


Livsmedelsföretagen är en arbetsgivar- och 
branschorganisation som verkar för att svenska 
livsmedelsföretag ska karaktäriseras av högt 
anseende och mångfald samt ha en hållbar tillväxt, 
lönsamhet och konkurrensförmåga.

Vi representerar cirka 800 medlemsföretag i  
Sverige - med totalt 55 000 anställda och en 
omsättning på 200 miljarder kr/år – som tillsammans 
utgör Sveriges tredje största industrigren. 

Livsmedelsindustrin får hela Sverige att leva 
genom att erbjuda arbetstillfällen i såväl glesbygd 
som storstad. Bland våra medlemmar återfinns 
alla typer av livsmedelsföretag – små och stora, 
med svenska och utländska ägare, familjeägda, 
jordbrukskooperativ med flera. De tillverkar bröd, 
glass, öl, kaffe, sprit, läsk, kött, godis, mjölk, ost, 
oljor, kryddor och mycket, mycket mer. Minsta 
gemensamma nämnare för våra medlemmar är att 
de producerar mat och dryck i Sverige. 



Att arbeta långsiktigt och utgå från vetenskap och 
evidens i politikutveckling är avgörande för att 
uppnå ett mer hållbart livsmedelssystem. Här har 
Sverige även en viktig roll att spela på EU-nivå, till 
exempel när det gäller att motverka tendensen att 
osakligt misstänkliggöra processade livsmedel 
och felaktigt likställa dessa med högt innehåll av 
socker, salt och onyttigt fett. Eftersom i princip all 
lagstiftning kring livsmedel beslutas på EU-nivå är 
det mycket viktigt att Sverige gör sin röst hörd på 
ett tidigt stadie.

Coronapandemin och framför allt Rysslands  
invasion av Ukraina har satt strålkastarljuset på 
behovet av en robust och flexibel livsmedelsindustri. 
För att befolkningens behov av livsmedel 
ska tillgodoses i en kris- eller krigssituation 
måste samtliga led i livsmedelskedjan fungera 
och samverka. Därför har regeringen klassat 
livsmedelssektorn som samhällsviktig – en lika 
viktig som självklar åtgärd. Dock måste det 
förtydligas vad denna åtgärd faktiskt innebär och 
vilken roll livsmedelssektorn har i den svenska 
krisberedskapen.  

Här efter följer Livsmedelsföretagens checklista 
på politiska reformer som krävs för att Sverige 
ska få en livsmedelsindustri som är robust, hållbar 
och konkurrenskraftig. Livsmedelsindustrin är 
redan idag Sveriges tredje största industri – med 
rätt förutsättningar kan den bli den största och 
viktigaste.















För det tredje skulle livsmedelsindustrin kunna 
ta ledningen i att utveckla befintliga och nya 
näringar i symbios med andra industrier, så 
kallad industriell symbios. Men för att detta ska 
åstadkommas och stora industriella etableringar 
möjliggöras, krävs proaktiv regelförenkling och 
anpassning till den snabba utveckling som sker 
inom produktionsområdet.

Till sist behövs en plattform för nationell samverkan 
kring forskning och innovation mellan Sweden Food 
Arena och myndigheter, länkad till Tillväxtverkets 
existerande organisation för samordning. 
Detta i syfte att arbeta med hur forsknings- och 
innovationssatsningar ska utformas för att möta 
företagens behov och förutsättningar för att 
åstadkomma innovation. 

Dessa fyra föreslagna insatser utgör grunden för 
ett framtida strategiskt innovationsprogram (SIP 
2.0) med fokus på livsmedelskedjans behov.
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