
livsmedels-
branschen ur ett 
chefsperspektiv

hos oss blir du en bättre chef.

En branschrapport från Ledarna



livsmedelsbranschen ur ett chefsperspektiv

Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation som 
arbetar bara för chefer. Ledarna bildades för över 100 år 
sedan. Grundidén – att chefer hjälper andra chefer till 
framgång - är samma nu som då. 

Inom Ledarna finns ett 20-tal branschföreningar och 
tre av dessa verkar inom livsmedelsbranschen. Det är 
Ledarna inom Livsmedelsindustrin och Livsmedels-
branschens Chefsförening samt branschföreningen Kost 
& Näring som representerar kostchefer, kostekonomer 
och kostvetare. 

I den här rapporten presenteras livsmedelsindustrin och 
Ledarnas tankar om de utmaningar som möter livsmed-
elsbranschens chefer i framtiden. Vilka utmaningar 
måste övervinnas för att svensk livsmedelsindustri ska 
utvecklas i framtiden? 
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sveriges fjärde största tillverknings-
industri 
Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största tillverk-
ningsindustri. Livsmedelsindustrins andel av industri-
produktionen är cirka 8 procent och dess andel av Sve-
riges BNP är cirka 2 procent. Inom livsmedelsindustrin 
är slakt- och köttindustrin störst utifrån omsättning och 
produktionsvärde, medan sektorn bageri- och mjölpro-
duktion har flest företag och anställda.

Livsmedelsindustrin hade år 2010 ett produktions-
värde på 122 miljarder kronor och en omsättning på 
165 miljarder. Sju av tio arbetar i ett företag med fler 
än 50 anställda. Unikt för branschen är att den skapar 
sysselsättning i Sveriges samtliga län. I branschen finns 
små företag, men ett fåtal stora företag står för den allra 
största delen av produktionen.  Livsmedelsindustrin är 
till över hälften utlandsägd.

chef med många roller 
År 2012 fanns det 3556 företag som sysselsatte ca 53 
000 personer i branschen. Det motsvarar ca 1,2 procent 
av arbetskraften. Av dem hade ungefär var tionde en 
ledande befattning.

Bland Ledarnas medlemmar inom branschen är 
medelåldern 48 år och var femte chef är en kvinna. 
Chefsrollerna innebär allt från att ansvara för logistik, 
produktion, inköp, försäljning, teknik, kvalitet, pro-
duktutveckling, lager, underhåll, processer, marknads-
arbete, IT, affärsområden, företagsledning och miljö. 
De kan också arbeta som bagerichefer, bryggmästare, 
kvarnmästare, mejerichefer, HR-chefer och företags-
ledare.

fler företag men färre anställda 
De senaste 15 åren har sysselsättningen i livsmedels-
industrin minskat. Sedan 2008 har den totala syssel-
sättningen inom näringen minskat med fem procent. 
Det beror på omfattande rationaliseringar inom de 
största företagen, i bland annat kött- och slaktindu-
strin samt mejeribranschen. Dessa förändringar har 
ställt höga krav på cheferna. I de mindre företagen 
kan man dock under senare år skönja en ökning av 
antalet anställda. 

Källa: ledarna

                AntAl
näringsgren      FöretAg  AnställdA CheFer 

slAkterier, ChArkuterier oCh AnnAn köttvAruindustri 493  10 900  1 100

Fiskberedningsindustri     216  2 000  200

Frukt-, bär- oCh grönsAksindustri   239  3 500  400

olje- oCh FettvAruindustri    48  700  100

Mejerier oCh glAssindustri    156  5 600  600

kvArnprodukt- oCh stärkelseindustri   116  1 750  200

industri För bAgeri- oCh Mjölprodukter   1410  14 050  1 400

AnnAn livsMedelsindustri     557  8 700  900

industri För bereddA djurFoder    95  800  100

dryCkesvAruindustri     206  4 400  400 

tobAksindustri      20  1 050  100

totAl       3556  53 450  5 500

brAnsChstruktur 2012, AntAl AnställdA oCh AntAl FöretAg
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från hemkokt till hemkört
Sverige har en lång tradition av tillverkning och förädling 
av livsmedel. I takt med jordbrukets och industrins utveck-
ling under det senaste århundradet har livsmedelsindustrin 
utvecklats och fått den betydelse för samhället den har 
idag. Vi tar lätt för givet att god, näringsrik mat från hela 
världen kan vara serverad inom några minuter, ofta utan att 
reflektera över den långa vägen från jord till bord. 

Innan de första livsmedelsindustrierna startades lagades 
maten hemma. Det var kvinnans lott att vara husmor. Un-
der efterkrigstiden flyttade matlagningen ut från hemmen. 
Förbättrad hygien och moderna konserveringsmetoder 
minskade risken att bli sjuk eller i värsta fall mista livet på 
grund av dåliga livsmedel. Barnen fick mat i skolan och 
de äldre på ålderdomshemmen. Arbetsplatser fick egna 
lunchrestauranger och livsmedelsindustrin växte. Utveck-
lingen i branschen kan därför sägas ha bidragit till kvinnors 
möjlighet att vara verksamma utanför hemmen och till ett 
mer jämställt samhälle.  

Branschen spelar fortfarande en viktig roll för jordbruket i 
Sverige. Den är också viktig för förpackningsindustrin och 
transportsektorn. Livsmedel till konsumenter säljs idag hu-
vudsakligen inom dagligvaruhandeln och inom restaurang-
näringen. Men under 2000-talet ser vi nya handelsmönster. 
Mat kan beställas på internet och färdiga matkassar körs 
hem till dörren. Gränserna mellan jordbruk, livsmedelsin-
dustri och handel flyter än mer ihop när handeln utvecklar 
egna produkter och varumärken. 

kvalitet och konkurrenskraft
En växande internationell handel på en i huvudsak 
relativt avreglerad europeisk marknad ställer tuffa 
lönsamhetskrav. Den svenska livsmedelsindustrins 
främsta styrka är den höga kvalitet som kännetecknar 
branschen. Samma höga ambitioner präglar svenskt 
lantbruk. 

Att upprätthålla förtroendet för den höga kvaliteten är 
den viktigaste framtidsstrategin för livsmedelsindustrin 
i Sverige. Att kinesiska konsumenter upprördes över 
att Ikeas ”svenska köttbullar” inte innehöll svenskt 
kött, utan kinesiskt, är ett exempel som visar vilka höga 
förväntningar som finns på svenska livsmedel. (Källa: 
SVD 27/2 2013) Att fortsätta vara effektiv och innovativ 
är också viktigt för att kvalitetsprodukterna ska ha en 
chans att konkurrera på en internationell marknad som 
ofta drivs av en intensiv prisjakt. 

Ur ett chefsperspektiv vill vi särskilt lyfta fram några 
frågor där ledarskapets betydelse för branschens framtid 
är särskilt stor. Det handlar om kompetens, värdegrund, 
mångfald och jämställdhet samt hållbarhet. 

• kompetens
Mat ska inte bara smaka gott. Livsmedel måste vara 
säkra. Livsmedelslagstiftningen är gemensam inom EU. 
Reglerna ställer höga krav på kunskap och hantering, 
produktion och distribution av mat. Livsmedelsindustrin 
bär själv ansvar för att kunna hålla vad den lovar. Ett 
stort ansvar vilar på cheferna. 

Det ställer höga krav på kompetensen inom livsmedels-
industrin. Cheferna måste vara välutbildade, pålästa och 
ständigt beredda att ta till sig ny kunskap. Det handlar 
förstås om professionen. Om att kunna laga och baka 
förstklassiga produkter. Och att leverera hög kvalitet till 
konkurrensmässiga priser. Men det handlar också om att 
ha djup kunskap om komplicerade regelverk, märknings-
system, råvarors produktionsförhållanden både vad 
avser användning av kemikalier och läkemedel när det 
gäller djuruppfödningen. Kunskap om produkternas 
hälsomässiga effekter är också viktig. 

Ledarnas statistik över chefernas utbildning inom livs-
medelsbranschen visar att det finns behov av att höja den 
generella nivån. Endast 8 procent har en längre eftergym-
nasial påbyggnadsutbildning; ca 30 procent har en kor-
tare eftergymnasial utbildning, totalt således 38 procent 
med en eftergymnasial utbildning. Drygt 50 procent har 
enbart en gymnasieutbildning, medan 10 procent helt 
saknar gymnasieutbildning. Inom Ledarnas branschför-
ening Kost & Näring har 84 procent en eftergymnasial 
utbildning, 15 procent en gymnasieutbildning och endast 
1 procent saknar helt en gymnasieutbildning.

För att attrahera de mest kompetenta cheferna krävs 
det både attraktiva arbetsplatser och befattningar 
men också ett förberedande arbete som visar blivande 
studenter och chefer vilken kompetens som livsmed-
elsbranschen efterfrågar. Ett stort ansvar ligger också 
på livsmedelsbranschens ledare att tydliggöra den 
övergripande visionen så att branschen kan leverera 
lösningarna på framtidens utmaningar.

• värdegrund
Vad är egentligen bra mat? Det är förstås en fråga om 
tycke och smak. Och om maten är hälsosam och nyttig. 
Om den är fri från farliga ämnen. Debatten om tillsatser 
i livsmedel påminner om livsmedelsindustrins ansvar. 
Det är självklart att ingredienser måste vara veten-
skapligt bedömda och ofarliga. Konsumenterna ska ha 
tydlig och korrekt information om livsmedlens innehåll. 
Särskilt viktigt är det för personer med allergier och 
känslighet för olika ämnen. 

Samhället ställer allt högre krav på kvalitet, spårbarhet 
och redlighet när det gäller livsmedel. Dessvärre har 
det visat sig att regelverk inte alltid följs. Inte bara när 
det avslöjas, utan varje gång det fuskas, undergrävs 
förtroendet för branschen. Det är djupt allvarligt för 
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livsmedelsindustrin vars främsta styrka är den höga 
kvaliteten. Konsumenternas förtroende och kundernas 
tillit kan bara återvinnas genom branschens eget age-
rande. Lagar och regler ska följas. 

Chefer inom livsmedelsindustrin vill ta ansvar och 
leda med sunda värderingar. De vill främja en miljö 
där anställda törs påtala och avslöja brister, fusk och 
misstänkt brottslighet. Bra chefer har beredskap för 
att hantera situationer som kräver god etisk kompass 
och bidrar till ett arbetsklimat där varje medarbetare i 
hela produktions- och distributionskedjan är delaktiga i 
värdegrundsarbetet. 

• mångfald och jämställdhet 
Resvanor och migration avspeglas i vad vi äter. Det 
svenska köket fortsätter att utvecklas tack vare invand-
ring och impulser från andra länder. Invandrare har 
startat en rad av våra mest kända livsmedelsföretag och 
utvecklat kända varumärken och produkter så som Felix, 
Findus, Marabou, Cloetta, Mazetti och Zoega. 

Vasabisill till midsommar, inspirerad av den japanska 
sushin är för många lika naturligt idag som doften av 
exotiska kryddor med ursprung i fjärran länder i våra 
svenska lussekatter och pepparkakor. Med invandring 
följer nya matkulturer och efterfrågan på nya livsmedel.  
Svenska livsmedelsföretag lanserar nya produkter som 
turkisk yoghurt från svenska kossor. Samtidigt gör 
svensk mat succé på Manhattan. 

Livsmedelsindustrin behöver både chefer och medarbe-
tare, entreprenörer och ägare, med utländsk bakgrund 
och erfarenheter från andra kulturer. Mångfald är en 
viktig fråga och i ledarskapet ingår att arbeta för att 
personer med olika bakgrund rekryteras. Mångfald gör 
livsmedelsindustrin mer kompetent, kreativ och konkur-
renskraftig. 

På samma sätt är det för en modern bransch naturligt att 
både kvinnor och män finns på alla nivåer. När det gäller 
högre chefspositioner och bolagsstyrelser innebär brist 
på mångfald och jämställdhet risk för sämre lönsamhet. 

Ledarnas statistik visar att det finns mycket kvar att göra 
för att få en bättre jämställdhet i ledande positioner inom 
livsmedelsindustrin. Bara var femte chef är en kvinna inom 
industrin. Sämst ställt är det inom olje- och fettvaruindu-
strin där andelen kvinnor i chefsbefattning bara uppgår till 
8 procent och bäst ligger för närvarande fiskberedningsin-
dustrin på 29 procent (snitt 19 procent). Enligt Livsmedels-
arbetareförbundet (Livs 2005) är arbetsuppgifterna inom 
livsmedelsindustrin starkt könssegregerade. Kvinnorna 
finns ofta längst ut i produktionskedjan, såsom i paketering 
och städning, medan männen ofta skötermaskinövervak-
ning och underhåll. Noteras ska dock att andelen kvinnliga 
chefer inom Kost & Näring ligger på nästan 89 procent.

Ett strukturerat och systematiskt arbete för jämställdhet 
och mångfald är en förutsättning för att komma tillrätta 
med den könssegregerade och ojämställda arbetsmark-
naden. Det råder inget tvivel om den affärsnytta som 
jämställdhet och mångfald innebär. Det handlar om att 
syna sin egen verksamhet och arbeta både på strategisk 
och operativ nivå. I detta arbete har cheferna en viktig 
roll att fylla. 

• hållbarhet
Det går inte att diskutera vad som är bra mat utan 
att komma in på hur den har producerats. Livsmed-
elsbranschens klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete 
står allt mer i fokus. För Ledarnas föreningar inom 
livsmedelsbranschen är det prioriterade frågor.
Livsmedelsindustrin är en global aktör. Den är inte 
sällan beroende av produkter från länder där arbets-
rätt och miljökrav skiljer sig från de svenska. Många 
företag ingår i certifieringssystem för att kvalitets-
säkra arbetet med hållbarhetsfrågor. Men kontrollen 
och uppföljningen av underleverantörer måste ske 
kontinuerligt. Det gäller respekten för mänskliga 
rättigheter, kampen mot barnarbete, diskriminering 
och korruption. Livsmedelsindustrin har kommit en 
bra bit på vägen när det gäller CSR, Corporate Social 
Responsibility. Men arbetet behöver fortsätta.

Att värdera ett livsmedels miljö- eller klimatpåver-
kan är inte helt enkelt. För att kunna göra en kor-
rekt bedömning behövs ett helhetsperspektiv som 
sträcker sig från början till slut. Hur odlas grödorna? 
Hur mycket energi går åt för att producera maten? 
Och hur produceras den energi som förbrukas? Vilka 
utsläpp av växthusgaser sker under transporterna och 
vad händer med avfallet? 

Varje år uppskattas vi kasta drygt 70 kg mat per 
person. Produktionen av den bortkastade maten 
motsvarar runt tre procent av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser.  En stor del av maten slängs inom 
hushållen, men även inom skolkök, restauranger, 
butiker och industrin. Att bekämpa matsvinnet är en 
utmaning för alla som arbetar med livsmedel. 

ledarskap gör skillnad
Ett gott och ansvarsfullt ledarskap gör skillnad och 
cheferna måste av ägare och bolagsledningar få förut-
sättningar att utöva ledarskapet fullt ut. För Ledarna, 
som företräder cheferna inom branschen, är det också 
avgörande att goda insatser avspeglas i lönen. Chefer 
ska premieras för sina resultat, initiativ och engage-
mang. Och varje chef ska veta vad som påverkar den 
egna löneutvecklingen. Läs mer i bilagan ”Ledarnas 10 
förutsättningar för Ledarskap”.
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våra matvanor
Våra matvanor har förändrats radikalt under de senaste 
50 åren. Det gäller också kostnaderna för maten. År 1970 
gick drygt 22 procent av konsumenternas inkomster 
till livsmedel. Idag 40 år senare, har andelen sjunkit till 
drygt 12 procent. Det beror inte på att vi äter mindre 
eller sämre. Tvärtom äter vi mer mat. Men ökad konkur-
rens och en större import har lett till lägre livsmedelspri-
ser, samtidigt som levnadsstandarden har ökat.

Konsumtionen av bröd och konditorivaror, kött och stark-
öl ökar. Det gör även konsumtionen av grädde och ost. 
Men mjölkkonsumtionen sjunker. Under senare år har 
det skett en markant ökning av svenskarnas konsumtion 
av såser, kryddor och smaksättningar. Kanske beror det 
på att vi äter mer tacos, thailändsk mat och andra rätter 
som kräver speciell smaksättning? 

varifrån kommer vår mat?
Runt hälften av våra livsmedel är tillverkade i Sverige. 
Men cirka en tredjedel av ett typiskt svenskt livsmedel 
utgörs av importerade varor. Ingredienser kommer från 
hela världen. Även om en potatis kommer direkt från den 
svenska myllan så gäller inte samma sak för processade 
livsmedel. Det kan vara alltifrån saltflingan på ett pota-
tischips till vaniljen i en glass eller malten och humlen i 
öl. Ofta måste en ingrediens importeras för att råvaran 
inte går att framställa i det svenska klimatet. Även om 
Löfbergs Lila är ett anrikt svenskt kaffe och rosteriet är 
ett känt landmärke i Karlstad förstår vi att bönorna inte 
kommer från Värmland. I andra fall är det prispress som 
ligger bakom importen. Men det gäller inte bara råvaror 
utan ofta importeras också halvfabrikat som vidareföräd-
las i Sverige till en färdig konsumentprodukt. 

Livsmedelsbranschen är i hög grad beroende av råvaror, 
vars priser kan fluktuera kraftigt på relativt kort tid. 
Kortsiktigt kan priser påverkas av tillfälliga väderförhål-
landen, politisk instabilitet, skiftande valutakurser m.m. 
Mer långsiktigt dras priserna upp av andra faktorer. Ett 
exempel är den ökade efterfrågan från allt fler köpstarka 
konsumenter i tillväxtekonomier.

våra matvanor
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mat som märks
Det ställs allt högre krav på informationen om livsmed-
lens innehåll och varifrån de kommer. 

Riktat mot kunderna finns en flora av märkningssystem. 
De upplyser om varans geografiska ursprung, kvalitet, 
miljövänlighet, om den är ”klimatsmart”, ekologisk eller 
närodlad. De kan också upplysa om arbetsvillkor för 
anställda och hänsyn till djuren m.m. Kända märkningar 
i Sverige är KRAV, Svenskt Sigill och nyckelhålet medan 
EU bland annat har EU-lövet. Internationellt finns Fair 
Trade, Rainforest Alliance och Marine Stewardship 
Council (MSC). Å ena sidan underlättar det för konsu-
menterna att göra medvetna val. Å andra sidan kan 
mängden av olika symboler bli övermäktig och snarare 
försvåra för konsumenterna att värdera informationen.

Även i relationer företag emellan är certifieringen viktig. 
Standarder fungerar som ett kodat ”språk” mellan le-
verantörer och inköpare och underlättar för båda parter 
genom att skapa klarhet i vad som efterfrågas. 

Dagens märkningssystem är dock inte heltäckande. 
Inom restaurangbranschen saknas regler om information 
om matens innehåll och ursprung. Därför är det svårt 
och oftast omöjligt att ställa krav på information om 
livsmedlen som serveras vid restaurangbesök och vid 
catering. Ledarnas branschförening Kost & Näring är på-
drivande för att utveckla märkningssystemet så att det 
gäller även inom restaurangbranschen. Det skulle öka 
förutsättningarna för transparens och kvalitetsarbete 
inom hela livsmedelsbranschen. 

importen större än exporten
Om man med svenskproducerad mat menar sådana 
livsmedel som är tillverkade i Sverige, oavsett varifrån 
ingredienserna ursprungligen kommer, uppgår den 
svenska livsmedelsexporten till drygt 35 miljarder 
kronor. Det motsvarar mellan två och tre procent av all 
export. Importen ligger på cirka 100 miljarder kronor 
årligen och är alltså flera gånger så stor som exporten.

Exporten omfattar dock inte rena jordbruksprodukter 
samt fisk och skaldjur. Anledningen till att fisk och 
skaldjur exkluderas i statistiken är att en mycket stor 
del av all svensk export av livsmedel utgörs av norsk lax 
som endast transporteras genom Sverige ut i världen. 
Denna lax tillför endast Sverige ett mycket begränsat 
värde och kan knappast sägas utgöra en del av svensk 
livsmedelsindustri.  

Var importen kommer ifrån är svårt att redovisa exakt. 
Många varor importeras via ett annat EU-land och 
registreras som import från det landet oavsett varans 
egentliga ursprung. 



Grannarna våra största kunder
Exporten går främst till våra nordiska grannländer och i 
andra hand till övriga EU. Endast 15 procent exporteras 
till resten av världen. Utanför EU och Norden är USA 
vårt största exportland. 

svensk livsMedelsexport, destinAtioner  

Diagrammet omfattar inte fisk och skaldjur. Källa: SCB. 
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livsmedelsbranschen och eu
Sveriges medlemskap i EU påverkar livsmedelsindu-
strin i hög grad. Regleringar av tillåtna substanser i 
tillsatsämnen, stöd till forskning och utveckling (FoU) 
och övervakning av matpriserna i olika led för att se till 
att konkurrensen fungerar är exempel på EU-aktiviteter 
som påverkar livsmedelsindustrin. Men det är framför 
allt EU:s gemensamma jordbrukspolitik som gör att 
livsmedelsindustrin i högre grad än de flesta andra 
branscher påverkas av beslut i Bryssel. Den påverkar 
både vad som produceras, kvantitet, kvalitet och till 
vilket pris. 

Regleringen av jordbruket är idag betydligt mindre 
omfattande än för några årtionden sedan och de mark-
nadsmässiga inslagen på jordbruksmarknaden har ökat. 
En reformering av jordbrukspolitiken har beslutats och 
träder i kraft under år 2014.

Inom EU råder en fri öppen marknad för livsmedel, såväl 
som för andra varor, utan tullar och andra avsiktliga 
handelshinder. I många avseenden gäller samma regler 
och bestämmelser angående livsmedel i hela EU. Men 
det finns fortfarande handelshinder kvar, till exempel 
kan bristen på ett gemensamt system för pantburkar 
utgöra ett hinder för handeln med drycker.  

Gentemot omvärlden skyddas EU:s jordbruk av ganska 
omfattande system av invecklade tullar och kvoter, som 
bidrar till att göra ickeeuropeiska varor dyrare. Tull-
larnas betydelse skiljer sig dock kraftigt åt beroende på 
vilket land de importeras från samt vilka varor det rör 
sig om. Generellt sett är tullarna höga på sådana varor 
som produceras i EU och lägre för andra varor, sådana 
som livsmedelsindustrin behöver för sin produktion. 

(milj. kr) den svenskA livsMedelshAndeln, oMsättning/år 
Diagrammet omfattar inte fisk och skaldjur. Källa: SCB)
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offentlig upphandling av livsmedel
Varje år köper den offentliga sektorn in stora mängder 
livsmedel. Det är mat till bland annat sjukhus, äldrebo-
enden, skolor och förskolor. Totalt handlar kommuner, 
landsting och myndigheter livsmedel för mellan 8 
och 9 miljarder kronor  varje år. Reglerna för offentlig 
upphandling syftar till att skattemedel ska används 
effektivt. Företag får inte diskrimineras på grund av 
nationalitet. Samtidigt pekar både producenter och 
inköpare på särskilda problem vid upphandling av 
livsmedel. 

Sedan ett par år tillbaka är lagstiftningen tydlig med 
att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhän-
syn och sociala hänsyn om upphandlingens art moti-
verar detta. Men frågan är om den offentliga sektorn 
får ställa högre djurskydds-, miljö- och klimatkrav än 
vad EU:s gemensamma minimilagstiftning kräver? 
Sverige har på en rad punkter högre krav på djurskydd 
än de lägsta gemensamma nivåerna som gäller inom 
EU. Detta är resultatet av att Sverige sedan länge 
haft höga ambitioner på området och ett jordbruk och 
en livsmedelsbransch som har satsat på miljö och 
kvalitet. 

Flera kommunala upphandlingar har prövats i domstol 
med varierande utgång. De rättsliga frågorna har bland 
annat handlat om antibiotika i djurfoder, transport av 
djur till slakt samt slaktmetoder. Men det saknas ännu 
generella avgöranden från de högsta juridiska instan-
serna. Därför är rättsläget fortfarande oklart. 
 

miljökrav vid upphandling 
Våren 2013 presenterades en statlig utredning om of-
fentlig upphandling. Den drog slutsatsen att debatten 
om vilka miljö- och djurskyddskrav som egentligen kan 
ställas vid offentlig upphandling lär leva vidare tills 
antingen EU-domstolen eller EU:s lagstiftare har satt 
ner foten i frågan. Ledarnas branschförening Kost & 
Näring anser att det är viktigt att så snart som möjligt 
få bort den juridiska osäkerheten om vilka miljö- och 
djurskyddskrav som får ställas. 

För svensk livsmedelsindustri är det naturligtvis ange-
läget att kunna konkurrera på den inhemska markna-
den. Samtidigt är det viktigt att kunna öka möjlighe-
terna att exportera sina produkter. Höga kvalitetskrav 
inom livsmedelskedjan borde inte bestraffas vid of-
fentlig konsumtion, oavsett vilket land maten kommer 
ifrån. Ledarnas branschföreningar inom livsmedelssek-
torn anser att det offentliga Sverige ska leva som man 
lär och ställa lika höga krav vid offentlig upphandling 
av mat som när man stiftar lagar och utövar tillsyn över 
livsmedelslagstiftningen.
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att mätta en växande befolkning
Behovet av hälsosam mat förenar mänskligheten. Men 
hur vi får det tillgodosett skiljer sig dramatiskt åt mel-
lan människor och länder. En allt större del av jordens 
befolkning brottas med sjukdomar och ohälsa på grund 
av osunda kostvanor och brist på motion.  Miljoner andra 
människor saknar tillräckligt med mat för dagen och 
svältkatastrofer drabbar inte minst de som lever i krigs- 
och konfliktområden. Vart fjärde barn i världen uppskat-
tas lida av kronisk undernäring . Även om den djupa 
fattigdomen globalt sett minskat kraftigt är svälten långt 
ifrån utrotad.

Kvinnor föder färre barn idag än för några decennier 
sedan och befolkningsökningen beror främst på den 
glädjande utvecklingen att barnadödligheten minskar 
i de fattigare delarna av världen. Även om det inte 
längre går lika fort som förr så växer jordens befolkning 
fortfarande. Idag är vi sju miljarder människor. Innan 
världens befolkning antas sluta växa framemot mitten av 
århundradet beräknas vi bli ytterligare två miljarder. Att 
tillgodose en växande befolknings behov av livsmedel är 
en utmaning för framtidens ledare. 

På företagsnivå innebär det behov av innovationer för 
att med knappa resurser skapa livsmedel med goda nä-
ringsvärden och på det politiska planet handlar det om 
livsmedelsstrategier och om att styra resursanvändning-
en till en effektiv och resurssnål produktion. Livsmedels-
industrin kommer därför vara beroende av kvalificerade 
chefer med stora kunskaper inom det naturvetenskapli-
ga området. En ytterligare utmaning för branschen är att 
tillgodose behovet av forskning och utveckling. Chefer-
nas strategiska arbete för att lösa detta behov, inklusive 
beställarkompetens, kommer ha en avgörande betydelse 
för att lösa både miljö-, hållbarhets- och livsmedelsför-
sörjningsfrågorna.

majs för magen eller bränsletanken?
Livsmedelsproduktion har en klimat- och miljöpåverkan. 
Jordbruk är både en förutsättning och en utmaning när 
det gäller klimat och miljö. Samtidigt som vår växande 
köttkonsumtion bidrar till ökade utsläpp av koldioxid 
som skadar klimatet är betande kreatur nödvändigt för 
att hålla landskapet öppet och bevara den biologiska 
mångfalden. Användning av kemikalier och bekämp-
ningsmedel har gjort jordbruket och industrin mer 
effektiv men också lett till föroreningar och övergödning 
av hav och vattendrag. Fisket och fiskindustrin påverkar 
den marina miljön och den biologiska mångfalden.

Mänskligheten står idag inför en stor uppgift att lämna 
beroendet av fossila bränslen bakom sig för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Ska vi odla majs för att äta 
den, eller ska vi använda den för att tanka våra bilar? 
Så tillspetsat kan man uttrycka frågan. Att ersätta fos-
sila bränslen med förnybar energi är en del i kampen 
mot klimatförändringarna. Men att odla grödor för 
energi kan också innebära att konkurrensen om den 
odlingsbara marken ökar. Samtidigt som trycket på 
ekosystemen och den biologiska mångfalden blir allt 
större. Dessutom pekar miljöforskare på att det redan 
inom ett halvsekel kan uppstå brist på fosfor, som är en 
viktig beståndsdel i konstgödsel. 

Globala utmaninGar
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rustad för att klara kriser
Sveriges livsmedelsindustri har alltid spelat en viktig 
roll för landets krisberedskap. Det fortsätter den att göra 
även om hoten ser annorlunda ut jämfört med tidigare. 
Miljökatastrofer av olika slag är scenarier som kan på-
verka livsmedelsförsörjningen. Sjukdomar och epidemier 
hos djur är andra exempel. Livsmedelsindustrins och 
lantbrukets höga kvalitetskrav är på så sätt också en 
viktig styrka i kris- och sårbarhetsperspektiv.  

tankar inför framtiden
Livsmedelsindustrin spelar en viktig roll för att trygga 
framtidens livsmedelsförsörjning. Produktionen av mat 
måste öka, men bli effektivare och mer hållbar. Miljö- 
och klimatfrågan är komplex.  Sverige är en del av en 
europeisk och global marknad. Vi måste ta oss an utma-
ningarna tillsammans med andra EU-länder och globalt. 
Hittills har forskning och uppfinningar lett till viktiga 
framsteg inom både jordbruk och livsmedelsindustri. 
Ny kunskap och nya produktionsmetoder är lika viktiga 

framöver. En av de mest omdiskuterade frågorna inom 
livsmedelssektorn handlar om GMO, genmodifierade 
grödor, om och på vilket sätt dessa utgör ett hot eller en 
möjlighet. Här har USA och det mer försiktiga Europa 
gått skilda vägar.

Ledarna vill bidra till att livsmedelsindustrin tar sitt 
ansvar för hållbarhetsfrågor. Det finns utan tvekan ett 
stort behov av forskning, innovationer och ett visionärt 
ledarskap. Chefer, som inte duckar för svåra framtids-
utmaningar, utan tvärtom tar sig an dem och fortsätter 
utveckla livsmedelsbranschen inför framtiden, behövs 
på alla nivåer. 
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1. kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en 
tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat 
att fatta beslut och få den information som krävs för 
uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är 
oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämning-
ar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder 
fel i synen på den viktiga rollen.

kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2. tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/
ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i 
jobbet. 

var tydlig med förväntningar och skapa samsyn
kring uppdraget. 

3. mandat och befogenheter 
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten
för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter 
att förändra t ex arbetsorganisationen. 

Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksam-
heten. Ge chefen tillräckliga personella och ekono-
miska resurser.

4. Ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera
inom normal arbetstid för att möjliggöra
balans mellan arbete och privatliv. Inte minst
för att attrahera unga chefer och skapa en
jämn könsfördelning.

Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner
på arbetsplatsen.

5. rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt
att sköta chefsuppdraget på ett professionellt
sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra
konstruktiva utvecklings- och lönesamtal,
att lära känna alla medarbetare och att ha en
inblick i den dagliga verksamheten.

begränsa antalet medarbetare per chef.

6. stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som bespa-
ringar eller omorganisationer måste konsekvenserna av 
uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som 
händer efteråt. 

backa upp chefen i utsatta lägen.

7. utvecklingssamtal – också för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. 
Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska inne-
hållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla 
detta.

håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. karriärutveckling – en naturlig del 
av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska ar-
betsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verk-
samheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, 
ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga
potentiella ledare.

erbjud chefen möjlighet till individuell karriärpla-
nering.

9. lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare 
och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, 
initiativ och engagemang och veta vad som påverkar
den egna löneutvecklingen.

Ge bra chefer bra lön.

10.utvärderas i rollen som ledare  
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå
från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl
chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar
och befogenheter eller hanterat konflikter.

belöna chefer som skapar resultat genom gott
ledarskap.

bilaGa: 
ledarnas 10 förutsättninGar för ledarskap
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frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Madeleine Warghusen, branschansvarig 
inom livsmedelsbranschen, Ledarna. 

E-post: madeleine.warghusen@ledarna.se

livsmedelsbranschen ur ett chefsperspektiv © 



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 90 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


