
Mer mat – fler jobb
ESF-projekt 



Bakgrund

• Nationellt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och 

LRF, 2016.

• ESF-utlysning nationell förstudie sommaren 2017.

• Nationella livsmedelsstrategin, 2017. Landets produktion av  

livsmedel ska öka.

För att nå målet behövs mer kompetens och fler som arbetar 

inom primärproduktion och förädling av livsmedel.



Mer mat – fler jobb

• LRF:s och Arbetsförmedlingens respektive projekt ska 

under genomförandet av projektet samverka utifrån sina 

projekts kapacitet och bidra till tillväxten i den svenska 

livsmedelsproduktionen. 

• Projektperspektivet utgår från det enskilda företaget

och dess behov av kompetens, arbetskraft och 

ledarskapsutbildning. Syftet är att utvecklas, öka 

produktionen, lönsamheten och konkurrenskraften

kopplat till den nationella livsmedelsstrategins mål om en 

växande och mer konkurrenskraftig livsmedelssektor.



LRF
• 1000 företag inom primärproduktionen som har för avsikt att växa, 

erbjuds analys av sina verksamheter. Analysen ska visa möjligheterna till 

ökad produktion, lönsamhet, behov av kompetensutveckling och 

arbetskraft. 

Verktyg: Företagsanalys 

• 2000 personer – företagare och anställda – erbjuds 

kompetensutveckling för att stärka företagets utveckling och 

konkurrenskraft.

Verktyg: Skräddarsydda kompetensinsatser utifrån företagets behov. 

• 300 företagare erbjuds ledarskapsutbildning.

Verktyg: Skräddarsydda ledarutbildningar utifrån behov. 

• Kompetensplattform.



Livsmedelsföretagen 

• 100 företag inom livsmedelsindustrin erbjuds validering av 

medarbetares kunskaper. Validering genomförs i enlighet med Svensk 

industrivaliderings framtagna modeller. 

Kompetens ger konkurrenskraft och syftet är att synliggöra 

kompetensen. 

• Efter genomförd validering tydliggörs eventuellt behov av 

kompetensutveckling.

Valideringen stärker medarbetaren och ger möjlighet till utveckling i 

karriären.



Arbetsförmedlingen 

• Rekrytering utifrån branschernas behov enligt en kvalitetssäkrad metod.

• Yrkeskompetensbedömning i samband med branschen när det är befogat.

• Rekryteringsutbildning eller andra kortare insatser för att bli anställningsbar.

• Ökat fokus på matchning. 

• Stöd och uppföljning till arbetsgivare och arbetstagare. 



Rekryteringsprocessen 

Arbetsförmedlingen träffar 
arbetsgivare som är intresserad 

av att rekrytera

Arbetsförmedlingen bjuder 
in kandidater till 

informationsmöte och  
snabbintervju tillsammans 

med arbetsgivare

Djupintervju med 
kandidater

Insats vid behov,
exempelvis:

Yrkeskompetensbedömning 
Rekryteringsutbildningar 

Anställning

Arbetsförmedlingen 
följer upp på 

arbetsplats med 
arbetsgivare och 

arbetstagare



Karta
Kontaktpersoner

Arbetsförmedlingen 



Vad gör vi nu?

• Informerar LRF:s och LI:s branscher och 

regioner. 

• Rekryterar deltagare.

• Upphandlar externa aktörer.

• Företagsanalyser.

• Kompetensutveckling.

• Ledarskapsutbildning. 



Kontaktpersoner

LRF Företagsanalys, Linda Sundström: 070-586 52 40

LRF Kompetensutveckling, Ing-Marie Jirhed: 070-299 10 95

Arbetsförmedlingen: Stina-Lisa Flodin Norr: 010-486 60 48

Jan Andersson Syd: 010-487 18 22

Livsmedelsföretagen: Karin Thapper



Tack!


