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Bra i konkurrenskraftsutredningen

•Konkurrenskraftsutredningen lägger grunden för en 
verklighetsbaserad diskussion

•Den beskriver nu-läget mycket översiktligt, men 
korrekt och ger en helhetsbild

•Den föreslår åtgärder inom fyra områden och 
framhåller att åtgärderna kräver samverkan över 
sektorsgränser i samhället och över 
livsmedelskedjans olika delar

•Den understryker behovet av en nationell strategi 
med mätbara mål och medel



Mindre bra i konkurrenskraftsutredningen
•Den visar i huvudsak en genomsnittsbild av branscher 

och regioner istället för att visa de mycket skilda 
villkoren för jordbruket.

•Den diskuterar därför också åtgärderna i alltför 
generella termer

•Den gör inte tydliga prioriteringar, eller prioriterar så 
mycket att ingenting riktigt  framstår som prioriterat

•Den anger behovet av ett övergripande strategiskt 
mål, men föreslår inget innehåll i ett sådant mål



Utredningens webplats

• http://www.sou.gov.se/l-201301-konkurrenskraftsutredningen/

• Under fliken ”Underlag” hittar ni den vision för det framtida 
jordbruket/trädgårdsnäringen, som en arbetsgrupp inom 
KSLA lämnade som inspel till utredningen i dess första fas.

http://www.sou.gov.se/l-201301-konkurrenskraftsutredningen/


Beslut om utredning februari 2013. Utredare tillsatt juli 2013
Två uppgifter:
• Steg 1: Beskriv situationen för jordbruk och trädgårdsnäring, 

gör scenarios över vart utvecklingen är på väg med 
perspektivet 2030

• Delbetänkande : ”Tillväxt och värdeskapande”,  SOU 2014:3 
med utgångspunkter för en strategi överlämnades den 9 juni 
2014.

• Steg 2: Föreslå åtgärder för att stärka konkurrenskraften. 
Slutbetänkande: ”Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi 

för en konkurrenskraftig   jordbruks- och         trädgårdsnäring”, 
SOU 2015:15 överlämnades den 5 mars 2015

Samtidigt  presenterade regeringen hur arbetet med en 
nationell livsmedelsstrategi ska bedrivas



Varför inte nationell livsmedelsstrategi från 
början?
• Fram till 80-talet: Jordbrukspolitiska beslut

• Slutet av 80-talet/Början 90-talet, LRF:s ”spårbyte” och 
Omställningsbeslut

• 1995 EU- medlemskap 

• Därefter ingenting!

• Trettio år sedan det senaste övergripande beslutet om svenskt 
jordbruk i Sveriges riksdag



En nationell livsmedelsstrategi
• Krav från LRF under flera år

• Partierna - ett efter ett - tog till sig kravet 

• Med undantag för moderaterna (som dock  ångrade sig 2014)

• Därför blev det en enmansutredning om konkurrenskraft istället för 
en parlamentarisk utredning om en nationell livsmedelsstrategi

• I regeringsförklaringen2014  fanns den nationella 
livsmedelsstrategin med, som en av de prioriterade uppgifterna. Då 
var konkurrenskraftsutredningen nästan klar.  Och bildar nu istället 
en utgångspunkt för arbetet med strategin.



Var är vi nu?

Styrkor:

• Kompetens, kunnande

• Högt miljömedvetande

• God djuromsorg

• Tillgång på mark & vatten

• Klimatförändringar troligen positiva

• Svagheter:

• Tappad konkurrenskraft

• Hög medelålder

• Regler och villkor 

• Låg lönsamhet

• Företagsformen (93 % enskild firma)

Internationell konkurrens kommer att öka. Priserna på 
insatsvaror blir högre

Slutsats?



Om ingenting görs

• Det samlade värdet minskar med 35 %

• Minskad produktion i Sverige framför allt i norra Sverige och 
Mellansverige

• Minskad animalieproduktion

• Minskad spannmålsproduktion

• Kanske ökad oljeväxtodling

• Mer mark i träda

• Förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Minskad produktion här betyder ökad produktion någon annanstans i 
världen. Vi exporterar då miljöpåverkan.



Hur hamnade vi här?
• Vi har totalt missbedömt konsekvenserna av 

internationaliseringen.

• Vi har inte haft strategier för utveckling av svensk 
livsmedelsproduktion
• Inte på politisk nivå

• Inte i näringarna

• Inte i förädlingsleden

• Vi trodde att världen skulle kasta sig över svensk mat

• Men exporten har ökat betydligt långsammare än importen

• Vi har varit starka  principiella motståndare till CAP

• Och därför inte ens försökt  använt politiken för att stödja svensk 
konkurrenskraft



Vad bör vi göra?
Behov av en samlad strategi för tillväxt , konkurrenskraft och 
värdeskapande.

• Strategiska åtgärder behövs inom fyra delområden:

• Produktion och företagande

• Villkor och regler

• Forskning och innovation

• Mer marknad



Hur bör vi göra?
• Vi måste tänka på ett nytt sätt. Det handlar inte om att 

skydda den inhemska marknaden, det handlar om att 
landa svensk mat på världens fat!

• Attitydförändring!

• Produktion och företagande

Företagens ansvar

• Villkor och regler

• offentligt ansvar

• Forskning och innovation

• Gemensamt ansvar

• Mer marknad

• Gemensamt ansvar



Nationell strategi, en ram

•Strategin en gemensam målbild

• Inom den ramen måste olika aktörer göra sina egna 
åtaganden

•Vi måste samverka bättre i kedjan



Tack för er

Uppmärksamhet!


