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Mål för projektet är att etablera klustret 
Gotland Grönt Centrum till en plattform 
för samverkan kring livsmedelsförädling 
och affärsutveckling. I förstudier har det 
konstaterats att det finns potential för att 
utveckla affärsmässig samverkan och att 
höja innovations- och förädlingsgraden 
på gotländska livsmedel. Ett verktyg 
för att få det att hända är ett utvecklat 
nätverkande mellan företag, universitet, 
forskningsinstitut och andra innova-
tionsaktörer.  

Projektet har smugit igång under sen-
våren med avstämningar i olika före-
tagsgrupperingar. Efter kick-off den 25 
september med inspirationsseminarium 
och workshop kring gällande och kom-
mande livsmedelstrender sätter projek-
tet full fart.

Behovsstyrt
De aktiviteter som genomförs inom 
projektet kommer styras av livsmed-
elsföretagen behov. Alla företag är olika 
och befinner sig i olika faser. Behov av 
rådgivning och stöd för tillväxt ser där-
med också olika ut. För en del företag 

Satsning på ökad 
livsmedelsförädling

Under hösten rullar ”Ökad livsmedelsföräd-
ling” igång, ett projekt som syftar till att främja 
tillväxt och hållbar affärsutveckling i mat- och 
livsmedelsföretag över hela Gotland. Klustret 
Gotland Grönt Centrum blir navet i den 3-åriga 

satsningen som med seminarier, rådgivning och utvecklingsaktivite-
ter ska bidra till ökad lönsamhet inom gotländsk livsmedelsförädling. 
”Samverkansplattform för tillväxt inom livsmedelsystemet på Got-
land” är det fullständiga namnet på den satsning som fått kortnamnet 
”Ökad livsmedelsförädling”. 

handlar det om produktutveckling och 
marknadsföring, andra står kanske 
inför investeringar i produktions- och 
processteknik för att öka kapaciteten.
Grundläggande för medverkan i pro-
jektet är därför att livsmedelsföretagen 
själva har en vilja att utvecklas. ”Ökad 
livsmedelsförädling” kommer att pågå 
under en treårsperiod för att kunna 
möta företagen med kunskap och nät-
verk i de faser och på de områden som 
är relevanta. 

Projektet kommer främst inriktas på 
att skapa olika mötesplatser för kompe-
tensutveckling och samarbeten mellan 
företag och andra innovationsaktörer. 
Mötesplatserna kan vara såväl fysiska 
som digitala. Seminarier för inspiration 
och ökade insikter, rådgivning (både en-
skilt och grupp för företag med liknande 
behov) samt affärsinriktade utvecklings-
satsningar är exempel på aktiviteter som 
kommer att genomföras.

Utifrån förarbetet som gjorts har tre 
fokusområden för projektets aktiviteter 
identifierats:
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Marknad: Omvärldsana-
lys, marknadsföring och 
försäljning

Produkter: Produkt- och 
förpackningsutveckling

Produktion: Kapacitets-, 
process- och teknikut-
veckling

Små och medelstora livsmedels-
företag
Målgruppen för satsningen är små 
och medelstora livsmedelsföretag som 
tillverkar, förädlar eller på annat sätt 
arbetar med förädlade livsmedel på 
Gotland. Utöver tillverkande livsmed-
elsföretag kan det till exempel handla 
om restauranger, butiker och grossister. 
Bedömningen är att det finns cirka 80 
- 100 företag på ön som har, eller kan 
ha, intresse att delta i satsningen på 
olika sätt.

Öns allra största livsmedelsföretag ingår 
inte i den primära målgruppen. I andra 
regioner med liknande satsningar har 
man dock sett många fördelar med sam-
verkan mellan små och stora företag. 
Därför blir de större livsmedelsföretagen 
viktiga partners i projektet.

Lantbruksföretag och andra primär-
producenter är inte heller målgrupp 
för den här satsningen. Indirekt, som 
potentiella framtida förädlingsföretag 
eller som leverantörer till existerande 
förädlingsföretag, kan de dock bli be-
rörda av olika utvecklingssatsningar 
och samarbetsprojekt. Observera att 

det finns andra satsningar som riktar 
sig specifikt till lantbruksföretag, vill du 
utveckla ditt företag ta kontakt så lotsar 
vi dig rätt. 

Inriktningen för ”Ökad livsmedelsför-
ädling” är väl förankrad såväl bland öns 
livsmedelsföretag som hos myndigheter 
och andra organisationer inom livsmed-
elsområdet. Projektet kan ses som en del 
av det regionala arbetet för ökad tillväxt 
och ligger i linje med ”Vision Gotland 
2025” och den regionala mat- och livs-
medelsstrategin.  

För mer information kontakta projektledarna

Susanne Welin-Berger 
tel. 070-726 28 88
susanne.welin-berger@
grontcentrum.se

Lotta Löwhagen Lundberg 
tel. 070-654 13 44 
lotta.lowhagen.lundberg@
grontcentrum.se

Projektet ”Ökad livsmedelsförädling” finansieras 
av EU:s regionalfond, det statliga näringslivspa-
ketet Hållbara Gotland samt Region Gotlands 
regionala utvecklingsmedel. Budgeten för 
3-årsperioden 2017-2019 uppgår till 7,2 miljo-
ner kronor. 

Projektet drivs av två projektledare: Susanne 
Welin-Berger, utvecklingsansvarig vid Gotland 
Grönt Centrum och Lotta Löwhagen Lundberg, 
ekonomagronom med bred bakgrund från af-
färsdrivande företag inom skog- och livsmed-
elsindustri.




