
Hotell och Turism/Restaurang och Livsmedel 
Omvärld, trender och prognoser 

Branschföreträdare framhäver att restaurangyrkena utgör kärnan inom besöksnäringen 

och att det i många fall är svårt att hitta kockar och serveringspersonal vilket uttrycks 

som en risk för att tillväxten inom branschen kan hämmas. Branschföreträdarna lyfter 

också fram betydelsen av yrkeshögskoleutbildningar och ser gärna att nya utbildningar 

skapas tillsammans med branschen.1 

I Halland tycks hållbarhetsrenden vara den mest dominerande. Det storskaliga kontra 

det lokala och nära är mottrender som påverkar branschen på olika sätt. Efterfrågade  

 

kompetenser i Halland är affärsdrivna och säljande ledare, kockar och mathantverkare 

med intresse och passion, service- och kvalitetsorienterad logistikpersonal samt tekniker 

för säkrad drift.2     

 

Störst rekryteringsbehov beräknas för Restaurang- och köksbiträden (35 st år 2023), följt 

av Kockar och kallskänkor (21) samt Hovmästare och servitörer (5). Den matchade 

förvävsgraden för gymnasial utbildning inom restaurang- & livsmedel ligger på ca 40 % i 

Halland (35 % för män & 44 % för kvinnor).3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Yrkesprognos besöksnäring, Region Halland (2017) 
2 Trendanalys livsmedel, Kairos Future (2020) 
3 Yrkesprognos besöksnäring, Region Halland (2017) 
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Antal elever åk 3 2020: 62/44

Antal elever åk 3 2021: 59/81

Antal elever åk 3 2022: 57/53

Sökta årsstudieplatser 2021: 55 st 
(Yrk + Yrk SFI)

Lärlingsutbildning

Inga utbildningar med start jan-
mars 2021 finns att tillgå

Analys 

 Relativt goda utbildningsmöjligheter på gymnasial nivå 

 God spridning av utbildningsorter i Halland 

 Anmärkningsvärt låg matchad förvärvsgrad vilket kan förklaras 

med att det är en genomgångsbransch men kan det även 

innebära att utbildning inte efterfrågas? Eller har tillgången på 

utbildad arbetskraft varit så låg att branschen i stor 

utsträckning istället internutbildar?  

 Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. Svårt att veta 

hur branschen återhämtar sig  

 Det finns behov av att i samråd med branschen utveckla nya 

utbildningskoncept både på gymnasial och eftergymnasial nivå  
 


