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INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Hallands företag delar utmaningen att attrahera, tillvarata och utveckla 
medarbetares kompetens med näringslivet i landet som helhet. Arbetslivet 
förändras snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några 
av de pådrivande trenderna. Några av konsekvenserna är generella, andra är mer 
branschspecifika. 

Kunskap om framtida kompetensbehov är avgörande för att i tid möta framtiden 
med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Till stöd 
för att bidra med den kunskapen har Kairos Future anlitats av Region Halland.  

Syftet med den här rapporten har varit att stärka konkurrenskraften för 
livsmedelsbranschen i Halland genom att synliggöra och analysera framtidens 
trender och utmaningar kopplat till kompetensbehov. Därmed bidra med: 

• Ökad kunskap i företagens ledningar om hur de kan anpassa sin 
kompetensförsörjning till omvärldstrender. 

• Ökad kunskap hos företag, företagsfrämjande organisationer och 
utbildningsanordnare om anpassningar som behövs i relation till framtida 
trender, utmaningar och risker. 

Denna rapport bygger på 7 djupintervjuer med representanter för företag inom 
livsmedelsbranschen i Halland. Dessa kallas nedan ”företrädarna”. Rapporten 
fokuserar på vilka trender som de intervjuade ser som mest avgörande framåt och 
vad det betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten bygger även på rapporten 
Möta framtiden med rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys1 och 
befintliga studier om livsmedelsbranschens utveckling.    

Först redovisas den samlade bilden av hur branschen förändras, baserat på studier 
om branschens utveckling och vilka trender de intervjuade företrädarna ser som 
mest avgörande för framtiden. Därefter redovisas företrädarnas bild av vad 
trenderna betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten avslutas med ett antal 
slutsatser i ljuset av djupintervjuerna, slutsatserna i rapporten Möta framtiden med 
rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys och studierna om 
utvecklingen i livsmedelsbranschen. Rapporten är en i en serie av branschrapporter 
med samma format och finansieras med stöd av medel från Tillväxtverket. 
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FEM TRENDER FRÅN 
LIVSMEDELSBRANSCHEN  

Här redovisas de trender och de förändringar som ses som mest påtagliga bland de 
intervjuade företrädarna för livsmedelsbranschen. Vi fokuserar främst på 
återkommande teman, d.v.s. det som framförts av flera intervjupersoner, men även 
på intressanta enskilda spaningar.  

FLERA KRAFTER LEDER TILL ETT HÖGT OMVANDLINGSTRYCK 
Regionerna Skåne, Västra Götaland och Östergötland sammanställde 2019 en 
rapport2 med syfte att utröna vilka kompetenser som branschen behöver framåt, 
men även med en översiktlig bild över hur branschen kan väntas förändras 
generellt. Bilden visar på en bransch under ett kraftigt omvandlingstryck, till följd 
av flera krafter i omvärlden, en bild som stärks av andra analyser. Några av de 
krafter som påverkar branschen, sammanfattat från de tre ovan nämnda regionernas 
rapport är: 

Ökad reglering och demografisk uppförsbacke 
Ökade krav på djurhållning, livsmedelshygien och minskade utsläpp kommer i 
form av ökade regleringar, i synnerhet inom EU blir ambitionerna allt högre. 
Urbaniseringen och det faktum att det inom livsmedelsbranschen är en hög 
genomsnittsålder, innebär att kompetensförsörjning i framtiden blir utmanande.  

Jakten på storskalighet gör småskaligheten exklusiv och eftertraktad 
Inom livsmedelsbranschen sker både en jakt på och en rörelse mot storskalighet för 
att uppnå skalfördelar (eng. economies of scale). Lantbrukets produktionsenheter 
blir allt färre och större. De stora livsmedelsindustrierna koncentreras till ett 
krympande antal globala koncerner. Parallellt med dessa krafter som syftar till 
effektivitet och lönsamhet ökar intresset bland konsumenterna för småskaligt och 
lokalproducerat, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter – under förutsättning att 
det går att ta ut ett pris för värdet i den mer småskaliga verksamheten.   

Teknikutveckling omstöper branschen 
Liksom de flesta branscher påverkas livsmedelsbranschen kraftigt av digitalisering 
och digitaliseringsstyrda teknologier, automatisering och artificiell intelligens. 
Under de senaste två decennierna har livsmedelsproducerande företag successivt 
ökat användningen av exempelvis arbetsmaskiner och -redskap som styrs av 
satellitdata i växtodlingen, robotar i mjölkproduktionen liksom en mängd olika 
automatiserade och digitaliserade moment längs produktionslinjerna i industrin. 
Den närmsta tiden läggs den nödvändiga infrastrukturen för artificiell intelligens i 
ett högt tempo. Förhoppningen är att kunna skapa självgående- och självlärande 
system för kvalitetsarbete, odling, fodring m.m. 

Myndigheten för Yrkeshögskolan sammanfattar3 läget i branschen som tufft till 
följd av hög konkurrens med bristande innovationskraft. Samtidigt pekas på 
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drivkrafter för en ökad livsmedelsproduktion och ett växande kompetensbehov, i 
synnerhet för att stärka konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vilka 
förändringar är mest påtagliga i den halländska livsmedelsbranschen? Nedan 
redovisar vi vad företrädarna i Halland har beskrivit i form av fem påtagliga 
trender. 

1. HÅLLBARHETSTRENDEN MEST DOMINERANDE 
Ökat fokus på hållbarhet är den helt dominerande trenden inom branschen, enligt 
företrädarna. Trenden är bred och tar sig olika uttryck: från krav på miljövänligt 
emballage till ökad efterfrågan på vegetarisk mat och att minimera matsvinn. 
Företrädare pekar på att det blir allt mindre vattentäta skott mellan ekologiskt och 
”konventionellt”, där endast ekologiskt tidigare såg som det hållbara. Nu går det i 
ökad utsträckning att utan att vara ekologisk jobba mer med hållbarhet. Det blir allt 
mindre svartvitt vad som är ett hållbart alternativ. Tätt förknippad med 
hållbarhetstrenden löper också en hälsotrend med fokus på hälsosam mat.    

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Ökade krav på alltifrån förpackningar till på själva livsmedelsprodukten 

och transporten. 
• Möjlighet till utveckling av nya produkter, t. ex byggda på alger, tång m.m. 

som säljer för att det är ett mer hållbart alternativ. 
• Många ger sken av att vara hållbara men är det inte på riktigt (se nedan). 

2. DET STORSKALIGA BLIR ÄN MER STORSKALIGT 
Ovan konstaterades att en global jakt på skalfördelar förekommer inom branschen, 
och den trenden märks även bland företrädarna Halland. Företrädare noterar att 
”Bulkproduktion som är storskalig blir ännu mer storskalig”. Det finns också 
massor av små och specialiserade aktörer, däremellan inte så mycket. Företrädare 
konstaterar också att det som mindre aktör inte är så lätt att komma in i butik med 
sina produkter, då handelns egna varumärken gärna tar plats i hyllorna. Butikerna 
ställer också höga krav på att tillräcklig volym av produkter alltid ska kunna 
levereras.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Den aktör som är stor bör helst vara väldigt stor för att nå framgång.  
• Den som är mindre och specialiserad behöver vara exklusiv för att det ska 

vara en hållbar affär.   

3. MER NATIONELLT, MER LOKALT, MER NÄRA 
Inte helt avlägsen hållbarhetstrenden finns enligt företrädarna även en strömning 
där det nära uppvärderas. Trenden rör sig på flera nivåer, där såväl nationella, 
regionala och superlokala varor stiger i värde. Trenden drivs dels av en ökad 
efterfrågan på det autentiska och äkta, dels av en trygghetssträvan där det som är 
nära bedöms som mer pålitligt och säkert.   
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Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• I grund och botten mycket positivt för branschen, i synnerhet mindre 

aktörer.  
• Trenden kan ”slå över” i att konsumenter helt enkelt vill producera sin 

egen mat. 

4. HÅLLBART, MEN INTE RIKTIGT PÅ RIKTIGT  
Företrädarna pekar som ovan nämnt ut ökat fokus på hållbarhet som den 
dominerande trenden, men det finns också reservationer kring utvecklingen. De 
frågar sig och invänder huruvida branschens aktörer egentligen är särskilt hållbara. 
Transporter och kemiska bekämpningsmedel pekas ut som skäl för att det är 
mycket snack men inte alltid så mycket verkstad på hållbarhetsfronten. Det pekas 
också på att konsumenterna gärna vill ha hållbara produkter men inte alltid vill 
betala priset för det och att det fortfarande råder en ”grossist-mentalitet” inom 
branschen som är svår att kombinera med hållbar produktion.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Det är inte alltid lönsamt att vara hållbar på riktigt 
• Behov av bättre sätt att skilja de hållbara agnarna från vetet bland aktörer 

inom branschen  

5. PASSIONS-DRIVET SNARARE ÄN AFFÄRSDRIVET BLAND DE MINDRE 
Intervjuerna med företrädarna för livsmedelsbranschen i Halland visar på att 
passion, engagemang och intresse för mat inte är en bristvara. Bilden är, framförallt 
bland mindre aktörer, att de som jobbar med mat i Halland har detta som kall i livet 
och att gränsen mellan arbete och fritid med mat knappt finns överhuvudtaget. 
Denna omständighet ligger helt i linje med det ökade intresse för mat i allmänhet, 
en utveckling som bland annat beskrivits som att maten är den numera främsta 
kulturyttringen istället för som tidigare, musiken4. Detta innebär en mycket stark 
strävan på kvalitet, men kanske inte alltid samma strävan efter vinstmarginaler och 
tillväxt.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Extremt starkt intresse för produkterna.  
• Stark strävan efter kvalitet och att sticka ut, imponera, med produkterna. 
• Mindre starkt intresse för affären.  
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EFTERFRÅGADE KOMPETENSER I 
DEN HALLÄNDSKA 
LIVSMEDELSBRANSCHEN 

Här redovisas den samlade bilden av kompetensbehovet som de halländska 
företrädarna uttrycker i intervjuerna. Även här fokuserar vi på återkommande 
teman, men lyfter även enskilda tankar eller omständigheter som sticker ut som 
extra intressanta. Region Hallands prognos5 för de gröna näringarna pekar på en 
svag sysselsättningsminskning för gröna näringar i Halland mot 2025, men ett 
rekryteringsbehov på 3000 personer till följd av stora pensionsavgångar. De största 
yrkesgrupperna med bäring på livsmedelsbranschen är uppfödare och skötare av 
lantbrukets husdjur, växtodlare och djuruppfödare, blandad drift, samt 
maskinoperatörer. 

Nedan fokuserar vi på fem framträdande kompetensmålgrupper för Halland, enligt 
bilden från de intervjuade företrädarna för livsmedelsbranschen.  

1. AFFÄRSMÄSSIGA OCH SÄLJANDE LEDARE 
Som ovan nämnt är en kompetens som inte saknas bland företagare i Halland 
intresse och engagemang för maten. ”Den kompetensen ligger nere i 
nördatomerna”. Men företrädare pekar också på att intresset och drivet för en 
växande och lönsam affär inte är lika vanligt. ”Sälj är de livrädda för” enligt 
företrädare med helhetsperspektiv på branschen i Halland. Att det överhuvudtaget 
inte skulle finnas affärsmässiga människor i Halland är naturligtvis inte problemet. 
Det som saknas är överlappet mellan ett riktigt starkt intresse för mat och ett lika 
starkt intresse för att driva upp en lönsam affär.  

2. KOCKAR OCH MATHANTVERKARE MED INTRESSE OCH PASSION 
Företrädare pekar på att många drar sig för att anställa för att företagarna har så 
höga krav på matkunskap- och intresse som de själva. För de som har att göra med 
kockar blir det här extra påtagligt. Även om Halland som region har en intressant 
profil för mat är det inte nödvändigtvis här kockarna samlas ”De kockar som 
utbildar sig här försvinner till Stockholm och Köpenhamn”, som företrädare 
uttryckte. Matproducenter vill ha kockar som matchar deras produkt och visar 
samma intresse och passion för produkten som de själva har. Samma önskemål 
kommer från företrädarna när det gäller de som skulle kunna anställas för att 
avlasta företagarna själva i hanteringen av matproduktionen. Det är svårt att nöja 
sig med någon mindre passionerad än en själv.   

3. SJÄLVGÅENDE PROBLEMLÖSARE 
I studien Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn6 är den personliga 
egenskap som är mest eftertraktad att vara självgående. Detta går igen bland 
företrädarna som intervjuats för den här rapporten. Kompetensen som efterfrågas är 
i grund och botten en ganska klassisk och duglig ”bonde” i bemärkelsen någon som 
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efter eget huvud och omdöme kan hantera och lösa de problem och frågor som 
uppstår i vardagen. Förmågan som efterfrågas har lite att göra med akademiska 
meriter, men desto mer med någon som ”tar tag i saker och tar egna initiativ”. 
Önskemålet om den självgående problemlösaren hänger samman med att inte 
kunna ha heltidsanställda, utan någon som är mer temporär allt-i-allo.   

4. SERVICE- OCH KVALITETSORIENTERAD LOGISTIKPERSONAL 
En viktig del av livsmedelsprodukterna som företrädarna inte nödvändigtvis rår 
över själva är logistiken kring livsmedelsprodukten. Här finns en viss frustration 
över att inte kunna kontrollera sista steget mellan produktion och kund. Företrädare 
konstaterar att logistikdelen av verksamheten, ”från plocka i landet till tallriken hos 
kunden” är helt avgörande för upplevelsen av produkten. Lastbilschaufförer pekas 
ut som viktiga. En chaufför som är serviceorienterad och hanterar varorna väl ger 
även livsmedelsprodukten en bättre ”förpackning” än en chaufför som är mindre 
serviceorienterad och med ovan nämnda grossist-mentalitet.  

5. TEKNIKER FÖR SÄKRAD DRIFT 
Slutligen i de mer industriella delarna av livsmedelsbranschen är tekniker en grupp 
som kommer att vara eftertraktad framöver. Teknikerna har en längre 
upplärningstid jämfört med operatörerna som de går jämsides med, både sett till det 
reguljära utbildningssystemet men också på plats. Därför är de inte så lätta att 
ersätta och viktiga att kunna behålla. Företrädare pekar här på svårigheter att rent 
lönemässigt vara konkurrenskraftiga då teknikerna kan jobba inom andra branscher 
med andra lönenivåer.  
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

I den här rapporten har företrädare för livsmedelsbranschen i Halland intervjuats 
och fått ge sin bild kring två övergripande teman: 1) vilka trender präglar 
branschen och 2) vad får dessa trender för konsekvenser på 
kompetensförsörjningen? Deras beskrivningar och bedömningar har setts i ljuset av 
den generella analys över trender kring arbetslivet generellt som utgör 
huvudrapporten7 i det här sammanhanget, samt de analyser och bedömningar som 
mer specifikt handlar om livsmedelsbranschen. Slutsatserna ifrån djupintervjuerna, 
i ljuset av befintligt material och huvudrapporten är sammanfattningsvis: 

• Högt omvandlingstryck, men innovation och nyttjande av ny teknik 
skuggas av matintresset i Halland. Livsmedelsbranschen befinner sig i 
ett omvandlingstryck enligt befintliga studier, men det är inte mycket av 
skildringarna från företrädarna som handlar om innovation och 
nyttjande/utvecklande av ny teknik. Fokus ligger på kärleken för maten.   

• Hållbarhetstrenden dominerar. Det som är gemensamt i alla rapporter 
och underlag och även återkommande i intervjuerna med de halländska 
företrädarna är den starka hållbarhetstrenden.  

• Jakten på storskalighet ökar värdet av det småskaliga. Rörelsen i 
branschen mot färre och större globala aktörer leder till att det småskaliga 
och lokala upplevs som mer äkta och högkvalitativt. För företagarna gäller 
det att kunna ta betalt för detta.  

• Matintresse och passion för mat har en baksida. Det starka 
engagemanget och intresse för mat innebär en strävan efter högsta kvalitet. 
Men intrycket från företrädarna är också att affären riskerar att bli 
sekundär.  En lika stark passion för en lönsam och växande affär som för 
maten skulle lyfta den halländska livsmedelsbranschen.    

• De främsta kockarna och mathantverkarna är svårfångade. 
Storstadsregionerna Köpenhamn och Stockholm lockar framförallt kockar 
som från ett halländskt perspektiv gärna kunde verka i Halland.  

• Bonden är efterfrågad. Bonden i meningen den självständiga 
problemlösaren är vad många mindre verksamheter söker för avlastning 
när de själva inte kan göra allt.   

• Logistik med service säkrar leveransen. Hela logistikkedjan från land till 
tallrik behöver präglas av service och kvalitetsfokus för att en fantastisk 
produkt också ska upplevas fantastisk av slutkunden.   

• Tekniker som säkrar driften kritisk kompetens framåt. På 
industrisidan är de mer kvalificerade teknikerna avgörande för drift och 
underhåll. Konkurrens om gruppen finns även från andra branscher.    

Livsmedelsbranschen i Halland är präglad av ett enormt starkt engagemang för 
mat. Detta engagemang har dock baksidan att affären, innovation och 
teknikutveckling ofta blir sekundär. Nyckeln för framtiden är att strävan efter att 
utveckla själva affären blir lika stark som passionen för produkten.       



KAIROS FUTURE 
Consultants for Strategic Futures 

 

10(11) 
 

OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag 
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, 
strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och 
innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret 
handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och 
vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen. 
 
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 
 
Kairos Future 

Box 804 
101 36 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 
08–545 225 00  
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com 
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