
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Vem är anställningsbar i livsmedelskedjan 
 
Tisdag 18 maj 2021 

 
Tid Tisdag 18 maj 2021, kl 09.00–12.00 

Plats Webbinarium via Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

Anmälan Senast den 14 maj 2021 via den här länken   

Frågor Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, 08-54 54 77 24 

Anmälan/praktiska detaljer: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, 08-54 54 77 12 

Digital 
sändning 

Mötet spelas in och sänds via Zoom. Praktiska detaljer: Tänk på att sitta i tyst miljö och att 

ljudet blir bättre om man använder headset samt att mikrofonen är avstängd när man inte själv 

talar. Vid dålig uppkoppling blir sändningen ofta bättre om man stänger av sin kamera.    

Länkar Zoom-länken skickas ut dagen före mötet till alla som anmält sig. 

Finansiering Webbinariet arrangeras med stöd ur Stiftelserna A.W Bergstens och Per Palmgrens fonder 

 

 

KSLA följer på olika sätt upp Livsmedelsstrategin. En viktig faktor för att nå livsmedelsstrategins 

mål med större livsmedelsproduktion i Sverige och ökad självförsörjning inom landet är att 

företagen i sektorn kan förses med kompetenta medarbetare på olika nivåer. 

 

Många företag och organisationer ser en stor utmaning i att hitta personal med kunskaper och 

intresse för att arbeta i branschen. Vi belyser frågan om vad arbetsgivare förväntar sig av framtida 

medarbetare och vad ungdomar värdesätter på sin blivande arbetsplats och i sitt framtida jobb.  

 

Hur kan livsmedelssektorn bli attraktiv för fler att arbeta i och vilka ingångar finns? Vi tar upp 

frågan om yrkesutbildningar och deras attraktivitet och möjligheterna till olika typer av arbeten 

inom sektorn.  

 

Företrädare för företag i branschen, ungdomar och utbildningsanordnare liksom representanter för 

Utbildningsdepartementet bidrar med synpunkter. 

 

Välkommen! 

 
 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd 
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Moderator: Lennart Wikström, KSLA  

 

09.00–09.05  Webbinariet öppnas  

 Ann-Britt Karlsson, ordförande KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning 

 i livsmedelssystemet och Lennart Wikström, KSLA. 

 

09.05–09.15  Hur väljer ungdomar gymnasieutbildning och varför?  

 Johan Olsson, Svenskt Näringsliv 

 

09.15–09.25  Tillsvidarearbete – Vad förväntar sig en arbetsgivare av en anställd?  

 Jonas Tunestål, KLS Ugglarp  

 

09.25–09.35 Säsongsarbete – Kompetensförsörjning i ett större grönsaksföretag  

 Lars Wall Persson, Ellenholm & Vadensjö AB  

 

09.35–09.45  Hur ser ungdomar på jobb och anställningsvillkor?  

 Elisabeth Hidén, LRF Ungdomen  

 

 PAUS 

 

10.00–10.10  Varför ska man arbeta med livsmedelsproduktion? 

 Anita Persson, lantbrukare 

 

10.10–10.20  Hur stort är intresset för våra utbildningar?  

 Claes-Göran Claesson, Strömma Naturbrukscentrum 

 

10.20–10.40  Vad har vi lärt oss idag? Hur ser politikerna på framtiden för  

 yrkesutbildningar och yrkeskompetens?  

 Fritjof Karlsson, Utbildningsdepartementet 

 

10.40–10.50 Politiska repliker  

 

10.50–11.00 Avslutning – hur fortsätter vi? 

 Lennart Wikström och Ann-Britt Karlsson 

 

 


