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Sammanfattning
Det finns ett behov av bättre matchning mellan sökande och arbetsgivare .
I projektet Grön arbetsförmedling har en metod utvecklats för att förbättra
matchningen mellan nyanlända arbetssökande och arbetsgivare inom
lantbruk. Metoden har utvecklats parallellt med pågående matchningsarbete
i samarbete mellan Hushållningssällskapet Skåne och Arbetsförmedlingen
Skåne.
I projektrapporten ges en beskrivning av arbetssättet samt en fördjupning i
utmaningar och möjligheter i matchningsarbetet. I slutet av rapporten finns
en kortfattad praktisk handledning.
Grön arbetsförmedling som koncept fungerar, det visar de anställningar som
kommit till genom projektet. Det finns en utvecklingspotential i att fördjupa
samarbetet
mellan
branschaktören
Hushållningssällskapet
och
Arbetsförmedlingen, liksom att utveckla Arbetsförmedlingens kunskap om
branschen.
De viktigaste slutsatserna i rapporten är att:
•

De sökande ur målgruppen behöver bättre förberedelse för
rekryteringsprocessen och kunskap om hur svensk arbetsmarknad
fungerar

•

Matchning mellan nyanlända arbetssökande och arbetsgivare
behöver byggas på branschförståelse, god kommunikation och
uppföljning.

•

Branschens lönenivå, anställningar på deltid, säsongsarbete och
avsaknad av körkort eller utgifter för egen transport med bil medför
i flera fall bristande incitament för den sökande att acceptera en
erbjuden anställning.

Abstract
There is a need for better matching between job seekers and Swedish employers.
The project ”Grön arbetsförmedling” (Eng. Green labour office) developed a
method to improve the matching of newly immigrated job seekers and Swedish
employers in the agri- and horticultural sector. The method was developed in
parallell with ongoing recruiting work in cooperation between
Hushållningssällskapet Skåne (Eng. The Rural Economy and Agricultural
Societies[1] Scania) and the governmentally funded labour office
Arbetsförmedlingen[2] (Eng. Swedish Public Employment Service) region Skåne.
This project report describes the developed method and elaborates on challenges
and possibilities in the recruitment work with the target groups. In the end of the
report there is a summarized manual to the method.
“Grön arbetsförmedling”as a concept works. This is proven by the employments
achieved by the project. There is a potential for development in tightening the
collaboration between the executing sector company and the labour office, as well
as increasing the labour offices’ knowledge about the sector.
The most important conclusions:
•

•

•

Newly immigrated job seekers need better preparation for the
recruitment process and knowledge on how Swedish labour market
works.
Matching between applicants and employers need to build on sector
understanding, good communication and planned followup with
needed interventions.
There are complications for applicants who wish to work full time,
and in particular part time, in professions with low initial salary. The
difference between taking the job and receiving their funding
directly from governmental support is then relatively low. If the
applicant in addition to this has expenses for transport to and from
work, it might for the individual be directly costly to work. These
circumstances cause obstructions in the matching process.

Terminologi
Arbetsplatsbesök
En eller flera sökande och representant från Grön arbetsförmedling besöker
arbetsgivaren på arbetsplatsen. Syftet är att låta sökande och arbetsgivare
möta varandra.
Etableringsuppdraget
Etableringsuppdraget är en lagstiftning som innehåller dels individens rätt
till ekonomisk ersättning, dels en möjlighet till olika aktiviteter som syftar
till att genom språkutbildning, samhällsorientering och arbete underlätta
nyanländas etablering i Sverige. Fr.o.m. 2018 blir etableringsuppdraget ett
arbetsmarknadspolitiskt program med liknande regler som andra program
från Arbetsförmedlingen.
Grön integration
Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det kan uppnås
genom att människor och grupper i samhället möts och har ett utbyte med
varandra. Grön integration syftar på integration inom gröna näringar.
Gröna näringar
Branschen inom lantbruk- och trädgårdsproduktion samt grönytor.
Grön arbetsförmedling
Benämning på projektet och metoden för matchning inom de gröna
näringarna
Hållbara anställningar
Anställningar där arbetsgivaren är nöjd med den anställdes insats och den
anställde är nöjd med arbetsvillkoren, över rimlig tidshorisont.
Matchning
Processen där arbetsgivarens behov passas ihop med sökande med
motsvarande förutsättningar. I bästa fall resulterar matchningen i
anställning.
Nyanländ
En person är enligt regelverk nyanländ i 36 månader fr.o.m. beviljande av
uppehållstillstånd
Projektparterna
Projektparterna används i rapporten som en beteckning
Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet tillsammans.

på

Sökande
Person som söker arbete. I Grön arbetsförmedling har de sökande bestått
av nyanlända i etableringsuppdraget.
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INLEDNING

Inledning
Under hösten 2015 till våren 2016 genomförde Hushållningssällskapet Skåne
en förstudie om Grön integration. Utgångspunkten var att företag inom de
gröna näringarna har ett rekryteringsbehov och att den gröna näringen bör och
kan bidra med sysselsättning av nyanlända, samt bör ta tillvara på den
nyanlända kompetensen.
Under förstudien framkom att företag inom de gröna näringarna. sällan tog
hjälp av Arbetsförmedlingen för att rekrytera. Efter kontakt mellan
Hushållningssällskapet och Arbetsförmedlingen initierades projektet ”Grön
arbetsförmedling – Österlen” försommaren 2016.
Grön arbetsförmedling -Österlen fungerade som ett pilotprojekt och lärdomarna
från första säsongen togs vidare dels i en förlängning av Österlenprojektet och
dels genom att Grön arbetsförmedling startades i nordvästra Skånes 11
kommuner i februari 2017. Under hösten 2016 testade även
Hushållningssällskapet och Wikan AB att genomföra matchningar/anställningar
via anställning i bemanningsföretaget Wikan. Försöket lades ner då det var
omöjligt att få en lönsamhet p g a en för kostsam rekrytering.
Till största delen har matchningarna gjorts för säsongsanställningar, t ex
växthus, grönsaker, frukt, bär, skogsröjning o s v. Merparten av arbetstillfällena
är säsongsanställningar. Inom säsongsanställningarna finns också många
arbeten med repetitiva sysslor och sysslor där man kan läras upp på plats.
Dessa jobb har i många fall varit första lämpliga arbetet då många av de
nyanlända har en relativt låg språknivå och saknar referenser från svenska
arbetsplatser. Till viss del har även matchningar för tillsvidareanställningar
gjorts, främst inom djurhållning. Säsongsanställningar har fördelen att de
anställda med lägre språknivå kan studera språk fokuserat utanför säsong.

Grön arbetsförmedling i korthet
Grön arbetsförmedling - Österlen

Licens CC B.Y 1.0 Skapad av Fred J, har modifierats.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n

Projekttid:
Mål:
Resultat:
Utförare:

2016-06-01 – 2017-12-31
35 anställningar
Drygt 200 intervjuer, 44 anställningar.
Maria Karlsson, Anna Starck,
Max Jamieson
Projektledare: Sara Johnson och Christer Yrjas
Grön arbetsförmedling – Nordvästra Skåne
Projekttid:
Mål:
Resultat:
Utförare:

2017-02-01 – 2018-01-31
35 anställningar
Ca 150 intervjuer, 29 anställningar.
Anna Eklund, Victoria Tönnberg,
Amer Tefour
Projektledare: Sara Johnson
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INLEDNING

Denna handbok beskriver den inom projekten utvecklade metoden Grön
arbetsförmedling på en konkret nivå. Genom att sprida metoden hoppas vi
bidra till förenklade rekryteringar för arbetsgivare inom de gröna näringarna
och att de nyanländas potential bättre tas tillvara i det svenska samhället.

Grön arbetsförmedlings personal i full styrka. Från vänster: Anna
Starck, Maria Karlsson, projektledare Sara Johnson, Victoria
Tönnberg, Christer Yrjas och Anna Eklund. På bilden till höger Amer
Tefour.
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KONCEPTET

Konceptet
Grön arbetsförmedling drevs försommaren 2016 till och med 2017 av
Hushållningssällskapet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens huvudsakliga roll
•
•
•
•

uppdragsgivare och finansiär
kopplade ihop arbetssökande med Hushållningssällskapet
bidrog med kunskap om regelverk
handlade ansökningar om praktik och anställningsstöd

Hushållningssällskapet huvudsakliga roll
•
•
•
•
•
•

bidrog med branschkännedom och förtroendekapital hos
arbetsgivarna
höll kontakt med arbetsgivare
intervjuade och utvärderade sökande med hänsyn till arbeten inom
gröna näringarna
genomförde matchningsarbetet, d.v.s förde anställningsprocessen
framåt
följde upp anställningar
agerade kontaktyta mellan Arbetsförmedlingen, sökande och
arbetsgivare

Arbetsgivare

Schematisk bild över Grön arbetsförmedlings huvudsakliga kontaktvägar.
Förutom den direkta kontakten mellan Arbetsförmedlingen och
Hushållningssällskapet kopplade Arbetsförmedlingen ihop sökande med
Hushållningssällskapet. Hushållningssällskapet matchade i sin tur mellan
arbetsgivare och sökande.
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KONCEPTET
Uppstart
I inledande möten mellan Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapen
sattes riktlinjer upp för arbetet. Arbetsförmedlingen utsåg några
kontaktpersoner för just detta uppdrag. Arbetsförmedlingen informerade
översiktligt om etableringsuppdraget och olika anställningssubventioner.
Kontaktpersoner från Arbetsförmedlingens olika kontor fick i början av projektet
en genomgång av Hushållningssällskapet på olika typer av arbeten inom de
gröna näringarna. Hushållningssällskapet visade också en översikt på
ungefärliga personalbehov över året i olika produktionsinriktningar, samt
informerade om och gav exempel på att det ofta ställs ganska komplexa krav i
förekommande arbetsuppgifter inom lantbruk.
Styrgrupp
En styrgrupp bestående av ansvariga från arbetsförmedlingen, projektledare
hos Hushållningssällskapet samt en eller flera operativa personer från varje
projektpart träffades regelbundet, cirka en gång per månad under projekttiden.
I forumet rapporterades resultat från arbetet, men framförallt hinder och
förbättringar. Styrgruppen bokade i början av projekttiden in månatliga möten
för resten av projekttiden.
Reflektion och dialog
Hushållningssällskapet och Arbetsförmedlingen hade löpande dialog kring
praktiska frågor. Oftast med Arbetsförmedlingens sektionschefer (i fråga om
intervjutillfällen) eller arbetsförmedlare (i anställningsärenden). Projektet hade
ett reflekterande och öppet klimat, med möjlighet att hela tiden styra om.
Denna flexibilitet var en framgångsfaktor för projektet.
Kommunikation internt
För att ha fokus på det övergripande målet; 35 anställningar, så rapporterades
antal anställningar varje månad. Inom Hushållningssällskapet hölls veckovisa
pulsmöten för att stämma av läget, göra strategiska övervägningar och ta del
av varandras personkännedom i fråga om matchningar mellan sökande och
arbetsgivare. Inom Hushållningssällskapet fördes kontinuerligt dagbok,
innehållande såväl händelser som ständiga reflektioner. Dagboken
rapporterades till Arbetsförmedlingen varje månad.
Hushållningssällskapet upprättade ett register över kontaktade sökande och
arbetsgivare i Office-programmet Access. Här samlades information om arbetet.
Hushållningssällskapets personal
Arbetet inom Grön arbetsförmedling organiserades så att projektledaren
hanterade kommunikation kring strategiska frågor med regionansvarig hos
Arbetsförmedlingen. Projektledaren hade också en operativ roll med
matchningsarbete. Bland operativ personal fanns personer som arbetade inom
Hushållningssällskapet eller i lantbruksbranschen. I gruppen fanns egen
erfarenhet av asylinvandring samt personal som tidigare arbetat med
integration och asylfrågor. Avgörande nyckelkompetenser i gruppen var
förståelse och kunskap om lantbrukens förutsättningar, processledning och
konflikthantering.

5

MATCHNINGSPROCESSEN

Matchningsprocessen
Rekrytera arbetsgivare
Tack
vare
Hushållningssällskapets
branschkännedom
kunde
Grön
arbetsförmedling snabbt sätta upp en lista på företag som var lämpliga att
kontakta i början av projektet. Företagen på ”heta listan” kontaktades via
telefon under våren då projektet och odlingssäsongen startade.
Ytterligare kontakter togs med lantbrukare utifrån Hushållningssällskapets
kundregister och inköpta SCB-listor. Urvalet av vilka av lantbrukare som skulle
kontaktas gjordes utifrån geografisk plats, vilken tid på säsongen det var (se
Bilaga 1) samt utifrån de sökandes bostadsort och kvalifikationer för en viss
produktionsinriktning.
•
•
•
•

Annonser publicerades i lokaltidningen, i Hushållningssällskapets
medlemstidning samt på Facebook.
Mail gick ut till alla Hushållningssällskapet Skånes kunder och
medlemmar.
Grön arbetsförmedling deltog i några av LRFs medlemsmöten och
informerade om verksamheten.
Korta och effektiva soppluncher anordnades för intresserade
lantbrukare.

”Den bästa och mest
kostnadseffektiva
rekryteringen av
arbetsgivare skedde genom
kontakter och personlig
kännedom om
arbetsgivarna.
Lantbrukarna pratade också
sinsemellan, vilket gjorde att
vi i några fall fick
matchningar på
grannföretag.”

Kontakt med arbetsgivare
Intresserade arbetsgivare kartlades utifrån ett antal grundläggande frågor om
vilket behov av arbetskraft som fanns och vilken kompetens som krävdes. För
att arbetsgivaren skulle kunna ta del av anställningssubventioner var det krav
på företaget skulle vara registrerad som arbetsgivare, ha FORA-försäkring och
inte ha anmärkning hos Kronofogden eller skatteskulder. Om arbetsgivaren inte
kunde eller ville uppfylla detta gick Grön arbetsförmedling inte vidare med
arbetsgivaren.
Det var viktigt att få fram vad arbetsgivaren behövde av den anställda samt
vilka arbetsuppgifter som skulle genomföras. Oftast fanns det ingen färdig
kravspecifikation. För att matchningen skall bli så bra som möjligt krävdes
följdfrågor och förmåga att sätta sig in i arbetsgivarens företag.

”Arbetsgivare på mindre
företag är ofta ovana vid att
tydliggöra sina behov.
Det är avgörande att fråga
ut arbetsgivarna ordentligt
och att få dem att reflektera.
Alltför ofta säger de en sak i
början av vår kontakt, men
ändrar sig vartefter man
kommer närmare
anställning.”

Även transporten till och från arbetsplatsen var viktig. Arbetsuppgifterna krävde
inte alltid körkort och bil, men ofta krävdes bil för att ta sig till arbetsplatsen;
om inte busshållplats fanns på nära avstånd eller om bussen inte gick på tider
som passade.
Skulle personen arbeta ensam eller tillsammans med arbetsgivaren var
kunskaperna i svenska ofta viktigare än när arbetsgivaren önskade flera
anställda som skulle jobba i ett lag.
Arbetsgivaren efterfrågade ofta personer som skulle vara självgående, vilket i
praktiken kunde innebära att de skulle kunna ta instruktioner muntligen eller
skriftligen för en eller flera dagar, vilket ställde stora krav på att den sökande
skulle kunna uppfatta instruktionerna rätt.
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”Det kan förekomma
motsättningar på
arbetsplatser. Det är viktigt
att vara realistisk med hur
samspelet ska fungera med
befintlig personal.”

MATCHNINGSPROCESSEN

Rekrytera sökande
Tidpunkt för intervju
De sökande bytte ofta sysselsättning eller bostadsort. Det bästa var att hålla
intervjuerna nära i tid till dess att en anställning skulle påbörjas. Intervju dag
ett, arbetsplatsbesök dag två och anställningskontrakt dag tre var den ideala
modellen. Arbetsgivarna var ofta snabba till beslut, och eftersom målgruppens
förutsättningar snabbt kan ändras så var det en fördel med en snabb
anställningsprocess.
Urval inför intervju
På Österlen skedde intervjuerna inledningsvis via öppet hus på ett av Grön
arbetsförmedlings kontor dit Arbetsförmedlingen kallade dem. Många kom
också på eget initiativ då de hört talas om projektet via kontakter. När
Arbetsförmedlingen
startade
rekryteringsträff
varannan
vecka
på
arbetsförmedlingens lokaler i Simrishamns skedde merparterna av intervjuerna
där.
Dels kallade och dels bjöd Arbetsförmedlingen in sökande till intervjutillfällen i
nordvästra Skåne. Skillnaden var att vid en kallelse så var den sökande tvungen
att komma, och med en inbjudan var det frivilligt. Det är osäkert hur många av
de sökande som förstod skillnaden. Arbetsförmedlingen upplever generellt
högre engagemang hos de sökande då inbjudan används.
Förutom de sökande som kom på eget initiativ då de hört talas om Grön
arbetsförmedling så var det handläggarna hos Arbetsförmedlingen som valde
ut kandidater till Grön arbetsförmedling utifrån bakgrund, utbildning och
personlig kännedom. De sökande var varit i etableringsuppdraget, alternativt
att de just avslutat etableringsuppdraget. Det var i stort sett ett krav att de
sökande skulle kunna kommunicera på svenska, men ibland valdes också
personer som hade riktigt dålig svenska eller egentligen krävde någon form av
tolkning.
Efter ca en halvtimmas information (se nedan) fick de sökande som var
intresserade skriva upp sig för en intervju samma dag. Intervjuerna hölls på
Arbetsförmedlingens kontor.

”Arbetsförmedlingens register
är inte fullständiga. Extrajobb
eller erfarenhet från
familjejordbruk har sällan
tagits med i de sökandes
profiler. Det har varit svårt för
handläggarna att söka fram
personer med förkunskaper
inom de arbeten vi på Grön
arbetsförmedling jobbar med.”
”Jag tror att när vi kartlägger
vad man har arbetat med och
studerat så missar vi det man
gjort i hemmiljön. Det finns
säkert ett mörkertal här, att
många fler har erfarenhet av
gröna näringen men det finns
inte i vårt register.”
-Arbetsförmedlare

”Bara att ta av sig jackan vid
en intervju är något som de
sökande aldrig har fått veta
förväntas, men en ovan
arbetsgivare kommer ändå att
döma dem som slarviga och
nonchalanta p.g.a. det.
Vi berättar om oskrivna regler
och ger chans att korrigera för
bättre chanser nu och
framtiden.”

Information inför intervjutillfälle eller arbetsplatsbesök
I början på intervjudagarna hölls ett informationspass. Informationspasset
innehöll:
•
•
•
•

Information om olika lantbruksjobb
Lön, skatt, jobbskatteavdrag möjligheter för att få reskostnader ersatta
o.s.v.
Oskrivna regler och tips för intervju, arbetsplatsbesök och anställning
Påminnelse om instruktionen i kallelse/inbjudan att ta med sig
personligt brev, CV och eventuella referenser till intervjun.
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”I början diskuterades inte
lönenivå vid informationen,
det var ett misstag. De
sökande blev chockade över
den lilla skillnaden i inkomst
mellan att vara kvar på bidrag
och att jobba, med de utgifter
för transport fram och tillbaka
till jobbet som följde. Detta
ledde till att sökande drog sig
ur jobb som de erbjöds när vi
redan lagt ned mycket jobb på
matchningarna.”

MATCHNINGSPROCESSEN

Intervju
Femton minuter sattes av till varje intervju. I början var det två personer som
hjälptes åt vid varje intervju. Med mer vana gick det bra med en person per
intervju. Vid intervjun tillfrågades de sökande om fotografering av deras fotoID. På så sätt kunde Grön arbetsförmedling försäkra sig om att ha rätt namn
och personnummer i registren, och dessutom med en bild som gjorde det
betydligt lättare att komma ihåg vem som var vem.
Intervjun följde en förutbestämd mall som lades in i Accessdatabasen. Det var
viktigt att försöka förstå de sökandes motivation. Att fråga om
familjesituationen, drömmar och framtidsplaner var en nyckel till detta. Ju
bättre språknivå, desto mer kunde intervjuaren be den sökande berätta fritt.

”Vi mötte hemska berättelser,
tragiska livsöden och
komplicerade
familjesituationer. Jag tror att
det i sådana möten är bra att
visa empati, men utan att
förstärka det tragiska som
hänt. Det är en balansgång för
att få den sökande att visa
sina bästa sidor”.

Anna Starck intervjuar och Christer Yrjas antecknar
Många ville så gärna ha ett jobb att de hellre berättade vad de trodde att vi
ville höra. Det var i många fall svårt att få reda på vad de hade gjort tidigare.
Det var bra att fråga utförligt om vad de sökande praktiskt hade gjort till skillnad
från vad de hade arbetat som.
Utvärdering
Vid slutet av intervjun gavs den sökande respons på vad hen behövde göra eller
inte göra för att förbättra sin anställningsbarhet. Grön arbetsförmedling är inte
knutet av någon formell relation till den sökande (som en handläggare eller en
eventuell arbetsgivare är) men är del av processen för att de sökande på sikt
ska integreras i samhället. Med branschens krav i ryggen måste och vågar Grön
arbetsförmedling vara ärliga och raka mot de sökande.
Efter varje intervju gjordes en helhetsbedömning av om den sökande skulle
matchas eller inte. Grön arbetsförmedling gjorde också några anteckningar om
hur personen uppfattades.
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”Bara genom att se vilka som
hade med sig rätt handlingar
och inte, gavs en fingervisning
om förförståelse för att följa
givna instruktioner. Saknades
handlingarna påpekades detta
och de sökande ombads att
skicka in åtminstone CV efter
intervjun.
Att kräva mindre av de
nyanlända än vad vi hade
gjort i normala fall är att göra
dem en björntjänst”.

MATCHNINGSPROCESSEN

Tolk eller inte tolk
Huvudregeln var att intervjun skulle genomföras på svenska, utan tolk. Det gav
bättre information om den sökandes svenskanivå. Grön arbetsförmedling ser
också ett värde i att se hur den sökande agerar för att göra sig förstådd. Tolk
anlitades vid tillfällen då det har varit extra viktigt att få veta den nyanländes
bakgrund, eller när kommunikationen fungerat alltför dåligt.
Det fanns ibland en övertro hos de sökande att man kan få ett jobb utan att
kunna svenska eller engelska. De sökande hade erbjudits tolkar i alla de
kontakter de haft med myndigheter, skola och sjukvård. Det blev en
tankeställare att intervjuerna skedde på svenska.
I de fall då en flerspråkig medarbetare, istället för tolk, genomförde intervjuer
på de sökandes modersmål var det möjligt att med hjälp av nyanser i språket
och användning av fackord få en djupare förståelse för den sökandes person
och motiv. Samma nyanser var svårare att uppfatta och anpassa frågorna till
vid en tolkad intervju.

Matchning
Ett bra sätt för matchning var att direkt efter en dags intervjuer tillsammans
inom Grön arbetsförmedling diskutera och prioritera passande sökande till
olika arbetsgivare. Matchningarna skulle vara sökbara i databasen. När en ny
arbetsgivare sökte personal gick det smidigt att hitta passande sökande direkt
i databasen.

”Intervju dag ett,
arbetsplatsbesök med utvalda
dag två och skrivning av
anställningskontrakt dag tre –
det var en riktigt effektiv
matchningsprocess!”

Arbetsplatsbesök
För att arbetsgivaren skulle kunna bilda sig en egen uppfattning om
kandidaterna gjordes arbetsplatsbesök på den aktuella gården med något fler
kandidater än vad som skulle tillsättas. På så vis kunde arbetsgivaren se vilka
sökande som fanns tillgängliga och hur personerna var i jämförelse med och i
interaktion med andra.

”För att få en bättre uppfattning
för de sökandes intresse kan
man ta med en större grupp
sökande på arbetsplatsbesök.”

I förväg kontrollerade Grön arbetsförmedling vilka kandidater som var
berättigade till vilka anställningssubventioner. Det kunde ha viss betydelse för
arbetsgivaren.
Ett arbetsplatsbesök varade max 1,5 h. Arbetsgivaren visade företaget och
vilka arbetsuppgifter som skulle utföras. Besöket avslutades med att sökande
och arbetsgivare diskuterade praktiska saker som transport till och från
arbetet, arbetstider, arbetskläder m.m. Många arbetsplatsbesök har avslutades
med en fika. Att fika tillsammans ger utrymme för socialt samspel och
underlättar kontakt och tillit mellan sökande och arbetsgivare.
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”Jag brukar se det som att vi i
Grön arbetsförmedling
är oljan i maskineriet i
kontakten mellan
arbetsförmedling, nyanländ
och arbetsgivare. - och den
oljan behövs!”

MATCHNINGSPROCESSEN
Återkoppling
Efter arbetsplatsbesöket återkopplade Grön arbetsförmedling med sökande om
deras tankar kring arbetet och om de ville jobba där eller inte. I återkoppling
med arbetsgivaren diskuterades de sökandes inställning efter besöket,
arbetsgivarens känsla, och tillsammans valdes den bäst lämpade kandidaten
ut.

”Innan jag och arbetsgivaren
hördes av hade arbetsgivaren
fastnat för en person. Jag hade
en annan som favorit. I
efterhand ångrar jag att jag inte
stod på mig mer, eftersom
anställningen senare avbröts.”

Arbetsplatsbesök på Mariedals gård, Österlen

Anställning
I vissa fall inleddes en anställning med en kortare praktik (några dagar upp till
två veckor) så att bägge parter kunde se att de fungerade tillsammans och
med arbetsuppgifterna. I andra fall inleddes arbetet direkt.
När arbetsgivare och arbetssökande var överens om villkor för anställning
inleddes en dialog med den sökandes arbetsförmedlare. Grön
arbetsförmedling hjälpte till att förbereda blanketter och skötte kontakten
mellan arbetsförmedlare och arbetsgivare. Arbetsgivaren skrev tillsammans
med, eller med instruktion från Grön arbetsförmedling anställningsavtal med
sökande samt ansökan om subventionerad anställning. Arbetsförmedlaren
skötte sedan resterande handläggning i ärendet.
Anställningsvillkor
Det är i alla anställningar upp till arbetsgivaren att skriva ett
anställningskontrakt med den sökande. För att undvika missförstånd så långt
som möjligt gällde att vara tydlig med den sökande om uppsägningstiden och
andra regler på arbetsplatsen. Grön arbetsförmedling tog fram ett dokument
som går igenom grundläggande regler som är generella för de flesta
arbetsplatser, och som kan anpassas efter varje arbetsplats.
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”Det hjälper inte den
nyanlände att låta hen tro att
hen inte behöver anstränga
sig; trots stödet måste
arbetsgivaren kunna ställa
krav på arbetstagaren. Att
man får stöd för personen
innebär alltså inte att man
ska acceptera att de inte är
”lika bra”. Se till att
arbetsgivaren är tydlig redan
från början med vilken
arbetstakt som förväntas.”

MATCHNINGSPROCESSEN

Goda matchningen -exempel
Två grannlantbruk sökte personal för potatisupptagning. Grön arbetsförmedling
valde ut ett gäng sökande som bodde relativt nära. Vid arbetsplatsbesöket
deltog förutom de sökande även en handläggare från arbetsförmedlingen samt
tolk. Grön arbetsförmedling bjöd på kaffe och frallor och gick igenom allt
praktisk.
Besöket avslutades med att den ena lantbrukaren bestämde sig för att erbjuda
fyra av de sökande en anställning och den andre erbjöd två av de sökande en
anställning. Handläggare hjälpte lantbrukaren på plats med nystartsansökan.
Samtliga sex kunde strax därefter påbörja sina tre månader långa anställningar.
De fyra anställda till den ena gården samåkte varje dag, passade arbetstider m
m. En av de fyra var analfabet och talade ett annat språk, men var angelägen
om arbetet och löste det via sin son som läste SMS om arbetstider. Även om
alla anställda fungerade väl så var det två personer som fungerade lite bättre.
En av dessa fick vi därmed en god referens på och hen erbjöds senare arbete
på en annan gård.

Arbetsplatsbesök – i potatisfältet på Bjäre
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MATCHNINGSPROCESSEN

Uppföljning
Det kan alltid uppstå friktion mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta
projekt var inte ett undantag. Det var kanske än mer påtagligt i detta projekt
då det fanns både språksvårigheter och kulturella skillnader mellan arbetsgivare
och arbetstagare.
Att följa upp arbetsgivare och arbetstagaren efter det att anställning/praktik
påbörjats gav oss möjlighet att lösa frågor innan dess att de blivit ett verkligt
problem. Inte minst i denna fas fanns ett tydligt behov av Grön
arbetsförmedling som konfliktlösande part.
Från det att anställningen påbörjades kontaktade Grön arbetsförmedling både
sökande och arbetsgivare regelbundet och löpande för att kontrollera att
anställningen löpte enligt planerat. Arbetsgivare och sökande uppmanades att
kontakta Grön arbetsförmedling vid minsta problem. På så vis kunde Grön
arbetsförmedling gå in och arbeta för att förbättra kommunikationen och hitta
vägar framåt för båda parter. Möten på arbetsplatsen med arbetsgivare,
arbetstagare och Grön arbetsförmedling var mest verkningsfullt för att förbättra
dialogen mellan sökande och arbetsgivare.

Vikten av uppföljning -exempel
En grisgård sökte kunnig personal för arbete i stallarna. I Grön
arbetsförmedlings register fanns en veterinär från Syrien, mycket motiverad till
arbete, men med brister i svenska språket. Efter påbörjad anställning hölls
telefonkontakt med både arbetsgivare och den anställde nästan varje vecka i
två månader. Båda var i nöjda även om bristande språk ibland resulterade i att
arbetet blev fel utfört, och även med olycksrisk.
Efter två månader uttryckte arbetsgivaren oro för om företaget skulle kunna ge
förlängd anställning. Arbetsgivaren menade att den anställde inte utvecklade
språket och att arbetet därför gick för långsamt.
Vid ett följande besök på gården uttryckte arbetsgivaren sina förväntningar på
att den anställde skulle utveckla sin svenska. Den anställde delgav att hen
trivdes och gärna villa fortsätta på jobbet. Hen hade redan kollat upp om att
läsa språkkurs. Mötet slutade i god ton med alla parter nöjda.
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”Att ha med kompetens inom
språk och kultur var en
tillgång för att förstå en del av
de sökandes resonemang. De
sökande kan ha haft lättare
att känna förtroende och få
en god kommunikation med
en medarbetare med samma
bakgrund och språk som dem
själva.”
”Första dagen på praktiken
tog praktikanten sin bil och
åkte och köpte lunch. Åt sin
lunch i bilen på gårdsplanen.
Inte visste hen att
förväntningen var en annan.
Ingen hade tydligt klargjort
förväntningen innan.
Arbetsgivaren blev förstås
väldigt upprörd. Här fick vi
medla”

RESULTAT

Resultat
Matchningar
Grön arbetsförmedling på Österlen och i Nordvästra Skåne ledde till
anställningar, framtida referenser och möjligheter för såväl sökande som
arbetsgivare. Sökande med kompetens inom lantbruk kunde tas till vara för
lämpliga arbeten.
•

I projektet Grön arbetsförmedling Österlen uppnåddes 44 anställningar,
d v s fler än målet 35. På Österlen gjordes ett betydande förarbete
under 2016 vilket troligen underlättade att få till många anställningar
under säsongen 2017.

•

I projektet Grön arbetsförmedling nordvästra Skåne uppnåddes 29
(dec-17) anställningar, d vs något färre än målet 35. En anledning till
att inte fler anställningar uppnåddes var brist på rätt kompetens. Det
fanns flera potentiella arbetsplatser där det inte blev någon anställning
på grund av kompetensbrist eller avsaknad av transportmöjligheter för
den sökande.

•

Från Arbetsförmedlingens håll fanns en önskan om att rekrytera till fler
tillsvidareanställningar inom Grön arbetsförmedling. Att hitta
tillsvidareanställningar är relativt svårt med sökandegruppen
nyanlända, i en bransch som karakteriseras av säsongsarbete. Däremot
kan förhoppningsvis samma sökande återvända till samma arbetsplats
under nästa säsong. Med bättre kännedom om Grön arbetsförmedling
hos arbetsgivare och sökande skulle det bli lättare att hitta och
rekrytera till de tillsvidareanställningar som finns i branschen.

Kunskapshöjning
Parallellt med matchningsarbetet resulterade projektet i en standardiserad
metod för matchning och rekommendationer/ utvecklingsområden, som
redovisas i den här skriften. Under projektens gång har kunskapen om den
gröna näringen höjts hos Arbetsförmedlingen. Likaså har kunskapen om
möjligheterna till subventionerade anställningar och hjälp med rekrytering höjts
inom lantbruksbranschen.
Inför en fortsättning av Grön arbetsförmedling finns påbörjade kontakter tagna
med delsektorn, samt med flera djurproducenter som skulle kunna erbjuda
tillsvidareanställningar. Likaså finns efterfrågan från flera arbetsgivare om
rekryteringar inför nästa säsong.

Parallellt arbete
Projektparterna Hushållningssällskapet och Arbetsförmedlingen har genomfört
parallellt arbete som ej finansierats av, men ändå varit av betydelse för Grön
arbetsförmedling. Därför beskrivs det här i rapporten.
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RESULTAT
Parallellt arbete –Departementskontakt
Hushållningssällskapet Skåne och Hushållningssällskapens Förbund bjöd
tillsammans in Näringsdepartementet, Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen med
flera aktörer till en dag om grön integration och dess utmaningar, på
Bjärsjölagård i februari 2017. Tanken med mötet var att visa på
arbetskraftsbehovet inom näringen och på vilket sätt Hushållningssällskapet
arbetar med integrationsfrågan runt om i landet.

Parallellt arbete – Kartläggning arbetskraftsbehov
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbetsförmedlingen gav
Hushållningssällskapet Skåne i uppdrag att göra en övergripande kartläggning
av framtidens kompetensbehov inom de gröna näringarna i Skåne. Syftet var
att kunna använda underlaget i kombination med uppgifter om arbetssökande
och tillgängliga utbildningar och därmed kunna identifiera och prioritera vilka
insatser som kan göras för att matcha arbetssökande med näringens behov.
Detta resulterade i rapporten ”Rekrytering och kompetensbehov inom de gröna
näringarna. Kartläggning Skåne län”, presenterad i december 2017. Resultaten
från rapporten ger tydliga slutsatser om var fokus bör riktas för framtida
rekryteringsarbete inom gröna näringarna.

Parallellt arbete – Introduktionsutbildningar
Inom KSLA-projektet ”Integration genom odling” som utfördes av
Hushållningssällskapet genomfördes introduktionsutbildningar till lantbruk.
Efter genomgången utbildning var de sökande säkrare på sitt intresse för arbete
inom lantbruk, och var bättre förberedda för sina arbetsuppgifter och kontakten
med arbetsgivare. Då Grön arbetsförmedlings personal genomförde kursen
erhölls god personkännedom om de deltagande, vilket var till gagn för fortsatt
matchningsarbete.
•
•

En traktorutbildning anordnades på Bollerup Lantbruksinstitut. Åtta
sökande fick två dagars utbildning inom traktorkörning.
Två dagars introduktion till trädgårdsodlingsarbeten anordnades på
Hushållningssällskapet Skåne och utvalda producentföretag. Dryga
tiotalet sökande utbildades inom odlingssystem, produktkvalitet,
ergonomi, tips för rekrytering och regler på arbetsmarknaden. En av
dagarna
ägnades åt studiebesök i
företag med olika
produktionsinriktningar.
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DISKUSSION

Diskussion
Sökande och anställningsbarhet
”Anställningsbarhet” är ett diffust begrepp som saknar en accepterad definition.
En ofta använd beskrivning av anställningsbarhetens komponenter är
”kompetens och motivation”. Grön arbetsförmedling skulle vilja lägga till
”praktisk möjlighet”. För att illustrera diskussionen kring anställningsbarhet i
Grön arbetsförmedling följer en genomgång av hur anställningsbarheten har
uppfattats genom projektet.
Kompetens – förståelse för arbetet
Grön arbetsförmedling rekryterade i de flesta fall för anställningar med
förhållandevis låga ingångskrav på sakkunskap, erfarenhet, färdigheter och
värderingsförmåga. Den svårighet som istället uppstod när det kom till
anställningar inom lantbruk var att den sökande hade svårt att få en realistisk
uppfattning om vad jobbet gick ut på och vad som krävdes av den anställde.
Detta ledde till extraarbete under matchningsprocessen. Arbetsförmedlingens
urval av sökande som kallades till intervju med Hushållningssällskapet hade stor
påverkan på Grön arbetsförmedlings möjlighet att göra lyckade matchningar.
Även om de formella kraven var lågt satta var verkligheten hos arbetsgivaren
sådan att företaget behövde en viss arbetstakt per person. Det kunde vara
avgörande för att kunna utnyttja maskinkapaciteten optimalt, undvika
produktionssvinn, fördela arbetsskift, och att hålla övrig personal nöjd.
Kompetens –språk och social kompetens
De arbetstagare som var lyhörda på hur arbetsgivaren ville att arbetet skulle
utföras, och anpassade sig till de normer som arbetsplatsen hade på t.ex.
fikarasterna var de som lyckades bäst. Att förklara detta så att de sökande
förstår var en utmaning eftersom det inte fanns ett speciellt beteende eller
kultur utan att det var just lyhördheten och anpassningen som var själva
nyckeln till framgång.
Att den sökande talade ett annat språk än arbetsgivaren krävde anpassning
från båda parter. Det behövde finnas något sätt de kunde kommunicera på, och
en god vilja att förstå varandra från bägge parters håll. Det hade varit bra om
det fanns en tolkresurs på standby som kunde användas per telefon vid behov.
Bristande språkkunskaper var en stor anledning till varför anställningar ibland
inte fungerade. Även de som av Grön arbetsförmedling ansågs vara duktiga i
svenska fick kritik för bristande språkkunskaper av arbetsgivaren. Många hade
mycket begränsade kunskaper i svenska trots att de varit länge i Sverige.
Det finns ett samhälleligt önskemål om att få de nyanlända i arbete för att
minska deras beroende av stödbidrag. Utan en viss grundläggande nivå har den
sökande dock svårt att lära sig mer språk på själva arbetsplatsen. Tyvärr blir
arbetet en kortsiktig lösning då deras anställningar inte förlängs på grund av
för låg språknivå och ingen/långsam språkutveckling över tid. Konsekvensen
blir att de nyanlända efter jobb i etableringsuppdraget går ut i arbetslöshet utan
att egentligen ha utvecklats något sedan de påbörjade etableringsuppdraget.
Istället skulle det behöva riktas fokus på att kombinera språkundervisning och
arbete/praktik, något säsongsarbete har en god potential att medverka till.
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”Det borde kanske vara
frivilligt istället för
obligatoriskt att komma till
informationstillfälle och
intervju. Informationen till
gallrande handläggare skulle
kunna förbättras. En dags
introduktions-utbildning till
lantbruk följt av att de
sökande själva får avgöra sitt
intresse för intervju har
potential att spara mycket
resurser.”

”I ett fall avslutade
arbetsgivaren anställningen
eftersom den anställde höll
för låg arbetstakt trots
upprepade försök att
kommunicera problemet. Det
blev dålig stämning bland
kollegorna och det var
lättare att hitta en annan
person som helt ersatte den
anställde än att anställa en
extra på deltid.”

”På praktiken introducerades
den sökande för
arbetsuppgifterna och fick
lära sig namnen på
redskapen, lokalerna och
begreppen ordentligt. På det
viset fick arbetsgivare och
den sökande ett gemensamt
språk och hen var redo att
börja jobba när anställningen
startade”

DISKUSSION

Lyhördheten i skogen - exempel
En arbetsgivare sökte personal för skogsröjning. Två kandidater hade
genomgått utbildning inom Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojetk..
Arbetsgivaren bestämde direkt att de skulle börja, och då först med praktik.
Efter några dagar på praktiken fanns bara gott att säga, förutom att röjningen
tog väldigt lång tid. Ett område som normalt skulle vara klar under en dag hade
de knappt kommit halvvägs med efter två dagar. Röjningen var överarbetad,
trots att arbetsgivaren hade försökt att visa hur mycket som var lagom. De
sökande hade vid en gemensam diskussion inte alls någon förståelse, då de
mycket riktigt påpekade att de inte alls stod stilla och inte tog längre raster än
vad de skulle. De uppfattade det som att arbetsgivaren tyckte att de var lata
och inte tillräckligt snabba. Det arbetsgivaren försökte förmedla var att de
behövde lära sig se skillnad på hur mycket som var nödvändigt att ta och när
det blir överarbetat. Praktikanterna tyckte att de utnyttjades. Eftersom de hade
praktik så menade de att det inte kostade arbetsgivaren något extra att det tog
längre tid. De förstod inte att deras förmåga till anpassning och till att reflektera
över arbetet påverkade deras chanser till en anställning.

För en del sökande i etableringsuppdraget bör det ifrågasättas vilken
progression de har i sin språkutveckling, då en del har tillbringat mycket tid på
SFI-utbildning utan att ha märkbar förmåga att kommunicera på svenska.
Bristande social kompetens/interkulturell kompetens var i första hand ett
problem under matchningsprocessen. I enstaka fall var bristande social
kompetens/interkulturell kompetens påtaglig senare under anställningen, då i
kombination med låg motivation. Det bör kraftigt understrykas att hur duktig
arbetsgivaren var på att kommunicera spelade stor roll för hur väl det fungerade
på arbetsplatsen.
Kompetens –rekryteringsprocessen
De sökande saknade förståelse för hur man söker arbete i Sverige. För de
sökande i Grön arbetsförmedling var det inte någon självklarhet att ta med sig
personligt brev, CV eller referenser till en intervju, trots att det på förväg har
instruerats om det. Här finns en pedagogisk lucka att fylla.
De flesta sökande tog inte med sig ovan nämnda dokument, och nämnde inte
heller all sin erfarenhet. En anledning kan vara att en del bara ville ha ett arbete
och inte förstod att det var viktigt att vi såg vad de är lämpliga till för arbete.
De flesta hade med sig den sökandepresentation som kan dras ut från
Arbetsförmedlingen. Den var sällan fullständig, och fyllde därmed inte en bra
funktion för Grön arbetsförmedling eller arbetsgivaren. Sökandepresentationen
bör i första hand ses som ett stöd för arbetsförmedlaren, menar Grön
arbetsförmedling
Ett noggrant CV är ovärderligt för sökande med bristande språkkunskaper och
ska ses som ett säljstöd för att Grön arbetsförmedling och arbetsgivaren skall
kunna bilda sig en bättre uppfattning om personen i ett första skede av
rekryteringen.
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Att använda personligt brev, där den sökande berättar mer ingående om sitt
liv, familjesituation etc. hade varit utmärkt för att kunna skapa kontakt med
arbetsgivare, speciellt viktigt är det för fåmansföretagare att veta vem man
arbetar med. Grön arbetsförmedling och Arbetsförmedlingen behöver ställa
högre krav på att de sökande har ett väl utvecklat CV och personligt brev, samt
att lära dem att använda det. Det är inte minst viktigt för deras fortsatta
mobilitet på arbetsmarknaden.
De sökande hade generellt sett inte förstått betydelsen av referenser, och tyvärr
hade många varit på praktik utan att få med sig referensuppgifter eller
praktikintyg därifrån. De förstod inte heller hur referenser bäst kunde användas.
Kompetens -arbetsmarknadsförståelse
De sökande hade generellt låg förståelse vad gäller agerande vid en
anställningsintervju, hur ett anställningsavtal fungerar, hur lönen sätts,
uppsägningstid och så vidare. De sökande var generellt bra på sina rättigheter
på arbetsmarknaden, att det är bra att vara med i facket och a-kassan o.s.v.
De hade däremot sämre koll på sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren och
vad arbetsgivaren kan ställa för krav angående arbetstakt, uppsägningstid, när
det är ok att sjukskriva sig och inte, vad som gäller för ledighet under religiösa
högtider och dylikt. Det finns inget reglemente i Sverige som stödjer ledighet
under exempelvis muslimska högtider. För att undvika konflikt bör det klargöras
tydligt redan vid anställningens början vad sökande och arbetsgivare önskar sig
av varandra vid religiösa högtider, om detta är viktigt för den sökande. Om
inget annat avtalas så är det svensk lagstiftning och kollektivavtal som gäller.
En del sökande hade religiösa betänkligheter till att ta arbete som innefattade
t.ex. grisproduktion eller att hantera alkoholhaltiga drycker (t.ex. lättöl på ett
café). I dessa situationer var det bästa att göra att uppmana den sökande att
diskutera saken men sin imam eller liknande.
Grön arbetsförmedling menar att de sökande behöver förberedas betydligt
bättre på att komma ut på arbetsmarknaden, både för deras egen och för
arbetsgivarnas skull. Ett koncept för att göra detta testades inom
introduktionsutbildningen för trädgårdsodling som Hushållningssällskapet
genomförde med KSLA-finansiering (se Resultat, Parallellt arbete). Konceptet
föll väl ut och är intressant att använda för Grön arbetsförmedling i framtiden.
Att förstå motivation -ekonomi
Motivationen var a och o vid matchning. Grön arbetsförmedling fokuserade
under arbetets gång alltmer på motivation och inställning, tidigt i
rekryteringsfasen. Bristande motivation till att ta ett arbete kunde ha flera
orsaker. Bland de vanligaste var att de sökande önskade att utbilda sig eller
arbeta med något annat, eller att den sökande uppfattade att lönen var för låg
i förhållande den tid som lägger ned och omkostnaderna som krävdes för t.ex.
resa, jämfört med andra aktiviteter inom Arbetsförmedlingens ramar.
För att ökad förståelse för hur den ekonomin påverkade motivationen beskrivs
detta nedan. Siffrorna är ungefärliga och upprättades med uppgifter från
gällande försörjningsstödsnorm gällande storleken på utgifter som ett visst
hushåll har, samt uppgifter för gällande ersättningsnivåer.
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Att arbeta eller inte handlar inte bara om arbetet i sig
Nyanlända som inte är i arbete får extra bidrag såsom bostadsbidrag och
socialbidrag, reseersättning och lägre kostnad för barnomsorg. När personen
börjar arbeta går hen miste om dessa bidrag. som direkt dras bort eller minskar
kraftigt. Det gör att den ekonomiska skillnaden mellan att jobba och inte jobba
kan röra sig om några tusen kronor i månaden. I dagsläget är ingångslönen för
en lantarbetare ca 19400 kr/månad. Beroende på det enskilda fallets
omständigheter (som de ovan nämnda) ger det en extrainkomst på ca 10-30 kr
per timme jämfört med att enbart få inkomst från bidrag. Vid deltidsanställning
sjunker extrainkomsten, och att få sin inkomst från arbete ger en marginell
ekonomisk skillnad jämfört med att få sin försörjning från bidrag.
Inom de gröna näringarna har anställda ofta utgifter för resekostnader och
ibland även arbetskläder. I vissa fall är det resekostnader som gör att en
anställning inte blir av, eftersom det blir en ekonomisk förlust för den sökande
att arbeta. Om det rör sig om ett kortare arbete blir det dessutom krångligt med
all byråkrati att söka om sina bidrag igen.
Att förstå motivation –personliga mål
En del sökande, särskilt ensamstående, har fortfarande försörjningsansvar för
familj och släkt som finns kvar i hemlandet eller i flyktingläger. Dessa kan ha
en stark drivkraft att vilja tjäna pengar för att kunna skicka pengar till släkten.
Lönen kan vara väldigt viktig för vilket arbete en del av de sökande prioriterar
att tacka ja till. Att förverkliga sig själv och att hitta och försöka uppnå sina
egna framtidsdrömmar kommer ofta i andra hand. Avsaknaden av personliga
mål gör gruppen svårare att hitta långsiktigt bra matchningar för, för både den
sökandes och för arbetsgivares del.
Som regelverket är utformat räknas de flesta nyanlända som sysselsatta på
heltid trots att t.ex. SFI är på halvtid. Att de är ”sysselsatta på heltid” gör att
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de kan tacka nej till arbete utan negativa konsekvenser som t.ex. indraget
bidrag. Från och med 2018 kommer regelverket att ändras så att ersättningen
kan utebli om sökande tackar nej till arbete.
De sökande som generellt sett är mest intressanta att arbeta med för Grön
arbetsförmedlings del är de sökande som vill nå andra fördelar än ekonomiska.
Att komma in ett sammanhang och gemenskap, att få uppskattning och att
förverkliga sina egna drömmar kan vara exempel på det. Detta gör det viktigt
att vara lyhörd för att förstå personens drivkrafter, familjesituation och
framtidsdrömmar. Få nyanlända har en positiv inställning till praktik. Den finns
en ”praktiktrötthet” och erfarenhet av att praktik inte leder till en riktig
anställning och att man kan känna sig utnyttjad av företag som tar in personer
på praktik utan att ha en framtida vilja/behov av att anställa någon. Det gör det
till en utmaning att få en del av de sökande att gå med på en introduktion till
arbetsuppgifter på ett företag just i form av praktik.
Praktisk möjlighet
Fysisk förmåga utgör hinder för en del av de sökande. Jobb inom de gröna
näringarna kräver ofta anställda som är i god form och har god rörlighet.
Få av de nyanlända har både körkort och tillgång till bil. Arbetsplatserna inom
gröna näringarna kräver nästan alltid tillgång till egen bil. Kollektivtrafiknätet är
i många fall inte särskilt utbyggt på landsbygden. På grund av detta blir
avsaknaden av körkort ett hinder för anställning för många av matchningarna.
Det kan vara lättare att få till matchningar då det är flera som ska anställas på
samma arbetsplats, i de fall då de kan samåka och att någon har bil och körkort.

Arbetsgivare
Anställningsvana
Förstudien till projektet visade att arbetsgivare inom de gröna näringarna i
princip inte vänder sig till Arbetsförmedlingen när de söker arbetskraft. Detta
har också bekräftats när Grön arbetsförmedling varit i direkt kontakt med
arbetsgivarna.
Genom
Hushållningssällskapets
varumärke
och
branschkännedom har Grön arbetsförmedling kunnat arbeta med företag som
Arbetsförmedlingen inte annars hade kunnat nå.
Många lantbrukare har vana av att anlita personer med F-skattesedel, och är
mindre vana vid att anställa. Att anlita någon med F-skatt på timbasis gör det
lättare att planera arbetet efter rådande väder, och ingen sjuklön betalas ut.
Det är flexibelt för arbetsgivaren. Inom trädgårdsnäringen arbetar en del med
ackordslön i syfte att stimulera till en hög arbetsinsats och högt engagemang.
Anställningsrädsla
Arbetsgivarna har olika mycket erfarenhet av att ha anställda, arbetsleda och
av administrationen kring en anställning och/eller subventionerad anställning.
Arbetsgivare med små företag utan tidigare anställda upplever ofta det som
oroligt att anställa någon för första gången. De skulle behöva stöd för att räta
ut sina frågetecken.
Grön arbetsförmedling har upplevt flera arbetsgivare som verkar seriöst
intresserade av att anställa till en början. Matchningen inleds, kandidater tas
fram och arbetsplatsbesök genomförs. När en anställning nästan är i hamn
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hoppar arbetsgivaren av. Detta har troligen i första hand inte praktiska, utan
sociala orsaker. För företagare med få eller inga anställda är steget stort att
anställa. Att då också anställa en person där kommunikationen är bristfällig
p.g.a. språket kan vara en utmaning som man känner så pass stor osäkerhet
inför att man istället för att anställa väljer att inte göra det. Den sociala
utmaningen blir för stor. Det är skillnad jämfört med företag med flera anställda
där ”bördan” kulturellt och socialt fördelas på fler personer. I detta fallet är
samvaron i arbetet väldigt direkt, fikapausen där man bara är två, arbetsledning
över en person o.s.v. Om en lantbrukare anställer en person blir det också lätt
en social uppgift att hjälpa till med samhällskontakter, hjälpa till med boende,
fixa bil m.m. eftersom den nyanlända inte vet hur dessa saker fungerar i
Sverige.
Praktik ger trygghet
För arbetsgivaren var det oftast en fördel att göra en introduktion till anställning
genom praktik. På så vis kunde både arbetsgivare och sökande se att det
fungerade bra innan anställningskontrakt skrevs. Grön arbetsförmedling gjorde
det tydligt för sökande och arbetsgivare att praktiken enbart användes för att
introducera till anställning.
Nöjdhet, kompetenskrav
Inte alla arbetsgivare såg en ekonomisk vinning i att anställa med subvention.
Flera arbetsgivare menade att subventionen gick åt till merarbete och lägre
produktivitet. Andra arbetsgivare var mycket nöjda och uppskattade att kunna
lämna tidskrävande delar av rekryteringsarbetet till Grön arbetsförmedling. Det
som hade avgjort störst inflytande över hur nöjda arbetsgivarna var handlade
om hur väl det fungerade arbetsmässigt och socialt i verksamheten.
I flera fall då tjänsterna hade högre kompetenskrav, t.ex. på djurskötsel, högre
språkkrav eller teknisk kompetens kunde Grön arbetsförmedling ibland inte hitta
kompetent arbetskraft. Arbetsförmedlingens register är inte så fullständiga att
det finns riktigt bra chanser att hitta personer med efterfrågade förkunskaper.
Korta utbildningar som är anpassade för sökandegruppen saknas i de flesta fall.

Arbetsgivarens lättnad - exempel
Äppleodlaren behövde verkligen mer personal, men maskinerna krånglade,
leveranser skulle köras och mogna äpplen skördas. Grön arbetsförmedling tog
med en kandidat ut till gården så att företagaren och den tilltänkte kandidaten
fick ”testjobba” genom att laga maskiner ihop. Undertiden pratade Grön
arbetsförmedling och den sökandes arbetsförmedlare i telefon för att reda ut
alla praktiska detaljer.
När alla frågetecken kring förutsättningarna för anställningen var uträtade och
arbetsförmedlaren hade godkänt upplägget kunde ansökningar om praktik och
därefter instegsjobb fyllas i på plats av sökande och arbetsgivare.
Anställningen hade troligen inte blivit av om inte Grön arbetsförmedling hade
hållit ut i den administrativa processen med att få snabba svar från
arbetsförmedlaren. Lantbrukaren hade inte orkat att, i den stressade perioden,
själv reda ut detta. Han hade förmodligen prioriterat att slita hårdare själv och
istället för att få den hjälp som han behövde och faktiskt hade råd med.
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Efterfrågan på bättre könsfördelning bland sökande
Grön arbetsförmedling arbetade mestadels med manliga sökande.
Arbetsförmedlingen kallade inte lika många kvinnor som män till intervjuerna.
Det kan i viss mån vara så att kvinnorna inte heller i lika stor utsträckning som
männen i urvalet uppfattade branschen som attraktiv att arbeta inom.
Erfarenheten från kontakt med kvinnliga sökande visar att svenskanivån ofta är
ganska låg och att relativt få har körkort, men att de flesta har arbetat i sina
hemländer. Då en del arbetsgivare efterfrågar kvinnor att rekrytera så vore det
önskvärt med en bättre könsfördelning bland de sökande.

Kommunikation är nyckeln
Förstå varandra
I arbetet med Grön arbetsförmedling var en bra kommunikation
grundläggande för att få till stånd hållbara anställningar. Det handlade om att
förstå motiv och förväntningar hos sökande och arbetsgivare, se vilka
möjligheter som fanns och att finna en gemensam lösning: inledande praktik
följt av anställning, anställning, eller att helt avstå.
Att förstå motiven hos sökande och arbetsgivare krävde en tuff kommunikation
från Grön arbetsförmedlings sida. Både vad gäller att kunna ställa utmanande
och utrönande frågor, och att våga avsluta kontakten i tid -innan det lades ned
för mycket resurser.
Tydlig information
Grön arbetsförmedling skulle kunna bli tydligare med information som sökande
och arbetsgivare lätt kan ta till sig. T.ex. är det svårt för de sökande att förstå
regler och förväntningar, vad som gäller i ett anställningskontrakt,
lönesättning, anmälan om ändrad inkomst, uppsägningstid, referenser, skatt,
arbetstid vid religiösa högtider o.s.v. Det vore bra om sådan information kunde
lämnas ut på svenska och översatt till den sökandes språk. På så vis hade några
mindre bra situationer troligen kunnat undvikas. Till arbetsgivaren vore det bra
med ett skriftligt material om vad Grön arbetsförmedling kan göra under
pågående anställning i form av uppföljning och konfliktlösning. Till både
sökande och arbetsgivare vore det bra att kommunicera skriftligen vad som
gäller för arbetsintyg och referenser.
Uppföljning
Även om Grön arbetsförmedlings insats skulle vara perfekt finns alltid risken att
kommunikationsproblem uppstår på arbetsplatsen mellan den anställde och
arbetsgivaren. Konfliktsituationer var trots sin obekvämhet de bästa tillfällena
att lära av och förstå varandra. Det fanns därför ett stort behov och en stor
nytta med att kunna jobba uppföljande med anställningarna. På så vis kunde
missförstånd och meningsskiljaktigheter lösas innan de blir ett reellt problem.
Detta var en viktig del som inte kan bortses från eftersom rykten om
misslyckade anställningar snabbt sprids arbetsgivare emellan.
Allt eftersom projektet gick blev betydelsen av återkoppling under
anställningens gång allt tydligare. I början av en anställning hölls telefonkontakt
flera gånger i veckan, och därefter fasade kontakten ut. Arbetsgivare och
sökande uppmanades att kontakta oss vid minsta problem. På så vis kunde
Grön arbetsförmedling gå in och arbeta för att förbättra kommunikationen och
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”Den anställda kom inte till
jobbet eftersom hon trodde att
hon fick för lite i lön. Ville inte
konfrontera arbetsgivaren, utan
tänkte att hon kunde sluta
direkt. Hon var inte medveten
om jobbskatteavdraget via
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Hon förlorade sitt bidrag.
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anställningsavtalet utan
regleras i kollektivavtal eller lag"

”Arbetsgivaren var mycket
upprörd över att
praktikanterna hade tagit
paus när det regnade och att
han utan ha sagt till i förväg
tagit ledigt för att åka till
läkaren. Det visade sig att
det var så det hade fungerat
under
arbetsmarknadsutbildningen.
Tack vare Grön
arbetsförmedlings
konfliktlösning kunde
praktiken fortsätta”
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hitta vägar framåt för båda parter. Möten på arbetsplatsen med arbetsgivare,
arbetstagare och Grön arbetsförmedling var det kraftfullaste verktyget enligt
vår erfarenhet.

Arbetssätt
Som del av Grön arbetsförmedling fanns ett gemensamt lärande mellan
Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet. Erfarenheter från projektet
sammanfattades i en projektdagbok och i den här publikationen, och det har
löpande reflekterats över processen vid styrgruppsmöten. En förutsättning för
att lyckas var den dynamiska projektstyrningen, där det fanns möjlighet att
genomföra förändringar mitt i projektet.
Det gemensamma lärandet utifrån projektparternas olika perspektiv tillförde en
extra dimension och förståelse för processen och dess förutsättningar. Det finns
många fler uppslag att utforska tillsammans, och samarbetet skulle vinna på att
förtätas utifrån våra olika styrkor.
Smartare registeranvändning
För att Grön arbetsförmedling ska kunna ha ett så uppdaterat och komplett
register som möjligt över intervjuade personer kan det övervägas att arbeta
mer integrerat mellan Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet i frågan.
På så sätt kan det förhoppningsvis också göras tidsvinster, där information
kommer bägge parter tillgodo.
Kännedom och kontinuitet
Om Grön arbetsförmedling finns som en permanent resurs för arbetsgivarna
över tid kan rekryteringen komma att underlättas avsevärt. Dels kan en del av
de sökande ”återanvändas” hos olika arbetsgivare och dels så blir det naturligt
för arbetsgivarna att de vänder sig till Grön arbetsförmedling i
personalrekryteringsfrågor. Värdet av de sökandes personliga kontakter för
enklare vägar till arbete ska inte underskattas. Kan användandet av de
anställdas personliga nätverk utvecklas i framtiden? Att ha en grupp anställda
som fungerar bra tillsammans redan första dagen på arbetsplatsen kan vara en
stor fördel.
Geografisk avgränsning
Ju fler angränsande arbetsförmedlingsregioner som är involverade i arbetet,
desto lättare är det att hitta matchningar till de arbetsgivare som ligger i
projektområdets utkanter. Samtidigt bör inte Grön arbetsförmedlings
verksamhet vara för liten per kontor för att få bra kontakt och samarbete med
handläggarna. Framgången hos Grön arbetsförmedling beror mycket på
samarbetet mellan arbetsförmedlare och Grön arbetsförmedlings personal.
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”När vi just riggat tre
anställningar till
äppleodlingen visade det sig
att de sökande blivit kallade
till rekryteringsträff av
Arbetsförmedlingen till ett
företag som erbjöd högre lön
och ville anställa killarna. Vi
fick lägga ned mer jobb, och
arbetsgivaren blev irriterad.
Bättre koordination hade
behövts.”

REKOMMENDATIONER

Rekommendationer
För en fortsättning av Grön arbetsförmedling rekommenderas
följande:
•

Grön arbetsförmedling bör bedrivas i nära samarbete mellan
Arbetsförmedlingen och utförande aktör. Branschkännedom och
aktörsförtroende är avgörande för samarbetet med arbetsgivarna och
måste finnas i Grön arbetsförmedling.

•

Grön arbetsförmedling bör ha stor handlingsfrihet för att kunna anpassas
utifrån lokala och säsongsmässiga förutsättningar.

•

Sammansättningen av teamet i Grön arbetsförmedling är viktig, då det
behövs både en tydlig struktur och styrning samtidigt som det sker
”verkstad”. Det gäller vidare att personalen kan lägga mycket tid vid
rekryteringstoppar. Att som del i teamet ha personal med samma
kulturella bakgrund och språk som de sökande är en klar fördel.

•

Sökande och arbetsgivare bör genom riktade insatser göras bättre
förberedda på rekryteringsprocessen.

•

Urvalet inför anställningsintervju kan förbättras genom
- att potentialen i Arbetsförmedlingens register utnyttjas bättre
- att det görs tydligare för arbetsförmedlarna vilka sökande som är
intressanta
- att de sökande själva får söka sig till intervjutillfället istället för att bli
kallade
- att de sökandes egna kontaktnät används mer
- att de sökande får en kort utbildning till branschen innan de avgör om
de är intresserade av arbete

•

Planerad uppföljning av anställningar är avgörande för hållbara
anställningar. Genom regelbunden uppföljning förebygger man och
reder ut eventuella missförstånd i tid.

•

En tolk som kan förklara instruktioner och arbetsuppgifter mellan den
anställde och arbetsgivaren bör göras tillgänglig då man inleder
anställningar.

•

Nuvarande regelverk är inte anpassat för branschens lönenivå,
anställningar på deltid, säsongsarbete och avsaknaden av kollektivtrafik
på landsbygd. Detta medför bristande incitament för den sökande att
acceptera en erbjuden anställning, särskilt då det finns utgifter
förknippade med anställningen. För att komma åt problemet bör detta
utredas på politisk nivå.

•

De sökande saknar ofta körkort och bil eller får betydande utgifter för
transport med egen bil. Dessa faktorer medför ofta att sökande tackar
nej till en möjlig anställning. För att komma åt problemet bör man lyfta
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frågan angående behovet av körkort för arbeten inom de gröna
näringarna samt man bör avgränsa Grön arbetsförmedling till
anställningar där transportkostnader i kombination med aktuell
anställning kan motiveras.
•

Inom de gröna näringarna finns flest säsongsarbetstillfällen inom
trädgård/anläggning/park och trädgårdsodling/plantskola, och flest
tillsvidareanställningar inom djurskötsel (enl. rapporten Rekrytering och
kompetensbehov inom de gröna näringarna, Hushållningssällskapet
Skåne, 2017). Framöver bör fokus vara på dessa sektorer inom Grön
arbetsförmedling.
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Praktisk handledning
Arbetsgivare
Detta vill vi veta om arbetsgivaren
•
•
•
•
•

Namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer
Antal personer som söks, vilken period, hel-/deltid
Arbetsuppgifter och ev. krav på förkunskaper, körkort etc.
Avstånd till närmaste buss/tågstation
Har företaget FORA-försäkring, anmärkning hos Kronofogden eller
skatteskulder?

När kravspecifikationen finns eller är klar är det bra att få
klarhet i om det finns några delar som är mindre viktigt
eller man kan tänkta sig att anställa någon som inte
uppfyller alla kriterier och i så fall vilka.

Urval kandidater
Syftet med en intervju är att undersöka kandidaternas
verkliga motivation och drivkraft, undersöka om
kandidaten är lämplig samt reda ut frågetecken. Kolla
eventuellt vilken lönenivå de är ok med. Ta bild på
personens id-kort för att få alla viktiga uppgifter samt bild
korrekt. Reflektera gärna över den sökandes
personlighet.

Information om den sökande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn, Kön, Nationalitet, Personnummer
Telefonnummer, Adress och Mailadress
Hur länge har personen varit i Sverige
Hur länge har personen haft uppehållstillstånd
När påbörjades etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen?
Handläggare hos Arbetsförmedlingen
Familjeförhållanden
Språkkunskaper
Körkort och körvana
Utbildnings- och yrkesbakgrund
Drömmar och framtidsplaner
Tidigare praktik eller anställning i Sverige
Referenser från tidigare praktik eller anställningar i Sverige
Intressen
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Ge den sökande feedback på vad som är positivt och
negativt för hens chans att hitta arbete, t.ex. körkort,
referenser
o.s.v.
För
in
uppgifterna
i
ett
registerhanteringssystem/databas.
Alt 1 direkt efter sökandeintervju.
Direkt
efter
intervjun/intervjudagen
matchas
kandidaterna mot befintliga arbetsgivare. De som inte
bedöms intressanta att arbeta vidare med gallras ut.
Alt. 2 när det kommit in en ny arbetsgivare.
Utifrån arbetsgivarens viktigaste kriterier som efterfrågas
välj kandidater från databas med tidigare intervjuade
personer.

Kontakt arbetsgivare
Presentera minst två utvalda kandidater muntligt/mejla
utdrag access. Boka en tid för arbetsplatsbesök (max 1,5
timme). Var tydlig med agendan för besöket.

Kontakta utvalda kandidater
Informera och boka in tiden. Bestäm allt praktiskt, ink.
transport kring arbetsplatsbesöket. Uppmana de sökande
om att ta med cv och referens. Informera ansvarig på
Arbetsförmedlingen. Kolla ”status” på de sökande, d v s
vilken subvention de är berättigade till.

Arbetsplatsbesök
Presentera kandidaterna och arbetsgivare. Gå en runda
på företaget. Låt arbetsgivare/kandidater ha samtal
under rundan. Iaktta samspelet. Avsluta med kort sittning
där lantbrukaren/kandidater får möjlighet att ställa
frågor. Styr tiden och processen, max en timmes besök
är lämpligt.
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Mot beslut
Följ upp deltagarna på vägen tillbaka. Hur upplevde de
besöket, är de intresserade av att gå vidare. Hur fungerar
det praktiskt med transport o s v.
Återkoppla lantbrukaren omgående. Tydliggör o bekräfta
lantbrukarens krav/behov, hur stämmer detta överens
med kandidaterna. Få till ett beslut direkt alt. sätt en
deadline för beslut.

Kom till avslut
Fungera som katalysator/processledare genom att styra
mot ett avslut: Föreslå gärna 1-2 veckors praktik, följt av
anställning. Kontakta AF handläggaren – ta in information
om möjligt anställningsstöd och upplägg. Styr mot ett
avslut (startdatum, avtal praktik och anställningsstöd).
Syftet med praktik är att uppdragsgivaren ska bedöma
arbetstagarens kompetens och lämplighet. Arbetstagaren
ska i sin tur bedöma om arbetet och transporter m m
fungerar.

Uppföljning
Följ eventuellt med ut på praktikens första dag. Gör
avstämning per telefon med arbetsgivare och
arbetstagare regelbundet efter behov under praktik och
anställning.
Gör tydligt för
lantbrukaren och
arbetstagaren att kontakta oss om minsta problem
uppstår. Om konflikter uppstår, initiera snarast ett möte
mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen.
Agera konfliktlösare/samtalsledare
Tydliggör att det är viktigt med arbetsintyg efter avslutad
anställning, och att den anställde bör fråga om
arbetsgivaren kan tänka sig att vara referens.
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Bilaga 1.

Beskrivning över hur arbetskraftsbehovet fluktuerar över säsongen i olika delsektorer inom gröna näringar. Utifrån detta fördelas kontakten
av olika företag över året.
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Om Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapets historik
Historien om Hushållningssällskapet sträcker sig ända tillbaka till 1791, då
landets första Hushållningssällskap etablerades på Gotland. Det skedde efter
ett behov av att förse landets dominerande näring med kunskap. När
Hushållningssällskapet kom till för över två hundra år sen var det i ett annat
Sverige, där lantbruket utgjorde grunden för hela nationens välstånd. Då, när
svälten var en verklighet i många svenska hushåll, behövdes ny kunskap för en
mer rationell livsmedelsproduktion.
Hushållningssällskapen startade bland annat de första lantbrukskooperativa
föreningarna,
lantbruksskolor,
egnahemsnämnder
och
andra
myndighetsliknande verksamheter. Vidare var Hushållningssällskapet
involverade i en rad verksamheter, av oftast samhällsinriktad karaktär som
vård, järnvägsbyggande etc. Flera av dessa verksamheter har avknoppats.

Hushållningssällskapet idag
Över hela landet finns 17 hushållningssällskap som tillsammans äger
Hushållningssällskapens Förbund vilket i sin tur är ägare till HS
Hushållningssällskapens Service AB. Förbundets verksamhetsidé är att
företräda Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå, initiera
förslag till gemensamma projekt och samordna överenskomna verksamheter.
Tillsammans driver de olika Hushållningssällskapen ett 60-tal anläggningar,
bland annat naturbruksgymnasier, försöksstationer, forskningsprogram, projekt
för bättre mat, migrationsboende, fiskodlingar och gårdar. Dessutom erbjuder
Hushållningssällskapen rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling
inom ekonomi, byggnation, landsbygdsutveckling, skog, växtodling med mera.
Idag finns kunderna inom mjölkproduktion, djurhållning, växtodling, skog,
livsmedel och flera andra näringar. De flesta verkar på landsbygden.
Hushållningssällskapen har också kunder som inom offentlig sektor, elever på
naturbruksgymnasier och 40 000 medlemmar över hela landet. Verksamheten
sker inom rådgivning och utbildning samt i forskning, fältförsök och
utvecklingsprojekt.
Hushållningssällskapet är en medlemsstyrd organisation där alla som värnar om
landsbygden och Hushållningssällskapens verksamhet är välkomna.
Organisationen har inslag av både offentlig och enskild karaktär.
Hushållningssällskapet har stolthet över sin historia, där hushållning med
jordens resurser är en central del. Framtiden finns bland annat på våra
naturbruksgymnasier, i lantbrukarens nya kostall där jobbet blir effektivare och
mindre slitsamt och hos skogsägaren som efter goda råd får bättre betalt för
sitt virke. Den finns hos sjuåringen som får bättre skolmat, vid försöken ute på
fälten och i stugbyn som lyckats nå nya marknader.
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