
Kartläggningsrapport College Väst  
Livsmedel och Gröna näringar



Slutrapport College VäSt liVSmedel oCh gröna näringar 2

Denna rapport är resultatet av den kartläggning som gjordes inom ramen 
för ESF-projektet College Väst i samverkan mellan Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Region Halland. Syftet var att undersöka förut-

sättningarna för samverkan mellan skola och arbetsliv inom området livsmedel 
och gröna näringar för en bättre kompetensförsörjning inom dessa branscher 
samt att slutligen presentera en modell för samverkan och finansiering av den. 

Kartläggningen har resulterat i många nya kontakter, samarbeten och synergieffekter 
som inte kunde omfattas när delprojektplanen och aktiviteterna för projektet plane-
rades. Rapporten visar på resultatet av detta och synliggör behovet av att använda 
branschernas utmaningar som drivkraft för att skapa samsyn och samhandlingar. 
Slutsatserna påvisar flera utvecklingsområden, både omfattande på nationell nivå 
men också mindre lokala förutsättningar som är viktiga att näringsliv och utbild-
ningsanordnare tar ett gemensamt grepp om. Genom att bredda målgrupperna 
och tillgängliggöra branscherna för fler, tas ett gemensamt ansvar för kompetens-
försörjningen. Samtidigt som arbetet med kvalitetssäkringen och utbildning-
arnas relevans för kommande arbetsliv fortlöper, kan det gemensamma arbetet 
stödja en hållbar tillväxt för de framtidsbranscher som utgör livsmedelskedjan. 

Inte minst påvisas ett gemensamt ansvar för de målgrupper som idag 
inte tillhör branschernas yrkesnormer. Genom att stötta de som fattar 
otraditionella yrkes- och studieval oberoende kön eller funktions-
variationer kan de stanna kvar och bidra till branschen. 

Ambitionen har varit att presentera ett nuläge och ett önskat läge som sedan avslutas 
i slutsatser och rekommendationer på aktiviteter. Vissa kan genomföras direkt och 
andra kräver längre tid och mer resurser – en ambition som nu är en samlad skrivelse 
där intressenter kan hämta inspiration att arbeta vidare med dessa viktiga frågor. 

Material och analys: Maria Norshammar, Region Halland och Angela Lindqvist,  
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Layout: Carolina Dahlberg, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Inledning
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Om College Väst
Projektet College Väst syftar till att stärka 
och utveckla Teknikcollege och 

Vård- och omsorgscollege samt se över möjligheterna 
för liknande former för samverkan i de branscher 
och utbildningar som ingår i livsmedelskedjan.

I dagsläget finns två regionala certifierade college inom 
Göteborgsregionen – Teknikcollege och Vård- och 
omsorgscollege såväl inom Region Halland. Det finns 
också ett intresse inom Västra Götalandsregionen 
och Region Halland att kartlägga kompetensbehovet 
och undersöka förutsättningarna för en ny samver-
kansform inom området livsmedel och gröna näringar. 
Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa 
områden motsvarar delbranschernas behov samt se 
över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning 
och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning.

College Väst ägs av Göteborgsregionens kommu-
nalförbund och drivs i samarbete med Region 
Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska 
Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.

Om GR Utbildning 
GR Utbildning ansvarar för skola- och utbildnings-
frågor inom Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR). Arbetet leds av Utbildningsgruppen som har 
utarbetat regionalpolitiska utbildningsmål, vilka 
förankrats i kommunerna och utgör ledstjärnan 
för verksamheten. GR Utbildning initierar och 
driver nätverk och arrangerar träffar för skolpoli-
tiker, skolchefer, rektorer m.fl. Projekt genomförs i 
samverkan med kommunerna i Göteborgsregionen 
och med nationella myndigheter. Vid sidan av idé- och 
erfarenhetsutbyte drivs en rad utvecklingsprojekt. 

Vid GR Utbildning arbetar flertalet medarbetare med 
skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Personalen 
skapar och leder alltifrån enstaka utbildningar till 
omfattande och långsiktiga organisationsutvecklings-
projekt. Specialiteten är skräddarsydda insatser som 
utformas i nära samarbete med uppdragsgivarna och 
som utgår från den enskilda verksamhetens unika 
behov. Exempel på arbetsområden är genomlys-
ningar av hela organisationer utifrån olika perspektiv, 
identifiering av behov och förbättringsmöjligheter på 
olika nivåer. Planering, ledning och utvärdering av 
utvecklingsinsatser i samråd med uppdragsgivare. 

Bakom kartläggningen står GR Skola Arbetsliv, 
den grupp vid GR Utbildning som arbetar 
med kompetensförsörjning och frågor som 
rör samverkan mellan skola och arbetsliv. 

www.grkom.se/skolaarbetsliv 

Om Region Halland
Region Halland har uppdraget att verka för 
utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god 
hälso- och sjukvård. Alla dessa delar är viktiga för 
att nå visionen – Halland bästa livsplatsen.

Verksamhetsområdet; Regional utveckling arbetar 
utifrån en tillväxtstrategi som tar fokus på bland annat 
grön tillväxt, folkhälsa, kommunal samverkan, miljö 
och kultur. Tillväxtstrategin för Halland är en värdefull 
kompass och ett viktigt verktyg för medarbetarna på 
Regional utveckling som arbetar för en hållbar regional 
tillväxt och utveckling. Den utvecklingen tar hänsyn till 
ekonomis¬ka, sociala och miljömässiga faktorer vilket 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter. Det handlar bland annat om 
att hantera olika samhällsutmaningar, så som en åldrande 
befolkning, kompetensförsörjning, inklude¬rande tillväxt 
och klimatförändringar, samtidigt som konkur¬rens-
kraften utvecklas. Genom att använda sam-hällsut-
maningarna som drivkraft för innovationer kan vi se 
fram emot ett mer tolerant samhälle som ser mångfald 
som en tillgång och förutsättning för att uppnå hållbar 
tillväxt.  I Halland – som en attraktiv, inkluderande och 
konkurrenskraftig region –  ska alla ges samma möjlig-
heter till inflytande och tillgång till tillväxtre¬surserna. 
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jämfört med föregående år, motsvarande 11 procent. Fler 
ungdomar vill läsa ett yrkesprogram Skolverket (2017). 

En branschs utbildningsbehov handlar både om att det 
ska finnas ett anpassat antal utbildningsplatser i förhål-
lande till antal arbetstillfällen men också om vad utbild-
ningarna innehåller och genererar i form av kunskap och 
anställningsbarhet. Inför kartläggningen uppmärksam-
mades även behovet av och potentialen i att bryta könsste-
reotypa utbildnings- och yrkesval samt öka tillgäng-
ligheten till branscherna inom livsmedelskedjan vilket 
tydliggjorts i Västra Götalands tillväxtstrategi (VG2020).

Region Halland arbetade under 2014 fram och antog 
en Tillväxtstrategi för 2014-2020 som tydligt pekar 
ut tre styrkeområden; hälsoinnovation, grön tillväxt 
och besöksnäringen. Inom styrkeområdet grön 
tillväxt avses Hallands goda, naturgivna möjligheter 
och därmed goda förutsättningar för den halländska 
livsmedelssektorn längs hela livsmedelskedjan från 
råvaruproduktion till högförädlade livsmedel och 
tjänster. (Tillväxtstrategi Region Halland 2015)

Attraktionskraften inom områdena livsmedel 
och gröna näringar har under flera år varit en 
utmaning för branschen och utbildningsan-

ordnarna. Det finns ett stigande arbetskraftsbehov av 
kompetenser som kan och vill producera livsmedel 
och arbeta för innovation och utveckling eftersom 
maten ska nära fler människor, det ska göras hållbart 
och på minskande åkerareal samtidigt som konsu-
menterna ställer allt högre krav på slutprodukten. 

Det finns många orsaker till branschernas låga attrak-
tionskraft. En svag koppling mellan utbildning och 
arbetsliv kan orsaka bristande kunskap om utbildnings-
behov och arbetslivets kompetensbehov vilket kan vara 
en av orsakerna till den minskade attraktionskraften 
för livsmedelskedjans branscher; naturbruk, restaurang 
och livsmedel samt hotell- och turism. Enligt Skolverket 
är det restaurang- och livsmedelsprogrammet som 
har minskat mest det senaste året bland de gymna-
siala yrkesprogrammen med 250 färre sökande 2017 

1. Bakgrund

Diagram 1: Skolverkets statistik Yrkesprogram.

Andel som sökte respektive yreksprogram i första hand, 2011/12-2017/18
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Begreppet “gröna näringar”
När denna rapport väljer att använda begreppet 
“gröna näringar” avses definitionen som tagits fram av 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som företag med 
sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö. 
Skogsinriktningen faller inte naturligt in i livsmed-
elskedjan som har varit denna kartläggnings fokus. 
Det är dock svårt att i alla sammanhang exkludera 
skogsnäringen eftersom utbildningsanordnarna och 
branscherna har skogen som en lika naturlig del av de 
gröna näringarna som de andra inriktningarna. Sett 
till samverkan mellan skola och näringsliv, exkluderar 
med andra ord ingen av parterna skog, LRF (2014)

Begreppet “livsmedel”
I rapporten används livsmedel som begrepp när vi talar 
om senare delen av livsmedelskedjan. I perspektivet 
ingår både privata och offentliga aktörer tillsammans 
med utbildningsanordnare på gymnasiet och alla 
skolformer som erbjuder vuxenutbildning.  Begreppet 
i rapporten innefattar allt från mindre företag inom 
livsmedelsförädling till större kommunala organisa-
tioner inom offentliga måltider.  Då restaurangnäringen 
är tydligt kopplad till övriga besöksnäringen, har även 
företagen inom besöksnäringen till viss del inkluderats. 

1.2 Syfte 
Kartläggningen summerar vad relevanta intressenter 
från företag, branschorganisationer, offentlig sektor 
och utbildningsanordnare menar är det bästa sättet att 
samverka kring de utmaningar livsmedelskedjan har 
att attrahera rätt kompetenser. En möjlig samverkans-
modell och finansiering av densamma presenteras. 

1.3 Avgränsningar 
Relativt tidigt in i samarbetet mellan Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) och Region Halland, förde-
lades ansvaret för de olika branscherna inom livsmed-
elskedjan. Region Halland skulle ta fokus på den första 
delen av livsmedelskedjan som inkluderade livsmed-
elsförädling och GR tog vid därifrån med branscherna 
som arbetade med partihandel och restaurang/
måltid.  Även om kontakter är tagna med nyckelper-
soner på nationell nivå, har de intervjuer och enkäter 
som skickats ut främst varit till västsvenska företag och 
utbildningsanordnare. Perspektivet kan ge en finger-
visning för hur det kan se ut även på nationell nivå. 

När det kontaktskapande arbetet påbörjades gjordes 
ytterligare avgränsningar i antalet branscher som inled-
ningsvis var en del av den stora inventeringen av livsmed-
elskedjan. Transportbranschen ansåg sig inte alls vara 
en del av livsmedelskedjan då de transporterar allt, inte 
nödvändigtvis livsmedel. De startar nu Motorcollege med 
inriktning på deras kompetensförsörjningsbehov. Nästa 
delbransch som inte kom med i denna kartläggning var 
stora livsmedelsindustrier som redan idag är organiserade 
i Teknikcollege. Slutligen uteslöts handelsbranschen 
efter att den kvantitativa undersökningen genomförts. 
Detta eftersom resultatet visade att de i nuläget har ett 
större intresse av att undersöka hur de kan utveckla 
samverkan inom sitt eget område.  I resultatet från under-
sökningen gavs kommentarer om att de som bransch 
handlar med en mängd varor, inte bara livsmedel. 

Livsmedelskedjan

Primärproduktion Livsmedelsförädling Grossist/handel Restaurang/storkök

Region Halland Göteborgsregionens kommunalförbund
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Processflöde kartläggningsarbete

2. Metod

2016-04-01

2016-07-01

2017-08-01

2017-11-01

• Kvalitativ studie: Intervjuer utbildningssamordnare och branschrepresentanter
• Kvantitativ studie: enkät till företagsrepresentanter i livsmedelskedjan
• Samarbete startar med Collegesamverkan Västra Götaland
• Studiebesök Livsmedelsakademin, Besöksnäringscollege
• Samarbete med regional livsmedelsstrategi
• Referensgrupper bildas: Gröna näringar i Halland och Visitas branschråd i Göteborg
• Avgränsningar i livsmedelskedjan geografiskt och naturligt bortfall av vissa branscher: 

Region Halland arbetar med samverkan inom Gröna näringar och Göteborgsregionens 
kommunalförbund arbetar med Restaurang/storkök och besöksnäringen.

• Delprojektplan, mål, delmål och uppföljningsindikatorer
• Omvärldsanalys, intressekartläggning samt planering av aktiviteter

• Erfarenhetsutbyte mellan Collegesamverkan VG och VGR
• Två workshops som utgår från nulägesanalysen och dem sammanställda, önskeläget
• Sammanställning och analys av materialet

• Rapportskrivning
• Planering av två spridningskonferenser
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Under hela projektet har instudering gjorts av ett stort 
urval av rapporter såsom livsmedelsstrategier både 
nationellt och regionalt, Livsmedelsprogram för Halland 
(2017) och VG2020 för Västra Götalandsregionen, 
förstudie kring Grönt College (Västra Götalandsregionen 
2015), rapport från Region Halland om livsmedels-
sektorn (2007-2012), Arbetsförmedlingens prognoser, 
Näringslivets forskningsinstitut Ratios rapport om 
grundskoleelevers attityder kring gymnasievalet 
(2015) samt samlad redovisning och analys inom 
yrkesutbildningsområdet (Skolverket 2016). 

All information som dessa rapporter och strategier 
innehåller har medfört en omvärldskontext inom 
det område som detta projekt verkar, därmed har 
utmaningar och möjligheter som kan påverka resul-
tatet av denna kartläggning tydliggjorts. 
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3.1 Omvärldsanalys

Den nationella Livsmedelsstrategin är en 
handlingsplan framtagen av regeringen 
för det fortsatta långsiktiga arbetet för en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja mot slutåret 2030.  
Med avstamp i livsmedelsstrategin är ambitionen att 
tillsammans ta sig an de utmaningar branschen står inför 
och på så sätt stärka den svenska livsmedelskedjan. 

Grön tillväxt handlar om att ta fram högkvalitativa 
livsmedel på ett hållbart sätt. Förutsättningarna är på 
många sätt goda och det finns en stor potentiell tillväxt 
i alla branscher som arbetar med svenska livsmedel. 
Samtidigt utmanas branscherna inom livsmedelskedjan då 
svenska konsumenter blir mer medvetna om livsmedlets 
härkomst och ställer större krav på hantering, kvalitet och 
närproduktion. Svensk matkultur och matkvalitet är en 
stark attraktionskraft att besöka och uppleva Sverige vilket 
erbjuder nya möjligheter för svenska livsmedelsföretag 
som verkar inom besöksnäringen.  Den svenska livsmed-
elsstrategin har som målsättning att livsmedelskedjan 
2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar 
och attraktiv att verka inom. Det övergripande målet i 
strategin är att den totala livsmedelsproduktionen ska 
öka, relevanta nationella miljömål ska nås samtidigt som 
dessa framtidsbranscher ska skapa tillväxt och därmed 
sysselsätta fler personer. För att möjliggöra detta menar 
regeringen att det är viktigt med dialog för samarbete och 
utbyte av erfarenheter. Svensk livsmedelsstrategi (2017)

Näringslivets forskningsinstitut Ratio har skrivit en 
rapport om grundskoleelevers attityder kring gymna-
sievalet som visar att en viktig faktor är arbetslivets 
stora efterfrågan på kompetens, där matchningen på 
arbetsmarknaden hör ihop med elevernas gymna-
sieval. I rapporten kan utläsas att både teoretiskt 
inriktade och yrkesinriktade elever har nedvärde-
rande syn på yrkesprogram och att kopplingen mellan 
den valda utbildningen och utbildningens relevans 
på arbetsmarknaden inte är intressant för eleverna. 
Den viktigaste faktorn i valet av utbildning enligt 
rapporten är att den är rolig, oavsett om utbild-
ningen leder till jobb eller inte. Ratio (2015) 

I Skolverkets rapport Samlad redovisning och analys inom 
yrkesutbildningsområdet (2016) tydliggörs skillnaderna 
mellan de nationella programmens två distinkta program-
typer, där yrkesprogrammen förbereder för arbete direkt 
efter gymnasieskolan och de teoretiska inriktningarna 
förbereder för vidare högskolestudier. Denna tydliga 
uppdelning menar Skolverket kan ha påverkat yrkes-
programmens attraktionskraft. Under hösten skickade 
utbildningsdepartementet ut en remiss som innebär 

att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng 
till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. 

Arbetsförmedlingen (2017) påtalar vikten av att hålla 
arbetskraften nära jobben och att bostadsbristen har 
stor påverkan på kompetensförsörjningen i regioner 
med stark tillväxt. Arbetsförmedlingen stöttar branscher 
som startar branschnätverk och ser helst att branschen 
tar ordförandeskapet i dessa sammanhang, att gå från 
att “göra själva” till samarbete och nätverkande ger oss 
möjligheter att arbeta med befintliga resurser och kompe-
tenser. Inte minst behöver livsmedelskedjans branscher 
arbeta för att synliggöra behoven av framtida arbetskraft.  
Sysselsättningen ökar i Sverige men till viss del gör även 
arbetslösheten det. En förklaring är att de med utsatt 
ställning på arbetsmarknaden ökar samtidigt som det 
ställs allt högre krav och de därför kommer inte in på 
arbetsmarknaden, inte ens i en stark högkonjunktur.

Programråd
Idag finns det flera lagstadgade samverkansformer som 
berör livsmedelskedjan. Ett exempel på sådan samverkan 
är de nationella programråden där samverkan sker mellan 
gymnasieskolan och arbetslivet. Detta för att yrkesut-
bildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. 
Skolverket tar sedan hänsyn till de lokala programrådens 
tankar och diskussioner i många av de frågorna som rör 
yrkesutbildning. Som tidigare nämnt ska det också på 
gymnasieskolans yrkesprogram enligt gymnasieförord-
ningen Skolverket (2012:402) finnas ett eller flera lokala 
programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
I förordningen Regionalt yrkesvux framgår det att det 
ska finnas yrkesråd där företrädare för utbildning och 
arbetsliv ska samarbeta för att säkerställa hög kvalitet 
på yrkesutbildningarna. Skolverket (2016:937) 

College som samverkansform
Under kartläggningens gång har möjligheten till olika 
samverkansformer undersökts och en av de formerna är 
college. Collegebegreppet används i Sverige just nu för 
tre olika former av samverkan mellan utbildning och 
arbetsliv som ett led i att säkra kompetensförsörjningen 
inom tre sektorer på arbetsmarknaden. Collegebegreppet 
ägs av parterna på arbetsmarknaden dels inom vård- och 
omsorgsbranschen, dels inom teknikbranschen samt 
inom transportbranschen. Samtliga koncept bygger på 
partsamverkan där parterna har satt upp ett antal kriterier 
som ska bidra till kvalitet i utbildningen och i samverkan 
mellan parterna regionalt och lokalt. Koncepten är 
skolformsövergripande i och med att de inbegriper 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögsko-
leutbildningen. Det kan också ingå uppdragsutbildning 
och arbetsmarknadsutbildning. De som studerar vid 

3. Resultat
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3.1.1 Gröna näringar

Ungas attityder
Enligt Virvol kommunikation gör elever ett medvetet, 
udda val när de väljer gymnasieprogram med inriktning 
naturbruk. De har inte plötsligt kommit på att det är 
naturbruksutbildning de ska gå, det valet har de i de flesta 
fall gjort långt tidigare. De följer medvetet sina intressen 
och sin vilja att vara fria. Dessa ungdomar hoppas hitta 
sina gelikar på skolan och en förenande faktor är att 
60 % vill arbeta direkt efter avslutad utbildning, gärna 
som egna företagare. Frågan som uppstår är dock vilken 
skola som erbjuder rätt naturbruksinriktning, där valen 
står mellan skog, lantbruk, djur, trädgård eller häst. 
De som väljer dessa utbildningar kommer i många 
fall flytta till internatboende eftersom utbildningarna 
erbjuds i regioner och inte i samtliga kommuner. Många 
unga som väljer naturbruksinriktning på sitt gymna-
siala program har växt upp på landsbygden och har 
därmed en naturlig koppling till sitt yrkesval. Rapporten 
poängterar att det inte finns något samband mellan 
val till naturbruksgymnasium och värderingsdrivna 
intressen som ekologisk hållbarhet eller konsumentens 
vilja att ha insyn i livsmedelskedjan, snarare tvärtom. 

De ofta könsstereotypa gymnasievalen innebär att 
tjejer söker sig till djur- och hästinriktningarna 
och killar till lantbruks- och skogsinriktningarna. 
Huruvida djurinriktningen erbjuder arbetskraft och 
framtida kompetens till den gröna arbetsmarknaden är 

en collegecertifierad utbildning får dels en utbildning 
som motsvarar branschens krav, dels ett diplom eller ett 
intyg beroende på om branschens kriterier har uppfyllts. 
Både Teknikcolle och vård- och omsorgscollege finns på 
nationell, regional och lokal nivå. För att det ska kunna 
bildas ett regionalt college måste minst tre kommuner 
gå ihop om att ansöka om att få ingå i konceptet. Varje 
nivå finansierar sin verksamhet. Den nationella nivån har 
ofta bidrag från staten, myndighet, företag och medlem-
marna regionalt. Regionalt kan det vara medlemskom-
muner, landsting, regionförbund, kommunförbund eller 
andra samverkansorgan som finansierar. Lokalt är det 
kommunala huvudmän respektive fristående huvudmän.

Det har vid olika tillfällen funnits initiativ inom 
livsmedelskedjans parter att starta upp både ett grönt 
college och ett besöksnäringscollege. Begreppet 
College omfattar bland annat kvalitetskriterier som 
en nationell part kan certifiera medlemmar mot, det 
stora och avgörande perspektivet har varit avgörande 
för att dessa initiativ inte kunnat bli fullföljda. 
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inom de Gröna näringarna. I dessa branscher ökar 
den utländska arbetskraftsinvandringen på grund 
av bristen på rätt kompetens. Gröna Jobb (2017) 

Arbetsförmedlingens prognos Naturbruk 2017
Inom yrkesområdet naturbruk återfinns yrken inom 
jord- och skogsbruket. Totalt sysselsätter yrkesom-
rådet 100 000 personer. Många av de som arbetar inom 
området är egenföretagare. Merparten, ungefär tre av 
fyra, är män men könsfördelningen skiljer sig åt mellan 
yrkena. Bland annat är det fler kvinnor som jobbar med 
djur än som maskinförare. Arbetsförmedlingen (2017) 

Sysselsättningen inom området har minskat trend-
mässigt under lång tid och den bedöms minska även 
under 2017. Trots det är jobbmöjligheterna för de flesta 
yrkena inom området goda eftersom inte tillräckligt 
många söker sig dit, branschen upplever en brist på 
utbildade medarbetare. En del arbeten är säsongs-
betonade. Till exempel behövs det fler maskinförare 
under vår- och höstbruk än under vinterhalvåret.

tveksamt om de inte får upp ögonen för lantbruksdjur 
under utbildningen alternativt att de väljer att 
studera vidare. (Virvol kommunikation 2014) 

Rekryteringsbehovet inom jordbruk och trädgård 
Inom det svenska lantbruket finns idag knappt 20 000 
heltidsföretag. En försiktig skattning som Naturbrukets 
Yrkesnämnd gör i sin arbetsmarknadsanalys (2017), är 
att ca 20 procent av dessa företag har ett årligt behov av 
att rekrytera nya medarbetare. Inom trädgårdsanläggning 
uppskattas behovet till drygt 2000 medarbetare årligen, 
trädgårdsodlingen behöver omkring 500 nya medarbetare 
per år och cirka 600 kyrkogårdsarbetare behövs i våra 
kyrkogårdsförvaltningar.  Inom trädgårds- och jordbruk-
snäringarna finns det med andra ord ett stort rekryte-
ringsbehov. Generationsskifte och brist på kompetens 
leder till stora utmaningar inom respektive bransch. 

Från Gröna Jobb rapporteras att när basen av utbildade 
inom de högre utbildningarna med krav på praktisk 
erfarenhet blir för liten, saknas det framförallt ledare 
inom det växande lantbruket och trädgårdsföre-
tagen. Bristen på praktiska insikter samt tekniska och 
biologiska kunskaper  är alarmerande inom många 
områden, vilket väsentligt försvårar rekryteringen 

1

Bristindex på ett års sikt inom naturbruk (Arbetsförmedlingen, våren 2017)

balansintervall

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur

Skogsarbetare

Trädgårdsanläggare

Växtodlare och djuruppfödare med blandad drift

Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär

2 3 4 5



Slutrapport College VäSt liVSmedel oCh gröna näringar 12

många sysselsatta med förgymnasial utbildning. 
Möjligheterna till arbete för vissa yrkeskategorier är 
dock högre för personer med antingen utbildning 
eller erfarenhet av yrket, till exempel för kockar. 

Allra bäst jobbmöjligheter är det för kockar och 
kallskänkor där konkurrensen om jobben är liten. 
Jobbmöjligheterna för hovmästare och servitörer, 
bartender samt pizzabagare väntas också vara goda. 
Enligt prognosen väntas restaurang- och köksbiträden 
och hotellreceptionister vara i balans på arbetsmark-
naden och gällande kafé- och konditoribiträden ligger 
de mellan balans och hård konkurrens om jobben. 
Att bristen är högre hos kockar och kallskänkor beror 
framförallt på skillnader i krav gällande utbildning och 
erfarenhet mot många av de andra yrkeskategorierna. 

Enligt Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för 
Västra Götaland (2016) fanns det cirka 18 300 personer 
med restaurang- och livsmedelsutbildning som förvärvs-
arbetade i Västra Götaland 2013. Av dessa arbetade 
cirka 10 800 i Göteborgsregionen. Ungefär 50 % arbetar 
inom ett yrke som stämmer med deras utbildning. Sex 
av tio med restaurang -och livsmedelsutbildning idag 
är kvinnor och antalet utrikesfödda är 12 procent. 

3.1.2 Livsmedel

Vikten av utbildning
Skolverkets rapport Arbetslivet efter skolan (2016) syftar 
till att bidra till diskussionen om hur väl gymnasieut-
bildningen svarar mot kompetenskrav i arbetslivet. En 
av de undersökta branscherna är restaurangbranschen, 
där arbetsledare intervjuas i frågan. Rapporten säger att 
restaurang är den mest ungdomsintensiva branschen, 
där en femtedel av de sysselsatta är mellan 19 och 22 
år. Undersökningen visar att de tillfrågade arbetsle-
darna anser att gymnasiebakgrunden inte har så stor 
betydelse. Endast två av tio arbetsledare svarar att det är 
mycket eller ganska viktigt att ha gått ett visst program. 
Närmare hälften av arbetsledarna inom restaurang 
svarar att det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt 
att överhuvudtaget ha gått i gymnasieskolan för att få 
en anställning i deras arbetsgrupp. Bland de förmågor 
som istället är viktigt vid anställning i deras arbetsgrupp 
nämns förmågan att passa tider som mycket viktig samt 
att kunna följa regler. Andra förmågor som framhålls för 
att klara arbetet är att visa intresse för arbetet, samarbeta 
med kollegor och ta ansvar för att arbetet blir utfört. 

 Rekryteringsbehovet inom hotell, 
restaurang och storhushåll
Arbetsförmedlingens prognos för hotell, restaurang 
och storhushåll visar att det är ett yrkesområde 
med omkring 200 000 sysselsatta och antalet 
förväntas öka starkt under 2017. Yrkesområdet har 
enligt prognosen flera viktiga ingångsyrken och 

Bristindex på ett års sikt inom hotell, restaurang och storhushåll (Arbetsförmedlingen, våren 2017)

1

balansintervall

Kockar och kallskänkor

Hovmästare och servitörer

Batendrar

Pizzabagare

Restaurang- och köksbiträden

Hotellreceptionister

Kafé och konditoribiträden

2 3 4 5
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Utmaningar 
Enkätstudien som skickades till företag inom 
livsmedelskedjan gav följande svar på frågan om 
företagen inom primärproduktionen upplever 
att de har svårt att rekrytera rätt kompetens: 

JA

42,4%

57,6%

Nej

Företag inom primärproduktion:
Har ni svårt att rekrytera rätt kompetens?

Följdfrågan till de dryga 42 % som svarade ja på frågan 
var vilka kompetenser som var svårast att rekrytera. 
Svaren resulterade i djurskötare lantdjur, ladugårdsfö-
reståndare, djurskötare mjölk, lantarbetare, utbildad 
traktorförare, växtodling, folk som vill jobba, tvättning 
av stallar, folk som tar över gårdar, produktion och 
försäljning. Kompetensbehoven som uttrycks i 
denna studie visar på samma resultat som uttrycks i 
branschrådet för gröna näringar och möten med företags-
representanter. I Naturbrukets yrkesnämnds arbets-
marknadsrapport (2017), lyfts gällande rekryteringsbe-
hovet att Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundets 
(SLF) medlemmar har svårt att hitta rätt kompetens, 
personer med rätt inställning och intresse. De uppger att 
många anställs via kontakter alternativt via annonser i 
Gröna Jobb men att de i mindre utsträckning använder 
Arbetsförmedlingens tjänster. En orsak till det bristande 
samarbetet med Arbetsförmedlingen är upplevelsen att 
man får många icke relevanta sökande att sortera mellan. 

Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), 
genomförde i februari 2016 ett seminarium om 
framtidens kompetensförsörjning, där primär-
produktionens utmaningar sammanfattades: 

• Synen på landsbygdsföretagande är att de 
verkar med bristande lönsamhet. 

• Svårt att erbjuda tydliga karriär-
vägar inom branscherna.

• Brist på samordning, en samlad och 
uthållig kommunikation saknas.

• Låg kännedom om vad de Gröna näringarna 
innebär - polarisering stad och land.

• Vem definierar kompetensbehovet på nationell nivå? 
• Saknas nationellt ansvar för att driva frågor, de 

som har mandat saknas i diskussionerna.

3.2 Vad säger branscherna?
Som en del av kartläggningen genomfördes under våren 
2017 en kvantitativ studie då företag som verkar inom 
livsmedelskedjan i Västsverige fick möjlighet att svara 
på en enkät kring utmaningar, samverkan och vad de 
menar är det önskade läget när det gäller kompetensför-
sörjning. Ett stort antal intressenter från olika bransch-
organisationer har intervjuats och olika workshops, 
seminarier samt arbetsgruppträffar har genomförts 
sedan april 2016. Alla de samarbeten och kontakter 
som har tagits under projekttidens gång har bidragit 
till resultatet som redovisas under denna rubrik.

3.2.1.  Gröna Näringar
När arbetet med kartläggningen gick in i den kontakt-
skapande och kunskapsinhämtande fasen, under-
lättades arbetet av att Region Halland tillsammans 
med Länsstyrelsen i Halland samtidigt startade 
upp arbetet med den regionala livsmedelsstra-
tegin. Sammankomsterna med landsbygdsföretag, 
branschrepresentanter och politiker var redan 
bokade. (Livsmedelsprogram för Halland 2017)

Diskussionen kring kompetensförsörjningen kom upp 
direkt som ett av fyra utvecklingsbara områden. Då detta 
College Väst-projekt; Livsmedel och gröna näringar 
ska kartlägga förutsättningarna för samverkan i samma 
riktning, fick arbetsgruppen som utkristalliserades från 
livsmedelsstrategiarbetet, samtidigt utgöra en referens-
grupp som stöd för denna kartläggning. Den delen av 
det regionala livsmedelsprogrammet resulterade därmed 
i ett fokus på kompetensförsörjningen som en grund-
läggande faktor för branschens fortsatta utveckling. 

Fyra prioriterade delområden har synliggjorts:

Ökad kompetens hos livsmedelsbranschens aktörer

• Fortbildning för befintliga företagare och anställda
Kompetensförsörjning - attrahera unga

• Marknadsföringsinsatser med syfte att attrahera unga 
gymnasieväljare till Livsmedel och Gröna näringar.

• Utveckla och stötta de satsningar som görs för mindre 
barn att skapa förståelsen “från jord till bord”.

• Grön Grundskola i Framtiden?
Påverkansstruktur och lobbyverksamhet

• Utveckla nya utbildningsformer
Kompetensförsörjning - karriärbytare

• Utveckla nya utbildningsformer tex lärlingsut-
bildningar, Yrkesvux eller Yrkeshögskola.

• Arbetsmarknadsutbildningar
• Mentorsprogram
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Med ett medelvärde på 4,06 där 6 var max kan utläsas ett 
intresse av att engagera sig i dessa frågor där potentialen 
att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval samt 
öka tillgängligheten till branscherna är på agendan.

Som så många andra svenska branscher med stort rekry-
teringsbehov sätter vissa av de tillfrågade företagen 
sitt hopp till integrationen och möjligheten att utbilda 
och rekrytera nyanlända. På frågan om viljan att 
samverkan kring integrationen av nyanlända blev 
följande resultat med ett medelvärde på 3,79.  

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

12,1%
9,1%

24,2% 24,2%
21,2%

9,1%

Företag inom primärproduktion:
Vill ni samverka för kring 

integrationen av nyanlända?

Att samverka kring frågor som möjliggör för 
personer med funktionsvariationer att arbeta inom 
de gröna näringarna får ett mer varierat resultat:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

12,1%

6,1%

39,4%

12,1%

15,2% 15,2%

Företag inom primärproduktion:
Vill ni samverka kring frågor som möjliggör 

för personer med funktionsvariationer 

Attityder till funktionshinder eller funktionsvaria-
tioner och det utanförskap det medför är en viktig 
fråga som alla företag behöver få insyn i. Det arbete 
som görs på särskolor för att arbeta med att minska 
utanförskapet är i sig en stigmatisering som medför 
att man inte riktigt är en del av samhället.

Samverkan idag
På frågan om företagen inom primärproduktionen 
samverkar med skolor som utbildar inom deras 
bransch idag ser resultatet ut enligt följande: 

JA

42,4%

57,6%

Nej

Företag inom primärproduktion:
Samverkar ni med skolor?

Följdfrågan till de företag som ansåg att de samverkade 
bra med skolor var inom vilka områden samverkan 
skedde. Samtliga svarade att de tar emot praktikanter, 
med andra ord är samarbetet lokalt och operativt snarare 
en regionalt/nationellt eller på en mer strategisk nivå.  

Mångfald och tillgänglighet
På frågan om företagen vill samverka kring frågor 
som bryter könsstereotypa yrkesval och bidrar till 
mångfald i branschen blev resultatet följande:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

9,1% 9,1%

33,3% 33,3%

18,2%

3%

Företag inom primärproduktion:
Vill ni samverka för att bryta könsstereotypa 
yrkesval och bidrar till mångfald i branschen?
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En annan utmaning för branschen är arbetsvill-
koren. Branschen erbjuder få heltidstjänster och 
arbetet innebär ofta ett slitsamt arbete på obekväma 
arbetstider. Lönsamheten i att driva restauranger 
är låg och det är därför svårt att höja löner och 
höja personaltätheten, vilket i sin tur, enligt de 
tillfrågade, gör att stress och sjukskrivningar ökar.

Enligt branschföreträdare är det också en utmaning 
att få igång utbildningar på till exempel yrkeshög-
skolenivå på grund av för dåligt engagemang hos 
branschen. Att restaurangerna är hårt och tungt 
belastade gör att de inte kan ta emot praktikanter och 
engagera sig och det skapar i sin tur en ond spiral. 

Samverkan idag
Majoriteten av respondenterna i kartläggningen 
samverkar med skolor idag. Enligt enkätsvaren är 
den samverkan som sker ofta lokal och innebär att 
verksamheten tar emot praktikanter och/eller sitter 
med i lokala programråd. Enligt svaren i enkäten är 
det vanligare att storhushåll samverkar med skolor 
på ytterligare sätt, där de förutom praktikplatser 
pratar om verksamheten i skolor och skickar medar-
betare till skolor för kompetensutveckling. Svaren 
visar också att ytterligare samverkan efterfrågas, där 
det istället arbetas med mer strategiska frågor.

När frågan ställdes om vilka som samverkade 
med skolan idag, gavs positiva svar:

Besöksnäringen:

JA

55,6%

44,4%

Nej

Företag inom besöksnäringen:
Samverkar ni med skolor?

Storkök/Offentliga måltider: 

JA

77,8%

22,2%

Nej

Företag inom storkök:
Samverkar ni med skolor?

3.2.2  Livsmedel

Utmaningar
Rekrytering är en av de stora utmaningarna för 
branschen. Servicebranschen ökar och allt fler restau-
ranger öppnar, samtidigt som det är allt färre sökande till 
utbildningarna. Branschen upplever att många av eleverna 
som går utbildning inom livsmedel och restaurang inte 
har intresset som krävs för att klara sig i branschen. Flera 
företagare vittnar också om att de inte insett allvaret av 
kompetensbristen i tid och engagemanget för frågan blev 
aktuell först när de såg resultatet i sin egen verksamhet. 

På frågan om respondenterna upplever svårigheter 
med att rekrytera rätt kompetens svarade de såhär:

Besöksnäringen:

JA

77,8%

22,2%

Nej

Företag inom besöksnäringen:
Har ni svårt att rekrytera rätt kompetens?

Storkök/Offentliga måltider: 

JA

100%

Nej

Företag inom storkök:
Har ni svårt att rekrytera rätt kompetens?

Följdfrågan till de som svarade ja på frågan var vilka 
kompetenser som var svårast att rekrytera. De yrken 
som uppgavs var kock, serveringspersonal, hovmästare, 
kallskänka, barpersonal, receptionsmedarbetare, 
kökschef, måltidsbiträden. Svaren som inkom stämmer 
överens med den brist som branschorganisationen 
Visita ser på kort och lång sikt. Förutom specifika 
yrken uttrycker också flera att det är svårt överlag att 
rekrytera personal med en vilja att jobba och som inte 
efterfrågar sådant som branschen inte kan tillgodose. 
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Många vill samverka gällande integra-
tionen av våra nyanlända i Sverige: 

Besöksnäring:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

22.2%

0%

55,6%

11,1%

5,6% 5,6%

Företag inom besöksnäringen:
Vill ni samverka för kring 

integrationen av nyanlända?

Storkök/Offentliga måltider: 

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

33,3%

0% 0%0%0%

55,7%

Företag inom storkök:
Vill ni samverka för kring 

integrationen av nyanlända?

Det finns ett stort intresse av att samverka kring 
frågor som rör integrationen av nyanlända. Många 
har insett allvaret med kompetensbristen och ser 
nyanlända som en hjälp för att lösa en del av bristen 
samt att språket löser sig efter hand. Överlag anser 
de flesta tillfrågade att branschen måste ta tillvara 
på resurserna och kompetensen som kommer. 

Mångfald och tillgänglighet
Genom hela kartläggningen har frågan kring mångfald 
och tillgänglighet varit central. Att branschen inte jobbar 
med frågan fullt ut har tydligt framkommit och att 
det finns fortfarande många insatser att göra för att ta 
tillvara på kompetens och kunskap och för att bredda 
rekryteringsbasen. Genom enkätsvaren kan utläsas 
en önskan om att jobba med frågan på olika sätt. 

Första frågan gäller viljan att samverka kring 
frågor som bryter könsstereotypa yrkesval 
och bidrar till mångfald i branschen:

Besöksnäring:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

11,1% 11,1% 11,1%

50%

16,7%

0%

Företag inom besöksnäringen:
Vill ni samverka för att bryta könsstereotypa 
yrkesval och bidrar till mångfald i branschen?

Storkök/Offentliga måltider:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

33,3%

67,7%

0% 0% 0%0%

Företag inom storkök:
Vill ni samverka för att bryta könsstereotypa 
yrkesval och bidrar till mångfald i branschen?

De som arbetar inom storhushåll vill gärna samverka 
kring frågor som bryter könsstereotypa yrkesval och 
som bidrar till mångfald. De allra flesta inom den privata 
näringen är positiva till denna form av samverkan, 
om än färre än i den offentliga verksamheten.
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3.3 Vad säger utbildningsanordnarna?
För att kartlägga vad utbildningsanordnarna anser är 
de stora utmaningarna för livsmedelskedjans kompe-
tensförsörjning samt hur de tänker kring fortsatta 
lösningar och samarbete, kontaktades samtliga 
skolor som erbjuder utbildningar inom naturbruk 
samt livsmedel och restaurang med en intervjuför-
frågan.  Bland naturbruksskolorna svarade samtliga, 
hos utbildningsanordnare som erbjuder livsmedel och 
restaurang svarade de flesta. Studien omfattar därför 
större delen av ovan nämnda yrkesutbildningar. 

3.3.1 Gröna Näringar
Samtidigt som College Väst-projektet tog sin form 
startade Region Halland med sitt fokus på de gröna 
näringarna, ett samarbete med Collegesamverkan 
VG (Västra Götaland). Det är ett samarbete mellan 
Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborgs kommu-
nalförbund. De har ett övergripande mål att pröva 
förutsättningar för att starta ett College inom gröna 
näringar, ett uppdrag som till vissa delar är desamma 
som Region Hallands ansvar i College Väst. Samarbetet 
resulterade bland annat i att Region Halland fick 
möjlighet att ta del av det referensgruppsarbete som 
kopplats till Collegesamverkan VG:s uppdrag som 
ett av flera kunskapsdelande forum. Samarbetet med 
gruppen har gett stora insikter, inte minst på utbild-
ningssidan då det i gruppen finns representanter från 
Sveriges lantbruksuniversitet, Naturbruksförvaltningen 
i Västra Götaland, Biologiska yrkeshögskolan och 
friskolerepresentanter från nystartade Strömma natur-
bruksgymnasium. Referensgruppen har gett ett stort 
bidrag med sina erfarenheter och insikter om de 
gröna branschernas utmaningar och önskade läge. 

I början av april 2017 arrangerades det årliga mötet 
för Naturbruksskolornas förening i Halland vilket 
erbjöd ett tillfälle för kunskapsöverföring mellan 
projekten som undersöker samverkansformer och 
de naturbruksskolor som är medlemmar i den 
rikstäckande föreningen. Det var ett bra tillfälle att 
komplettera bilden på hur utbildningsanordnarna 
ser på samverkan och kvalitet i utbildningarna. 

Utmaningar
Att attrahera elever är en gemensam utmaning för alla 
tillfrågade naturbruksskolor. Vissa nämner även bekymret 
att hitta rätt personal, främst med yrkeslärare i åtanke. 

De intervjuade skolorna har utvecklat olika strategier för 
att marknadsföra skolan till olika målgrupper. Många 
naturbruksskolor erbjuder de naturvetenskapliga ämnena 
som komplement till yrkesinriktningarna för att de ska 
få den särskilda högskolebehörigheten, andra väljer att 
rikta sig mot lärlingsarbete där mycket av utbildningen 
är arbetsplatsförlagd. En vanlig föreställning är att många 
elever som väljer naturbruksutbildningar är praktiskt 

När det kommer till frågor som gäller stöttande av 
personer med funktionshinder för att öka tillgänglig-
heten till arbetsplatserna branschen, gavs dessa svar:

Besöksnäring:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

27,8%

16,7% 16,7%16,7%

11,1% 11,1%

Företag inom besöksnäringen:
Vill ni samverka kring frågor som möjliggör 

för personer med funktionsvariationer 

Storkök/Offentliga måltider:

Instämmer 
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer 

helt

33,3%

22,2%

0% 0% 0%

44,4%

Företag inom storkök:
Vill ni samverka kring frågor som möjliggör 

för personer med funktionsvariationer 

I svaren märks en skillnad mellan besöksnäringen och 
offentliga måltider gällande attityden kring att arbeta 
med samverkan runt funktionsnedsatta. Storhushåll 
är mer positiva överlag och ingen av de tillfrågade var 
negativ till denna typ av samverkan, medan de som 
svarade från den privata näringen hade en högre andel 
svar där intresset för denna typ av samverkan var svagt.



Slutrapport College VäSt liVSmedel oCh gröna näringar 18

I de flesta fall framkommer åsikten att samverkan 
kan bli bättre då det finns ett behov av att hitta en 
gemensam, nationell plattform där viktiga bransch-
frågor kan lyftas och utgöra en påverkansstruktur att 
driva dessa intressen. Många ser också det positiva 
i att samverka för att tidigt möta behoven och syna 
utvecklingen som sker för att tidigt få en inblick och 
anpassa sig. Utbildningsanordnarna beskriver även en 
önskan om bättre samverkan för att branschen ska få 
ökad förståelse för hur deras statliga uppdrag ser ut 
och vad det kräver av dem. Samverkan mellan skolor 
nämns vid ett tillfälle, då lyfts önskan om ett utbyte 
kring distansteknik och lärplattformar. Ingen uttrycker 
en önskan om fördjupat samarbete då det trots allt 
finns en konkurrens om eleverna mellan skolorna. 

Marknadsföring av branschen och attraktionskraften 
för kompetensförsörjning är inte bara skolornas ansvar. 
Utbildningsanordnarna vill arbeta med näringsliv 
och branschorganisationer för att tillsammans 
äga ansvaret för branschens attraktionskraft.

Utbildningsanordnarna nämner även behov att skapa 
vuxenutbildningar som fångar upp yrkesbytare. 
Det är väl utbyggt på enstaka skolor, några erbjuder 

lagda och därmed har lättast för att inhämta kunskaper 
genom praktiskt arbete. Hos de intervjuade skolor som 
erbjuder naturvetenskapliga ämnen utöver det gymna-
siala programmet, är det ungefär 10 % som väljer de extra 
studierna. Dessa elever hade enligt ansvariga skolledare 
aldrig börjat på utbildningen utan den möjligheten. 

Någon av skolorna som intervjuades erbjuder särskole-
utbildning eller utbildning med inriktning på neuropsy-
kiatriska funktionsvariationer. Det medför andra 
resurskrav samtidigt som de starkt värnar om att tillgäng-
liggöra de gröna branscherna även för dessa grupper. 

Samverkan idag
Idag ter sig samverkan lokalt, skolorna beskriver ett gott 
och långsiktigt samarbete med de omgivande lands-
bygdsföretagen och samarbetet som beskrivs är olika 
former av arbetsplatsförlagt lärande. Den utbildnings-
anordnare som bedriver yrkeshögskola (YH) menar 
att utbildningarna inte hade funnits om de inte arbetat 
strategiskt och i nära samarbete med näringslivet.
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små företag som inte har möjlighet att skicka någon. 
Andra tror att företagen inte ser vinsten med samverkan. 

Att hitta nyttan med samverkan och få båda parter att 
förstå varför och på vilket sätt samverkan bör ske är också 
en utmaning som nämns på flera håll. Att branschen 
behöver möta eleverna där de är, ta sitt ansvar och vara 
förändringsbenägna då skolorna menar att det skett en 
generationsväxling som branschen inte riktigt hängt med 
på. De tillfrågade utbildningsanordnarna menar också 
att det behöver ske en dialog kring jargong på arbets-
platser, då denna ofta avskräcker elever från branschen. 

Samverkan idag
Den samverkan som sker idag ter sig vara på lokal nivå 
och den vanligaste samverkan som sker i nuläget är 
kring Arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet (APL) 
och lärande i arbete (LIA) på yrkeshögskolan. Då det är 
huvudmän och rektorer som ska säkerställa att eleverna 
får APL av god kvalitet krävs det arbete med organi-
sering och systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket). När 
det kommer till LIA är det utbildningsanordnaren som 
har ansvaret för att de studerande får platser och bör 
säkerställa ett tillräckligt nära samarbete med arbetslivet 
för att kunna erbjuda relevanta LIA-platser till samtliga 
studerande. Myndigheten för yrkeshögskolan (2015) 

Eftersom skolorna är ansvariga behöver de hela 
tiden upprätthålla kontakten med branschen, så att 
platserna verkligen är intresserade av att ta emot 
elever. Enligt respondenterna sker den samverkan 
relativt smärtfritt idag, så länge skolorna anpassar sig 
efter verksamheten. Många av mötena med branschen 
sker på plats då verksamheterna enligt respon-
denterna sällan har tid att komma till skolan. 

Annan lokal samverkan som är vanlig i dagsläget är 
de lokala programråden, där skolan styr och bjuder 
in. Många av de tillfrågade utbildningsanordnarna 
anser det, förutom svårigheten att locka branschen 
till programråden, att det i vissa fall saknas en funge-
rande struktur för att få ut det mesta av dessa möten. 

I regionen finns det ett nätverk mellan skolor som 
erbjuder restaurang- och livsmedelsprogrammet, som 
träffas 1-2 gånger per termin. Skolornas engagemang 
i dessa samverkansformer verkar skilja sig mycket åt 
och flera menar att detta samarbete fungerade bättre 
förr. Eleverna på skolorna har också möjlighet att 
gå med i Svenska kockars förening, där elever får 
gratis medlemskap. Vissa av skolorna samarbetar 
med hotell- och turismprogrammet samt handels-
programmet för utbyte av kunskap och gemensamma 
lektioner och teman. En brist som nämns på flera håll 
är samarbetet mellan kärnämneslärare och yrkes-
lärare. De tillfrågade menar att kärnämneslärare 
behöver arbeta med fokus på inriktningen eftersom 
infärgning är väldigt viktigt för de här eleverna. 

kommunala vuxenutbildningar inom trädgård men 
det är långt ifrån utbyggt efter branschens önskemål. 
På några få orter i Sverige har den arbetsmarknadsut-
bildning inom gröna näringar som Arbetsförmedlingen 
upphandlade 2014 kommit igång, dock inte alls i den 
omfattning som det var tänkt vid upphandlingstillfället. 

Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) utmärker sig 
som utbildningsanordnare då näringslivet genom 
referenstagningssystem står bakom alla sökta utbild-
ningar till Yrkeshögskolemyndigheten. Arbetsgivarnas 
roll, verkar för ett framtagande och kravställande 
med relevanta krav. Kursplanerna ägs av en lednings-
grupp och kan lätt anpassas efter aktuella krav oavsett 
hur huvudmannaskapet ligger. BYS studenter blir 
många gånger egna företag inom den gröna sektorn. 
De vidgar det viktiga nätverket som BYS är beroende 
av för nya utbildningsansökningar. (Gunnel Marwen-
Kastenman BYS, presentation 6 mars 2017)

Mångfald och tillgänglighet
Värdegrundsarbetet och likabehandlingsplanerna 
är viktiga delar av skolans arbete, de flesta respon-
denter uttrycker kunskaper och intresse av området. 
De menar att de gärna fördjupar arbetet ytterligare i 
samverkan. Även om skolorna jobbar inkluderande har 
de svårt att nå unga från de nyanlända grupperna. 

3.3.2 Livsmedel

Utmaningar
En av de stora utmaningarna för utbildningsanordnarna 
inom restaurang och livsmedel är det låga söktrycket 
till utbildningarna, att nå ut till de elever som ska söka 
utbildning och att skapa ett intresse för branschen. Vid 
reformen Gy11 Skolverket (2010)  såg de tillfrågade 
i kartläggningen en drastisk nedgång av sökande till 
gymnasieskolan. Respondenterna uppfattar att anled-
ningen till nedgången beror på att elever och föräldrar 
inte tror att det är möjligt att läsa vidare till högskolan/
universitetet vid val av ett yrkesprogram. Ytterligare en 
utmaning är enligt respondenterna att behålla eleverna 
som sökt utbildningar inom livsmedel. Lösningen enligt 
flera av de tillfrågade är att tidigt ge eleverna en tydlig 
bild som möjligt över vad utbildningen och branschen 
innebär. Många av dem som söker sig till vuxenutbild-
ningen är de som står längst från arbetsmarknaden och 
inte nödvändigtvis har förutsättningarna för att klara 
skolan, och för att komma runt detta vill responden-
terna hitta arbetssätt för att fånga upp alla elever tidigt. 

Enligt gymnasieförordningen, Skolverket (2012:402) ska 
det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller 
flera lokala programråd för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Enligt respondenterna är de lokala program-
råden en utmaning då det är svårt att locka branschen till 
att delta. Några av de tillfrågade i kartläggningen tror att 
det beror på tidsbrist och att branschen innefattar många 
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arbetsplatsens möjligheter. Här finns en önskan om 
en dialog kring hur skolor och bransch kan samverka 
närmare i frågan kring olika funktionsvariationer.

3.4 Vad säger övriga aktörer?
I kartläggningen kontaktades också regionala 
och nationella aktörer för att få kunskap om 
deras tankar kring fortsatta lösningar och samar-
beten. Följande är en sammanställning av dessa 
aktörers resonemang och utgivna dokument. 

3.4.1 Gröna Näringar
Det finns en mängd olika aktörer som berör de 
gröna näringarna i både små och stora sammanhang. 
Hushållningssällskapet med sina autonoma 
avdelningar i Sverige, där mål och inriktning är 
beroende på vilken region och vilken utvecklings-
kontext sällskapen är delaktiga i, är ett exempel.

Hushållningssällskapet i Halland arbetar för att väcka 
barns och ungas intresse för de gröna näringarna i sina 
testmiljöer, de verkar för integrationsfrågorna regionalt 
och de har konsultuppdrag att arbeta för utvecklings-
projektet Arena grön tillväxt i Halland med inriktning 
på livsmedel. Historiskt har närheten mellan skola och 
näringsliv inom naturbruket varit mycket tajt. Idag är 
det andra parametrar som styr och frågan om hur unga 
ska attraheras till att välja yrken mot naturbruk är stor 
och svår. Anledningen till att Hushållningssällskapet 

Andra exempel på god samverkan som kartlägg-
ningen visar är studiebesök och föreläsningar. Några 
skolor har med branschen när elevernas gymna-
siearbeten ska bedömas och serveringselever från 
några av skolorna ges varje år möjlighet att servera 
vid Nobelmiddagen. Inför inriktningsval har någon 
skola branschpanel så att eleverna får en tydlig inblick 
i vad varje yrke innebär. Det arrangeras också olika 
tävlingar, till exempel Kökstrofén och Gymnasie-SM. 

Mångfald och tillgänglighet
Även i den senare delen av livsmedelskedjan är värde-
grundsarbetet och likabehandlingsplanerna viktiga delar 
av skolans arbete och de flesta uttrycker kunskaper och 
intresse av området. De tillfrågade utbildningsanordnarna 
anser att den ojämlika könsfördelningen i branschen 
visar aktualiteten i frågan och hur den fortfarande kräver 
mycket insatser. Gällande nyanlända är det många 
som anser att den kunskap och möjlighet arbete med 
nyanlända innebär inte tas tillvara i den utsträckning 
som skulle kunna göras, där validering och språkför-
bistringar gör det svårare än vad det hade behövt vara. 

En utmaning som nämns bland utbildningsanord-
narna som erbjuder särskola inom restaurang och 
livsmedel är svårigheten att få ut eleverna på praktik, 
då de förutom att hitta platser till eleverna, också 
behöver ta hänsyn till elevernas varierade förut-
sättningar som kanske inte alltid är förenligt med 



Slutrapport College VäSt liVSmedel oCh gröna näringar 21

i dessa branscher tar sällan hjälp av Arbetsförmedlingen 
när de står med ett rekryteringsbehov. Prognoserna 
som Arbetsförmedlingen gör på samtliga branscher 
varje höst och vår omfattar inte företag som har färre än 
fem anställda, vilket betyder att de gröna näringarnas 
rekryteringsbehov inte syns i resultaten. Frågorna som 
ställs rör dessutom anställningar, inte huruvida man 
anlitar personer som underleverantörer. Det kan därmed 
vara missvisande då respondenterna svarar att de inte 
har behov av att anställa men de kanske anlitar under-
leverantörer, behovet är detsamma men lösningarna 
ser olika ut. Företagarnas tid är värdefull och de har 
under vissa tider under året, svårt att avsätta tid till att 
medverka i olika undersökningar eller ta del av bransch-
dagar, vilket också kan förklara svårigheten att komma 
i kontakt med branschen för att få en rättvisande bild. 

Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) tar i sin arbetsmark-
nadsanalys (2017) bland annat upp Trädgårdsnäringens 
centrala yrkeskommittés(TCYK) Yrkesbevis och NYN’s 
Gröna kort som en väletablerad diplomering som utgår 
från både teoretiska och praktiska behov. Det finns med 
andra ord metoder för kvalitetssäkring som är förankrade 
i branscherna och som fyller en viktig funktion som 
kalibrering av naturbrukselevernas kompetens. 

3.4.2 Livsmedel
Även inom livsmedel finns det många aktörer 
som på olika sätt berör branschen i stora och små 
sammanhang. Ett antal aktörer har blivit berörda 
tidigare i rapporten, nedan presenteras insatser 
som påverkar kartläggningen ytterligare. 

Förutom den nationella livsmedelsstrategin tar 
många regioner idag fram sin egen strategi. Västra 
Götalandsregionen (2016) har tagit fram ett livsmed-
elsprogram för 2017-2020  med syftet att bidra till 
utvecklingen mot en hållbar livsmedelsförsörjning. Alla 
branscher från ”Jord till bord” är viktiga branscher som 
kan ge fler arbetstillfällen och bidra till hållbar utveckling. 
Programmet lägger särskild fokus på klimatomställning, 
kompetensförsörjning, utveckling och innovation 
inom hela livsmedelskedjan. Programmet är ett av flera 
verktyg som Västra Götalands-regionen använder för 
att uppfylla målen i det regionala tillväxt- och utveck-
lingsarbetet. Utvecklingsinsatserna bygger på samverkan 
för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så 
sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling. 

VG2020 syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland 
som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkur-
renskraftig kunskapsregion. Ett tema för prioriterade 
frågor inom strategin är En region för alla som bland 
annat handlar om att stärka kopplingarna mellan 
utbildning och arbetsliv, bidra till att bryta utanförskap 
och segregation samt stödja livslångt lärande och 
förbättra matchning och kompetensförsörjning på 
marknaden Västra Götalandsregionen (VG2020)

tar över naturbruksgymnasier i andra län handlar 
inte om att man tror att de blir mer lönsamma utan 
allt har utgångspunkt i att stödja branschen. 

Hushållningssällskapet (2016) förtydligar att det finns 
en stor medvetenhet och ett starkt intresse för mat bland 
unga. Många blir vegetarianer eller veganer av politiska 
skäl, samtidigt har de svårt att förse sig med näring bara 
utifrån närproducerad mat som trots allt är ett ännu 
mer klimatsmart drag. Hushållningssällskapet ser en 
utmaning i att försöka hitta sätt att nå just dessa grupper 
för att kunna ge det medvetna, närproducerade alter-
nativet som utgår från ekologiskt hållbart naturbruk.

Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) nytagna utbild-
ningsstrategi till 2030, bygger på intervjuer med förtro-
endevalda och en internationell benchmarking kring 
framtida arbetskraftsbehov och vilka kompetenser som 
behövs. LRF ser sitt ansvar att ställa krav på utbildning-
arnas innehåll, bland annat vill de ge en ökad förståelse 
för företagandet. Visionen är att på olika sätt stärka det 
praktiska kunnandet för gymnasieungdomarna och på 
yrkesvux. De vill satsa på korta praktiska yrkesprogram 
med ambitionen att fortsätta stödja naturbruksutbild-
ningarna med bra praktikplatser och branschkontakter 
för att gemensamt arbeta mot högre attraktionskraft 
för branschen. LRF strävar mot att skapa någon form 
av nätverk för att stödja upp och höja kvaliteten på 
programråden och de kommer att ta lokalt fokus på att 
kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet utvecklas 
och att handledarna har kompetenser de behöver för att 
ta emot elever med bästa förutsättningar. LRF (2017)

Lantbrukarnas riksförbund är en stor och avgörande 
aktör i de Gröna näringarna. Regionkontoret i Halland 
har i samarbete med naturbruksgymnasiet satsat på 
marknadsföring av naturbruket för åttorna i de halländska 
grundskolorna. Studiebesök har arrangerats för att öka 
förståelsen av vad det innebär att läsa ett naturbruks-
program.  LRF Halland hyser stor förhoppning om att 
även om unga idag inte väljer trädgårdsbranschen så 
är trenden att det kommer att bli fler då ett medvetet 
konsumentperspektiv aktualiserar hållbarhetsfrågorna 
idag, vilket är till det närproducerade livsmedlets fördel. 
De har en vision om att se naturbruksgymnasierna 
som centrum för kompetensutveckling och som en 
viktig utbildningsaktör för framtida teknikutveckling 
inom hållbarhet och gröna frågor. Tanken de har, är att 
grundutbildning sker på naturbruksgymnasium, sedan 
återkommer de gamla eleverna naturligt för fortbildning. 
Utbildningsinsatserna handlar om att ta tillvara på 
branschens framtida utveckling och hålla sig uppda-
terad på bland annat ny teknik, hållbarhet eller ekono-
miska stödsystem. Samverkan skulle kunna innebära att 
alla håller sig à jour med ny teknik, företagsekonomi, 
avel eller ledarutbildningar för drift av stora gårdar.

Representanter från Arbetsförmedlingen beskriver de 
gröna näringarna som en vit fläck på kartan. Företagen 
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mer. Enkäten visar också att det måste vara möjligt för 
anställda att kombinera arbete och familjeliv. HRF (2017) 

En annan viktig aktör som arbetar med kompetens-
försörjningen inom livsmedel i regionen är Validering 
Väst. Deras uppdrag är att stötta kommunerna i valide-
ringsfrågor och finnas med som en part, då de med sin 
långa erfarenhet kan betraktas som experter i frågan. 
Genomförandet av stödstrukturen sker inom ramen 
för Kompetensplattform Västra Götaland. Plattformen 
ska ge ökad kunskap, bättre översikt och samverkan 
inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. 
För att stärka individen och göra regionen attraktiv 
för nya investeringar och nya projekt måste det finnas 
möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola 
sig. Validering innebär att individens kompetens 
utforskas, identifieras och värderas för att ta tillvara på 
kompetens och förutsättningar för att anpassa studier, 
arbete eller yrkesväxling. Validering Väst (2016) 

Research Institutes of Sweden (RISE) är Sveriges 
forsknings- och innovationspartner för näringsliv 
och samhälle. På Rise finns det två nätverk som 
arbetar för kunskap och innovation inom livsmedel. 
Skolmatsakademin arbetar för att främja skolmåltiden 
och goda matvanor i skolan i Västra Götaland. Som 
en samlande kraft anordnar Skolmatsakademin bland 
annat utbildningar för skolans personal och samordnar 
studiebesök och arbetsplatsbyten. Fokus ligger också 
på att skapa gemensamt material samt marknadsföring 
av skolmåltiderna. Västra Götalandsregionen (2017) 

Det andra nätverket, Måltid Sverige, arbetar med 
måltiden inom skola, vård och omsorg. Nätverket 
verkar för att dela kunskap, erfarenheter, samar-
beten, utbildningar, forskning och innovationer inom 
området. De erbjuder också aktiviteter, utbildningar 
och liknande för alla som arbetar med offentliga 
måltider i Sverige. Måltidssverige (2017) 

Hotell-och Restaurangfacket (HRF) är fackförbundet 
för anställda inom hotell, restauranger och nöjesan-
läggningar och arbetar för medlemmarna. Frågan 
om kompetensförsörjning är viktig, men inte störst 
för medlemmarna, som efterfrågar en stabilitet och 
framförhållning i till exempel schemaläggning samt 
förutsättningar för att leva för att kunna jobba och 
ändå ha en meningsfull fritid. HRF arbetar också för 
att öppna upp olika karriärmöjligheter där karriärer 
också kan vara parallella och inte bara gå i rakt led.  De 
ser också ett stort behov av att öka lönerna, där enkla 
jobb inte är lösningen, utan mer kvalificerade jobb.

En annan stor fråga hos HRF är förutsättningarna i 
branschen gällande jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering, där de tillsammans med många 
andra i branschen anser att frågan behöver jobbas 
hårdare med. Nyligen släppte HRF webbutbildningen 
Schysst vardag tillsammans med Previa, Visita, Unionen 
och Kommunal. Den handlar om arbetsmiljön ur ett 
socialt perspektiv till exempel hur vi är mot varandra 
och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet. 
Detta i ett led för att arbeta mer med frågor som rör 
jämställdhet, tillgänglighet samt icke-diskriminering. 
HRF har också genomfört en enkätundersökning hos 
sina medlemmar gällande den psykosociala arbetsmiljön. 
Enkäten visar att 78 procent upplever att det nuvarande 
arbetet är stressande och att hög arbetstakt samt brister 
i ledarskap är de största orsakerna till stress. Enkäten 
visar enligt HRF att det finns många förbättringar som 
är relativt enkla att genomföra för att minska många av 
orsakerna till stress. De tror att många företag behöver 
strukturera sitt arbete bättre med schemaläggning och 
bemanning, att ledarskapet måste bli proffsigare samt 
att företag måste uppskatta de anställdas arbetsinsatser 
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I resultatet framgår också vikten av att utbild-
ningarna möter branschen för att ge eleverna den 
kunskap som efterfrågas. Om skolan inte hänger 
med i utvecklingen och förstår de olika branschernas 
utmaningar, kommer förståelsen inte öka och 
glappet mellan skola och arbetsliv finnas kvar. 

4.1.1 Parterna som represen-
terar de gröna näringarna

Samverkansmöjligheter
Kartläggningen visar på att förutsättningarna är på många 
sätt goda för den gröna tillväxten. Livsmedelsstrategin 
förtydligar den potential som finns i alla branscher 
som arbetar med svenska livsmedel. Den strävar mot 
livsmedelskedjans konkurrenskraft, hållbara innova-
tioner och attraktionskraft och därmed kompetensför-
sörjning med kunnig arbetskraft. För att möjliggöra 
den önskade genomslagskraften som beskrivs, behöver 
parterna i livsmedelskedjan samverka. Samverkan inom 
de gröna näringarna skulle i rätt utformning kunna 
vara ett utvecklingscentrum och utgöra en plattform för 
att driva utvecklingsfrågor. Dessa utvecklingsstrategier 
och den framtidsorientering skulle få synergieffekter 
på både utbildningar och företag inom branscherna. 

Väck intresset tidigt
Att överbrygga den polarisering som tidigare tydlig-
gjorts som sker mellan stad och land, är en utmaning 
då många unga helt tappar kopplingen till naturen och 
de värden som finns på landsbygden. Om barns intresse 
för de naturvetenskapliga ämnena väcks i tidig ålder 
färgas deras gymnasieval och högre studier. Det görs 
en mängd aktiviteter för att tidigt väcka barns intresse 
för naturkunskap och naturens kretslopp. Exempel på 
organisationer som arbetar inspirerande och intresse-
väckande mot naturvetenskap: Naturskola, Skogsstyrelsen 
- Skogen i skolan, 4H-gårdar och Hushållningssällskapets 
barnträdgårdar. Genom att samla alla goda och innovativa 
insatser som görs, kan den samlade pedagogiska ansatsen 
också göra så att det når fler barn och i förlängningen 
lärarstudenter som kan ta detta koncept vidare. 

Samsyn i arbetskraftsbehovet
De olika branschprognoser som görs inom de gröna 
näringarna sägs inte riktigt stämma överens med 
branschernas upplevelse av kompetensbehovet. I 
denna kartläggning svarade 42 % av landsbygdsfö-
retagen att de hade svårt att hitta rätt kompetenser, 
i Arbetsförmedlingens prognos visas en bild av att 
branschen står med arbetskraftsbehov på grund av det 
låga antalet som väljer att utbilda sig inom dessa yrken. 

Denna kartläggning svarar mot ett av 
syftena med projektet College Väst – att 
undersöka förutsättningarna för samverkan 

mellan branscher och utbildningsanordnare inom 
områdena livsmedel och gröna näringar. 

Nedan presenteras branschernas och utbildnings-
anordnarnas gemensamma ansvar eftersom samsyn 
på de utmaningar som tidigare presenterats kan 
utgöra en start på det samverkansarbete som kan 
överbrygga dessa. Slutligen presenteras en analys 
av medvetenheten och arbetet med mångfald 
och tillgänglighet inom livsmedelskedjan. 

4.1 Gemensamt för livsmed-
elskedjans parter
I resultatet går det att utläsa en efterfrågan av en annan 
typ av samverkan mellan skola och arbetsliv än den 
som sker idag. En samverkan som inte bara handlar om 
operativa frågor som praktiksamordning gällande APL 
och LIA eller programråd, utan snarare där branschen 
tillsammans med utbildningsanordnare och andra intres-
senter syns och jobbar tillsammans i en nationell och 
regional samverkansform. I en sådan samverkansform 
kan blicken höjas från den egna verksamheten till 
branschen som helhet och dess övergripande strategiska 
frågor. För att lyckas med en sådan samverkansform 
krävs att medlemmarna från branschen vill bidra, ha 
tålamod och låta förändring ta tid. Om stora föränd-
ringar ska ske som medför investeringar i branschernas 
framtid måste det få kosta, både tid och pengar. 

Upplevelsen från utbildningsanordnarna är att 
branscherna inom livsmedelskedjan inte förstår eleverna 
och deras verklighet, utan förväntar sig att eleverna har 
med sig tillräcklig praktisk erfarenhet som krävs från 
skolan. För att undvika upplevelser som denna krävs 
dialog mellan bransch och skola. Branschen behöver 
ställa sig positiv till ett utbyte av idéer och tankar där 
både skola och bransch kan lära av varandra. Det är 
viktigt att detta utbyte startar tidigt i åldrarna. 

Genom att branschen involverar sig tidigt, kanske redan 
från förskolenivå, ges elever möjlighet att lära sig mer om 
förutsättningar för arbetsliv och yrken, samt har förut-
sättningarna för att göra väl underbyggda studie- och 
yrkesval. Flera aktörer menar att med tidiga insatser kan 
verksamheterna arbeta strategiskt och säkra kompetens-
bristen på lång sikt. Livsmedelskedjan behöver visa att 
det går att bygga en framtid inom de olika branscherna 
och istället för att släcka bränder som uppstår, tänka 
långsiktigt och utbilda i den högkonjunktur som råder.

4. Slutsatser
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är lik över Sverige och i många fall finns det redan 
etablerade nätverk som kan byggas vidare på. 

Använd klimatfrågan
Jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäringen har en 
nyckelroll i klimatfrågan. Klimatet förändras och 
aldrig förr har det släppts ut så mycket koldioxid 
som nu. Det är inom de gröna näringarna som 
metoder kan utvecklas för att aktivt ta bort kol från 
atmosfären och varför inte vända det faktum till 
branschernas fördel genom att locka människor till 
detta oerhört viktiga, planetvårdande arbete? 

Det är bra att unga får större förståelse och kunnande i 
de olika värdekedjorna som i sig medför att råvarupro-
ducenterna har förnyade krav och förväntningar att leva 
upp till. Maten ska vara hållbar, hälsosam och god. Den 
växande medvetenheten och starka intresset för mat 
bland unga är ytterligare en trend att se möjligheter i. Att 
ändra sina kostvanor av politiska skäl medför samtidigt 
svårigheter att förse sig med näring utifrån närprodu-
cerad mat som trots allt är ett ännu mer klimatsmart 
val. Att nå fram till dessa grupper att vilja bidra till det 
medvetna, närproducerade alternativet som utgår från 
ekologiskt hållbart naturbruk är en gemensam utmaning 
hos både utbildningsanordnare och näringsliv. Det är 
kanske bland dessa grupper vi kan hitta framtida medar-
betare inom livsmedelskedjans primärproduktion? 

Rationaliseringar och effektiviseringar inom lantbruket 
inom de gröna näringarna har medfört att det behövs 
färre personer som utför arbetet. Antalet sysselsatta har 
enligt Arbetsförmedlingen minskat under lång tid och 
den utvecklingen väntas fortsätta det närmaste året. 
Samtidigt anlitar företagen ett stort antal gästarbetare 
från Östeuropa som inte finns med i den statistiken. 
Trots rationaliseringar och effektiviseringar upplever 
arbetsgivare en brist på personer som kan ta de lediga 
jobben. Utan att påstå att någon av de diversifierade 
bilderna av arbetskraftsbehovet är mest sann, kan dialoger 
som erbjuds i samverkan skapa samsyn i frågan. Ett väl 
utarbetat branschråd där branschens utmaningar får ta 
sin plats skulle kunna utgöra ett sådant forum. Samtidigt 
kan ett förnyat samarbete inom branschen ge ny tilltro 
till Arbetsförmedlingens tjänster så att de används och 
tydligare signalerar det reella arbetskraftsbehovet.

Branschens litenhet- en möjlighet
I alla möten som föranlett denna kartläggning 
återkommer ofta svårigheten att det inom de gröna 
näringarna är många småföretag. Dessutom företräds 
dessa av olika aktörer som alla äger ansvar för något 
men ingen för allt. Inom utbildningssystemet är det 
ca 2,8 % enligt Skolverket (2017), av samtliga elever 
som väljer att söka sig till naturbruksutbildningar, 
vilket sammantaget beskriver branschens litenhet och 
därmed borde underlätta möjligheten att hitta samar-
beten. Branschen och naturbruksskolornas verklighet 
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skolorna gav följande bild: 19 % har gått, 9 % har anmält 
sitt intresse och resten lyckades skolan inte locka till 
utbildningarna. När frågan uppkommit i diskussion 
med andra naturbruksskolor bekräftas den bilden. 
Denna bild visar på vikten av att arbeta tillsammans 
för kvalitetshöjande insatser och att locka praktikan-
ordnarna att ta del av det upplägg som stärker dem i 
bemötandet av branschens framtida medarbetare. 

De starka förebilder som de gröna näringarna 
behöver kan utgöras av ett vidgat nätverk av tidigare 
elever som startat eget företag inom näringarna. 
Biologiska yrkeshögskolan beskriver de relatio-
nerna som viktiga och vid upparbetad samverkan 
är det lättare att inkludera de som fortsätter att 
axla landsbygdsföretagandet efter utbildningen. 

Högre studier
Sveriges lantbruksuniversitet känner av det bristande 
inflödet av studenter till högre naturvetenskapliga 
studier. Även yrkeshögskolor vittnar om svårigheten 
då många sökande inte har behörighet. De elever som 
har gått ett naturvetenskapligt program har oftast inte 
det praktiska kunnandet som eleverna från naturbruks-
utbildningarnas yrkesprogram har. De som utöver 
yrkesprogrammet väljer att ta erbjudandet som vissa 
skolor ger med den naturvetenskapliga profilen har rätt 
teoretiska påbyggnad och är studenter som de högre 
lärosätena eftertraktar. Det kräver dock en hel del av 
gymnasieelever som måste läsa fler ämnen på samma tid 
som deras studiekamrater studerar det ordinarie natio-
nella programmet. Nu ser utbildningsdepartementet 
över möjligheten att öka antalet poäng inom yrkespro-
grammen, det är svårare att välja bort än att lägga till. 
Utbildningsanordnarna avvaktar resultatet av detta i tron 
att det bättre matchar behovet av välutbildad kompetens. 

4.1.2 Parterna som representerar livsmedel

Samverkansmöjligheter
Resultatet visar att de allra flesta inom skola och bransch 
är intresserade av ett kontinuerligt samarbete mellan 
skola, bransch och offentlig förvaltning. Många är 
överens om att det är en av de viktigaste delarna för 
att öka attraktiviteten och höja statusen i branschen. 
Skapandet av ett sådant forum skulle innebära att alla 
intressenter kan lyfta relevanta bransch- och utbildnings-
frågor utifrån sina olika behov och perspektiv. Även 
nationella och regionala livsmedelsstrategier förespråkar 
samverkan. Regeringen anser att dialog samt förutsätt-
ningar för samarbete och utbyte av erfarenheter är viktigt 
för att kunna genomföra strategin. Regeringen (2017) 

Som tidigare nämnt är en av de stora utmaningarna 
för skolan att attrahera sökande till utbildningarna 
och i dagsläget är det många skolor som får skära ner 
i utbildningsutbudet och inriktningarna eller i vissa 
fall helt lägga ner programmet eller kursen på grund 

Attraktionskraften
Signalvärdet som den upplevda lönsamheten hos 
landsbygdsföretagen ofta kommuniceras kan vara en 
gemensam utmaning. Drivkraften att välja det som 
är roligt har redan konstaterats vara det viktigaste 
hos de unga gymnasieväljarna. Svenskar är kända 
för att vara individualister och att självförverkli-
gandet har högsta prioritet. Kan den arbetsmarknad 
som de gröna näringarna erbjuder tillfredsställa 
ungdomarnas driv till detta?  LRF-ungdom driver 
frågan om lättnader för generationsskifte, alla aktivi-
teter som stöttar företagandet, lönsamheten och den 
positiva synen på det gröna näringslivet är viktiga för 
den bild som parterna vill förmedla. LRF (2017)

Vuxenutbildning som möter arbetskraftsbehovet
Det finns flera starka viljor att utveckla utbudet av vuxen-
utbildningar inom de gröna näringarna. De avtal som 
Arbetsförmedlingen har med vissa utbildningsanordnare 
i Sverige med de fyra inriktningarna trädgård, lantbruk, 
skog och djur löper ut i september 2018. Det kan tilläggas 
att flera av dessa aldrig har startats. Det finns några utbild-
ningsanordnare som har varit duktiga på att profilera 
sig som aktörer inom kommunal vuxenutbildning, 
både närlärande och distansutbildningar. En gemensam 
plattform för diskussioner kring utbud och efterfrågan är 
en bra grund för framtida utbildningsutbud som på bästa 
sätt möter näringslivets behov och kompletterar där vi 
inte lyckas attrahera unga gymnasieväljare.  Det är främst 
inom trädgård som det drivs vuxenutbildningar idag och 
bland annat LRF, som är en stark aktör, driver frågan 
om möjligheten att erbjuda vuxenutbildningar för yrkes-
bytare inom bland annat lantbruk samt möjligheten till 
fortbildning för de som redan är etablerade i branschen. 

Nära samverkan
Yrkeshögskolan är en förebild med sitt referenstagnings-
system som tydliggör att näringslivet står bakom sökta 
utbildningar. I nära samverkan med presumtiva arbets-
givare tas relevanta utbildningar fram med kursplaner 
som säkerställer att eleverna blir anställningsbara. Nu 
har yrkesvux en statlig styrning med tydliga läroplaner 
som också styr utbildningsinnehållet utifrån det natio-
nella programrådets rekommendationer till Skolverket, 
därmed inte sagt att näringslivet inte skulle kunna 
bidra med åsikter kring utbildningarnas upplägg och 
innehåll på en regional eller lokal nivå. Andra viktiga 
frågor att skapa samsyn kring är att höja blicken och 
diskutera mer strategiska frågor och ta tillfället i akt 
att förmedla skolornas utmaningar att erbjuda utbild-
ningar som ger anställningsbara avgångselever.

Kartläggningens resultat visar att företagen i stor 
omfattning samverkar lokalt med utbildningsanord-
narna kring arbetsplatsförlagt lärande. Däremot upplever 
skolorna att det är svårt att locka arbetsgivarna till de 
handledarutbildningar de erbjuder. En av de intervjuade 
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i sin tur anser många gånger att branschen inte tar hand 
om eleverna i den utsträckning som krävs för att eleverna 
ska känna sig välkomna och bli intresserade av branschen. 
Kartläggningen visar att det finns många tankar kring 
varandras arbete och ett förslag för att skapa insikt i 
varandras vardag är jobbskuggning, studiebesök (bransch 
till skola) eller yrkesbytardagar, där till exempel en 
anställd på en privat restaurang eller inom storkök byter 
arbetsuppgifter med en yrkeslärare på en skola för att ta 
till sig nya kunskaper och insikter om varandras vardag. 

Kartläggningen visar också att bransch och skola 
tillsammans behöver visa på yrkesmöjligheter och karri-
ärvägar samt en helhetsbild av vad yrket innefattar. 
Genom det kommer eleverna bli mer förberedda på vad 
som väntar längre fram, vilket i sin tur bidrar till färre 
studieavbrott och felval längs vägen. För att öka attraktivi-
teten och insikten i branschen behöver även grundskolor 
inklusive studie- och yrkesvägledare vara väl insatta i 
karriärmöjligheterna och innebörden av branschen. 

Kvalitetssäkra
Resultatet påvisar att det i dagsläget är svårt för 
branschen att veta vilka utbildningar som ger den 
kompetens som eftersöks. En möjlig lösning kan 
vara en kvalitetsstämpel som visar att personen är 
anställningsbar, vilket skulle underlätta för rekry-
tering och höja statusen på yrket. Oavsett bedömare 
jobbar skolorna efter samma modell och arbetsgi-
varen vilka kompetenser personen har med sig. 

av detta. För att förhindra nedläggning av utbildningar 
försöker vissa utbildningsanordnare hitta nya möjliga 
vägar, vilket är något som fler kan göra eller vara 
med och påverka i en större samverkansplattform.  

Attityder
Enligt rapporten från Ratio (2015) har både teoretiskt 
inriktade och yrkesinriktade elever nedvärderande syn på 
yrkesprogram och kopplingen mellan den valda utbild-
ningen och utbildningens relevans på arbetsmarknaden 
är inte intressant för eleverna. Den viktigaste faktorn i 
valet av utbildning enligt rapporten är att den är rolig, 
oavsett om utbildningen leder till jobb eller inte. Att få 
unga människor att ändra bilden av branschen är en 
tuff utmaning, men vikten av att förändra bilden är allt 
viktigare för att få till en attitydförändring som i sin 
tur troligtvis skulle ge fler sökande till utbildningarna. 
Förslag som både bransch och skola menar hjälper är 
ett gemensamt arbete med marknadsföring, där man 
bland annat kan använda sig av goda förebilder. 

Samsyn kring skoluppdraget och företagens insats
En annan insats som många i branschen önskar för att 
öka attraktionen är att det fanns en flexibilitet och vilja 
till förändring från skolans sida. Det upplevs nu att 
skolan är väldigt fyrkantig och att det är svårt för utbild-
ningsanordnarna att gå utanför ramarna. Branschen 
upplever också att utbildningarna inte i tillräckligt stor 
utsträckning tar sitt ansvar gällande förmedlingen av 
innebörden av att jobba i yrket. Utbildningsanordnarna 
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4.2 Mångfald och tillgänglighet

4.2.1 Gröna näringar
När ungdomar väljer att söka utbildningar som inte är 
könsstereotypa väljer de inte bara ett yrkesprogram, de 
väljer ett arbetsliv. De copingstrategier de ofta behöver 
ta till för att hantera att inte vara normen räcker ofta 
långt men det innebär ofta stor ansträngning och 
anpassning att kunna gå kvar på utbildningen eller 
stanna på arbetsplatsen. Det är viktigt att medvetan-
degöra de strukturer och den jargong eller kultur som 
individerna “bryter mot” för att underlätta för de som 
vågar välja annorlunda att stanna kvar. Det är inte 
bara skolorna och deras medvetandenivå som behöver 
höjas, det är även förståelsen för dessa mekanismer på 
praktikplatserna som är avgörande för upplevelsen av 
att ha gjort rätt val och stanna kvar på utbildningen. 
Det är en komplicerad fråga som behöver hanteras i 
samverkan eftersom inte en part ensam kan ansvara 
för att arbeta med könsöverskridande påtryckningar. 

När branscher står med stort arbetskraftsbehov 
och saknar kompetenser att rekrytera, vänds 
hoppet många gånger till de nyanlända grupperna. 
Enkätundersökningen visar att det finns en ambition 
att samverka kring frågor som kan möjliggöra för 
nyanlända att arbeta inom de gröna näringarna. Stora 
ansträngningar görs i arbetet med yrkessvenska eller 
grönt SFI (svenska för invandrare) i förhoppning att de 
snabbt kan bidra till de gröna branscherna. En vanlig 
missuppfattning är att de gröna näringarna, som ofta 
anlitar arbetskraft från Östeuropa också är vana vid 
att arbeta med andra kulturer och därmed borde ha 
lättare än andra branscher att anlita personer som inte 
kan svenska. Den kommunikation som dock möjliggör 
samarbetet är att de som samordnar insatserna från öst, 
som kan liknas vid självgående arbetslag som anländer 
olika veckor och vanligtvis hanterar det monotona arbetet 
(tex mjölkningen på en gård, planteringen av skog eller 
skördearbete på friodling), har arbetsledare som är 
duktiga på engelska, svenska eller tyska. Det vill säga 
språk som många svenskar behärskar och då är det en 
liten insats för arbetsgivaren som anlitar samma arbets-
kraft som under många år har skapat sig ett gott rykte om 
att vara arbetsvilliga och hantverkskunniga personer. Den 
största gruppen av nyanlända i Sverige är de som flytt från 
Syrien med sin kulmen hösten 2015. Dessa grupper är i 
första hand personer som har flytt från storstäder, vilket 
betyder att få eller nästan inga av de som kommer till 
Sverige har en yrkesbakgrund inom de gröna näringarna. 
Det är viktigt att inte förringa arbeten inom de gröna 
näringarna som enkla och något som alla klarar av oavsett 
om man kan svenska eller inte, alla ska förstå säkerhets-
föreskrifter och handhavande av maskiner för att kunna 
utföra arbetet på ett säkert och arbetsmiljöanpassat sätt. 

Utveckla handledarutbildningar
Resultatet visar också att en gemensam dialog kring 
hur arbetsgivare tar emot elever som utbildar sig för en 
framtid inom branschen men också hur man tar emot 
arbetssökande i branschen är önskvärd. Att få igång ett 
organiserat sätt att ta hand om praktikanter och arbets-
sökande med ordning och trygghet. I samband med 
detta önskas en dialog kring arbetsvillkoren i branschen, 
dess ansvar i frågan och hur en förändring kan nås. 
Idag innebär arbetet ofta långa arbetsdagar, sena kvällar 
och en hård jargong. Nyss släppte Previa tillsammans 
med HRF, Visita, Unionen och Kommunalarbetarnas 
riksförbund e-utbildningen Schysst vardag. Utbildningen 
berör frågor som har med arbetsmiljön att göra, till 
exempel kränkningar, sexuella trakasserier och jargong. 

Ett sätt att arbeta med mottagandet av elever och/eller 
nyanställda är genom handledarutbildningar. Idag finns 
många olika handledarutbildningar för arbetsgivare 
inför mottagandet av en praktikant eller nyanställd, 
men ingen gemensam samordning och överblick i 
innehåll och olikheter. I dagsläget är det inte heller ett 
krav att vara utbildad handledare för att ta emot elever 
på praktik, även om vissa skolor och utbildningar 
kräver det.  En gemensam dialog kring hur mottag-
andet av elever och sökande i branschen sker, skulle 
till exempel kunna innebära samordning av handle-
darutbildningar, för en tydlig bild och en gemensam 
syn på vad en handledare ska kunna och lära ut till 
de som är på praktik och/eller nyanställda. En sådan 
utbildning skulle också kunna innehålla inslag eller 
hela e-utbildningen Schysst vardag för att öka kompe-
tensen kring frågor som berör arbetsmiljön. Att ha 
genomgått en handledarutbildning som gemensamt 
tagits fram ökar kompetensen hos både bransch och 
de elever som läser en utbildning inom området. 
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Den genomförda enkäten visar att det finns ett intresse 
och en nyfikenhet i branschen för att samverka kring 
frågor som rör nyanlända. Många anser dock att dagens 
validering och språkförbistringar gör det svårare att 
integrera nyanlända än vad det hade behövt vara och tar 
längre tid än förväntat. Det har gjorts många insatser 
och undersökningar kring nyanlända och på regionnivå 
(VGR) har det bland annat gjorts insatser för att titta 
på hur nyanlända och asylsökande kan komma in i 
livsmedel och gröna näringar. Arbete har gjorts för med 
att hitta ingångar och matcha de nyanländas kunskaper 
och det som efterfrågas. Exempel på aktiviteter som 
har genomförts av såväl VGR som av privata aktörer, 
och som resten av branschen kan ta inspiration från, 
är en anordnad mässa med livsmedelsföretag för att 
arbeta med mottagandet av nyanlända och praktikanter 
samt speeddating mellan nyanlända och företagare. 
En samverkan mellan bransch, skola och offentlig 
verksamhet kan fungera som erfarenhetsutbyte, där alla 
tillsammans kan hitta former för hur branschen kan ta 
tillvara på nyanländas kompetens i större utsträckning. 

Precis som för de gröna näringarna är det goda samar-
betet skolorna har med omkringliggande företag 
avgörande för personer som har andra trösklar för att 
ta sig ut på arbetsmarknaden. Det är genom långvarigt 
och upparbetat samarbete, där mentorer följer upp och 
stöttar placeringarna som det fungerar bäst. De tillfrågade 
utbildningsanordnarna som arbetar nära elever med 
funktionsvariationer ser inte bristen på praktikplatser 
som en utmaning. Utmaningen ligger snarare i nästa nivå, 
där det handlar om ge eleverna möjligheter att göra annat 
än att städa en spis eller skära sallad och med det även 
möjligheter till framtida jobb. Precis som för utbildnings-
anordnarna inom de gröna näringarna, är det ett idogt 
arbete för de som utbildar inom restaurang och livsmedel. 
Genom samverkan kan dessa gruppers intressen tydlig-
göras i större sammanhang för att fler ska förstå vad 
det innebär att anställa en person med funktionsva-
riationer och vilken typ av stöd det finns att få. 

De arbetsplatser som utgör de gröna näringarna är 
ofta svåra att nå med allmänna kommunikationer, det 
är därför avgörande att ha körkort för att kunna få en 
anställning inom dessa branscher. Det görs många 
goda etableringsinsatser inom de gröna näringarna 
och det finns personer som vill och kan utbilda sig och 
arbeta inom dessa branscher. Det är däremot viktigt 
att det inte handlar om det stora antal som många 
hoppas på med ovan beskrivna förutsättningar.  

Att tillgängliggöra arbetsplatser för personer som i och 
med funktionsvariationer har andra trösklar för att ta 
sig ut på arbetsmarknaden är avhängigt det goda samar-
betet skolorna har med omkringliggande företag. Det är 
genom långvarigt och upparbetat samarbete, där prakti-
kanordnarna och därmed de presumtiva arbetsgivarna 
kan lita på att skolornas mentorer följer upp och stöttar 
placeringarna som de också kan få fortsatt arbete. Det är 
ett idogt arbete och genom samverkan kan dessa gruppers 
intressen tydliggöras i större sammanhang för att fler 
ska förstå vad det innebär att anställa en person med 
funktionsvariationer och vilken typ av stöd det finns att få. 

4.2.2 Livsmedel
Genom kartläggningen blir det tydligt att branschen 
inte arbetar med frågan kring mångfald och tillgäng-
lighet i tillräckligt stor utsträckning, trots det uttrycker 
de flesta respondenter att de både har kunskaper 
och intresse av att arbeta med frågan på olika sätt. 
På en övergripande nivå sker det idag insatser 
inom både offentlig och privat näring för att belysa 
frågan, till exempel genom olika valideringsprojekt, 
snabbspår och utbildningar om bemötande. 

Enligt utbildningsanordnarna betyder den ojämlika 
könsfördelningen i branschen att det finns en aktua-
litet i frågan som kräver ytterligare insatser. Västra 
Götalandsregionens (VGR) prognosrapport (2016) 
visar att sex av tio med restaurang -och livsmedels-
utbildning i regionen är kvinnor och trots det är det 
många fler män som arbetar i den privata näringen. I 
offentliga kök är könsfördelningen lika ojämn, men där 
arbetar fler kvinnor än män. Många av respondenterna 
i kartläggningen vittnar om en jargong i branschen som 
påverkar könsfördelningen. Att föra en dialog kring 
jargongen och hur branschen ska arbeta gemensamt för 
att ändra den, är något som kan föras i en större samver-
kansform, då det blir lättare att gå ihop och kraftsamla. 

Den senare delen av livsmedelskedjan står inför 
samma utmaningar som de gröna näringarna och 
vänder många gånger hoppet till nyanlända för 
att lösa kompetensbristen. Många respondenter i 
kartläggningen anser att den kunskap och möjlighet 
arbete med nyanlända innebär inte tas tillvara på 
i den utsträckning som skulle kunna göras. 
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Som tidigare nämnts finns det förordningar och 
lagstadgade samverkansformer som berör livsmedels-
kedjan. Exempel är de nationella och lokala program-
råden där samverkan mellan gymnasieskolan och arbets-
livet sker. I förordningen Regionalt yrkesvux framgår det 
att det ska finnas yrkesråd där företrädare för utbildning 
och arbetsliv ska samarbeta för att säkerställa hög 
kvalitet på yrkesutbildningarna. Skolverket (2016:937) 

Ett led i det fortatta arbetet är att anta utmaningen att 
attrahera arbetskraft inom livsmedelskejdan. För att lyckas 
med detta är det viktigt att de goda samarbeten som redan 
finns tas tillvara. Detta för att möjliggöra kunskapsöver-
föring av resultat och se till att arbetet uvecklas vidare. 

En hållbar och långsiktig samverkan mellan utbildning 
och arbetsliv, med en kontinuerlig dialog kring 
utmaningar i branscher och hos utbildningsan-
ordnare, är alltid en styrka. Detta oavsett skillnader, 
uppdrag eller konkurrens hos organisationerna eller 
om det genomförs på regional eller delregional nivå.

Enligt kartläggningen finns det inom livsmedels-
kedjans branscher ingen naturlig, övergripande ägare 
eller beställare som är beredd på att ansvara för ett 
college på nationell nivå och därmed ta fram en certi-
fieringsmodell och kriterier som behövs för att kvali-
tetssäkra samverkan mellan utbildning och arbetsliv. 
I kartläggningen presenteras inget tydligt ställnings-
tagande huruvida en collegestruktur är lösningen 
som samverkansform inom livsmedelskedjan.

En slutsats från denna kartläggning är att strukturen 
för samverkan inom livsmedelskedjans branscher 
och utbildningar kommer att se olika ut inom GR 
och Region Halland. Eftersom de två regionernas 
uppdrag och förutsättningar skiljer sig åt kommer 
samverkan kunna byggas och utvecklas på olika sätt. 

Oavsett om det kommer att bli ett framtida college 
eller inte, finns redan nu många samverkansformer 
etablerade. Nedan följer ett antal rekommendationer 
som beskriver samverkansformer på olika nivåer.

5.1 Gemensamma rekommendationer
Gemensamt för hela livsmedelskedjan är behovet av att 
få fler intresserade av dess olika branscher och utbild-
ningar. För att kunna öka attraktionskraften behöver 
hela livsmedelskedjan strategiskt arbeta med kommu-
nikation och attitydsförändring, där behovet inte bara 
är att nå presumtiva elever eller arbetssökande, utan 
även föräldrar, studie- och yrkesvägledare samt allmän-
heten i övrigt. Bilderna av livsmedelskedjan, oavsett 
om det handlar om gröna näringar eller livsmedel, 
behöver förnyas och förändras. Tillsammans blir 

branscherna och utbildningsanordnarna starka och 
kan gemensamt arbeta för en attitydförändring. 

För att de tidigare nämnda utmaningarna som samman-
fattas i slutsatserna inte bara ska bli frågor, är det 
viktigt att hitta förslag på aktiviteter som kan drivas i 
en gemensam samverkansplattform. De presenterade 
aktiviteterna nedan ägs gemensamt av utbildning och 
arbetsliv. Rekommendationen är att hitta plattformar 
för samverkan på nationell, regional/delregional och 
lokal nivå. Här kan informationsflöde mellan nivåerna 
ske för att identifiera och skapa samsyn om behoven, 
prioritera vilka aktiviteter som ska göras direkt och 
på längre sikt för att fördela ansvaret i de grupper 
som väljer samarbetet. Vissa av aktiviteterna tar tid 
att utveckla och andra kan genomföras direkt. 

5.1.1 Gröna Näringar

Utveckla det regionala branschrådet
Det har under lång tid funnits ett regionalt branschråd 
för gröna näringar som modereras och ägs av 
Naturbruksförvaltningen i Västra Götaland. Det är en 
grupp som fluktuerar i storlek och representation, tanken 
är dock att den ska bestå av branschrepresentanter, utbild-
nings- 
anordnare och andra signifikanta intressenter. Under 
tiden som detta projekt har arbetat med denna 
kartläggning har delprojektledaren i Halland fått 
möjlighet att ta del av arbetet i branschrådet. Nu, när den 
stora potentialen för att bygga ett västsvenskt branschråd 
är synliggjord, har också ett arbetsutskott utsetts att 
även se över syfte och innehåll för dessa rådsmöten. 

Det finns redan frågeställningar på agendan. 
Bland annat har branschrådet ambitionen att träffa 
Arbetsförmedlingens prognosmakare i syfte att skapa 
samsyn kring arbetskraftsbehovet. Detta genom att se 
över Arbetsförmedlingens prognosverktyg för att om 
möjligt bättre matcha de gröna näringarnas förutsätt-
ningar och ge en mer rättvisande bild av branschernas 
arbetskraftsbehov. Att ge Arbetsförmedlingen chansen 
att starta upp ett samarbete med en bransch som beskrivs 
som en vit fläck på kartan är ett utmärkt sätt att arbeta 
för bättre samsyn som är en förutsättning för samhand-
lingar. Ett uppdrag arbetsgruppen har tagit på sig är att 
undersöka hur andra program- eller branschråd arbetar 
för att skapa en helhetsbild av olika samverkansformer 
och vilka plattformar som redan finns, framförallt på 
nationell och regional nivå. Att bygga branschråd som kan 
utgöra en stark påverkansstruktur är att rekommendera 
i arbetet med attraktionskraften i de gröna näringarna. 

5. Rekommendationer
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Att olika representanter från Halland fortsatt utgör en 
del av det regionala branschrådet som beskrivs ovan 
skulle vara givande för alla parter. Inte bara för att bevaka 
branschernas önskemål i en mer strategisk plattform 
där även Halland kan bidra utan också arbeta med de 
utmaningar och därmed också vara en del av de aktiviter 
som branschrådet kommer fram till i samverkan. 

Ett viktigt tillägg till detta förslag är att alla parter 
som representerar skola och näringsliv för de 
gröna näringarna ska vara inbjudna till samar-
betet. Här kan det inte finnas något konkurrenstänk 
eller “vi och dem”, utmaningarna ägs av alla. 

Samverkan på alla nivåer

-Utveckla lokala programråd

Rekommendationen är att låta det som står på den natio-
nella agendan sippra ner till alla nivåers diskussion, inte 
minst de lokala programråden som har direkt koppling 
till gymnasieprogrammen och hur man jobbar med 
omkringliggande näringsliv. Samtidigt behövs kanaler åt 
andra hållet som kan ge influenser till de övergripande 
sammanhangen. Om samverkan i det nationella och 
regionala arbetet utvecklar till exempel handledarut-
bildningar, är det först i programråden som genomslag-
skraften kan planeras, genomföras och följas upp. Många 
gånger är det lärarkåren som tar ansvaret för att värna om 
relationerna med omkringliggande näringsliv eftersom 
dessa i de flesta fall är praktikanordnare till skolornas 

En rekommendation är att branschråd ska drivas av 
branschen med dess utmaningar på agendan. Om 
branschen ska ta ordförandeklubban krävs det en 
huvudansvarig organisation av sammanhanget och 
med alla dessa små företag och olika representanter 
har ingen intressent hittills klivit fram med tillräckligt 
engagemang och mandat. Att Naturbruksförvaltningen 
i Västra Götalandsregionen äger och modererar 
branschrådet är i sig bättre än att ingen axlar ansvaret, 
däremot medför det att avgränsningarna mellan lokalt 
programråd och regionalt branschråd blir svåra att 
förhålla sig till. Dessutom ägs agendan av utbild-
ningarnas intressesfär vilket gör det svårt att lyfta 
branschens utmaningar och andra intressenters frågor. 

Det finns ett erbjudande från Västra Götalands- 
regionen, Regional utveckling att ta rollen som kallande 
och samordnande i de gröna näringarnas regionala 
branschråd med kompetensförsörjningsfrågor som en 
gemensam utmaning. Underlag för detta erbjudande är 
att de har ett uttalat uppdrag att ta hänsyn till och sörja 
för kompetensförsörjningen utifrån ett helhetsperspektiv, 
där alla skolformer och utbildningsnivåer inkluderas och 
de har nyligen fått ett förstärkt politiskt mandat att verka 
för bättre matchning på arbetsmarknaden. De har inte 
heller en egen agenda utan arbetar utifrån allas behov 
av samverkan. Utöver expertkunskaper inom samhälls-
analys och arbetsmarknad har de användbara nätverk 
som kan användas i syfte att utveckla branschrådet. 
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utbildningsplikt som kommer att bli verklighet för vuxna 
inom Arbetsförmedlingens etablering from januari 2018. 

- Arrangera branschdagar och utbildningsinsatser

I takt med att utbildningsbehovet byggs ut – utbilda 
studie- och yrkesvägledare. Arrangera bransch-
dagar och ta del av alla de tillfällen som sker i 
branschsamverkan för att synliggöra alla framtids-
möjligheter. Exempel på tillfällen att sprida de 
positiva värdena som branscherna erbjuder är 
Future Skills, gymnasie- och näringslivsmässor. 

-Dra nytta av livsmedelstrenderna och klimatutmaningarna

I slutsatserna ovan görs kopplingen att de utmaningar 
som de gröna näringarna står inför också kan användas 
som en möjlighet att marknadsföra branscherna mot 
nya målgrupper. Varför inte vända på polariseringen och 
locka de målgrupper som gjort ett ställningstagande i sin 
livsmedelskonsumtion att också bidra till de utmaningar 
vi har genom att producera hållbara livsmedel, på mindre 
åkerareal och med en växande befolkning? Många företag 
är duktiga på att profilera sig som hållbara livsmed-
elsproducenter som arbetar för att sluta cirkeln inom 
sin produktion. Skolorna är duktiga på det hållbara 
tänket men upplevs inte profilera sig som sådana. Att 
skolor och näringsliv går samman i ett ställningsta-
gande och en profil som tydliggör vikten av att arbeta 
med frågorna skulle ge en utveckling i framkant och 
gynna marknadsföringen av både näringar och skolor. 

-Erbjud naturvetenskaplig profil

Många naturbruksutbildningar gör det redan idag och 
i vårt kunskapselitistiska samhälle är det en rekom-
mendation att naturbruksskolorna erbjuder möjlig-
heten. De elever som väljer att läsa dessa ämnen hade 
annars inte valt skolan. Dessutom tillgängliggörs vidare 
studier till högre lärosäten och eleverna behöver inte 
göra så lång utbildningsresa när de inser att intresset är 
större än möjligheterna en yrkesexamen kan erbjuda. 

-Erbjud anpassade utbildningar som tillgängliggör 

Att se målgrupper som av olika skäl behöver stöd för 
att tillgängliggöra arbeten inom de gröna näringarna 
som presumtiva arbetstagare är viktigt.  Det ligger 
inte bara i den enskilde individens intresse, som får 
chansen till att bidra i ett arbete, utan de värden som 
arbetsgivarna får är många när rätt matchning görs.  
Ett exempel är att fortsätta utveckla yrkessvenska eller 
grönt sfi för nyanlända samt arbeta fram rätt valide-
ringsverktyg för att kartlägga kompetenser snabbt och 
fylla på med de kunskaper som det finns luckor inom. 

-Utveckla handledarutbildningarna

Företagen visar ofta lågt intresse för befintliga handle-
darutbildningar. Dessa skulle i stället kunna utvecklas 
till insatser som på olika sätt lockar till deltagande 

elever. Kvaliteten på praktikplatsen är viktig, om inte 
avgörande, för elevernas vilja att stanna kvar på sitt 
gymnasieprogram. Relationerna på lokal nivå är därför 
enormt viktig och det är där som trepartsamtal mellan 
elev, skola och företag kan stötta eleven att fortsätta 
sitt program, att få skolan att koppla in det eventuella 
stöd som krävs samt ge det utbyte som kan ge prakti-
kanordnaren insikter om vad som förväntas under det 
arbetsplatsförlagda arbetet. Det är inte bara eleven som 
ska bevisa sig, det är viktigt att branschens företrädare 
vet att deras bemötande kan vara avgörande för elevens 
upplevelse av att ha gjort rätt eller fel val av utbildning. 

- Utveckla samarbetet med det nationella programrådet

Koppla ihop arbetet i det regionala branschrådet med det 
nationella programrådet för naturbruk, som arbetar som 
rådgivande organ till Skolverket, och se till att de fråge-
ställningar som lyfts har koppling till de utmaningar som 
diskuteras regionalt och i utbildningarnas programråd. 
Arbeta för likvärdiga utbildningar mellan skolorna, 
utveckla programråden och ge parterna i dem större 
insyn i skolverksamheten, vilket ökar kvaliteten och 
relevansen. Naturbrukets yrkesnämnd har yttrat att 
de inte är rätt aktör att ansvara för eller ha rollen som 
ett nationellt råd för en grön branschsamverkan. 

Frågan parterna i branschen behöver ställa sig är om det 
är dags att sätta samman ett nytt nationellt branschråd?  
En av många intressanta organisationer som repre-
senterar mångas intresse inom de gröna näringarna 
är Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA). 
Medlemmarna där arbetar aktivt med de gröna näring-
arnas attraktionskraft och skulle redan i befintligt forum 
kunna ta ansvaret för de nationella diskussionerna. 

-Ta vara på befintliga samverkansstrukturer

Naturbruksskolornas förening (NF) samarbetar med 
alla yrkesnämnder som har koppling till naturbruks-
gymnasierna. Detta är ytterligare en god grund för 
fortsatt utveckling av samverkan och i vidare diskus-
sioner kring validering och olika yrkesbevis som kvali-
tetssäkring. Skulle parterna i fortsatt samverkan besluta 
att arbeta med collegestrukturen är steget inte långt att 
utgå från yrkesnämndernas kvalitetskriterier som bas 
för certifiering för att kvalificera sig som medlem. 

-Utveckla vuxenutbildningen

Gemensam omvärldsbevakning kan underlätta 
för de regionala satsningar som behövs för att 
bygga och utveckla utbudet av vuxenutbildningar. 
Regeringspropositionen för 2018 ger tydliga direktiv 
att bygga ut utbudet av både YH-utbildningar, som ska 
utökas med 45 % till år 2022, och möjligheten att söka 
statliga medel i kommunsamverkan för att starta regionala 
yrkesvux. Även arbetsmarknadspolitiken svänger mot 
reguljära utbildningssystem som behöver byggas ut för 
att möta den åtgärd som studiestartstödet utgör och den 
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-Gemensamma marknadsföringsinsatser

LRF’s Jobba Grönt-projekt har producerat filmer om 
livet som företagare på landsbygden. De utgör ett gott 
exempel på de sätt som medier når fram till unga idag 
– sociala medier. Det är där de får input som i mångt 
påverkar deras attityder och föreställningar. Att ta ett 
stort och gemensamt grepp för att öka kunskaperna om 
branscherna genom sociala medier är en god tanke. 

- Utveckla fortbildning till befintliga företagare/anställda 

• Behovet av att vara kompetent arbetsgivare - 
utbildning i personalfrågor och arbetsledning.

• Nya affärsmodeller - landsbygdsföretagen kan 
behöva utveckla sin affärsidé eller ta ett steg 
vidare i förädlingen från primärproduktionen, 
vilket underlättas av kunskapshöjande insatser.

• Livsmedelshantering - mathantverk, matsä-
kerhet och livsmedelskemi kan vara exempel 
på bra utbildningar att erbjuda företagarna. 

• Ekonomin som förändras i takt med utveckling - 
erbjuda kurser i ekonomi och landsbygdsföretagande. 

• Besöksnäring, värdskap och språk kan 
vara andra fortbildningar när vi går mot 
en utveckling där gårdarna startar direkt-
försäljning av gårdens produkter. 

- Ansök om offentliga medel i en uppstartsfas

De branschrepresentanter som alla önskar hitta i ett 
samarbete för att stärka branschens positioner när det 
gäller attraktionskraft och kompetensförsörjning är ofta 
rädda om sin tid. Framförallt vissa tider på året är det 
extra betydelsefullt att ta hänsyn till dessa företagares 
arbetstider. Det är därför viktigt att detta samarbete inleds 
med stöd av offentliga medel för att synliggöra nyttan och 
därmed inleda ett gemensamt arbete för branschens bästa. 

och samtidigt ger bättre förutsättningar för att ta emot 
praktikanter. Ett exempel på dess relevans är att öppna 
upp för fler grupper genom att synliggöra normer, 
jargonger och kulturer som påverkar elevernas vilja 
att stanna kvar inom sin utbildningsinriktning. 

- Samverka kring utveckling och innovationer

Att ligga i framkant genom att ta del av den senaste 
utvecklingen och vara proaktiv i arbetet att driva 
den gynnas av samarbete. Modernisering av anlägg-
ningar, ny teknik och maskiner kan vara exempel 
som gynnas av samverkan. Utvecklingsarbetet med 
olika simuleringsverktyg för stora maskiner inom 
lant- och skogsbruket som bedrivs på Simgården 
skulle vara ett intressant projekt att växla upp samar-
betet med. Till exempel när Arbetsförmedlingen 
arrangerar branschdagar eller vid vidareutveckling 
mot ännu mer avancerad teknik där elever kan logga 
sina arbetstimmar i Virtual reality- miljöer, som också 
erbjuder rörelsemomentet i stol och utrustning. 

- Väck barns intresse för naturve-
tenskap och gröna näringar tidigt

Som ett resultat av denna kartläggning under-
söker Region Halland de platsbundna värdena på 
Plönninge i riktning mot den gröna tillväxtstrategin 
och de möjligheter som det halländska livsmedelspro-
grammet påvisar. Potentialen är enorm och det görs 
nu en förstudie som undersöker möjlig verksamhet 
som på olika sätt kan stötta barns och ungas intresse 
för naturvetenskap och de gröna näringarna. Som 
tidigare redovisats finns det många goda insatser som 
görs och förstudien avser att se om och vad dessa 
aktörer skulle kunna uträtta tillsammans på området. 
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5.1.2 Livsmedel

Utveckla den regionala branschsamverkan
Som ett led i kartläggningen sågs tidigt att det fanns 
ett behov av att samla aktörer för att diskutera vikten 
av samverkan. I nära samarbete med besöksnäringen, 
Visita, startades därför en pilotträff igång där bransch, 
utbildningsanordnare på gymnasie-, yrkeshögskole- och 
vuxenutbildning samt offentliga aktörer som till exempel 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, GR 
och HRF bjöds in. Det blev en lyckad pilotträff och 
Visita bestämde sig för att fortsätta som en pilot kring 
regional branschsamverkan med hjälp av finansiering 
av Skolverket. Under pilotprojektets gång har gruppen 
kartlagt och identifierat behov samt lärt känna varandra. 
De aktiviteter som gjorts längs vägen i branschsam-
verkans regi är deltagande på den regionala mötesarenan 
Future Skills, studiebesöksprojekt, dialogkonferens 
samt branschmingel för studie- och yrkesvägledare.  

Parallellt med kartläggningen har det förts strate-
giska samtal gällande utveckling av regional 
branschsamverkan i vår region, där Visitas bransch-
samverkan har varit ett pilotprojekt man tittat 
närmare på och sett goda effekter utav. 

Kartläggningen inklusive de genomförda pilotprojekten 
för branschsamverkan visar gemensamt att bransch 
och arbetsliv/näringsliv önskar tydlighet kring hur de 
kan samverka med utbildningsanordnare. Den visar 
också att utbildningsanordnarna önskar stöd i sitt 

arbete gällande samverkan mellan skola och arbetsliv 
och arbetsmarknadskunskap. En viktig aspekt vid 
skapandet av en modell för samverkan är att inte i onödan 
skapa nya forum och mötesplatser, utan att fortsätta 
bygga på det befintliga goda arbete som redan görs. 

För att samverkan ska bli så bra som möjligt är det är 
viktigt att samverkan mellan arbetsmarknadens olika 
parter, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen 
fortsätter och syftar till en matchad arbetsmarknad. 
Att alla arbetar gemensamt och strategiskt med 
kompetensförsörjning inom besöksnäringen och 
offentliga måltider på kort och lång sikt, samt att 
fokus ligger på behov och efterfrågan, utbildnings-
utbud och gemensamma utvecklingsprojekt.

I en sådan samverkansplattform är det viktigt att frågorna 
lyfts från det lokala planet till en mer övergripande 
strategisk nivå och förslag på frågor som kan hanteras är:  

• Skapa gemensamma bilder genom statistik, 
prognoser och gemensamma analyser 

• Input till utbildningsanordnarna 
kring planering av utbud

• Input kring apl och lärling
• Gemensamma utvecklingsprojekt (attityd-

påverkan tidiga åldrar, SYV etc)
• Rekrytering (till utbildningar och arbetslivet)
• Gemensam marknadsföring och kommu-

nikation (bilder av yrke)
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-Dialog om arbetsvillkor

 En dialog kring arbetsvillkor kan innefatta möjlig-
heten till flexibla arbetstider, skillnaderna i behov för 
olika grupper (ålder, nyanlända samt personer med 
funktionsvariationer), arbetsuppgifter, vidareutbildning, 
språkbruk/jargong i arbetet samt genusdiskussioner.

-Kartläggning handledarutbildningar

Kartläggningen visar att det finns många olika handle-
darutbildningar som idag inte är samordnade. En 
kartläggning över de nu tillgängliga handledarutbild-
ningarna skulle ge en överblick och en utgångspunkt 
för att i nästa steg skapa en gemensam utbildning, 
möjligtvis med Skolverkets utbildning som bas.  

-Dialog om rekryteringsprocess

Det är också viktigt att gemensamt tala om vikten av 
rekrytering, både till skola och bransch. Olika människor 
har olika behov, ibland beroende på ålder, bakgrund 
eller funktionsvariationer. Vet till exempel branschen 
vad ungdomarna idag vill ha ut av arbetsmarknaden 
i framtiden? Ett förslag är att gemensamt göra en 
undersökning som underlag för dialog kring frågan. 

-Kvalitetsstämpel eller certifiering 

Med en gemensam kvalitetsstämpel skulle yrkesstolt-
heten öka och bilden av branschen få ett lyft. Det 
skulle också underlätta rekryteringen för branschen 
då en certifiering säkerställer att presumtiva arbets-
sökare har med sig den kunskap som efterfrågas. 

-Utbilda yrkesambassadörer - unga möter unga

Att utbilda unga yrkesambassadörer från 
branschen som kan gå in i de olika skolfor-
merna och möta unga på plats är en möjlighet att 
möta ungdomar på deras villkor och nå fram. 

-Studiebesök offentliga måltider/privat näring

Förutom kopplingen mellan skola och arbetsliv 
behöver kopplingen mellan privat och offentlig näring 
stärkas. Ett sätt kan vara att skapa en plattform där det 
anordnas jobbskuggning, auskultering och yrkesbytar-
dagar för inblick i varandras verksamhet. Även yrkes-
lärare kan vara involverade i denna typ av utbyte. 

-Väck barns intresse tidigt 

Att arbetslivet bör involveras tidigt i elevernas skolgång 
framkom i slutsatserna. Ett förslag på hur eleverna kan 
få upp ett intresse för måltiden är att låta dem invol-
veras i skolmåltiden. Det kan innebära att öppna upp 
köket för någon eller några yngre skolelever i taget 
för en så kallad miniprao. Ett förslag är att undersöka 

Samverkan på alla nivåer

-Utveckla lokala programråd

Kartläggningen visar att mestadels av den samverkan som 
sker idag under senare delen av livsmedelskedjan är på 
lokal nivå. Som tidigare nämnt, är det enligt gymnasie-
förordningen obligatoriskt att det för gymnasieskolans 
yrkesprogram finns ett eller flera lokala programråd 
för samverkan mellan skola och arbetsliv. Väl funge-
rande lokala programråd är en viktig förutsättning 
för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska 
kunna fungera och utvecklas, samt bidra till en organi-
serad och nära samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kartläggningen visar också att majoriteten av de lokala 
programråden inte uppnår det syfte som önskas och 
rekommendationer finns att se över programråden. Att 
låta det som står på den nationella och regionala agendan 
löpa som en röd tråd till de lokala diskussioner som har 
direkt koppling till gymnasieprogrammen och hur man 
jobbar med omkringliggande näringsliv kommer att öka 
aktualiteten i programråden. Ett tydligt exempel kan vara 
arbetet med handledarutbildningar. Om den regionala 
och nationella samverkan arbetar med utveckling av 
handledarutbildningar är det viktigt att genomslag-
skraften planeras, genomförs och utvärderas på lokal nivå. 
Den nära samverkan med omkringliggande näringsliv 
är av stor vikt för att apl-platserna ska hålla hög kvalitet 
och det är på lokal nivå de goda relationerna kan skapas. 
Relationerna på lokal nivå är därför enormt viktiga och 
det är där som trepartsamtal mellan elev, skola och företag 
kan stötta eleven att fortsätta sitt program, att få skolan 
att koppla in det eventuella stöd som krävs samt ge det 
utbyte som kan ge praktikanordnaren insikter om vad 
som förväntas under det arbetsplatsförlagda arbetet. 

För att en lokal samverkan ska fungera enligt önskan är 
skolledarens och huvudmannens stöttning avgörande. 
Huvudman och skolledare bör följa upp arbetet i 
det lokala programrådet för att få en förståelse för 
utmaningarna som finns och därefter se över vilka 
eventuella stödinsatser som kan erbjudas. Att lärar-
kåren ges tid och förutsättningar för att arbeta med det 
otroligt viktiga samarbetet med näringslivet är a och o. 

- Utveckla samarbetet med det nationella programrådet

Koppla ihop arbetet i den lokala och delregionala 
branschsamverkan med det nationella programrådet 
för restaurang och livsmedel. Se till att de frågeställ-
ningar som lyfts har koppling till de utmaningar som 
diskuteras delregionalt och i utbildningarnas lokala 
programråd. Ett sådant samarbete arbetar för likvärdiga 
utbildningar mellan skolorna, utvecklar program-
råden, samt ger parterna större insyn i skolverk-
samheten vilket ökar kvaliteten och relevansen. 
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-Collegesamverkan

Som tidigare nämnts i kartläggningen har begreppet 
college dykt upp vid flera tillfällen och det finns ett 
visst intresse i senare delen av livsmedelskedjan av 
samverkan genom collegeformen. Ett första steg i detta 
är att bygga en delregional branschsamverkan som på 
längre sikt rekommenderas att se över möjligheterna 
till att koppla ihop arbetet med det nationella program-
rådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet, som 
idag arbetar som rådgivande organ till Skolverket. 
Genom en sådan delsregional branschsamverkan kan 
regionala frågeställningar lyftas samt kopplas till de 
utmaningar som diskuteras nationellt. Viktigt att komma 
ihåg är att collegesamverkan är ett koncept som ägs av 
branschen med certifieringskriterier och är nationellt 
övergripande och bör starta på en nationell nivå för att 
sedan kunna följas åt av en regional och lokal nivå. 

forskningen kring måltidspedagogik och hur man utifrån 
det kan jobba med tydliga insatser för yngre barn. 

Ett annat bra förslag som redan utförs i viss 
utsträckning är tävlingar för grundskolelever i deras 
Hemkunskapsundervisning. Ett inslag som visat positiva 
siffror för antagning till programmen i närheten. 
Detta är något som skulle kunna samordnas regionalt, 
för att öka attraktionen för alla skolor i regionen. 

-Dialog kring hur marknadsföring når 
föräldrar och studie- och yrkesvägledare

Det talas ständigt om vikten av att nå föräldrar och 
studie- och yrkesvägledare i ett led att få med sig de 
elever som har ett intresse för branschen, men som 
lockas bort av andra orsaker. Genom en gemensam 
dialog och erfarenhetsutbyte i plattformen, kan 
det skapas idéer och förslag för att hitta arenor där 
bransch och skola gemensamt når nya målgrupper. 



Slutrapport College VäSt liVSmedel oCh gröna näringar 36

tar lead i regional branschsamverkan, kan utrymmet 
för processledarrollen finnas på den nivån. En sådan 
regional processledare kan arbeta i nära samverkan 
med intressenter inom forskning, näringsliv, bransch-
representanter och utbildningsanordnare för att 
stimulera attraktionskraften, långsiktig hållbar livsmed-
elsförsörjning och samspel mellan stad och land. 

I samband med utformningen av det halländska 
livsmedelsprogrammet, bildades en regional arbets-
grupp bestående av representanter från LRF, 
Hushållningssällskapet, Lokalt ledd utveckling, privat 
företag, Högskolan i Halmstad, Skolförvaltningen på 
Region Halland och rektorer för naturbruksgymnasium 
samt vuxenutbildning. Arbetsgruppen fokuserar på 
operativa och lokala aktiviteter som bygger på de influ-
enser som kommer från branschråd, politiska svängningar 
och det kompetensförsörjningsbehov som tydliggjorts 
under arbetets gång. Det är på denna nivå som utveck-
lingen av nya vuxenutbildningar görs och samverkansar-
betet med kommunala vuxenutbildningar utvecklas. Det 
är här man diskuterar fortbildning av redan etablerade 
företagare inom gröna näringar och utvecklar högsko-
leprogram med nya affärsmodeller som gynnar lands-
bygdsföretagandet. Det är även denna arbetsgrupp som 
ger input till den förstudie som görs för att väcka barns 
intresse för naturvetenskap och gröna näringar. Det är 
här som processledarrollen blir avgörande för utveckling 
och samverkan på regional nivå och för representation i 
övriga nivåer för spridning och delning av utveckling som 
sker samt uppföljning och stöd av arbetet på lokal nivå. 

5.2 Nya roller

5.2.1. Gröna Näringar
Förutsättningarna för att bygga en samverkans-
struktur inom de gröna näringarna är goda, framfö-
rallt i det regionala branschrådet finns en struktur, 
den kan vidareutvecklas och framförallt användas 
till de viktiga utmaningar branscherna står inför. 
Modellen nedan visar förslag på lämplig struktur.

Det nationella programrådet till Skolverket (2017) 
utgörs av ledamöter som representerar arbetslivet 
och har fördjupade kunskaper om naturbrukspro-
grammens yrkesområden. Där sitter bland annat parter 
från Yrkesnämnderna, LRF, Arbetsförmedlingen samt 
Kommunalarbetarnas och Skogs- och lantarbetsgivar-
förbundet. Det nationella programrådet använder sin 
fyra träffar per år till att diskutera framförallt gymnasial 
yrkesutbildning och behoven på arbetsmarknaden. 
Ytterligare en part som är en viktig aktör och opini-
onsbildare är Naturbruksskolornas förening (NF) som 
visar stort intresse av att engagera sig i de nationella 
frågorna för naturbruksutbildningarnas förutsättningar. 

Denna kartläggning åsyftar det västsvenska branschrådet 
som utvecklats i Västra Götaland och Halland 
som ett exempel på regionalt branschråd, erfaren-
heterna från denna kartläggning har hämtats i det 
sammanhanget. Arbetet med att driva de regionala 
branschråden kräver utsedda processledare vilket är 
avgörande för kontinuiteten att driva utvecklings-
frågorna inom de gröna näringarna. Om nu VGR 
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att fortsätta, dels för att kvalitetssäkra upplägget, men 
även för att skapa långsiktig och hållbar samverkan.

En viktig roll och funktion i den delregionala bransch-
samverkan blir en delregional processledare som ansvarar 
för att hålla ihop forumet och processerna, planera, 
sammankalla och genomföra möten. Processledaren 
bör ha ett arbetsutskott som stöd för att sätta agendan 
för kommande möten. Här är det viktigt att bransch-
företrädare inkluderas. En delregional processledare 
kan antingen vara ansvarig för endast besöksnä-
ringens branschråd eller flera branschråd samtidigt.

Den delregionala branschsamverkan bör bestå av 
aktörer från både den privata och offentliga näringen, 
utbildningsanordnare från olika skolformer (Gy- YH-, 
Vuxenutbildning och högre utbildning) samt andra 
offentliga aktörer såsom Arbetsförmedlingen och 
Hotell-och restaurangfacket. Det är också viktigt att 
branschsamverkan har en företagsrepresentant som 
ordförande. Inom samverkansformen kan vid behov 
olika arbetsgrupper tillsättas för specifika uppdrag.

5.2.2 Livsmedel
För att en samverkansplattform ska bli lyckad och 
fungera optimalt krävs en bra organisation och tydliga 
ramar. Modellen nedan visar exempel på vilka aktörer 
som behöver ingå i en samverkansplattform och hur de 
kan fungera tillsammans. Den synliggör också vikten av 
nationell och lokal samverkan för att hitta synergieffekter.

GR kommer att arbeta vidare med den delregionala 
samverkansformen (branschrådspiloten) inom besök-
snäringen Visita, Offentliga måltider samt tillsammans 
med utbildningsanordnare (Gy, YH, Vux, högre 
utbildning) och Arbetsförmedlingen. GR kommer 
också att fortsätta arbetet med att ta fram en generell 
modell för delregional branschsamverkan tillsammans 
med andra aktörer såsom Business Region Göteborg, 
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Den generella modellen för delregional branschsam-
verkan kommer att användas i uppstarten för flera 
olika branscher inom GR. Arbetet med att tillsammans 
ta fram ett gemensamt ramverk som ska finnas som 
ett stöd för delregional branschsamverkan kommer 
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5.3 Finansieringsmodell 
För att en regional och delregional branschsamverkan 
ska fungera på lång sikt krävs en hållbar finansiering. 
För att uppnå förväntade effekter bör finansiering 
finnas för regional processledare samt för framta-
gande av organisation och struktur tillsammans 
med intressenter liksom fakta- och analysunderlag. 
Det är dock viktigt att deltagande och eventuella 
kostnader för detta bärs av respektive organisation.

En uppstartsperiod bör starta med offentliga utvecklings-
medel, exempelvis via Västra Götalandsregionen, Region 
Halland eller Europeiska Socialfonden. Så småningom 
behöver parterna i det regionala branschrådet (inklusive 
kommunerna) medfinansiera samverkansplattformen 
och efter cirka 1-3 år uppstartsår bör de offentliga utveck-
lingsmedlen fasas ut. Då bör plattformens finansiering 
kunna bäras av medlemmar och branschen samt offentlig 
sektor i de fall de är en del av branschsamverkan. 

Delregional branschsamverkan syftar till en mötesstruktur 
där flera aktörer arbetar strategiskt med kompetens-
försörjning inom en specifik bransch på kort och lång 
sikt. Agendan för mötena behöver ha ett fokus på 
behov och efterfrågan, utbildningsutbud samt gemen-
samma utvecklingsprojekt. När samtliga träffas behöver 
kunskapsunderlag om kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet tas fram och spridas och samar-
betsytor som bidrar till stärkt samverkan mellan 
utbildningssamordnare och arbetsgivare skapas.

Resultat 
- olika aktiviteter, 
�er utbildningar, 

mm
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Kartläggningens resultat och slutsatser har 
mynnat ut i modell och rekommendationer 
för fortsatt arbete med samverkan inom 

livsmedelskedjans olika delar. I detta avslutande 
avsnitt kommer redan upplevda effekter av kartlägg-
ningen samt förväntade effekter och vinster med 
en regional branschsamverkan att presenteras. 

6.1 Förväntade effekter
Genom kartläggningen har mötesarenor identifierats, 
kartlagts och byggts. Likaså har långsiktiga relationer 
för samverkan inom området livsmedel och gröna 
näringar påbörjats. I tillväxtregioner såsom Västra 
Götalandsregionen och Region Halland har ett fokus 
varit att identifiera välfungerande samverkansformer 
för kompetensförsörjningsfrågorna inom livsmedel och 
gröna näringar. Tack vare ESF-projektet College Väst 
har goda effekter identifierats, vilka kommer att fortsätta 
att drivas och utvecklas även efter avslutat projektet.  

6.1.1 Gröna Näringar
Då arbetet med denna kartläggning kom att påverka 
befintliga nätverk, branschråd och referensgrupper 
samtidigt som det blev en proaktiv del av den halländska 
livsmedelsstrategin har arbetet med samverkan redan 
nu gett tydliga synergieffekter. Som exempel har 
förstudien som nu undersöker förutsättningarna för 
en verksamhet som tidigt kan väcka barns och ungas 
intresse för de gröna näringarna blivit aktuell i samband 
med denna kartläggning. Det halländska arbetet med 
Livsmedelsprogrammet har genom projektet kunnat 
ta fokus på kompetensförsörjningen inom de gröna 
näringarna där specifikt fokus på utveckling av vuxenut-
bildningar har blivit en tydlig åtgärd. Ytterligare effekter 
vi kan se är att arbetet med fokus på samverkan inom de 
gröna näringarna, har lett till ett omtag av det regionala 
branschrådet som hanterar många av de frågor som 
branschen behöver arbeta med för bättre attraktionskraft.  

Får projektets rekommendationer den genomslag-
skraft det kan få kan vi se en mängd effekter av arbetet. 
Samverkan, oavsett college- eller annan samverkan 
leder till möten över gränserna som förbiser eventuella 
konkurrensförhållanden. Att ligga i framkant för 
innovationer och utveckling är en förväntad effekt 
av att man tar stöd och hjälp av varandra. Kanske 
den viktigaste effekten av alla är att parterna tar ett 
gemensamt ansvar för branschernas attraktions-
kraft, genom hela kedjan- skola och arbetsliv. 

6.1.2 Livsmedel
Som ett resultat av kartläggningen har goda synergief-
fekter uppnåtts i den senare delen av livsmedelskedjan. 
Genom samtal, workshops och i olika nätverkssam-
manhang har nya tankar och idéer uppkommit. En 
av de goda effekterna är uppstarten av pilotprojektet 
kring delregional branschsamverkan tillsammans 
med besöksnäringen, Visita. GR kommer att försöka 
arbeta vidare med den regionala branschrådspiloten 
inom besöksnäringen, Visita, Offentliga måltider samt 
tillsammans med utbildningsanordnare (Gy, YH, 
Vux, högre utbildning) och Arbetsförmedlingen.

GR kommer att arbeta vidare med att ta fram en generell 
modell för delregional branschsamverkan tillsammans 
med andra aktörer exempelvis Business Business Region 
Göteborg. Utifrån hittillsvarande erfarenheter av delre-
gional branschsamverkan och de samtal som förts med 
olika aktörer i kartläggningen förväntas effekter såsom 
förbättrade matchningsmetoder mellan arbetslösa och 
arbetsgivare, men också förbättrad matchning i behov, 
innehåll och leverans av utbildning i alla skolformer. 
En sådan delregional samverkansplattform kommer 
också att innebära kortare beslutsvägar där man 
tillsammans kraftsamlar kring gemensamma aktivi-
teter och utvecklingsprojekt. Den ger också en större 
möjlighet att systematiskt dela kunskap, ta fram statistik, 
prognoser och analyser att föra vidare till kommuner, 
politiker, arbetsförmedling och andra viktiga aktörer 
med intresse av kompetensförsörjningsfrågor. 

6. Avslutning
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