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Tillväxtverkets uppdrag inom Livsmedel
Kompetensförsörjning - analys och åtgärder

Samordning av den nationella 
och de regionala 

livsmedelsstrategierna

Analyser av den samlade 
regelgivningen för 
livsmedelskedjan

Förenkling genom utveckling 
av verksamt.se

Analys av 
kompetensförsörjningsbehov 
och genomförandet av 
åtgärder

•Steg 1 – analys

•Steg 2 - åtgärder

Förmedla bidrag till Sweden 
Food Arena



Hur vi arbetar med att ta fram åtgärdsförslag?

Steg 1 i uppdraget - analys - är påbörjad hösten 
2020

Piloter startar under hösten 2020

Myndighetssamarbete för kompetensförsörjning 
- arbetsgrupp för livsmedelssektorn



Antal företag och anställda inom livsmedelssektorn
Antal företag, anställda som andel av näringslivet totalt, år 2017
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Livsmedelssektorns ekonomiska betydelse
Nettoomsättning och förädlingsvärde i miljarder kronor, år 2017
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203 miljarder SEK



Vad är på gång nu?  
Aktuellt - hösten 2020

Statistik över behov och brister 
(statistikbeställning från SCB)

Analys av livsmedelsutbildningar 
(Konsultuppdrag till WSP -
påbörjad)



Statistik över behov och brister

SCB kommer att ta fram en lista med de vanligaste 
utbildningsgrupperna och yrkena i livsmedelssektorn

Statistik tas fram om tillgång, efterfrågan samt 
matchning för dessa utbildningsgrupper och yrken på 
riksnivå samt på län. Denna statistik tas sedan fram 
årsvis.

Resultat om kompetensförsörjningen i 
livsmedelssektorn kommer även att tas fram från 
undersökningen Företagens villkor och verklighet 
2020 samt en speciell Coronaundersökning

Statistiken kommer att tillgängliggöras



Analys av livsmedelsutbildningar påbörjad
Vilka utbildningar erbjuds inom 

livsmedelssektorn?

Hur väl möter dessa branschernas 

behov? 

Finns det förslag på hur utbildningarna 

bättre kan möta branschens behov?

Saknas det idag utbildningsvägar? 



Nästa steg

Vi tar fram underlag för att senare kunna skapa väl 
underbyggda åtgärdsförslag av olika slag.

Leverans - Analys av livsmedelsutbildningar i 
februari (WSP)

Leverans av statistik om utbildningsgrupper och 
statistik inom livsmedelssektorn från SCB (hösten 
2020)

Pilotstudier påbörjas



Tack för visat intresse
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