”

Industrin utvecklas men
hur får vi de anställda att
utvecklas i samma takt?”
Christin Rappe
Projektchef Mer mat – Fler jobb

Det här är en rapport från Mer mat – Fler jobb
om arbetskraft inom livsmedelsindustrin

Sveriges tredje största industrigren
•
•
•

Totalt finns 4 600 företag som förädlar livsmedel i Sverige
Branschen har 55 000 anställda, varav drygt 1 300 enmansföretag
Småföretagen dominerar, bara 650 företag har fler än 10 anställda
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Dags att lyfta nivån!
Sveriges livsmedelsindustri är Sveriges tredje största näring, men har
god potential att klättra högre på listan. Kompetensförsörjningen är dock
ett hinder för utvecklingen.

I

en bransch som redan har tagit ett stort kliv när det gäller automatisering och digitalisering, och
som måste ta fler, måste kompetensförsörjningen säkras. Kunskapsglappet går inte att överbrygga
genom korta introduktioner. Dessutom har livsmedelsindustrin små marginaler att internutbilda sin
personal från grunden.

I dag saknar 25% av de som jobbar inom livsmedelsindustrin relevant utbildning för det jobb de utför.
19% av dem har grundskola som högsta formella utbildningsnivå. Det har därför varit viktigt för Livsmedelsföretagen att ta fram en branschvalideringsmodell som kan synliggöra och bekräfta de anställdas
kompetens. Det är viktigt inte minst för det livslånga lärandet ska kunna utvecklas hos de anställda.
Projektet Validering (även kallat Kompetenssäkring) under ESF-projektet Mer mat – Fler jobbs paraply,
har varit ett pilotprojekt med uppgift att testa livsmedelsindustrins behov och intresse av att kompetenssäkra sin personal.
I kölvattnet av arbetet med valideringen blev det tydligt hur väl en valideringsmodell kan tjäna som
stöd vid nyrekrytering samt i skräddarsydda utbildningar för livsmedelsindustrin.
I den här rapporten tittar vi på nyttorna och möjligheterna med validering inom livsmedelsindustrin för
individen upp till samhället i stort.
Emilia Eneman
Projektledare för Validering
inom projektet Mer mat – Fler jobb

Det här är projektet Mer mat – Fler jobb
När Livsmedelsstrategin antogs sommaren 2017
blev det startskott för en rad satsningar, bland annat
den förstudie som Livsmedelsföretagen (Li) och
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) genomförde 2018
med medel från Europeiska socialfonden (ESF).

I

•
•
•
•

företags-/verksamhetsanalys
kompetensutveckling genom kurser
ledarskapsutbildning
validering, även kallat kompetenssäkring,
för livsmedelsindustrin

Arbetsförmedlingen skulle sedan i ett systerprojekt
arbeta med rekryteringsinsatser för personer utanför arbetsmarknaden och stötta livsmedelsföretag
och primärproduktion med rekrytering av personal.
Projektet startade i januari 2019 och pågår fram till
augusti 2022.

december 2018 beviljades Li, LRF och Arbetsförmedlingen ESF-projektet Mer mat – fler jobb,
för att genomföra följande kompetenshöjande
insatser:
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”

Kompetensförsörjningen
är ett stort hinder för
utvecklingen, kanske
till och med det största”
Björn Hellman
VD, Livsmedelsföretagen

Finns arbetskraften som kan och vill arbeta inom svensk livsmedelsindustri?
– Nej, inte i dagsläget. Det är generellt väldigt svårt att hitta folk inom hela industrin. En stor del av problemet är att alldeles för få utbildar sig inom automation och underhåll, vilket krävs om industrin ska kunna
expandera. Vi behöver även fler utbildningar inom yrkesvux för exempelvis bageri och konditori. Idag är det
få sökande till de få utbildningar som finns. När det gäller kött och chark finns det inga utbildningar alls.
Kompetensförsörjningen är ett stort hinder för utvecklingen, kanske till och med det största.

Varför är det så?

– Det finns många orsaker. En är att vi som industri har varit dålig på att berätta vilka möjligheter som finns.
Det finns också många förutfattade meningar om arbetets karaktär, man tror att det är löpande band-jobb.
Livsmedelsindustrin är idag mer digitaliserad och automatiserad än många tror. Hos våra företag jobbar du
till exempel som processoperatör, produktionsledare eller kvalitetspersonal.

Hur stora är möjligheterna för företagen att själva utbilda sin personal?
– Många av de större företagen tvingas internutbilda, eftersom det inte finns utbildad personal att rekrytera.
Men för de lite mindre företagen blir detta ett stort problem. Med en slimmad produktion och ett pressat
tidsschema har de redan från början små marginaler. Att då handleda och utbilda nya medarbetare kostar
för mycket tid och pengar.

Finns det utrymme för externa aktörer att sätta samman utbildningar som är skräddarsydda för livsmedelsindustrins processlinjer?
– Det tror jag säkert, i alla fall när det gäller industriell produktion utan de hantverksmässiga inslagen.
Oavsett om man producerar köttbullar, bröd eller ärtsoppa så ser det ganska lika ut. Mycket handlar ju om
samma saker – som till exempel livsmedelshygien, säkerhetsrutiner och maskin- och flödesteknik. Men det är
väldigt viktigt att en sådan utbildning motsvarar industrins behov.
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Om valideringen
Valideringsprojektet i Mer mat – fler jobb, har projektletts av Livsmedelsföretagen, och har vänt sig
till livsmedelsföretag med industriell produktion
som har erbjudits att validera den befintliga personalens kunskaper.

I

Validering – vad är det?
En validering består av olika test för att fastställa de anställdas kunskaper och sedan ge
utbildning om det behövs.

ndustriteknik BAS användes som branschvalideringsmodell. Den har tagits fram gemensamt av
företag inom hela industrin genom det nationella
systemet för validering av kompetenser, Svensk
industrivalidering.

De anställda genomgick valideringstest inom tio områden: hälsa,
miljö och säkerhet, IT och automation, kvalitet, matematik, mätteknik, produktionsteknik – ekonomi,
ritningsläsning/flödesteknik, språk
(engelska), språk (svenska) samt
underhåll.

Det här blev utfallet

I de fall där valideringen visade att personalen hade
kunskapsluckor erbjöds kostnadsfria digitala kurser.
Företagen bokade sedan in en omvalidering för att
de anställda skulle få sitt branschbevis.

Av dessa 107 gick 71 gick vidare med digitala kurser
för att höja kompetensen.

Valideringsprojektet gav viktiga insikter om livsmedelsindustrins kompetens- och arbetskraftsbehov.
8 industriföretag deltog i projektet och på dessa företag genomförde 107 individer valideringstestet.

Valideringsprojektet höjde och bekräftade kompetensen bland anställda inom livsmedelsindustrin.

Valideringen erbjöds under perioden feb 2020 till
nov 2021. Under 2020 erbjöds den till företag med
max 50 anställda, vilket fick justeras under 2021,
eftersom få livsmedelsföretag med industriell produktion har så få anställda. Då sattes gränsen vid
249 anställda. Det enda kravet var att företagen
bidrog med sin tid.

Valideringen visade att kompetensen inom livsmedelsindustrin ligger på samma nivå som övrig industri.
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De viktigaste lärdomarna från valideringen
Insikter från projektet

Så blir valideringsmodellen en framgång

Nyttan behöver bli tydligare:

Ersättning kompenserar för produktionsbortfall:

•

•

•

Flera företag tackade nej till validering då de
ansåg att det tog för mycket tid från produktionen.
Det saknades i vissa fall en ansvarig person på
företaget som hade i uppgift att ta valideringen
i mål.

•

En ekonomisk ersättning bör utgå till företag
som validerar sin personal. Ersättningen kan
fasas ut när validering blir ett mer välkänt verktyg inom livsmedelsindustrin och fler ser nyttan.
Som komplement bör en extern coach/handledare som följer hela processen erbjudas.

Valideringsmodellen Industriteknik BAS:

Ny valideringsmodell färdigställs 2022:

•

•

•
•

•

Validering behöver bli känd inom livsmedelsindustrin.
En demoversion behövs för att livsmedelsföretag själva ska få testa uppbyggnaden av
valideringsmodellen.
Ritningsläsning och mätteknik är ofta inte
aktuellt för branschen. Flera livsmedelsföretag
tackade nej till validering eftersom områdena
inte var relevanta för deras produktion.
Valideringsmodellen behöver finnas på fler
språk än svenska och engelska, för att nå ut till
företag där anställda med brister i de språken
arbetar.

•

Yttre utmaningar kommer och går

Coronapandemin var en stor utmaning:
•
•

Under 2022 färdigställs valideringsmodellen
Processteknik livsmedel av Svensk industrivalidering och förväntas matcha livsmedelsindustrins kompetensbehov bättre. Viktigt att:
- den finns som demoversion.
- den översätts till fler språk för att nå ut
till all produktionspersonal.
För att valideringsmodeller ska bli ett känt verktyg så behöver modellerna anpassas för industrin, användas för både blivande- och befintlig
personal samt med en fortsatt kommunikationsinsats öka kunskapen.

•

Produktionsanläggningar stängdes för utomstående.
Höga sjukskrivningstal i kombination med en
ökad efterfrågan på svenska livsmedel innebar
att företagens fokus låg på produktionen.
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Coronapandemin är exempel på oförutsedda
händelser som inte går att råda över, men om
valideringsmodellen ger ett mervärde och företagsnytta får sannolikt de yttre utmaningarna
mindre betydelse.

Polarbröd vände katastrofen
till kompetenshöjning
I augusti 2020 totalförstördes Polarbröds produktionsanläggning i Älvsbyn i en brand. Företaget
tappade 75 procent av sin produktion och 130
medarbetare förlorade jobbet. Katastrofen vändes
dock till möjlighet och drygt ett år senare öppnade
Polarbröd en ny toppmodern produktionslina.

S

Sara Öhgren
HR-specialist, Polarbröd

ara Öhgren, HR-specialist på Polarbröd,
berättar att branden blev startskottet för ett
betydande kompetenslyft.

Innan branden

– Arbetsförmedlingen hörde av sig dagen
efter och frågade hur de kunde hjälpa oss. Det resulterade i att vi redan i december hade satt samman
en uppdragsutbildning på 37-veckor som Arbetsförmedlingen finansierade och som utbildningsanordnaren Utbildning Nord i Övertorneå höll. Målgrupp
för arbetsmarknadsutbildningen var våra uppsagda
medarbetare.

Sara Öhgren beskriver hur Polarbröd, som så många
andra i branschen, tampades med vetskapen om att
personalens tekniska kompetens generellt behövde
bli högre.
– Vi hade pratat om det i flera år, men sedan skjuter
man på det då medarbetarna behövs i produktionen,
och det är svårt att ringa in exakt vilken teknisk kompetens som behövs i framtiden.

17 personer påbörjade utbildningen. Den motsvarade el- och energiprogrammet på gymnasiet och
innehåller en hel del styrteknik, mät- och reglerteknik, mekatronik samt produktionsplanering och
produktionsekonomi.

Rekrytering är en ständig utmaning. Norrland är i en
expansiv fas och Polarbröd konkurrerar om arbetskraften med både livsmedelsföretag och famförallt
andra industrier.

Nio månader senare började de som gått utbildningen
jobba som processoperatörer i Polarbröds nya produktionslina i Älvsbyn.

– Frågan om kompetensförsörjning inom livsmedelsindustrin är inte lokal, utan nationell. Här behövs
riktade insatser. Vi borde först och främst bli bättre
på att utbyta erfarenheter inom samma bransch.
Varför inte gå ihop ett antal livsmedelsproducenter
och skapa skräddarsydda utbildningar tillsammans
– med stöd från staten?

– De som gått utbildningen har berättat att de fått en
ökad förståelse för hur allt hänger ihop och hur olika
styrsystem fungerar, många pusselbitar har fallit på
plats. Dessutom har vi sett att medarbetarna har fått
ett annat säkerhetstänk, säger Sara Öhgren.
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”Efter vad vi kan bedöma finns det en väsentlig nytta för både företag och individer
i att använda sig av validering för att hitta rätt personal, använda de anställdas
kompetens rätt, respektive för arbetssökande att få rätt jobb på rätt nivå.
I och med att branschvalidering utvecklas som område kommer den att ge
ökade möjligheter att säkra kompetensförsörjningen och att använda
befintlig kompetens mer effektivt”.
Helen Uliczka Hallin & Robert Gustafson, Apel AB.
Tillsatta av ESF för att utvärdera projektet Mer mat – Fler jobb

25%

*

av de som arbetar inom Sveriges
livsmedelsindustri saknar
relevant utbildning, och ...

19%

*

av dem har endast grundskola
som högsta formella utbildningsnivå.

De anställdas nytta – två fiktiva exempel
Khalid är 29 år.
Han är bagare och kom till
Sverige från Syrien 2015.
Idag pratar han hjälplig
svenska och vill jobba.

Ann-Louise är 40 år.
Hon jobbar som packare på
korvfabriken i hemstaden.
Hon trivs på företaget men
känner att hon står och
stampar. När hon väljs ut i en
grupp som ska genomgå ett
valideringstest blir hon först
orolig. Varför då? Gör hon inte jobbet tillräckligt bra?

På orten finns en industri
som producerar bröd och
som har behov av personal i produktionlinjen. Khalid
får gå en utbildning som är skräddarsydd för industriell livsmedelsproduktion. Den är 20 veckor lång
och är utformad kring valideringsmodellen Processteknik livsmedel.

Hon gör testen och oron byts mot tillfredsställelse.
Det enda delprovet som visar att hon har kunskapsluckor är det i automation. Via en digital 3-timmarskurs, som hon får gå på arbetstid, skaffar hon sig
kunskapen och gör sedan ett omprov – med gott
resultat.

Utbildningen ges av en fristående aktör via kommunens yrkesvux. 80% utgörs av praktik hos det
brödproducerande företaget, som får full ersättning
under utbildningstiden.

Branschbeviset blir ett kvitto på hennes kunskaper.
Vid nästa utvecklingssamtal kommer Ann-Louise
och arbetsgivaren överens om att hon ska få gå en
arbetsplatsanpassad utbildning i LEAN. I valideringstestet fick hon nämligen full pott på flödesteknik och vill gärna lära sig mer för att på sikt kunna
växa in i rollen som processoperatör.

Khalid utför alla tester på sitt modersmål. Det gör
att han snabbt kan ta till sig kunskaperna. Efter
utbildningen övergår praktikplatsen i en anställning
hos brödtillverkaren.
Om Khalid så småningom vill byta jobb kan han
uppvisa sitt branschbevis. Eftersom det är erkänt
inom livsmedelsbranschen gör det honom eftertraktad på arbetsmarknaden.

*Källa: Utbildningsvägar och kompetensbehov i livsmedelssektorn, Rapport 0360, Tillväxtverket, 2021
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Vägen in i samhället
I Sverige står 1,3 miljoner människor i arbetsför
ålder utanför arbetsmarknaden, vilket årligen
kostar samhället 270 miljarder kronor i direkta
transfereringar och uteblivna skatter. På motsvarande sätt stärks de offentliga finanserna med
340 000 kronor för varje individ som går från
bidrag till självförsörjning*.

Företagens och
samhällets nytta av
en valideringsmodell

*Källa: www.svensktnaringsliv.se/utanforskap/

Befintlig arbetskraft

Ny arbetskraft

Ann-Louise är en lojal anställd som gör ett bra jobb.
Däremot vet nog varken hennes arbetsgivare eller
hon själv hur hon kan nå sin fulla potential.

I Sverige finns många som Khalid – de vill jobba
men behöver rätt hjälp för att ta sig in i arbetslivet.
Samtidigt letar företag inom livsmedelsindustrin
med ljus och lykta efter arbetskraft.

Det, liksom en samsyn kring hennes kompetens, kan
en validering ge en fingervisning om. Företaget kan
erbjuda Ann-Louise kompetensutveckling och visa
att det finns en möjlig karriärväg på företaget.

Många företag behöver personal från skräddarsydda,
kortare utbildningar med en stor del praktik inbakat –
utbildningar som motsvarar livsmedelsindustrins
behov.

Genom att upprätta en plan för kompetensutvecklingen för alla medarbetare blir en långsiktig planering enklare. Samtidigt ger medarbetare med kunskap på fler områden flexibilitet då de kan rycka in i
andra delar av produktionen vid behov.

Medskick på samhällsnivå:
•

Sätt samman en hållbar kostnadsmodell som inte
utgår från att företagen i branschen ska betala
för att utbilda ny arbetskraft. Ersättning skulle
även kunna utgå till företag som tar emot personer under praktik.

•

Använd en branschgemensam valideringsmodell
som grund för utbildningen och ett branschintyg som morot för att slutföra den. Ge samtidigt
företagen inflytande i utbildningen, så att den
motsvarar industrins behov.

Medskick på samhällsnivå:
•

En valideringsmodell, med tillhörande kurser,
som implementeras på bred front, kan på kort tid
höja kompetensnivån hos anställda inom livsmedelsindustrin.

•

Arbetet med att marknadsföra en valideringsmodell mot livsmedelsindustrin är en stor och viktig
uppgift. Företagen måste tydligt se fördelarna
med att validera den befintliga personalen för att
nå en högre kompetensnivå.

•

Validering av personal medför ett produktionsbortfall medan den pågår, vilket kan vara tufft
för speciellt mindre företag. Därför bör det vara
möjligt att söka stöd för att validera befintlig
arbetskraft inom livsmedelsindustrin.

Arbeta på bred front för att en branschgemensam valideringsmodell ska användas även vid
nyrekrytering. Genom att efterfråga branschbevis
samt validera baskunskaperna hos sökande, redan från start, höjs kompetensnivån automatiskt.

•

När medarbetare inom svensk livsmedelsproduktion får högre kompetens kan industrin bli mer
högteknologisk, vilket för det med sig en ökad
produktion och en möjlighet till ökad export.

Inom projektet Mer mat – Fler jobb har en rekryteringsutbildning* på 140 dagar, med inriktning
mot styck och slakt, blivit en stor framgång.
Arbetsmodellen ser ut att snabbt kunna få
människor i arbete.

•

Snabbspår till arbete höjer branschens attraktionskraft.

•

•

*www.arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/tips-inspiration-och-nyheter/
nyheter/2019-10-10-skraddarsydd-utbildning-loser-kompetensbrist
9

”

Bristen på personal är dessvärre
inte unik för branschen”

När vi skulle skriva den här rapporten så blev det
tydligt att vi hittat något som skulle kunna vara till
stor nytta för livsmedelsindustrin – kompetenssäkring innan anställning.

I

Christin Rappe
Projektchef Mer mat – Fler jobb

det här projektet har vi erbjudit en stor andel av
små och medelstora företag inom livsmedelsförädlingen en kostnadsfri validering av befintlig
personal. Kostnadsfri i bemärkelsen att de inte
behövde betala, men de betalar likväl i tid. Det
var därför som merparten avstod från att validera,
nyttan övervägde inte den tid det tar i en slimmad
produktion.
De företag som tackade ja till en validering av sin
personal såg fördelarna och blev nöjda med kompetenssäkringen. Man fick insikter om sin personals
kompetenser.
Det vi framför allt tar med oss är att man måste arbeta
på flera fronter när det gäller personal- och attraktionsfrågorna. En av de större utmaningarna för
livsmedelsbranschen är att hitta rätt personal. Eller
att över huvud taget hitta personal. Samtidigt som vi
både har arbetslösa och nyanlända som vill arbeta.
Tänk om vi kunde utrusta de arbetssökande med
kunskap i form av kompetenssäkring för livsmedelsindustrin – likt andra branscher gör för att göra
personal redo för verksamhet. Då skulle de arbetssökande komma i arbete och vi skulle få tillgång till
kompetent personal. Samtidigt som vi arbetar med
att etablera validering som arbetssätt och ser till
att hålla uppe attraktionen och kunskapen om
branschen.

Vill du fortsätta diskussionen?
Vi tar gärna samtal kring innehållet i den
här rapporten. Hör av dig till Christin Rappe,
projektchef för Mer mat – Fler jobb på
christin.rappe@lrf.se

I det här projektet har vi träffat tusentals företagare
inom livsmedelsbranschen, från företagare som hantverksmässigt förädlar råvaror till livsmedelsproducenter med industriell tillverkning. De gemensamma
utmaningarna är tydliga, det är frågor kring lönsamhet och bristen på personal som förenar.
Bristen på personal är dessvärre inte unik för
branschen, vi behöver därför arbeta med attraktionskraften och här kan validering vara en pusselbit.
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