
SLUTRAPPORT:  
MER MAT – 
FLER JOBB



Denna slutrapport beskriver projektresultaten i Mer mat – fler 
jobb utifrån Livsmedelsföretagens (Li) perspektiv. Rapporten 
kommer att fokusera på valideringsprojektet, som projektletts 
av Li och inriktat sig på livsmedelsföretag med industriell 
produktion samt beskriva hur de andra projektinsatserna 
kommit Livsmedelsföretagens medlemmar till del. 
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BAKGRUND

Redan år 2016 beslutade Livsmedelsföretagens 
styrelse att anslå medel för att undersöka 
möjligheten att ansöka om projektpengar för 
kompenshöjande insatser på medlemsföretag 
för att säkra en långsiktig produktion av mat. År 
2017 antogs Sveriges första livsmedelsstrategi 
som ska öka svensk livsmedelsproduktion 
genom bland annat ökad konkurrenskraft, ökad 
export och en kompetensförsörjning som gör 
det enkelt för företagen att rekrytera. Under år 
2018 genomfördes en förstudie tillsammans med 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) med beviljade 
medel från Europeiska socialfonden (ESF). För 
denna förstudie beviljades 1,9 miljoner kronor. 
Studien visade på ett stort arbetskraftsbehov 
samt behov av kompetensutvecklingsinsatser 
för befintlig personal inom branschen. I 
december 2018 beviljades Li tillsammans 
med LRF och Arbetsförmedlingen ett treårigt 
ESF-projekt Mer mat-fler jobb som omfattande 
cirka 150 miljoner kronor (varav cirka 50 
miljoner kronor till Arbetsförmedlingen) med 
en medfinansiering om 25%. Projektet innehöll 
följande kompetenshöjande insatser; företags-/
verksamhetsanalys, kompetensutveckling genom 
kurser samt specifikt ledarskapsutbildning och 
validering. Arbetsförmedlingen skulle sedan i ett 
systerprojekt arbeta med rekryteringsinsatser för 
personer utanför arbetsmarknaden och stötta 
livsmedelsföretag och primärproduktion med 
rekrytering av personal. Projektet startade den 1 
januari 2019 och skulle pågå fram till 31 december 
2021. På grund av Covid-19 beviljades under 
pågående projekt en projektförlängning till 7 
augusti 2022.  Mer mat – fler jobb var det första 
stora projektet som Li genomförde tillsammans 
med LRF, ett viktigt samverkansarbete kring 
kompensförsörjning inom branscherna. 

PROJEKTET MER MAT -FLER JOBB 

Projektets mål för genomförandefasen var att;

• 1 000 företag ska ha genomfört en företags- 
och verksamhetsanalys.

• 2 300 individer ska ha genomgått kompetens- 
insatser. 300 av dessa ska vara ledarskaps-
utbildningar.

• 300 individer ska ha validerats på livsmedels-
företag med industriell produktion. 

• 2 000 arbetssökande ska matchats med rätt 
företag inom livsmedelskedjan.

• 10 företag ska ha genomfört innovations-
analyser.

Projektet skulle även presentera långsiktiga 
mål och arbeta med en kompetensplattform, 
transnationella insatser och intermediär. Eftersom 
Livsmedelsföretagen utifrån projektets förstudie 
bedömde att det inte fanns medlemsbehov av 
en mellanhandsfunktion via Arbetsförmedlingen 
vid rekrytering, har Li inte arbetat med målet 
intermediär. Livsmedelsföretagen har i stället 
aktivt arbetat med branschråd tillsammans med 
Arbetsförmedlingen sedan projektets början.

Till en början fick projektet endast erbjuda insatser 
till företag med under 50 anställda. Sommaren 
2021 ändrade ESF reglerna och tillät större företag 
med under 250 anställda. 

MÅL
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Livsmedelsföretag utgör Sveriges tredje största 
industrigren och är den geografiskt mest spridda 
industribranschen. Totalt finns ungefär 4 600 
företag som förädlar livsmedel i Sverige som 
tillsammans har cirka 55 000 anställda, varav drygt  
1 300 enmansföretag. Småföretagen dominerar 
och endast cirka 650 företag har fler än 10 
anställda. En stor del av alla livsmedelsföretag 
med industriell produktion ingår i en koncern som 
har över 250 anställda. 

Livsmedelsföretagen har totalt 756 medlemmar 
med 43 732 anställda, 609 av dessa har 50 eller 
färre anställda. Av de 609 medlemmarna har 
320 företag 10 eller färre anställda. Majoriteten 
av Livsmedelsföretagens medlemmar har alltså 
färre än 50 anställda och dessa representeras 
till stor del av bageri- och konditoriföretag. Drygt 
55 livsmedelsföretag med under 50 anställda 
har industriell produktion och ingår ofta i större 
koncerner.  

Många anställda inom livsmedelsförädling har 
låg formell utbildning men har arbetat länge 
inom branschen. Det gör att många arbetstagare 
saknar formella bevis och intyg för sina kunskaper, 
färdigheter och kompetenser vilket göra att 
arbetsgivaren har svårt att avgöra vilka kompetenser 
som finns på företaget. Enligt en kartläggning gjord 
av Tillväxtverket (TVV) har 18% av de anställda 
grundskola som högsta utbildningsnivå och totalt 
saknar 25% av de anställda relevant utbildning 
för de arbetsuppgifter de utför enligt samma 
kartläggning .

LIVSMEDELSINDUSTRI OCH  
LIVSMEDELSFÖRÄDLARE I SVERIGE

Projektet Mer mat – fler jobb har bidragit med 
kompetenshöjande åtgärder för livsmedelsföretag 
och dess personal. 107 personer har validerats 
på livsmedelsföretag med industriell 
produktion, ett 20-tal livsmedelsföretag 
har genomfört en företagsanalys, cirka 50 
kompetensutvecklingsinsatser har utförts och 22 
livsmedelsförädlare har påbörjat eller avslutat en 
innovationsanalys. Arbetsförmedlingen har stöttat 
livsmedelsföretag med rekryteringsinsatser och 
utbildat arbetslösa personer inom ramen för den 
så kallade rekryteringsutbildningen för styck och 
slakt. Arbetsförmedlingen kommer att presentera 
mer detaljerade resultat i separat rapport.

Projektet har belyst behovet av ett fungerande 
kompetensförsörjningssystem för att behålla 
och stärka konkurrenskraften inom svensk 
livsmedelsförädling. Ökad digitalisering, 
robotisering och automatisering kommer kräva 
både en högre och mer specialiserad kompetens 
hos personal inom livsmedelsindustrin. Utöver 
det har projektet visat på konkreta exempel för 
att uppnå målen i livsmedelsstrategin genom 
kompetenshöjande verktyg. Insatserna som 
projektet erbjudit företag inom livsmedelsindustrin 
behöver intensifieras och fler företag behöver göra 
fler och större kompetenshöjande insatser för 
befintlig personal. Det har varit framgångsrikt att 
Li haft ett eget projektansvar för valideringsdelen 
eftersom organisationen har en djupare förståelse 
för sina medlemmars förutsättningar och behov. 
Det finns också ett större förtroende mellan Li 
och dess medlemsföretag jämfört med om LRF 
skulle projektlett validering, vilket underlättat 
rekrytering och kontakten med valideringsföretag. 
Livsmedelsföretagens medlemsföretag 
har efter validering intresserat sig mest för 
ledarskapsutbildningar och innovationsanalyser. 

SAMMANFATTNING
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107 individer genomförde branschvalidering 
på åtta olika livsmedelsindustriella företag. 
Valideringsprojektet gav livsmedelsföretag med 
industriell produktion möjlighet att prova på 
branschvalideringsmodellen Industriteknik BAS 
som aldrig använts inom livsmedelsindustrin 
under pågående produktion. Majoriteten av de 
livsmedelsföretag som validerade sin personal 
var nöjda med valideringsmodellen som gav en 
kartläggning av kompetensen inom produktionen. 
71 av de 107 personerna som genomförde 
validering gick vidare med digitala kurser för att 
höja kompetensen.

SAMMANFATTNING

VALIDERING/ 
KOMPETENSSÄKRING

Valideringsprojektet syftade till att låta 
livsmedelsföretag med industriell produktion testa 
validering och tillhörande kompetenshöjande 
insatser. Därigenom skulle livsmedelsföretag få 
erfarenhet av modellen och därmed ge möjlighet 
till utveckling och anpassning av densamma. 
Genom valideringen fanns självklart även målet 
att synliggöra kunskaper och kompetenser 
hos anställda inom livsmedelsindustrin och 
skulle ge arbetsgivare effektivt verktyg att 
kompetensutveckla sin personal inom områden 
med bristande kunskap, färdighet och kompetens. 
Projektet skulle även visa på best practice 
exempel för en valideringsprocess som fungerar 
i livsmedelsindustrin under pågående produktion.

Projektet använde sig av den branschgemensamma 
valideringsmodellen Industriteknik BAS, vilken 
ansågs bättre passa livsmedelsindustrin och 
skulle täcka relevanta kompetensområden som 
krävs för att arbeta inom livsmedelsindustrin. 
Valideringsmodellen skulle testa, synliggöra 
och kompetenssäkra personal i industriell 
livsmedelsproduktion. Eftersom validering aldrig 
tidigare hade testats på livsmedelsföretag med 
industriell produktion i större skala fanns det 
ingen data över hur kunskapsnivåerna såg ut 

BAKGRUND

bland produktionspersonalen. Valideringen var 
kostnadsfri för livsmedelsföretag och krävde endast 
att företagen bidrog med sin tid. Omvalideringen var 
dock avgiftsbelagd och kostade en mindre summa, 
800 kronor per individ. Valideringsmodellen 
Industriteknik BAS har tagits fram gemensamt 
av företag inom hela industrin således även 
livsmedelsföretag. Livsmedelsföretagen och 
Livsmedelsarbetareförbundet äger, tillsammans 
med övriga parter och några branschförbund 
denna valideringsmodell samt Underhåll BAS och 
Automation BAS. Ägarkonstellationen har namnet 
Svensk industrivalidering (SIV) och modellerna är 
godkända av Yrkeshögskolan som ansvarar för 
svensk validering.

Valideringsmodellernas kvalifikationer är framtagna 
specifikt för operatörer i industriell produktion. Ett 
krav för att kunna tillgodogöra sig Industriteknik BAS 
är således att företaget har industriell produktion. 
ESF projekt riktar sig ofta till företag med färre än 
50 anställda vilket även Mer mat -fler jobb gjorde 
till en början, det utesluter många företag då 
mindre livsmedelsföretag fortfarande har manuell, 
icke industriell, produktion. 



Valideringen ska leda till ett kompetensbevis eller 
branschbevis som är ett intyg på att individen 
uppfyller den lägsta kompetensnivå som krävs för 
arbete inom industrin. Ett kompetensbevis fungerar 
på samtliga företag inom industrin vars parter äger 
Svensk industrivalidering. Även om individen inte 
klarar alla kompetensområden i valideringen får 
denna ett intyg på varje godkänt område. 

Genomförandet av valideringsprocessen utfördes 
av ett testcenter som upphandlats via projektets 
leverantör Skärteknikcentrum (SKTC). SKTC är 
även SIV:s driftsorganisation. Testcentret bistod 
med både testledare och kompetenscoach. 
Valideringsprocessen kan beskrivas med fem olika 
steg:  

1. Företaget träffar en kompetenscoach som 
går igenom verksamhetens kompetens 
och produktionsflöde. Kompetenscoachen 
presenterar utifrån detta en kompetensstrategi 
och bokar in datum för validering av anställda. 

2. Genomförande av validering och genomgång 
av resultat med testledare. Företaget beslutar 
om de vill gå vidare med digitala kurser för de 
medarbetare som behöver kompetenshöjande 
åtgärder. 

3. Kompetensintyg eller kompetensbevis delas ut 
till personer som genomfört validering.

4. Digitala kurser sätts in om företaget beslutar 
sig för det. Dessa var kostnadsfria i projektet. 

5. Omvalidering när individerna är klara med de 
digitala kurserna. 
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Validering av yrkeskompetens handlar om att 
bedöma och intyga en persons kunskaper och 
färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på 
kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. 
Validering är således ett sätt att synliggöra 
kunskaper, färdigheter och kompetenser som 
individer besitter. Samtidigt ges underlagför 
att kunna kompetensutveckla där det finns 
kunskapsluckor. Validering är en bra metod för 
personer som saknar högre formell utbildning men 
har arbetat länge inom en bransch och aldrig fått 
sina kunskaper bekräftade. Många arbetstagare 
saknar formella bevis och intyg för sina kunskaper, 
färdigheter och kompetenser och arbetsgivaren 
har därmed svårt att avgöra vilka kompetenser som 
finns på företaget. Livsmedelsindustrin utbildar 
också i stor utsträckning sin personal från grunden, 
vilket innebär att arbetstagarna bygger upp sin 
kompetens på företaget. Utifrån denna strukturella 
utmaning är behovet av validering stort.

I projektet användes Svensk industrivaliderings 
modell Industriteknik BAS vars kvalifikation 
innehåller följande tio kompetensområden: 

1. Hälsa, miljö och säkerhet (arbetsmiljö)

2. IT och automation

3. Kvalitet

4. Matematik

5. Mätteknik

6. Produktionsteknik – ekonomi

7. Ritningsläsning/ flödesteknik

8. Språk – engelska

9. Språk – svenska

10. Underhåll

VAD INNEBÄR BRANSCHVALIDERING?
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107 valideringar genomfördes på åtta livsmedels-
företag med industriell produktion. Projektmålet var 
ursprungligen 120–300 valideringar som efterhand 
reviderades ner på grund av flera externa faktorer 
såsom Covid-19 och tidsbrist hos företagen. Av de 
107 personer som genomförde valideringen gick 71 
personer vidare med digitala kurser för att höja sin 
kompetens. 10 personer fick godkänt efter första 
valideringstestet och fick sitt branschbevis direkt. 

Projektet kunde identifiera best practice exempel 
för en valideringsprocess i livsmedelsindustrin. 
Resultaten har visat att validering som modell 
fungerar bra under pågående produktion men 
att valideringsmodellernas ämnesområden kan 
behöva anpassas även till livsmedelsindustrins 
förutsättningar. Samtliga industrigrenar har nu fått 
erfarenhet av Industriteknik BAS vilket kommer 
kunna göra kommande revidering kvalitetssäkrad. 
Det behövs också mer handledning, planering, 
stöttning och vägledning genom validerings-
processen för att livsmedelsföretag ska ta sig 
igenom alla steg. Jämförande statistik med 
övriga industrigrenar kommer kunna användas 
för att utveckla processerna vidare. Företagen 
behöver också visa engagemang och ha tid för 
valideringsinsatsen för att valideringsprocessen 
ska ge ett bra resultat. 
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RESULTAT  

I livsmedelsindustrin arbetar fler utlandsfödda än 
i många andra branscher, 26 % av alla anställda 
är födda utanför Sverige vilket är en högre siffra 
än övriga näringslivet (19%) enligt statistik från 
SCB. Livsmedelsindustrin är ett bra exempel på 
en arbetsgivare som erbjuder arbete till personer 
utan formell utbildning. På grund av nivån på 
yrkessvenska, som krävs för att göra Industriteknik 
BAS räcker det inte med att kurser på Svenska 
för invandrare (SFI) för att klara svenska språket i 
valideringen. Valideringsprojektet har visat att flera 
utlandsfödda inte fått resultat som speglat deras 
kunskaper eftersom språket varit ett hinder, vilket 
även testcentret noterar i sina slutrapporter. Detta 
kan lösas genom att säkerställa att de som saknar 
tillräckliga kunskaper i svenska inte valideras eller 
att valideringsmodellerna översätts till fler språk. 
Ett annat förslag är att utesluta svenska som 
ämnesområde om individen gör validering på ett 
annat språk.  

SPRÅKETS INVERKAN PÅ VALIDERINGSRESULTAT

Resultaten visar att livsmedelsindustrin har goda 
kunskaper inom kvalitet, engelska, svenska, 
matematik och underhåll. Projektet visar låga 
kunskaper inom hälsa, miljö och säkerhet trots 
att många livsmedelsföretag årligen håller 
arbetsmiljökurser. De områdena med lägst kunskap 
var ritningsläsning och mätteknik, anledningen till 
detta var att de företag som testade validering 
inte använde dessa områden i sin industriella 
livsmedelsproduktion.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Kv
al
it
et

En
ge
ls
ka

Sv
en
sk
a

Ma
te
ma
ti
k

Un
de
rh
ål
l

IT
&A
ut
om
at
io
n

Pr
od
uk
ti
on
st
ek
ni
k/
Ek
on
om
i

Hä
ls
a,
 m
il
jö
 &
 S
äk
er
he
t

Mä
tt
ek
ni
k

Ri
tn
in
gs
lä
sn
in
g

Resultat per ämnesområde



SLUTRAPPORT SIDA  — 17SIDA  — 16

De validerade personerna täcker den 
åldersfördelning som representeras av 
livsmedelsindustrin. Det finns tydliga skillnader 
i valideringsresultaten som indikerar att 
åldersgruppen 41–54 år har större kunskapsnivåer. 
Det kan bero på att deras långa erfarenhet inom 
branschen men även att de troligtvis ofta är förmän, 
gruppledare eller chefer. En annan sak som sticker 
ut är den höga kunskapen i svenska, engelska och 
kvalitet som den lägsta åldersgruppen påvisat.

ÅLDERSFÖRDELNING

Livsmedelsindustrin sysselsätter fler män än 
kvinnor, 65 % män och 35 % kvinnor arbetar inom 
produktionen i livsmedelsindustrin. Projektet 
validerade cirka 21 % kvinnor, vilket är en lägre 
siffra än det nationella snittet. Det beror delvis på 
att projektet hade få valideringsföretag, endast 
åtta företag, och att dessa företag hade betydligt 
fler män som anställda samt att vissa av företagen 
endast hade manliga medarbetare i produktionen. 
Kvinnor hade generellt lägre kunskaper än män 
men presterade högre i ämnesområdet kvalitet. 
Eftersom det var få kvinnor som genomförde 
valideringstesten i relation till män är resultaten 
inte helt representativa för kvinnors generella 
kunskapsnivåer.

KÖN

JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 

Alla ESF projekt måste arbeta med horisontella 
principer vilket innebär att hänsyn tas till 
jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering 
och ekologisk hållbar utveckling. Projektet har 
valt att fokusera extra på jämställdhet i sitt 
projektarbete. Den upphandlade leverantören 
Skärteknikcentrum säkerställde att detta 
uppnåddes i valideringsprocessen. Testcentret 
som utförde valideringsprocessen stöttade bland 
annat företagen att tänka på de horisontella 
principerna när de valde ut produktionspersonal 
som skulle valideras. Testcentret hade utbildade och 
ackrediterade kompetenscoacher och testledare i 
de horisontella principerna. Genom att testcentret 
i arbetet med valideringsföretagen följer sina 
instruktioner om att beakta jämställdhet uppfylls 
jämställdhets¬perspektivet. I ett reviderat material 
som användes i valideringens metodik fanns även 
en särskild påminnelse till kompetenscoachen att 
i samband med det första coachingssamtalets 
särskilt lyfta jämställdhet kopplat till strategisk 
kompetensförsörjning. Detta gjordes genom en 
”kom-ihåg-ruta”, eftersom det handlar om att 
påminna coachen om den instruktion/utbildning 
hen har fått. 
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Resultaten från projektet visar att 26 % av de 
validerade personerna var utlandsfödda. Siffrorna 
är därför jämförbara med hur det ser ut generellt 
inom livsmedelsindustrin, där 26 % av de 
anställda är utlandsfödda. Vad som är intressant 
att notera från resultaten är att utlandsfödda hade 
bättre kunskaper i de generellt svåraste ämnena 
för de deltagande företagen, mätteknik och 
ritningsläsning.

UTLANDSFÖDDA
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Det operativa arbetet för validering påbörjades i 
februari 2020, månaden efter infördes restriktioner 
till följd av Covid-19. Flera livsmedelsföretag stängde 
sina anläggningar för externa besökare vilket 
innebar att testledaren som utför valideringstestet 
inte kunde åka ut till anläggningarna. Covid-19 ledde 
till högre sjukskrivningstal, korttidspermitteringar 
men också att vissa företag ökade sin produktion och 
blev överbelastade med arbete. Konsekvenserna 
blev att företagen avvaktade eller tackade nej till 
validering eftersom varken tid eller personal fanns 
tillgänglig.

COVID-19 OCH DESS PÅVERKAN PÅ VALIDERING

Testcenter sammanställde, när varje livsmedels-
företag avslutat valideringsprocessen, en 
slut-rapport. I dessa drogs slutsatser om 
kunskapsnivåerna på företaget i relation till 
övrig industri. Majoriteten av resultaten från de 
olika livsmedelsindustriella företagen visar att 
kunskapsnivåerna inom livsmedelsindustrin ligger 
i linje med övrig industri. De ämnesområden 
som drog ned resultaten var mätteknik och 
ritningsläsning, genom att bortse från dessa 
kompetensområden som inte användes på 
de åtta validerade företagen är resultaten och 
kunskapsnivåerna goda. Testcentret drog också 
slutsatsen att orsaken till låga poäng i valideringen 
på vissa företag berodde på svaga kunskaper i 
svenska. Testcenter pekar på att språkbristerna 
gör att resultaten inte återspeglar de faktiska 
kunskapsnivåerna hos individerna. 

KOMPETENSEN I LIVSMEDELSINDUSTRI I NIVÅ  
MED ÖVRIG INDUSTRI 

Åtta livsmedelsföretag med industriell produktion 
testade valideringsmodellen Industriteknik 
BAS. Företagen producerade bland annat 
dryck, glass, sylt, färdigmat, fiskprodukter, kaffe, 
livsmedelstillsatser. 

DELBRANSCHER SOM TESTADE VALIDERING



SLUTRAPPORT SIDA  — 21SIDA  — 20

Valideringsprocessen har genomgående 
fungerat väl. Testcentret hade tidigare 
utfört valideringsmodellen Industriteknik 
BAS på flera andra branscher inom 
industrin. De livsmedelsföretag som deltog i 
valideringsprocessen uppfattade testcentret 
som tydliga och professionella. Företagen tyckte 
att valideringarna var smidiga och effektiva att 
genomföra under pågående produktion. 

Redan i riskbedömningen i projektansökan 
identifierade Livsmedelsföretagen att det 
skulle bli svårt att rekrytera företag med under 
50 anställda till validering. En av de stora 
utmaningarna visade sig sedan vara att rekrytera 
företag till validering, dels på grund av att det 
är en så pass okänd kompetensåtgärd inom 
livsmedelsindustrin, dels för att företagen inte 
kunde avsätta tid för kompetensåtgärder. Sexton 
livsmedelsföretag gick med i valideringsprocessen 
men endast åtta av dessa valde att fullfölja 
valideringsprocessen. Därmed avbröt hälften 
av de medverkande livsmedelsföretagen sin 
medverkan i valideringsprojektet. Anledningarna 
till att företagen avbröt sin medverkan var; tidsbrist, 
andra förväntningar på projektets innehåll, att 
Industriteknik BAS inte matchade företagets 
kompetensbehov, omorganisation, flytt samt att 
personalen motsatt sig validering. 

Valideringsprocessen visade också att ledtiderna 
var långa. Från det att företagen tackat ja till dess 
att valideringen utförs tar lång tid. Ledtiderna var 
ibland tre till fem månader från det att företaget 
gick med i projektet till dess att valideringen 
genomfördes. Utöver det var det svårt för företagen 
att komma igång med kurserna, trots att de fått 
handlingsplaner och hjälp av testcenter.   

Av de åtta företagen som validerades gick sex 
företag vidare med kompetenshöjande kurser 
till sin personal. Ett företag omvaliderade sina 
medarbetare inom ramen för projektet och 

fullföljde därmed hela valideringsprocessen. 
Projektet kunde inte tvinga företagen att välja att 
gå vidare med kurser till sina anställda för att de 
skulle fylla kompetensgapen. Anledningen var att 
då det redan var svårt att få med företag i projektet 
ansågs ett krav på att genomföra kurserna 
som ett hinder för att få med projektdeltagare. 
Däremot bestämde projektet att företag som 
ville gå vidare med kurser skulle svara på ett 
epostmeddelande, där de intygar att de ska 
genomföra kurserna inom två månader. Detta för 
att projektet inte skulle stå med kostnader som 
inte täcktes av deltagarintäkter. För att företagen 
ska ta sig igenom hela valideringsprocessen 
behövs mer stöttning och handledning. Även om 
det är bra att företagen via valideringen får en 
kartläggning över kompetensen, behöver också 
företaget se till att kompetensluckor åtgärdas 
via kompetensutvecklingskurser. Denna del av 
valideringsprocessen har varit en utmaning på så 
sätt att vissa valideringsföretag inte uppmuntrat 
personalen till att gå in och öva på de digitala 
kurserna. Det är först när de digitala kurserna är 
klara som personen kan omvalideras och på så sätt 
avsluta alla steg i valideringsprocessen. En coach 
eller handledare skulle kunna stötta företagen så 
att all personal tog sig igenom processen och fick 
ett branschbevis på sin kunskap. 

I de fall valideringsprocessen fungerade optimalt var 
företagen engagerade, avsatte tid för valideringen 
och såg till att personalen hade möjlighet att 
genomföra de digitala kurserna. Företagen såg 
sedan till att boka in en tid för omvalidering för att 
de anställda skulle få sitt branschbevis.

BEST PRACTICE EXEMPEL

VALIDERINGS- 
PROCESSEN  
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ANLEDNINGAR TILL ATT LIVSMEDELSFÖRETAG 
VILL VALIDERAS

Det fanns flera olika anledningar till att 
livsmedelsföretag med industriell produktion ville 
kompetensutveckla sin produktionspersonal. Den 
vanligaste orsaken till att företagen gick med i 
projektet var att de ville kartlägga hur kompetensen 
såg ut på företaget. Andra orsaker var att de hade 
behov av att kompetensutveckla sin personal, se 
över sin kompetensstrategi, höja självförtroendet 
bland personal med låg utbildningsnivå genom 
ett intyg eller branschbevis och att insatsen var 
kostnadsfri.

Totalt anmälde sig 16 företag till validerings-
projektet men vissa av dessa företag avbröt 
valideringsprocessen av olika anledningar. De 
vanligaste orsakerna till att de avbröt validerings-
processen var ombyggnation, omorganisation, 
höga sjukskrivningstal och hög arbetsbelastning 
vilket ledde till att det inte fanns tid att genomföra 
valideringsprocessen.

ANLEDNINGAR TILL ATT LIVSMEDELSFÖRETAG  
TACKADE NEJ TILL VALIDERING

När det gäller orsakerna till att livsmedelsföretag 
med industriell produktion tackade nej till 
validering berodde det främst på att de tillhörde 
en för stor koncern med över 250 anställda, 
okunskap om branschvalidering, svårigheter att 
se nyttan med validering, att de saknade industriell 
produktion, tidsbrist (korttidspermitteringar, 
höga sjukskrivningstal och hög arbetsbelastning 
till följd av Covid-19), att det saknades 
översättningsprogram för validering eller att det 
inte fanns en demoversion som företagen kunde 
testa innan de tackade ja. Flera företag efterfrågade 
en demoversion som de själva kunde testa för att 
se om validering passade deras verksamhet rent 
språkmässigt och innehållsmässigt. En annan 
orsak var att företagen tackade nej till validering var 

att det blev ett för stort ekonomiskt bortfall att ta 
personal från produktionen, företagen hade gärna 
sett en ekonomisk kompensation för att genomföra 
validering utöver att det var kostnadsfritt. Denna 
problematik kan lösas om fler livsmedelsföretag 
ser nyttan med validering och att det blir mer känt 
inom branschen. I en uppstartsfas kan ekonomisk 
kompensation vara en lösning för att sedan fasas 
ut när valideringsmodellen blir välkänd inom 
livsmedelsindustrin. 

Projektet upphandlade Skärteknikcentrum Sverige 
(SKTC) som leverantör av valideringsmodellen 
Industriteknik BAS då företaget är det enda som 
kan erbjuda denna tjänst. SKTC upphandlade i 
sin tur testcenter som utförde valideringarna på 
företagen. Leverantören ville att all kontakt mellan 
projektet och testcenter skulle gå via SKTC. Därför 
skickades all information om valideringsföretagen 
till SKTC och sedan vidare till testcenter. I 
projektets fall användes endast Yrkesakademin 
som testcenter. Skärteknikcentrum upprättade 
en flödesanalys och i denna bestämdes att de 
skulle leverera slutrapporter för varje slutfört 
valideringsföretag. I slutrapporterna presenterades 
slutsatser och relevanta observationer under 
valideringsprocessen.

SAMARBETET MED LEVERANTÖRER AV  
INDUSTRITEKNIK BAS

I samband med valideringsprojektet presenterade 
Kött- och Charkföretagen i januari 2021 en 
rapport med åtgärder för att stärka kompetensen 
inom delbranschen. En av åtgärderna som 
presenterades i rapporten var validering. Projektet 
riktade därför in sig på rekrytering av kött- och 
charkföretag med industriell produktion. Detta var 
en framgång eftersom flera kött- och charkföretag 
var engagerade och väl införstådda med att 
kompetensförsörjning är avgörande för branschens 
överlevnad. Främst var det företag med över 50 
anställda som visade intresse vilket var positivt 
men eftersom ESF inte godkände företag med 
upp till 250 anställda förrän sommaren 2021 var 
det för sent för dessa företag att gå med i projektet 
och validera sina anställda. Bland annat skulle 
vissa av företagen flytta till nya lokaler och andra 
hade extra mycket att göra under hösten. Dessa 
företag hade hellre önskat mer tid för att planera in 
valideringsprocessen.  

STORT INTRESSE OCH ENGAGEMANG  
FRÅN KÖTT- OCH CHARKFÖRETAGEN

SVÅRIGHETER MED VALIDERINGSPROCESSEN

Redan i riskbedömningen i projektansökan 
hade problemet att endast vända sig till företag 
med under 50 anställda uppmärksammats. 
Valideringsprojektet hade från starten svårt att 
rekrytera företag på grund av att få små företag 
är industriella samt koncernstrukturen inom 
livsmedelsindustrin. Därför bad projektet ESF 
om att få erbjuda validering till företag med 
under 250 anställda. När målet om 120–300 
valideringar fastställdes i projektansökan fanns 
ingen vetskap om att Covid-19 skulle bryta ut och 
leda till restriktioner i samhället. Gränsen på högst 
50 anställda för deltagande företag försvårade 
möjligheterna att rekrytera företag till validering. 
Det var först sommaren 2021, när det endast var 
några månader kvar av projektet, som företag med 
under 250 anställda kunde vara med i projektet. 
Då var det tyvärr svårt för många av de större 
intresserade företagen att planera in valideringen. 

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
AV VALIDERING

Eftersom validering varit ett relativt okänt begrepp 
bland livsmedelsföretagen har mycket tid lagts 
på att enkelt förklara vad validering är. Projektet 
valde efter en tid att döpa om validering till 
kompetenssäkring, då det visade sig vara lättare 
för livsmedelsföretag att relatera till insatsen. 

Projektet har flera gånger ändrat marknadsföringen 
av validering och har förutom att byta namnet 
till kompetenssäkring ändrat texterna ett flertal 
gånger. Utöver det har projektet marknadsförts 
i Livsmedelsföretagens branschträffar och 
delbranschträffar, Livsmedelsföretagens interna 
och externa kanaler, projektet Matlust, Krinova, 
sociala medier, projektets hemsida, riktade utskick 
till livsmedelsföretag med industriell produktion. 

Covid-19 försvårade marknadsföringen av 
validering eftersom alla fysiska mässor och möten 
ställdes in eller blev digitala. Det var svårare 
med personliga möten på digitala mässor och 
på så sätt en utmaning att sälja in validering till 
livsmedelsföretag. Företagen som projektet var 
i kontakt med upplevde marknadsföringen av 
validering på Svensk industrivaliderings hemsida 
som komplicerad och svår att förstå textmässigt. 
De saknade en koppling till livsmedelsindustrin för 
att kunna relatera till valideringsmodellen.
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LÄRDOMAR

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna i 
valideringsprojektet. 

• Det finns ett behov av att utveckla nya 
valideringsmodeller som bättre matchar 
livsmedelsindustrins kompetensbehov. Ett 
exempel på sådan är Processteknik- Livsmedel 
som är en specialinriktad valideringsmodell 
som färdigställs under 2022. 

• Projektet har fått genomgripande positiv 
respons från livsmedelsindustriella företag 
som genomfört validering. Reaktionerna är att 
det är ett bra verktyg för kompetensutveckling 
under pågående produktion.

• Valideringsresultaten visar att personer i 
åldersspannet 41–54 år har högre kompetens 
i ämnesområdena i Industriteknik BAS jämfört 
med andra åldersgrupper. 

• Livsmedelsföretag med industriell produktion 
har generellt svårt att se nyttan med validering. 
Validering som koncept är fortfarande ett 
relativt okänt kompetenshöjande verktyg, som 
behöver synliggöras inom livsmedelsindustrin. 
Generellt hade livsmedelsföretag ingen 
kunskap om validering när projektet påbörjades, 
det var därför svårare att sälja in konceptet till 
företagen. 

• Valideringsföretagen har haft svårigheter att 
ta sig igenom hela valideringsprocessen. För 
att lösa det skulle en coach eller handledare 
behövas för att hjälpa företagen att få personal 
att ta sig igenom hela valideringsprocessen 
inklusive eventuella utbildningsinsatser och 
omvalidering. 

• Brister i svenska språket är ett hinder för 
genomförandet av validering och kan leda 
till felaktiga valideringsresultat. Flera företag 

tackade nej till validering på grund av att 
valideringsmodellen inte fanns på fler språk eller 
att det fanns tillgång till översättningsprogram. 
Kommande revidering får avgöra hur viktigt 
kunskaper i svenska ska vara i kvalifikationen. 

• Projektet har också givit bra underlag för 
kommande revidering av Industriteknik BAS så 
att modellen kan bli ett ännu bättre verktyg för 
livsmedelsföretag. Ämnesområdena mätteknik 
och ritningsläsning behöver noga övervägas. 

• Demoversion för valideringsmodeller behöver 
vara lättillgängliga så att företag kan testa hur 
validering är uppbyggd. 

• Större och medelstora företag är bättre 
lämpade för validering eftersom de har en 
tillräckligt stor industri för att medarbetarna ska 
dra nytta av och förstå valideringen. Kommande 
projekt bör därför inkludera även medelstora 
och större företag om Livsmedelsstrategins 
mål ska kunna nås.

• Tid är avgörande för att livsmedelsföretag 
ska kunna genomföra valideringen. Dels 
tidsplanering för att genomföra hela 
valideringsprocessen, dels för att kunna 
planera in själva testet i valideringen vid 
planerade produktionsstopp eller andra 
utbildningstillfällen.  
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Nedan presenteras förslag på hur Livsmedels-
företagen kan arbeta vidare med projektets 
resultat. 

• Större kommunikationssatsningar. Mer 
kommunikation om validering och dess fördelar 
till medlemsföretag inom Livsmedelsföretagen. 
Svensk industrivaliderings hemsida 
behöver bättre målgruppsanpassas till 
livsmedelsindustrin för att livsmedelsföretag 
ska kunna identifiera sig med validering. 

• Förtydliga nyttan med validering. 
Livsmedelsföretag med industriell produktion 
behöver bättre förstå nyttan och vinsten 
med validering. Genom bättre och tydligare 
förklaringar kring ”what´s in it for me” kan fler 
livsmedelsföretag intressera sig för validering. 

• Svenskans betydelse för validering. Svenskans 
betydelse för kvalifikationer i branschvalidering 
bör övervägas. Livsmedelsföretagen bör 
också se över hur språkverktyg kan användas 
i validering framöver för att fler ska inom 
livsmedelsindustrin ska kunna valideras.

• Ersättning till företag som validerar. En 
ekonomisk ersättning bör utgå till företag 
som validerar sin personal eftersom många 
livsmedelsföretag avstår från validering på 
grund av produktionsbortfall när personal tas ur 
produktion. Denna ersättning kan sedan fasas 
ut när validering blir ett mer välkänt verktyg 
inom livsmedelsindustrin.

• Branschvalidering som rekryteringsverktyg. 
Inom vissa större industriföretag används 
Industriteknik BAS som anställningsprov 
vid rekrytering. För individer som saknar 
gymnasiekompetens säkerställer kunskaperna 

i branschvalidering att personerna har rätt 
grundkompetens för att arbeta inom industrin. 
För att livsmedelsindustrin bättre ska se 
affärsnyttan med validering kan verktyget 
marknadsföras som ett rekryteringsverktyg för 
att säkerställa grundkompetens och på så sätt 
minska upplärningstiden för nyanställda.  

• Livsmedelsinriktade valideringsmodeller. 
Livsmedelsinriktade valideringsmodeller 
behövs som är anpassade t i l l 
livsmedelsföretagens förutsättningar. En ny 
modell är på väg att bli klar – Processteknik 
Livsmedel. Samtidigt fyller Industriteknik BAS 
en viktig funktion eftersom den ska fungera 
för hela industrin så att ökad rörlighet och 
anställningsbarhet mellan branscher ska 
fungera. För att Industriteknik BAS bättre 
ska anpassas till livsmedelsindustrin bör 
ritningsläsning och mätteknik ses över, 
utifrån resultaten och kommentarer från 
livsmedelsföretag som testade validering. Ett 
alternativt kan vara att sänka nivån för godkänt, 
revidera ämnesområdena eller komplettera 
dessa. 

• Demoversion för valideringsmodeller. Att inom 
Svensk industrivalidering verka för att utveckla 
en demoversion av valideringsmodellerna. På 
så sätt kan företagen själva testa uppbyggnaden 
av valideringsmodellen och förstå att validering 
är ett enkelt verktyg för att höja kompetensen 
hos personalen under pågående produktion.  

• Mer coachning/handledning vid validering. 
Under projektet fick valideringsföretagen 
möjlighet att träffa en kompetenscoach som 
hjälpte företaget med en kompetensstrategi, 
vilket var uppskattat av företagen. Vidare bör 
möjligheterna undersökas för en coach eller 
handledare som finns med företagen genom 

hela valideringsprocessen, på så sätt är det 
lättare för företagen att ta sig igenom alla 
valideringssteg. 

• Inkludera större företag vid nya 
projektansökningar. Nya projektansökningar 
bör omfatta livsmedelsföretag med upp 
till 250 anställda vilket är maxantalet 
enligt de SME-regler som EU fastställt. 
Givet den koncernstruktur som finns inom 
livsmedelsindustrin skulle projekt som tillåter 
upp till 250 anställda kunna rikta sig till fler 
livsmedelsföretag.    

• Lyfta livsmedelsindustrin som en mångfald 
och integrationsbransch. Livsmedelsföretag 
sysselsätter 26 % utlandsfödda, vilket är 
fler än övrigt näringsliv där siffran ligger 
på 19 %, och fyller en viktig funktion för 
integrationsarbetet. Genom att ta fram och driva 
branschvalideringsmodeller som kan användas 
både inom Arbetsförmedlingen, Komvux och 
befintlig personal tar branschen ett stort ansvar 
för integrationsarbetet. Livsmedelsföretagens 
mångfald och integrationsarbete bör lyftas 
som ett föredöme i samtal med beslutsfattare 
och myndigheter. På så sätt kan branschen 
lättare få tillgång till extra resurser och insatser 
för att förbättra kompetensförsörjningen inom 
livsmedelsindustrin. 

REKOMMENDATIONER TILL LIVSMEDELSFÖRETAGEN
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FÖRETAGSANALYS

Ett 20-tal livsmedelsföretag genomförde en 
företagsanalys som gav företagen en handlingsplan 
som identifierade kompetensbehov och gav 
förslag på hur företaget skulle öka lönsamheten. 
Företagsanalysen var avgiftsbelagd men med 
kraftig rabatt för medlemmar i Livsmedelsföretagen 
och LRF.

SAMMANFATTNING

Syftet med företagsanalysprojektet var att hjälpa 
livsmedelsföretag att få bättre överblick över 
sitt företag. Företagsanalysen ska visa vilka 
möjligheter företaget har att utveckla sitt företag, 
öka produktionen och förbättra lönsamheten. 
Utöver det svarar företagsanalysen på vilka hinder 
som finns för att företaget ska nå sina mål och om 
företagets personal behöver kompetensutvecklas 
inom något område eller om det finns behov av att 
rekrytera personal. 

BAKGRUND

En företagsanalys är ett verktyg för att få bättre 
översikt över företagets ekonomiska förutsättningar 
och kompetensbehov. En affärsrådgivare går 
igenom företagets ekonomi och kompetens och 
skapar en handlingsplan för att stärka företagets 
konkurrenskraft. Tanken är att företagen först ska 
genomföra en företagsanalys som identifierar 
kompetensbehov, sedan ska projektet upphandla 
och erbjuda dessa kompetensutvecklingskurser 
till företaget.

Om företaget har fler än fem anställda får 
företagsledaren ett dokument att fylla i inför första 
träffen med affärsrådgivaren. Har företaget under 
fem anställda hjälper affärsrådgivaren företagaren 
att fylla i uppgifterna. 

OM FÖRETAGSANALYS
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företag riskerade konkurs. Först genomfördes 
en förstudie som syftade till att mäta intresset 
för företagsanalysen bland företagen. Projektet 
ringde upp ett 20-tal företag och hälften av 
dessa visade sig positiva till företagsanalysen. 
Därför anställdes en telemarketingperson som 
ringde upp alla bageri- och konditoriföretag 
som var medlemmar hos Livsmedelsföretagen 
och sålde in företagsanalysen. Förutom det 
marknadsfördes företagsanalysen i Sveriges 
Bagare och Konditorers (SBK) regionala och lokala 
föreningar. SBK marknadsförde också projektet 
på sin hemsida, i sociala medier och i sin tidning 
BRÖD. Trots kontakt med ca 300 bageri- och 
konditoriföretag var intresset svalt och endast ett 
10-tal företag tackade ja till erbjudandet, dels för 
att företagen har små ekonomiska marginaler dels 
för att Almi erbjöd kostnadsfri företagsrådgivning. 

I slutskedet av projektet, vintern 2021, lämnade 
SBK in en projektansökan för projektmedel till 
företagsanalyser och kompetensutvecklingskurser. 
Detta efter att de identifierat ett behov av detta bland 
sina medlemsföretag som haft stora ekonomiska 
utmaningar under Covid-19. Att fler bageri- och 
konditoriföretag visade intresse för företagsanalys 
när SBK kontaktade dem kan bero på att det måste 
vara rätt avsändare för att företagen ska intressera 
sig. Med andra ord är företagen mer benägna att 
tacka ja om SBK ställer frågan än om projektet 
eller Livsmedelsföretagen försöker sälja in ett 
erbjudande. 

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna i 
företagsanalysprojektet. 

• Företagsanalys lämpar sig bäst till mindre 
livsmedelsföretag och främst de med manuell 
produktion. Större livsmedelsföretag med över 
tio anställda och industriell produktion har litet 
eller inget behov av en företagsanalys. 

• Mindre livsmedelsföretag behöver mer 
stöttning i företagsanalyserna. I projektet fick 
företagaren skriva i alla uppgifter om denna 
hade fler än fem anställda. Det innebar att de 
mindre företagen med under fem anställda fick 
mer hjälp av en affärsrådgivare än de större. 

• Avsändaren är viktig. Bageri- och 
konditoriföretag behöver känna sig bekväma 
med aktören som säljer in företagsanalysen. 

• Det finns kostnadsfria alternativ på marknaden 
som bagare och konditorer kan använda sig av 
för att få bättre översikt över sin ekonomi och 
bli mer lönsamma.

LÄRDOMAR

REKOMMENDATIONER TILL LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Nedan presenteras förslag på hur 
Livsmedelsföretagen kan arbeta vidare med 
projektets resultat. 

• Mindre livsmedelsföretag har störst nytta 
av en företagsanalys. Företagsanalyser 
är mest relevanta för mindre bageri- och 
konditoriföretag. Eftersom behovet av 
företagsanalyser är störst bland mindre bageri- 
och konditoriföretag är rekommendationen 
att Sveriges bagare och konditorer söker 
projektmedel för sådana insatser. 

• Fokus på att identifiera kompetensbehov via 
kompetensstrategier. Det behövs generellt 

inte en lika omfattande företagsanalys för att 
identifiera kompetensbehov inom branschen, 
det skulle räcka med att företagen får hjälp att 
ta fram en kompetensstrategi. 

• Förtroendekapital är viktigt. Det är lättare 
om en delbransch säljer in en insats till 
livsmedelsföretag, exempelvis bör Sveriges 
bagare och konditorer direkt vända sig till bageri- 
och konditoriföretag för att marknadsföra en 
företagsanalys. Företag är mer benägna att 
tacka ja till insatser som förmedlas av personer 
de har förtroende till.

Ett 20-tal livsmedelsföretag genomförde 
företagsanalysen. Enmansföretag var ofta i större 
behov av en företagsanalys eftersom de inte har 
samma specialistkompetens eller medarbetare 
som har detta jämfört med större företag. 
Projektet valde därför att rikta annonsering och 
marknadsföring av företagsanalyser mot bageri- 
och konditoriföretag som ofta är mindre företag. 

En förutsättning som angavs i ansökan var att alla 
företag som skulle valideras även skulle genomgå 
en företagsanalys. För företag som aldrig kommit 
i kontakt med branschvalidering såg projektet 
emellertid att många företag tvekade att gå in i 
validering. Att då även kräva att företagen först 
skulle göra att en företagsanalys blev ett hinder. 
Företagen menade att det var ett för stort åtagande 
att både göra en företagsanalys och validering och 
avstod från att delta i projektet. För att få med fler 
företag i projektet och nå målen med validering, som 
var Livsmedelsföretagens huvudfokus i projektet, 
valde projektet att slopa kravet på företagsanalys 
för att få göra en validering. Nackdelen med att 
slopa kravet på företagsanalys var att projektet 
inte skulle kunna fånga upp livsmedelsbranschens 
kompetensbehov, vilka sammanställs i den 
fokuskarta/handlingsplan företagsanalysen 
mynnar ut i. 

Kompetensbehoven som identifierades i 
företagsanalyserna låg till grund för de kurser som 
upphandlades i projektet. Om fler än fem företag 
identifierade ett visst kompetensbehov skulle 
kursen upphandlas. 

En av de större utmaningarna var att rekrytera 
mindre livsmedelsföretag till företagsanalyserna. 
Därför valde projektet att fokusera på att rekrytera 
bageri- och konditoriföretag till företagsanalysen. 
Branschen hade drabbats av ekonomiska 
svårigheter i samband med Covid-19 och flera 

RESULTAT
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KOMPETENS- 
UTVECKLINGSINSATSER

Projektet skulle erbjuda 2 300 kompetens-
utvecklingsinsatser utifrån vad företagen 
efterfrågade i företagsanalysen. Kompetens-
utveckl ingsinsatserna omfattar även 
ledarskapsutbildningar. Projektet skulle även 
erbjuda arbetsplatsförlagt lärande i form av 
spetsutbildningar som skräddarsys utifrån 
de behov företaget och deras anställda har 
och som har identifierats i företagsanalysen. 
Kompetensutvecklingsinsatserna var avgifts-
belagda men kraftigt rabatterade för medlemmar 
i Li och LRF.

Cirka 50 kompetensutvecklingsinsatser 
genomfördes på livsmedelsföretag. Ledarskaps-
utbildning var den mest efterfrågade kursen. 

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

RESULTAT

Närmare 50 kompetensutvecklingsinsatser 
genomfördes på livsmedelsföretag. I stort sett alla 
dessa var ledarskapsutbildningar men också en 
kurs i Styr ditt företag mot ökad lönsamhet. Flera 
livsmedelsföretag fick sina ledarskapsutbildningar 
arbetsplatsförlagda då företagen ville erbjuda 
fler i personalen dessa kurser. Priset för en 
tredagarskurs var endast 3 600 kr för medlemmar i 
Livsmedelsföretagen, vilket är ett mycket förmånligt 
pris på en utbildning som vanligtvis kostar över 10 
000 kr.  

I företagsanalyserna identifierades kompetens-
behov för livsmedelsföretag i ledarskap, 
förhandlingsteknik, marknadsföring i sociala 
medier, bygga och driva en hemsida och 
arbetsmiljö. 

En kurs i arbetsmiljö för livsmedelsindustrin 
upphandlades inom projektet efter att 
kompetensbehovet identifierats. Arbets-
miljökursens innehåll stämdes av med 
Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert för att 

säkerställa att utbildningen skulle vara relevant 
för livsmedelsindustrin och hålla god kvalitet. Då 
arbetsmiljökursen för livsmedelsindustrin inte 
fick några intresseanmälningar trots upprepad 
marknadsföring fick kursen ställas in. 

Utöver de kompetensbehov som identifierats i 
företagsanalyserna visade valideringsprojektet 
behov av livsmedelskemi, livsmedelslära, 
energieffekt iv isering (kylanläggningar/
kylhantering, elanvändning).

Projektet har visat att det behövs mer 
insatser och kunskap kring arbetsmiljö bland 
Livsmedelsföretagens medlemsföretag. 
Resultaten i validering visar tydliga brister i kunskaper 
kring arbetsmiljö bland produktionspersonalen. 
Kunskap som är mycket viktig för säkerheten på 
företagen. 



SLUTRAPPORT SIDA  — 35SIDA  — 34

LÄRDOMAR

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna i 
kompetensutvecklingsprojektet. 

• Ledarskapskurser är mest efterfrågade bland 
livsmedelsföretag.

• Få företag som genomfört företagsanalysen 
gick vidare och genomförde kompetens-
utvecklingskurser.

• Kompetensutvecklingskurserna började 
erbjudas i ett sent skede i projektet. Det gick för 
lång tid mellan att företagsanalysen avslutades 
till dess att kurserna erbjöds inom projektet, 
vilket ledde till att intresset från företagen 
svalnade. 

REKOMMENDATIONER TILL LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Nedan presenteras förslag på hur 
Livsmedelsföretagen kan arbeta vidare med 
projektets resultat. 

• Erbjuda ledarskapskurser till medlemsföretag. 
Att inom ordinarie kursutbud på Livsmedels-
företagens hemsida se över möjligheten att 
erbjuda ledarskapskurser till ett förmånligt 
pris. Utmaningen blir att kunna erbjuda 
ledarskapskurser som är lika rabatterade som 
i projektet.

• Lyfta behovet av kunskaper i arbetsmiljö. 
Valideringsprojektet visade att det finns 
brister i kunskaper när det gäller arbetsmiljö. 
Livsmedelsföretagens medlemmar behöver 
uppmärksammas på behovet av djupare 
kunskaper i arbetsmiljö.
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INNOVATIONSANALYS

30 livsmedelsföretag har påbörjat eller avslutat en 
innovationsanalys för att stärka sin konkurrenskraft 
genom att förnya sin verksamhet. 22 av de 30 
företagen var livmedelsförädlingsföretag.

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

Projektets mål var inledningsvis att genomföra 
10 innovationsanalyser på livsmedelsföretag, 
men inom ramen för projektet utökades antalet 
initierade livsmedelsföretag till 30. 22 av dessa 30 
var att betrakta som livsmedelsförädlande företag.

En innovationsanalys syftar till att förstärka 
och utveckla, såväl företagsledningens som 
medarbetarnas insikter, kompetenser och 
färdigheter inom innovation och utveckling av 
dess företag. Detta ger företaget nödvändig 
innovationskraft och förmåga att framgångsrikt 
konkurrera i framtiden. Processen är väl beprövad 
inom ramen för Krinova Incubator & Science Parks 
ordinarie uppdrag.

Processen inleds med en dialog mellan en Business 
Designer och det tilltänkta företagets ledning och 
medarbetare, denna dialog syftar till att genom 
insikter och erfarenhetsutbyte kunna skräddarsy 
ett individuellt program i syfte att stärka företagets 
innovationskraft och utvecklingsförmåga, inklusive 
förmåga till internationalisering. Arbetet genomförs 
genom strategiskt och praktiskt arbete tillsammans 
med företagets ledning och medarbetare.

RESULTAT

Arbetet med innovationsanalyser är fortfarande 
under genomförande i projektet, vilket gör att 
långtgående resultatanalyser inte är möjliga. 
Dock har externa utvärderare intervjuat deltagare 
i projektet, och i delutvärderingen berättade mer 
än 50 procent av de tillfrågade företagen att de 
bedömde att de fått en ökad omsättning genom 
det arbetet som de gjort med hjälp av Krinovas 
stöd.

Andra saker som de deltagande företagen fått stöd 
och hjälp med är bland annat; hjälp med ny typ av 
produktlansering, ändrade försäljningsrutiner för 
förbättrade resultat mot konsument, skapande av 
ny digital marknadsföringsstrategi, förtydligande av 
kunderbjudande, nya sätt att nå andra målgrupper.

LÄRDOMAR

• Merparten av de företag som påbörjade en 
innovationsanalys var livsmedelsförädlare, 22 
av 30 företag. 

• Krinova arbetar med flera olika typer av stöd till 
företag i flera olika mognadsstadier, med max 
upp till 250 anställda.

REKOMMENDATIONER TILL LI

• Följa upp resultaten av innovationsanalys. 
Efter att innovationsanalysprojektet avslutats 
bör Livsmedelsföretagen be om en rapport 
som följer upp effekter och resultat av 
innovationsanalysen.  

• Eventuella fortsatta arbeten med Krinova. 
Krinova innovationsarena och science 
park skulle kunna vara en potentiell 
samarbetspartner vid framtida projekt 
kopplat till kompetensutveckling av befintlig 
personal. Krinova har också erfarenhet av 
livsmedelsindustrins behov och utmaningar 
kopplat till innovation och utveckling.
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SLUTORD

Samarbetet har skapat större förståelse sins- 
emellan organisationerna och insikter om 
hur framtida samarbeten kan utformas. 
Livsmedelsstrategins mål är centrala för 
respektive organisation och det är viktigt att 
gemensamt politiskt påverka vilka åtgärder kring 
kompetensutveckling som måste till för att kunna 
öka svensk livsmedelsproduktion. 

För att nå livsmedelsstrategins mål behövs fler 
satsningar på kompetensförsörjning. Detta arbete 
behöver intensifieras om Sverige ska ha en god 
kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn år 
2030.  

Mer mat – fler jobb har gett Livsmedelsföretagens 
medlemmar möjlighet att stärka kompetens 
av befintlig personal. Projektet har låtit 
livsmedelsindustrin testa branschvalidering och 
höjt kompetensen bland produktionspersonal. 
Via företagsanalyser har livsmedelsföretag 
fått bättre verktyg för att stärka sin 
konkurrenskraft och identifiera kompetensbehov. 
Ledarskapsutbildningarna har bidragit till 
mer kompetent och självständig personal. 
Innovat ionsanalyserna har  coachat 
livsmedelsföretag att öka sin innovationskraft 
och utveckling för att framöver kunna stärka sin 
konkurrenskraft.

Valideringsprojektets resultat visar att det 
behövs mer kompetensutvecklingsinsatser 
inom livsmedelsindustrin. Mer fokus och arbete 
behöver läggas på produktionspersonalens 
kompetensutveckling för att säkra långsiktig 
anställningsbarhet och samtidigt skapa mer 
konkurrenskraftiga livsmedelsföretag i linje 
med livsmedelsstrategins mål. Det behövs 
mer satsningar på validering för att de med låg 
utbildningsnivå ska få sin kompetens bekräftad. 
Livsmedelsindustrin har ett stort behov av 
kompetensutveckling inom digitalisering, 
automatisering och robotisering vilket branschen 
behöver arbeta vidare med.

Mer mat - fler jobb är det första stora projekt 
som genomförs tillsammans med LRF. 
Samverkansprojektet med LRF har både varit 
utmanande och givande samtidigt som det 
skapat ett bättre samarbete mellan Li och 
LRF. Projektet har visat att primärproduktionen 
och förädlingsledet har många gemensamma 
utmaningar kring kompetensutveckling samtidigt 
som branscherna har olika förutsättningar. Många 
frågor kring kompetensutveckling kopplat till 
livsmedelsstrategin kan drivas gemensamt för att 
politiskt få bättre genomslag, främst avseende de 
mindre företagens behov.




