som producerats på detta sätt är en fiol.  

Skrivaren kan även skapa rörliga produkter. 

 

Denna digitalisering av tillverkningen innebär att behovet av arbetskraft minskar dramatiskt, 

vilket i sin tur leder till att det inte är lika intressant att ha produktionen i låglöneländerna. 

Trenden att återta produktionen till konsumentländer i Europa och till USA från Asien har 

redan inletts. Det blir också lätt och billigt att specialproducera varor exakt enligt kundens 

önskemål. Det är inte särskilt dyrare att printa ut en vara än att printa ut tusentals. 

 

Materialåtgången minskas dramatiskt. Det traditionella sättet att tillverka är att ha massor med 

råmaterial som man gör olika detaljer av, för att därefter sammanfoga dessa. Nu kan en printer 

trycka ut denna produkt, genom att i lager på lager sammanfoga olika råmaterial, vanligen i 

pulverform. Ett exempel är flygplansindustrin som istället för att skapa en vinge ur en stor bit 

titan, nu printar vingen genom att foga samman pulveriserad eller flytande titan. Nya material 

kommer att växa fram, där redan nu kolfiber ersätter stål och aluminium. 

 

Behovet av stora lager minskar också dramatiskt, eftersom man snabbt kan printa ut varorna 

när beställningar kommer. Troligen kommer transportbehoven också att minska dramatiskt, 

eftersom produktionen kan förläggas nära kunderna. År 2011 hade DHL ett seminarium där 

man diskuterade effekterna för företaget när denna utveckling slår till på allvar. 

 

En annan effekt är att det blir lättare att skilja på den plats där innovation, design etc. sker och 

platsen för tillverkning. En person i en liten by på landsbygden kan ladda hem en produkt till 

sin dator och sedan printa ut den, alternativ sälja sin digitala ritning till någon som printar ut 

den i ett helt annat land. 

 

Till detta kommer också den snabba demografiska utvecklingen i Kina. Under de senaste 30 

åren har fertilitetsgraden i Kina sjunkit från 2,6 barn till 1,56 per kvinna. I Shangahai är 

fertilitetsgraden 0,6 medan den är 2,08 och stigande i USA. Under perioden 2010-2050 räknar 

FN med att andelen personer över 65 år kommer att öka med 17,4 procent i Kina, mot 8,1 

procent i USA. Snabbt går Kina mot en åldrande befolkning och allt färre som är i arbetsför 

ålder. Samtidigt stiger lönerna snabbt i Kina. Redan nu finns det på sina håll en brist på 

arbetskraft och Kina är nu det land som har störst invandring, främst från Afrika. 

 

Vi vill lyfta fram denna snabba och dramatiska utveckling, eftersom den erbjuder helt nya 

möjligheter för näringslivs- och landsbygdsutveckling i Sverige. Samtidigt som den kan 

innebära hot för en del av de traditionella industrierna, exempelvis den nu snabbt 

expanderande gruvnäringen, innebär den också fantastiska möjligheter för ny produktion i 

Sverige, inte minst på landsbygden. 
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8. Framtidsbygd i praktiken – platsen i centrum 
 

Framtidsbygd har tuffat på under några år, särskilt intensivt under de senaste två åren. Vi har 

mött många personer. Vi har haft en intensiv och konstruktiv dialog. Vi avslutar vår rapport 

med, inte en sammanfattning, utan med en vision om Framtidsbygd i praktiken; om hur mat, 

måltid och turism blir en kraft för hållbar utveckling på riktigt. Den dialog som fördes under 

våra symposier har fortsatt. Här berättar vi var vi står i dag. I morgon har vi förhoppningsvis 

tagit ytterligare steg framåt. Framtidsbygd är en dialog som vi hoppas ständigt fortsätter. 

 

8.1. Deltagandeekonomin 

Som vi redan berört menar många forskare och andra bedömare att vi är på väg in i en ny 

ekonomi, deltagandeekonomin. Den innebär att allt fler aktivt vill delta och bidra med något 

positivt. Den karakteriseras av stor öppenhet, transparens, ökad samverkan och en kultur av 

tillit och förtroende, där man ser kollektivets intelligens som kraften för innovationer och 

ökad produktivitet. Som vi konstaterat många gånger i denna rapport har vi mött ett starkt 

engagemang, inte minst från entreprenörer landet runt. Vi ser starka tecken på att intresset för 

denna deltagandeekonomi växer fram även i Sverige, inte minst på landsbygden. 

 

De senaste årens ekonomiska turbulens har lett till ett misstroende mot stora delar av det 

ekonomiska systemet, inte minst mot bankerna. En del ekonomiska forskare menar att vi 

måste rikta fokus från att som i dag att ge utdelning till investerare, till att stötta kreativitet 

och problemlösande för konsumenter. Vi behöver satsa mer på vad som gör folk lyckliga 

snarare än att göra folk rika. Detta kallas för konstruktiv kapitalism och är en viktig del av 

utvecklingen mot deltagandeekonomin. 

 

Under arbetet med Framtidsbygd har vi fått starka relationer med Åre Fjällbete och Hållbara 

Åre.
134

 Vi har tilltalats av en bygd som vill befinna sig i världseliten med turism, mat och 

måltid med turister från hela världen, och samtidigt arbeta med hållbar utveckling i praktiken. 

Där är man mitt uppe i deltagandeekonomin och arbetet med den konstruktiva kapitalismen. 

 

En utgångspunkt är att klimathotet är en av vår tids stora utmaningar, tillsammans med hot 

om brist på energi och mat. I Åre visar man att turism och produktion av mat kan bidra till att 

lösa hållbarhetsproblemen. De sätter platsen i centrum. Platsen spelar roll. Det är den plats där 

människor lever och som turisterna gästar, som antingen tär på hållbarheten, eller bidrar till 

att stärka hållbarheten.  

 

En viktig övertygelse är att ett entreprenörskap för hållbar utveckling, för hållbar tillväxt, är 

den starkaste kraften för att nå ett hållbart samhälle, en hållbar ekonomi. Vi har upprepade 

gånger slagit fast att i dag sker utveckling bäst genom öppenhet, öppna system, transparens, 

samverkan och deltagande; en kultur där man delar med sig och har stor öppenhet. Det behövs 

strategier för att lyssna, skapa nätverk och själv påverka, oberoende av om det är myndigheter 

eller företag. Det är väsentliga delar av den nya deltagandeekonomin. 

 

Åre Fjällbete och Hållbara Åre lyfter liksom Matlandetvisionen fram Sveriges fördelar med 

ren natur, god djurhållning och unika råvaror. De arbetar med den kreativa kraft som finns hos 

lantbrukare, lokala mathantverkare, livsmedelsbutiker, restauranger och turistföretag. Åre 

Fjällbetes nära samarbete med destination Åre har lett till kreativt och innovativt nytänkande, 

där inte minst kampanjen ”mjölk är tjockare än vatten” har satt sig på Sveriges karta. 

                                                 
134 Jag vill tacka Jörgen Andersson på Åre Fjällbete för många goda kommentarer och idéer. 



136 

 

 

Åres aktörer har i praktisk handling visat att konsumenterna är beredda att betala för 

produkter som baseras på Matlandets värden om ärlighet, omtanke och kvalitet. När 

konsumenten får en rak relation till producenten, ökar viljan att betala för mervärdena i 

svensk mat. De har visat att det går att få konsumenterna att göra medvetna konsumtionsval. 

Med en bättre ekonomi för producenter och förädlare, läggs också grunden för att utveckla 

fler exportbara produkter av världsklass, både vad gäller mat och turism. 

 

8.2. Hållbarhet i praktiken – platsens hållbarhet 

Hållbar i praktiken handlar om platsburen hållbarhet. Det är på platsen utveckling sker, där 

maten odlas och produceras och där den lokala kapitalbildningen kan ske. Dagens modeller 

för hållbarhet baseras till stor utsträckning på det som var en styrka enligt gårdagens logik och 

villkor. Arbetet med hållbarhet i Åre utgår från verkligheten i dag och arbetar med en modell 

där man kan överföra en bygds unika miljövärden till regional konkurrenskraft. Arbetet utgår 

från de faktiska resurser som finns, och dessa finns till stor del på landsbygden. 

 

Det finns ett underförstått mål att det ska vara noll i utsläpp och noll i resursanvändning. Men 

i ekologiska system handlar det om att landa på utsläpp och resursanvändning som är lagom 

stora. Dagens analysmodell har i grunden ett människofientligt perspektiv, eftersom 

utgångspunkten är att människor och människors aktiviteter enbart kan ge miljöskador. 

Problemet är att metodiken inte tillför någon pluspost för existensen av människor, eller för 

tillfredsställelse av människors behov. Aktörerna i Åre menar att denna utgångspunkt är 

felaktig. 

 

De bygder som har ett ekosystem som via ökad tillväxt i skog eller ökad tillväxt i betesmark 

kan kompensera för CO2-utsläpp, har en stor potential för att bidra till såväl en global som 

lokal hållbar tillväxt. En regional och lokal ekonomi kan stärka sin konkurrenskraft genom att 

föra över de mervärden deras ekosystem levererar till en konkurrenskraft för hela näringslivet.  

 

Korna har blivit en minsta gemensamma nämnare för denna hållbara utveckling i praktiken. 

Allan Savory med sitt Savory Institute förmedlar kunskaperna om hur vi kan planera 

betesdriften på ett sådant sätt att bördigheten i marken hela tiden ökar. De betande djuren äter 

eller trampar ned markvegetation som är rik på kol. Deras avföring återförs till jorden och 

återladdar jordens humusförråd och jordliv. Potentialen att binda kol i marken är faktiskt så 

stor att tillgången på koldioxid i atmosfären så småningom kan bli en begränsande faktor. 

Betesmarker kan binda fyra gånger mer kol än regnskogar. 

 

8.3. Den hållbara måltiden 

Med en ökande befolkning i världen står vi inför ett hot om brist på mat. Varje plats förmåga 

att med egna resurser producera mat för dem som bor där och för turister som besöker platsen 

är viktig för hållbar utveckling. Att det finns platser som kan producera mat även för andra är 

givetvis avgörande för att undanröja hotet om matbrist. 

 

Alla turister måste äta. Man kan säga att turisten äter en plats, upplever en plats genom 

måltiden. Men turisten äter också fram platsens landskap, genom att antingen äta bort eller äta 

dit mullen. Med främst kor, men även andra idisslare, som betar av det lokala landskapet 

skapas inte bara kött och mejeriprodukter av klass, utan de betande korna bidrar också till ett 

ökat mullager. Och mer mull medför större kolsänkor vilket minskar klimathotet. Hållbara 

måltider är därmed en viktig del av en hållbar plats. 
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Till detta lägger vi kvalitet. Helt avgörande för turisten är nämligen frågan om kvalitén. 

Dagens turister kräver kvalitet på allt från resor och boende till upplevelser och mat. Är de 

produkter som turisterna tar del av inte lockande så blir det ingen turism alls, och därmed inte 

heller någon hållbar turismutveckling. 

 

En hållbar måltid är av görande såväl för en plats som för turismens hållbara utveckling. Alla 

behöver äta och måltiden är en viktig del av turistens upplevelse. Måltiden speglar också 

bygden. Måltiden ger destinationen en profil där besökaren ser, doftar, smakar, känner och 

ibland även hör (ex. knäckebröd) den plats man besöker. Mycket viktig för en god lokal 

måltid är hälsoeffekten. Det räcker inte bara med att maten är bra för miljön och att den är 

god. Det är också viktigt att den är nyttig för människornas hälsa. 

 

8.4. Ekonomisk hållbarhet 

Det behövs nya tankar om marknaden och ekonomin fungerar. En orsak är den omfattande 

ekonomiska kris vi är mitt inne i och som ställer många gamla sanningar på ända. En annan 

orsak är den globalisering vi levt länge med, och som gång på gång skapar oväntade och 

snabba förändringar. I dag hör lokala, nationella och globala ekonomier intimt samman. 

 

Behov av kapital 

I dag investeras mer pengar i världens städer och storföretag än i landsbygdens hushåll och 

småföretag. Under de senaste decennierna är det småföretagen som stått för den ökade 

sysselsättningen i Sverige. I princip har all jobbtillväxt sedan 1990 uppstått i företag med färre 

än 50 anställda. Tillväxten av antalet företagare i Sverige har sedan år 2004 uteslutande 

kommit från personer födda utanför EU. Landsbygdens företag är viktiga i arbetet för ett 

hållbart samhälle, inte minst för produktion av mat och energi. 

 

Småföretagarna har stora svårigheter att få tillgång till lån och krediter. Invandrarföretagare 

har samma problem. Det är mer eller mindre omöjligt för landsbygdens företagare att få lån 

och krediter. Det innebär att de företag som står för en hållbar tillväxt och som skapar de nya 

jobben, har svårt att få tillgång till kapital för att utveckla sin verksamhet. Vi står också inför 

ett omfattande generationsövertagande av företag, som ofta kräver lån för att kunna 

genomföras. 

 

När vi nu går in i en ny tid där man aktivt arbetar för omställningen till ett hållbart samhälle, 

är problemen att finna kapital, särskilt på landsbygden, allvarliga. Det är på landsbygden som 

många av resurserna för ett hållbart samhälle finns. Det krävs finansiering av detta arbete och 

landsbygdens tillväxt, utveckling och omställning förutsätter både nya och bättre möjligheter 

till finansiering. 

 

En innovativ lösning på nya finansieringsformer är lokala utvecklingsbolag och sparbolag. I 

Åre finns ett sådant bolag, Åre Lokalkapital. Lokalkapital kan ses som en ny folkrörelse som 

vitaliserar den lokala ekonomin. Det ger en öppning för lokala företag att få in eget kapital, 

kombinerat med kompetens och engagemang, samtidigt som allmänheten får använda sina 

pengar för att bygga den bygd de vill bo i, eller åka till; kanske även ett nytt sätt att spara? 

 

Lokalkapital har utvecklat en webbaserad plattform med vars hjälp man med ett 

lokalkapitalbolag enkelt kan hantera små penningbelopp från många. Modellen kallas 

modernt för ”Crowd Funding” och byggs på att många bäckar små ger förutsättningar för 

lokal utveckling, utan att de som investerar tar stora risker. Om tusen personer satsar 500 kr 
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var, kan företaget få 500 000 kr som tillskott av sitt eget kapital för ett investeringsobjekt. 

Pengarna betalas tillbaka med företagets framtida vinstutdelningar. 

 

Lokalkapitalbolaget är inte en bank utan en mellanhand mellan allmänheten och den lokala 

ekonomin. Människor och företag i bygden får ett redskap för att investera i det som man 

anser vara bra för bygden eller i lokala företag som man ser som en bra investering. Inför en 

investering presenteras en modell för avkastning, som kan handla om pengar eller kuponger 

som ger rabatt på företagets produkter. Men det kan också handla om en ren vilja att stötta 

bygdens utveckling.  

 

Ett inslag i detta verktyg är revolverande fonder där pengarna ”snurrar runt”. Pengar från 

staten eller EU kan användas som lån till ett lokalt sparbolag. Tillsammans med de medel som 

kommer från lokala investerare, kan pengarna användas som riskkapital för investeringar. 

Förhoppningsvis ger dessa en avkastning som kan användas för andra investeringar. Med 

denna metod stannar pengarna kvar i den lokala ekonomin och kan återanvändas gång efter 

annan. 

 

Samverkan och affärsutveckling 

Såväl turismen som den lokala matens entreprenörer domineras av många små företag, som 

ofta arbetar var för sig. De är inte vana att samarbeta och många har problem med sin 

lönsamhet. Men för att få ekonomiskt hållbara företag på en destination, behövs just 

samverkan och affärsutveckling.  

 

Turismens och matens aktörer av många olika slag måste samverka för att tillsammans kunna 

överbrygga kulturella, sociala och institutionella klyftor. Det är viktigt att aktörerna känner en 

tillhörighet till området och att de sitter på många sociala positioner. För att bygga en hållbar 

destination behövs samverkan, även mellan företag som stundtals konkurrerar om turisterna. 

 

Ett annat problem är att många av de små turist- och matföretagen har en dålig lönsamhet. 

Många av dem har totalt fokus på sin produkt. Många saknar orientering mot kund och 

marknad, vilket medför att de erbjuder produkter som många inte är intresserade av.  

 

Det finns många aktörer som är företagens vänner och stöttare av innovativ utveckling. Oftast 

handlar detta om aktörer som är offentligt finansierade, med anställda som vill ”ta hand” om 

entreprenörerna. Landet runt finns det många offentligt finansierade aktörer som driver en stor 

del av den turistiska utvecklingen. Detta system ifrågasätts allt mer.  

 

Det är viktigt att entreprenörerna själva är drivande i affärsutveckling, paketering, 

marknadsföring och försäljning. När andra tar ett huvudansvar för detta är det risk att 

entreprenören stannar vid sin produkt och inte lär sig att anpassa sitt utbud till vad kunderna 

vill ha och de marknader man riktar sig till. Vidare medför en allt mer pressad offentlig 

ekonomi, att man inte råd att satsa skattemedel på turistisk verksamhet som tidigare. 

 

Innovation och förnyelse utförs bäst av innovatörer och entreprenörer i samarbete med det 

offentliga systemet. Det är viktigt att tillsammans utveckla en gemensam resa där alla aktörer 

samverkar. 
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8.5. Sociokulturell hållbarhet 

Sociokulturell hållbarhet är en viktig faktor för en hållbar turismutveckling. En plats som är 

sociokulturellt hållbart arbetar för ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle. För att nå dit 

behöver grundläggande mänskliga behov uppfyllas. Det är viktigt att medborgarna har 

möjlighet att försörja sig och känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. 

 

Samtidigt som det är viktigt att respektera traditionella värderingar är det väsentligt att 

samtidigt verka för interkulturell förståelse, mångfald och tolerans. Den sociokulturella 

hållbarheten är på många sätt extra viktig på en plats med många turister. Om man inte arbetar 

för att skapa goda möten mellan turister och lokalbefolkning uppstår lätt konflikter och 

kulturkrockar. En lokalbefolkning som är negativ till turistiska satsningar kan vara ett av de 

stora hoten mot en positiv utveckling av turismen. 

 

För en bygd är det en styrka att inte bara ha det traditionella ”svenska” kulturarvet utan att det 

också finns ett starkt inslag av dagens svenska mångfald. när 25 procent av dagens svenskar 

har en bakgrund som invandrare. Att ha en lång historia och en stark närvaro av dagens 

mångfald, är en stor tillgång, inte minst turistiskt. Men givetvis ställer det också extra stora 

krav på ömsesidig lyhördhet, dialog och samverkan 

 

En annan utmaning i en destination är relationen mellan det som händer på den plats turisterna 

huvudsakligen besöker och det som sker i övriga kommunen. Det finns ofta kritiska 

medborgare som menar att allt koncentreras till just till destinationen och att de inte får ta del 

av utvecklingen. Om betydande delar av kommunens medborgare har en sådan inställning är 

det givetvis ett problem. Därför är det viktigt att ha alla i kommunen engagerade i arbetet med 

en hållbar turistutveckling. 

 

8.6. Framtidsbygd och vägen framåt 

Under resan med Framtidsbygd har det växt fram många förslag till förändringar som 

förhoppningsvis leder fram till förbättringar. Vi har upplevt ett starkt engagemang landet runt. 

Det är många som vill delta i ett partnerskapets gemensamma resa där samarbete och 

öppenhet är det som präglar utvecklingen. 

 

Mat, måltid och turism har mycket gemensamt och kan tillsammans bli en än starkare 

utvecklingskraft. Mycket går bra men samtidigt är det viktigt att se att utvecklingen till stora 

delar inte följer vad man slagit fast i visioner och prognoser. Mer måste satsas och andra 

metoder behöver utvecklas och testas. Det är också viktigt att i mycket större omfattning lära 

oss av alla erfarenheter som redan finns. Inte minst behöver vi lära oss mer från det som inte 

går så bra. 

 

Sveriges mat, måltid och turism och vår landsbygd har stora potentialer att utvecklas på ett 

hållbart sätt. Vi är särskilt glada över att vi fått så många och goda positiva förslag och 

synpunkter. Hållbarhetens samhälle i dess olika aspekter behöver inte vara så långt borta som 

kanske många tror. Vi är övertygade om att utvecklingen kan gå framåt snabbt. Med de 

krafter som deltagandeekonomin erbjuder, och genom att släppa loss och stötta den kreativitet 

som finns, kan utvecklingen ges en stark och positiv kraft. Och för att lyckas är det viktigt att 

lyssna, att arbeta med underifrånperspektiv och att sätta entreprenörskapet i centrum. Öppen 

innovation och samverkan är vad som behövs. 


