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Sveriges lantbruksföretag ska kunna arbeta med kompetensförsörjning genom att rikta sig mot nyanlända flyktingar. 
Vi intervjuade därför fem nyanlända flyktingar, tre lantbrukare, tre projektledare och två representanter från 
Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att det finns flera parter som har betydelse för att kunna möjliggöra att  
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Sammanfattning 
Trots teknologisk utveckling och effektivisering inom lantbruksbranschen finns 

ett behov av arbetskraft. Samtidigt har det visat sig att nyanlända flyktingar har 

kompetens och erfarenhet inom lantbruk som inte tas tillvara men de har svårt 

att få tillträde till branschen. Vårt syfte var att undersöka och förstå de 

förutsättningarna som finns för att Sveriges lantbruksföretag ska kunna arbeta 

med kompetensförsörjning genom att rikta sig mot nyanlända flyktingar. Vi 

intervjuade därför fem nyanlända flyktingar, tre lantbrukare, tre projektledare 

och två representanter från Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att det finns 

flera parter som har betydelse för att kunna möjliggöra att kompetensförsörjning 

inom lantbruksföretag kan ske genom att tillvarata kompetens hos nyanlända 

flyktingar. Dessa parter har utifrån sin situation olika förutsättningar och syften 

att förhålla sig till vid en sådan strategisk utformning. Resultatet visar på ett 

antal olika hinder och möjligheter på såväl individ- organisation som 

samhällsnivå vilka är viktiga att ta i beaktande vid utformandet av sådan 

kompetensförsörjningsstrategi.  

 



 

Abstract 
Despite technological progress and efficiency in the agricultural sector, there is 

a need for labor. Meanwhile, it has been shown that newly arrived refugees 

have skills and experience in agriculture that are not taken advantage of, but 

they have difficulty accessing the farming industry. Our purpose was to 

examine and understand the conditions existing in the Swedish Agricultural 

business and to be able to develop an employment strategy involving newly 

arrived refugees. In order to achieve that purpose we interviewed five newly 

arrived refugees, three farmers, three project managers and two representatives 

from the Employment Service. The result shows that there are several parts 

involved that are significant to enable an employment strategy in agricultural 

business, by utilizing the skills of newly arrived refugees. Due to the different 

situations, conditions and purposes of these parts, it is found to be a complex 

process. The result shows a number of different obstacles and opportunities on 

both an individual, organizational and societal level which are important and 

should be considered in the design of such an employment strategy.  
 



 

Förord 
Nu när vi får möjlighet att uttrycka oss personligt och tacka alla som bidragit till 

denna uppsats vill vi rikta ett stort tack till de informanter som deltagit i denna 

studie. Ett stort tack vill vi även ge vår handledare Henrik Kock för att du 

trodde på vår idé och lät oss genomföra studien. Alla ni som har passerat de grå 

sofforna där vi under vårterminen parkerat och kommit med input vill vi också 

tacka, ni vet vilka ni är. Tack moder Therese för korrekturläsning på mors dag. 

 

Vi har tagit ett gemensamt ansvar för att vinna den här matchen. Det har varit en 

ren laginsats där vi räddat varandras missar och gynnat varandras framgångar. 

Laguppställningen har bestått av Sofia Göth i Anders Svenssons roll som den 

digra arbetshästen och Jennifer Lönning i Zlatans ställe som den ständiga 

målgöraren. Det innebär att vi båda två tagit lika stort ansvar för uppsatsens alla 

delar. 

 

 

Vi är glada att slutligen lyckats ro detta projekt i hamn.  

 

Sofia Göth och Jennifer Lönning
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning till studiens forskningsområde som 

sedan mynnar ut i syfte och frågeställningar, följt av centrala begrepp. 

 

1.1 Kompetensutmaningar i lantbruket 
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA beskriver i sin rapport; ”Migration 

– nödvändigt för att klara behovet av arbetskraft inom den gröna näringen?” att 

lantbruket står inför en stor utmaning, nämligen att lösa framtidens behov av 

arbetskraft.  Läget beskrivs som allvarligt och tillväxten i sektorn riskeras. Detta 

då bland annat många av de yrkesverksamma lantbrukarna har en hög 

medelålder samtidigt som det råder brist på personer som vill ta över driften och 

som har den kompetens som krävs (Arbetsmiljöverket, 2012). SLA (2012) 

beskriver att det i framtiden kommer att vara brist på individer med denna 

kompetens och att Sverige eventuellt kommer att behöva importera mer 

arbetskraft än vad som redan görs för att klara framtidens behov inom de gröna 

näringarna. Redan idag är det vanligt med utländsk arbetskraft på de svenska 

lantbruken främst från Baltikum, Polen, Balkan och Västeuropa (SLA, 2012).  

 

Att klara framtidens behov av arbetskraft är något som omnämns i såväl 

massmedia som bland politiker, i organisationer och Svenskt Näringsliv vilka 

beskriver att det råder brist på kompetens och arbetskraft inom flera yrken. 

Detta samtidigt som Sverige har en förhållandevis hög arbetslöshet. I mars 2015 

var arbetslösheten beräknad till 8% (SCB, 2015), och arbetslösheten är något 

som enligt ILO (FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor) förväntas öka i Sverige 

under de närmsta åren (Haglund, 2015). Mikael Sjöberg, generaldirektör på 

Arbetsförmedlingen, säger i Nylander (2015) att den grupp av arbetslösa som 

förväntas öka är personer som redan står långt från arbetsmarknaden. Till denna 

grupp räknas personer med endast förgymnasial utbildning, personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer födda utanför 

Europa samt personer äldre än 55 år.  Svenska företag visar inget större intresse 

att anställa personer ur dessa grupper (Nylander, 2015).  

 

Att det råder brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög upplever 

många som både paradoxalt och märkligt. Från flera håll påstås bristen på 

utbildning vara en del av problemet, alltså att personer inte har rätt kompetens. 

Detta motsägs dock från andra håll och vissa menar att det kanske snarare är ett 

tecken på ett matchningsproblem (Tillväxtverket, 2013). Det har visat sig att 

många nyanlända flyktingar har yrkeserfarenhet och/eller utbildning inom 

lantbruk som inte tas tillvara. Utrikesfödda kan bidra med nytänkande och idéer 

till svenskt lantbruk som kommer kunna möjliggöra att det svenska lantbruket 

utvecklas. Inom lantbrukssektorn finns ett behov av arbetskraft och många av 
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de nyanlända flyktingar som finns i Sverige har kompetens inom lantbruk men 

de har svårt att få tillträde till branschen (Svensson, 2013).  

 

1.2 Lantbruket som bransch 
Lantbruksföretag domineras precis som resten av företagsbilen i Sverige av 

mikroföretag, alltså företag med färre än 10 anställda, och företagen inom de 

gröna näringarna är landets största småföretagargrupp (SCB, 2014; SLA, 2012). 

Lantbruken kännetecknas ofta av familjeföretag som ärvs i generationer 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Det har mer eller mindre varit en självklarhet för 

yngre generationer att överta gårdarna men på grund av förändringar i 

omgivningen är denna trend på väg att avta (Simonsson, 2006). Lantbrukarna 

uppmuntras av omgivningen i politisk och samhällelig kontext att betrakta sig 

mer som företagare vilket får konsekvenser för hur arbetet på gårdarna bedrivs, 

bland annat när det handlar om att hitta personal. Förut satt personalen mitt 

emot vid köksbordet men nu måste lantbrukarna söka arbetskraft på annat vis 

(SLA, 2012). 

 

Att alltfler svenska lantbruk läggs ner och att bönderna blir allt äldre är frågor 

som branschen i allra högsta grad måste hantera framöver. Bland annat innebär 

en åldrande grupp lantbrukare att en generationsväxling nu står för tröskeln och 

vem som ska överta lantbruken i framtiden är en aktuell fråga (Simonsson, 

2006).  Samtidigt är det ekonomiska läget hos de svenska lantbruken besvärligt. 

Att antalet lantbrukare har halverats beror också på dålig lönsamhet, vilket är en 

förklaring till att många yngre avstår från att ärva denna livsstil. Det är också 

svårt att ha anställda på grund av svårigheter att ha råd med lön, men också på 

grund av arbetstidens karaktär som ofta kännetecknas av långa arbetsdagar och 

säsongsbetonat arbete (Arbetsmiljöverket, 2012). Lantbruket innebär även stora 

investeringar i maskiner, byggnader och mark varför det är i stort sett omöjligt 

att “starta ett lantbruk”. Trots att det svenska lantbruket ligger i framkant både 

vad det gäller teknologisk utveckling och effektivitet finns ett behov av 

arbetskraft på gårdarna (SLA, 2012). 

 

Vi ser att för att arbetsgivare ska kunna ta del av den resurs som finns bland 

nyanlända flyktingar krävs ett strategiskt HR-arbete och det är utifrån detta 

resonemang vi har valt vårt ämne. En stor del av den forskning som bedrivs 

inom HR-fältet är främst riktad mot större företag och det finns således 

betydligt mindre forskning tillgänglig vad det gäller kompetens och HR i små- 

och medelstora företag (SMF) samt mikroföretag (Beaver & Hutchings, 2005; 

Ellström & Nilsson, 1997), och än mindre i lantbruksföretag. I vår 

masteruppsats har vi valt att ur ett HR-perspektiv undersöka hur arbete med 

strategisk kompetensförsörjning i svenska lantbruksföretag kan gå till genom att 

tillvarata kompetensen hos nyanlända flyktingar. 
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1.3 Nyanlända i lantbruksföretag 
Arbetet som hittills har bedrivits för att matcha nyanlända flyktingars 

kompetens med lantbrukares behov av arbetskraft har skett inom ramen för 

olika projekt. Projekten har på olika sätt organiserat och erbjudit praktikplatser 

på företag inom de gröna näringarna inom ramen för de nyanländas 

etableringsplan. De olika projekten inom vilka studiens informanter deltagit kan 

sägas ha ett övergripande gemensamt mål som handlar om att tillvarata de 

nyanländas kunskaper, erfarenheter och intressen genom att erbjuda praktik, 

utbildning och kompetenshöjning inom de gröna näringarna, främst inom 

lantbrukssektorn. Dessa projekt har också syftat till att förebygga segregation, 

öka integration och också gynna landsbygdsutvecklingen i Sverige. Vi har 

främst inspirerats av vad som faktiskt gjorts i dessa projekt samt hur detta har 

fungerat praktiskt då projekten inneburit att på ett konkret sätt matcha 

nyanlända flyktingars kompetens mot arbetsgivares behov.  

 

Flykting söker bonde är ett projekt där nyanlända flyktingar med erfarenhet av 

lantbruk ges möjlighet att göra studiebesök på lantgårdar och att få praktik 

kombinerad med språkundervisning. En förhoppning är att praktiken ska leda 

till fortsatt anställning, möjlighet att ta över verksamheten eller starta eget. 

Målet är att förebygga utanförskap och segregation samt att skapa sysselsättning 

för nyanlända flyktingar (www.valdemarsvik.se).  

 

Grön integration är ett projekt som syftar till att landsbygden ska få del av 

utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen genom en unik utbildning 

som riktar sig mot skog och odling. Målet är att gynna integration och 

landsbygdsutveckling då många nyanlända med kunskaper inom de gröna 

näringarna ofta hamnar i tätorterna och inte kommer i kontakt med landsbygden 

(Hushållningssällskapet, 2009).   

 

Projekt Integration i landsbygdsföretagande har arbetat med kompetenshöjning 

hos nya svenskar genom att varva teori med praktik. Syftet var att öka 

deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden inom den gröna näringen och 

hitta en hållbar lösning av försörjning och integrering genom att matcha 

nyanlända och arbetsgivare (NBV, 2013).  

 

Som beskrivits i ovanstående projekt är utrikesföddas kompetens en delvis 

outnyttjad källa av kunskaper och erfarenheter. Arbetsförmedlingen arbetar 

aktivt med denna per definition, svåra grupp, som står långt från 

arbetsmarknaden. Med hjälp av olika statliga insatser vill man underlätta för 

dessa personer att komma i arbete och få använda sin kompetens under tiden de 

lär sig svenska.  Att få ett första jobb in på arbetsmarknaden är viktigt för att 

http://www.valdemarsvik.se/
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kunna komma in i det svenska samhället. På så vis vill vi påstå att ett 

kompetensförsörjningsperspektiv skulle kunna fungera som ett 

integrationsverktyg men inte tvärt om. Att integrera innebär inte att 

kompetensförsörjning bedrivs, men genom att arbeta strategiskt med 

kompetensförsörjning och matcha rätt kompetens med rätt plats, kan detta vara 

ett fungerande verktyg i integrationsarbetet. 
 

Genom att producera ett forskningsbaserat underlag avseende de förutsättningar 

som finns för att arbeta med kompetensförsörjning i lantbruksföretag genom att 

tillvarata kompetensen hos nyanlända flyktingar vill vi bidra med kunskap om 

hur man ur ett HR-perspektiv kan matcha dessa parter. Vi ser att genom att 

bättre identifiera nyanlända flyktingar med lantbruksbakgrund som kommer till 

Sverige skulle den kompetens som finns innanför landets gränser kunna 

tillvaratas på ett bättre sätt som ett alternativ till att i framtiden söka kompetens 

utomlands. I och med att detta är ett relativt nytt grepp gällande 

kompetensförsörjning inom lantbruket är det viktigt att öka förståelsen och 

kunskapen inom området. Därför vill vi ta andra med på samma resa vi gjort 

under detta uppsatsarbete. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka och förstå de förutsättningarna som finns för att 

Sveriges lantbruk ska kunna arbeta med kompetensförsörjning genom att rikta 

sig mot en helt ny grupp nämligen nyanlända flyktingar. 

 

 Vilka parter har hittills haft betydelse för en fungerande 

kompetensförsörjning med nyanlända i lantbruksföretag? 

 

 Hur ser de olika parternas förutsättningar ut för att arbeta med en 

kompetensförsörjning som stödjer integration av nyanlända flyktingar i 

lantbruksföretag? 

 

 Vilka hinder och möjligheter går att urskilja i arbetet med att matcha 

nyanlända flyktingars kompetens med lantbrukets behov av arbetskraft 

med rätt plats? 
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1.5 Centrala begrepp 
Kompetens 

Några gemensamma grundantaganden är att kompetens handlar om ett 

kollektivs eller en individs förmåga att utföra vissa uppgifter eller aktiviteter 

(Ellström, 1992; Rönnqvist, 2001; Lindelöw, 2013). Det allra vanligaste är dock 

att begreppet kompetens kopplas till individen och utgör då ett samlingsnamn 

för olika förmågor, kunskaper, erfarenheter och attityder som individen besitter 

vilka kan användas för att lösa olika uppgifter i skilda kontexter (Ellström, 

1992; Lindelöw, 2013). En definition som har fokus på kompetens som en 

förmåga till handling inom en viss kontext är formulerad av Ellström: 

 

“En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext” (Ellström, 1992, s. 21). 

 

Kompetens kan av den anledningen sägas handla om mer än veta något samt att 

kunna utföra något. Det handlar också om att vara motiverad att vilja göra 

något, att förstå den egna kompetensens plats i ett socialt sammanhang och att 

kunna kommunicera denna kompetens med andras kompetens. 

Kompetensbegreppet inkluderar även förmågan att omsätta kunskap i handling i 

ett visst sammanhang.  

 
Kvalifikation   

Ett närliggande begrepp till kompetens är kvalifikation. Dessa två begrepp har 

likartat innehåll och används ofta synonymt men skiljer sig från varandra i sitt 

respektive fokus (Ellström, 1992). Medan kompetens handlar om de olika 

kunskaper, färdigheter och egenskaper som den enskilde individen besitter 

används kvalifikation snarare för att beskriva de kompetenskrav som ett arbete 

kräver. Ellströms (1992) definition av kvalifikationsbegreppet lyder: 

 

”Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs på grund av 

arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas 

av arbetsgivaren” (Ellström 1992, s. 29-30). 
 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning handlar om att bemanna organisationen, alltså att helt 

enkelt se till att det finns personer med rätt kompetens och kvalifikationer som 

kan utföra arbetet idag och i framtiden (Lindelöw, 2013; Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist & Davidsson, 2011). Det innebär vidare att attrahera, behålla, 

utveckla samt avveckla personal för att stå sig stark vid förändringar. Detta ser 

vi som en ny typ av utmaning för lantbruket. Vilka strategier företaget väljer att 

använda sig av beror på såväl omgivande faktorer som företagets mål och 

vision.  
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska underlag samt tidigare forskning 

inom området. Inledningsvis presenteras tidigare forskning av lantbruk samt 

nyanlända flyktingars ställning på den svenska arbetsmarknaden följt av en 

sammanfattning av den forskning som vi tagit del av gällande 

kompetensförsörjning inom SMF (Små- och medelstora företag). Därefter ges 

en beskrivning av en teoretisk modell för olika rekryteringsstrategier samt en 

översiktsbild av validering- och bedömningsmetoder av kompetens. 

Avslutningsvis presenteras de organisationsteoretiska modeller på ett 

övergripande sätt som vi haft som utgångspunkt under studiens gång.  

 

2.1 Lantbruket - en bransch i förändring  
För att kunna belysa hur lantbruk ska kunna arbeta med kompetensförsörjning 

genom att tillvarata kompetensen hos nyanlända flyktingar är det viktigt att 

förstå lantbrukets förutsättningar och branschens rådande förhållanden. 

Pyysiäinen (2011) är en finländsk forskare som har studerat den 

förändringsprocess lantbruket genomgått de senaste decennierna vilken innebär 

att lantbrukaren har gått från att vara bonde till att bli företagare. I ett historiskt 

sammandrag av lantbruket analyseras lantbrukets kontextuella politiska 

sammanhang samt synen av lantbruket som företag.  Därigenom redogör 

Pyysiäinen (2011) för hur lantbruket uppmuntras att gå från passiva till mer 

aktiva, argumenterande konkurrerande företag. Vidare undersöks de 

förutsättningar som finns för lantbrukare i Finland att betrakta sig själva som 

entreprenörer samt de möjligheter och hinder som finns för att bygga upp en 

verksamhet som bottnar i entreprenörskapstermer. Detta grundar sig i en trend 

som innebär att införliva en mer uttalad marknadsorientering med betoning på 

entreprenörs- och affärstänkande inom lantbruket vilken inneburit en fokusering 

på större ekonomisk lönsamhet samt alternativa möjligheter och 

konkurrensfördelar på gården.  Denna omvandlingsprocess har förvånande nog 

stött på utmaningar då bland annat de inblandade, alltså lantbrukarna med 

familj, inte alla varit entusiastiska över idéerna rörande entreprenörskap och 

affärstänkande. Detta eftersom att lantbrukare idag verkar på en större marknad 

vilket ställer krav på ett mer affärsmässigt tänkande och effektivare arbetssätt 

för att stå sig i konkurrensen (ibid).  

 

En entreprenör definieras här delvis som en handlingskraftig och 

framåtorienterad person med särskilda inneboende egenskaper. Begreppet 

entreprenör benämns som en social konstruktion och i samband med detta 

kritiseras tidigare forskning för att inte ta hänsyn till aktuell kontext, politiskt 

sammanhang samt de aktuella händelserna i sig vad gäller begreppets 

användbarhet (Pyysiäinen, 2011).  
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Historiskt betraktat har kopplingen mellan jordbruk och entreprenörskap visat 

sig vara allt annat än självklar och jordbruket i sig kan sägas alltid ha varit ett 

specialfall bland yrken och branscher. Pyysiänen (2011) menar att det går att 

förändra lantbrukarnas syn på sig själva, alltså att de börjar betrakta sig mer som 

entreprenörer och företagare, förutsatt att det inte inkräktar på de kollektiva 

värdena och familjetraditionen som präglat lantbruket genom tiderna.  

 

En bondes livskarriär kan heller inte uppfattas som självvald, instrumentellt 

betingat, utan mer som ett sätt att leva ett liv i samband med natur, tradition, 

djur och ödet av ett större kollektiv.   I detta avseende är bondens historia 

baserade på värden som står i skarp kontrast till de som utgör den 

individualistiska etos - företagskulturen. Bondekulturen underbyggs av 

kontinuiteten i familjens gård och familjens mark varför en framgångsrik 

överföring av gården till nästa generation är avgörande. Därmed finns också en 

viss motvilja att ta ekonomiska risker. Det måste därför särskiljas som en 

valmöjlighet snarare än ett tvång, att konstruera sin verksamhet som ett företag. 

 Ändå verkar det uppenbart att jordbrukarna närvarande står inför trycket att 

anta ett mer självständigt företagande i sin verksamhet, för att orientera sig 

proaktivt snarare än reaktivt (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Pyysiäinen, 2011). 

 

Sammanfattningsvis hävdar Pyysiäinen (2011) att lantbrukarna inte i första 

hand vill framhäva sig som entreprenörer men då de får tillgång till de retoriska 

fält där konversationen kretsar kring deras primärproduktion och därmed dess 

koppling till marknadsarenan så flyter det på bättre. Ur den vinkeln går det att 

se hur lantbrukaren framhåller sig som entreprenör i företagstermer.  

 

Pyysiäinen (2011) belyser också hinder och möjligheter med att utveckla 

lantbruket till ett företag och menar verksamheten i sig är att betrakta som ett 

hinder. Detta då de flesta lantbrukare inte bedriver lönsamma verksamheter 

vilket vanligtvis är något som kännetecknar en typisk entreprenör och vilket 

dessutom fungerar som en drivkraft och motiverande faktor.  Det är en skillnad 

som gör branschen speciell och viktigt att betänka när kopplingen görs mellan 

lantbrukare och entreprenör, med andra ord hur företagstermerna översätts i 

lantbrukskontexten (ibid).  
 

2.2 Flykting och arbetsmarknad 
Nyanlända flyktingar är en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Då dessa 

individer utgör den målgrupp för studien inom vilken lantbrukarna ska se efter 

kompetens, är det viktigt att förstå dessa individers ställning på 

arbetsmarknaden. I en studie av Lundborg (2013) diskuteras hur och varför 

flyktinginvandrares ställning på arbetsmarknaden skiljer sig från infödda 

svenskar. För de personer som tidigt etableras på arbetsmarknaden ökar de 
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framtida möjligheterna till anställning och för de personer som etableras sent 

innebär det ofta försämrade möjligheter att hitta ett arbete (Lundborg, 2013; 

Cheung & Phillimore, 2014). Lundborgs (2013) studie visar att 

flyktinginvandrare hamnar i lång arbetslöshet och att arbetslöshetstalen är höga 

även efter en längre vistelse i Sverige. Detta trots att de aktivt söker jobb i lika 

stor utsträckning som arbetslösa infödda svenskar. En annan intressant aspekt är 

att de flyktingar som är högt kvalificerade har visat sig prestera bättre i relation 

till de högt kvalificerade infödda svenskar än lågutbildade flyktingar i 

förhållande till lågutbildade infödda svenskar (Lundborg, 2013). 

 

Att det är svårt för invandrare att få jobb kan bero på att det är liten efterfrågan 

på vad de har att erbjuda arbetsmarknaden. Att ha ett arbete anses vara en 

avgörande faktor för integration av invandrare (Lundborg, 2013; Cheung & 

Phillimore, 2014). De immigranter som kom till Sverige på 1950-och 60- talen 

blev enkelt etablerade på den svenska arbetsmarknaden oavsett om de kom som 

arbetskraftsinvandring eller flyktingar. Skiftningen från ett industriellt samhälle 

till ett tjänstesamhälle kan ha haft en negativ effekt på efterfrågan av utländsk 

arbetskraft då arbeten inom tjänstesektorn liksom de moderna industrijobben 

idag kräver goda förmågor att kommunicera på svenska alternativt engelska 

(Andersson & Osman, 2008; Lundborg, 2013). Trots att detta är förmågor som 

kan utvecklas med tiden är inledningsvis saknaden av språket ett hinder för 

integration mer idag än vad det var förr i tiden. Många är också osäkra på de 

kompetenser som flyktinginvandrare har vilket kan resultera i ett lågt intresse 

från arbetsgivarens sida (Lundborg, 2013). 

 

I en jämförelse med USA tenderar skillnaden i arbetslöshet mellan invandrare 

och infödda att försvinna efter 2-3 års bosättning i landet, medan skillnaderna i 

arbetslöshet kvarstår i Sverige (Lundborg, 2013).  I USA har jordbruket 

historiskt varit den plats invandrare först fått fotfäste på sin väg mot den 

amerikanska drömmen. Många flyktingbaserade jordbruksprojekt har bedrivits i 

landet och ett av dessa som Gonzales, Forres och Balos (2013) har tittat på 

handlar om Gila Farm Cooperative (GFC), ett kooperativ bestående av 

flyktingbönder. Dessa jordbruksprojekt bedrivs inom ramen för ekonomiska 

utvecklingsprogram som är kopplade till flyktingars vidarebosättning. I dessa 

program tillhandahålls utbildning, support och affärsutvecklingsstöd som ska 

hjälpa dem bli mer effektiva jordbruksproducenter. I anslutning till detta har 

jordbruksprojekt erbjudit en möjlighet att generera ekonomiska möjligheter för 

flyktingar med få andra alternativ, särskilt då många flyktingar inte är 

berättigade till förmåner som annars tillhandahålls låginkomsttagare i de flesta 

stater (Gonzales et al., 2013). 
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I en annan studie av Cheung och Phillimore (2014) visade det sig att 

svårigheten att hitta arbete är det enskilt mest betydande hindret för en 

framgångsrik integration av flyktingar. Att hitta ett arbete är högsta prioritet 

bland dessa individer men det har visat sig att de exkluderas från 

arbetsmarknaden eller tenderar att få arbete inom lågt betalda, tillfälliga, 

lågkvalificerade arbeten. Dessutom är det svårt att hitta jobb som motsvarar 

kompetensen hos dessa individer. Flyktingar skiljer sig från annan invandring 

eftersom de tvingats att flytta och har på grund av detta ingen möjlighet att välja 

var de vill bo, samt att de saknar kunskap om olika typer av nätverk och socialt 

kapital som hjälper dem in på arbetsmarknaden (ibid).  

 

Dessa kunskaper samt nätverk framhålls som viktiga för att komma i kontakt 

med potentiella praktikplatser och arbetsgivare. Detta då arbetsmarknaden kan 

sägas bestå av en rad olika fält och för att kunna få tillträde till dessa fält krävs 

kunskap om hur tillträde kan ske (Andersson & Osman, 2008: 

Integrationsverket, 2006). På så vis finns det en dold diskriminering inbyggd i 

systemet då den som saknar nätverk och referenser kommer i andra hand på 

arbetsmarknaden oavsett sin kompetens. Detta kan ses bli en form 

diskriminering och bristtänkande som innebär att det finns en brist på 

kulturellt/socialt kapital vilket går att betrakta som strukturella hinder. 

 

Det går därför att tala om individens anställningsbarhet där humant kapital och 

socialt kapital lägger grunden för dennes värde på arbetsmarknaden, alltså 

dennes anställningsbarhet. Det är de individuella färdigheterna, kunskaperna, 

kompetenserna och attityderna som influerar individens karriärmässiga 

möjlighet. Forrier, Verbruggen och De Cuyper (2015) menar att humankapital 

är individens förmåga att möta kraven och förväntningarna, exempelvis genom 

uppvisande av yrkeskompetens och att veta hur man ska leva upp till dessa. Det 

sociala kapitalet avser det sociala nätverk som har betydelse för att ta sig fram 

på arbetsmarknaden medan självkännedom innebär individens reflekterande 

förmåga av tidigare erfarenheter i syfte att skapa framtida karriärmöjligheter. 

Detta visar att individen är medveten om styrkor och svagheter och kan sätta 

upp mål om en framtida karriär. Således är individens anpassningsförmåga en 

kombination av vilja och förmåga att förändra beteenden i förhållande till 

omgivningens krav (ibid). 

 

2.3 Kompetensförsörjning i små- och medelstora företag 
Kompetensförsörjning som forskningsfält behandlar både hur företag ska 

rekrytera ny personal men också hur befintlig personal ska behållas och 

utvecklas (Nilsson et al., 2011). Då lantbruk vanligtvis drivs som mikroföretag 

vill vi därför ge en överblick av forskningsfältet rörande kompetensförsörjning 

inom SMF. Beaver och Hutchings (2005) vill påvisa betydelsen av ett 
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strategiskt HR-arbete för små företag och menar att genom att tillvarata 

mänskliga resurser och kontinuerligt utveckla dessa kommer dessa företag ha 

goda chanser till en konkurrenskraftigare position men också goda 

förutsättningar att anpassa sig till förändringar i omvärlden. De nämner också 

vissa svårigheter med HR-arbete inom SMF, bland annat att företagsledaren 

ofta saknar den kompetens som krävs för att reda ut detta. Andra orsaker sägs 

vara kostnader, oklara mål, brist på utbildning samt avsaknad av 

behovsanalyser. Särskilt utmärkande för mikroföretag är att ägarna ofta direkt 

övervakar, driver och utför arbetsuppgifter i hela affärsverksamheten själva, 

varför de vanligtvis tar eget ansvar för utbildning av anställda och de metoder 

som används (ibid).  

 

Företag har alltid varit beroende av humankapital och framgången för 

mikroföretag, med nio eller färre anställda, för såväl små-medelstora samt större 

företag beror mycket på hur företagen lyckas rekrytera, behålla och utveckla sitt 

humankapital. Med tanke på den betydelse små- och medelstora företag har för 

världsekonomin är den forskning som riktats mot dessa företag bristfällig 

(Pearson, Stringer, Mills & Summers, 2006). Vidare menas att de små företagen 

ofta har knappa resurser och behöver därför vara mer flexibla i sin 

kompetensförsörjning genom att använda mer individualiserade metoder som 

tar hänsyn till individuella behov och situationer. Detta till skillnad mot större 

företag där dessa processer vanligtvis är mer standardiserade (ibid).  

 

2.4 Rekryteringsstrategier 
Som organisation är det viktigt att ha klart för sig vilka krav arbetet ställer nu 

och i framtiden. Omgivningen tillhandahåller alltså den kontext inom vilken 

strategin formuleras. Mål ska vara tydligt formulerade och ange riktning för att 

kunna förverkliga strategin (Hatch, 2006). Strategier för kompetensutveckling- 

och försörjning avser åtgärder som syftar till att tillgodose behov av kompetens. 

Rekryteringsstrategier förstås bäst utifrån det sätt ett företag försöker attrahera 

och välja ut kandidater och innefattar försök att göra organisationen till en mer 

attraktiv arbetsplats och på så sätt nå ett bättre urval av kandidater (Boxall & 

Purcell, 2011). Windolf (1986) presenterar en modell med olika 

rekryteringsstrategier och nämner vidare att företagets val av en särskild 

rekryteringsstrategi beror på hur stark dess position är på arbetsmarknaden, 

alltså hur starkt och populärt företaget är inom ett visst segment. Med detta inte 

sagt att alla företag i stark marknadsposition vill ha den ena eller den andra 

strategin, utan att marknadsinflytande och intelligens måste kombineras för att 

uppnå en optimal strategi. Intelligensen står för kreativitet och proaktivitet i 

rekryteringen.  
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Fig. 1: Bild ur Windolf (1986: 239) Illustrerar olika rekryteringsstrategier. 

 

Innovativa/autonoma 

Företag som har en stark position på arbetsmarknaden samt en hög grad av 

proaktivitet och innovativitet när det gäller rekryteringsstrategi går under 

benämningen innovativa och autonoma. Dessa två typer skiljer sig dock lite åt. 

Innovativa företag försöker rekrytera talanger vilka kan hjälpa företaget att 

utveckla nya produkter och processer, en strategi med målet att attrahera nya 

typer av kunder. Heterogenitet kan därmed sägas gå före homogenitet då en mix 

av olika människor är att föredra. Alla möjliga rekryteringskanaler används och 

ett flertal nyutexaminerade studenter rekryteras bland annat genom de många 

traineeprogram som vanligtvis erbjuds inom dessa företag. Många ledande 

positioner rekryteras internationellt (Boxall & Purcell, 2011). 

 

Autonoma företag å andra sidan planerar för all typ av rekrytering och 

eftersträvar att locka till sig de bästa kandidaterna, oavsett marknadsläget. Den 

ideala kandidaten identifieras exakt utifrån detaljerade specifika krav som 

återfinns i arbetsbeskrivningar. Kompetens, ålder och arbetslivserfarenhet ryms 

vanligtvis inom ett snävt intervall och företagen i detta fält är inte beredda att 

anpassa sina krav till rådande marknadsförutsättningar. Rekryteringsstrategin är 

alltså inget som låter sig påverkas av graden av arbetslöshet då företagets 

ställning är tillräckligt stark för att ändå kunna rekrytera önskvärda kandidater 

(Windolf, 1986). 

 

Status Quo 

Status-Quo-företag kännetecknas av att ha en stark ställning på 

arbetsmarknaden. De är orienterade mot traditionella marknadssegment och 

tenderar att anställa personer med liknande nivåer av kompetens och 

professionell erfarenhet från samma sociala område samt med liknande social 

bakgrund, ålder och kön likt vad som redan finns bland de rekryterade i 

företaget, vilket bidrar till social reproduktion. Denna typ av strategi 

kännetecknas också av specifika rekryteringskanaler (Windolf, 1986).   
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Flexible/Muddling Through 

Företag som har en svag ställning på arbetsmarknaden, många gånger SMF, 

använder sig vanligtvis av två strategier; Muddling Through eller Flexible. 

Företag som befinner sig inom dessa fält reagerar på förändringar i miljön och 

anpassar den interna strukturen efter rådande marknadsförhållanden. De synar 

arbetsmarknaden och tar den arbetskraft som finns tillgänglig men de skiljer sig 

åt vad gäller strategiskt tänkande och rekrytering. Det som skiljer dem åt är att 

Flexible-företag genom kreativitet och proaktivitet försöker att hitta de bästa 

nya medarbetarna medan Muddling Through inte agerar för att förändra 

situationen utan tar vad som finns tillgängligt (Windolf, 1986).   

 

Boxall och Purcell (2011) menar att begreppet rekryteringsstrategi behöver 

vidareutvecklas och att Windolf (1986) modell är en av få som är användbar 

inom området. Boxall och Purcell (2011) vill också addera en tredje dimension 

till modellen som handlar om de incitament företagen erbjuder sina kandidater 

vilket bland annat innebär att vissa företag har större ekonomiska resurser att 

förhandla lön vilket ger dem en större möjlighet att välja bland kandidater.  

 

2.5 Att validera och kartlägga kompetens 
För att kunna matcha nyanlända flyktingars kompetens mot lantbrukets behov 

måste kompetensen på något sätt synliggöras och bedömas. För nyanlända som 

befinner sig inom etableringen sker detta på Arbetsförmedlingen. Detta är en 

omfattande process och för att förstå alla delar menar vi att det är lika viktigt att 

förstå hur kompetensens värde definieras och bedöms som att förstå 

Arbetsförmedlingen roll utifrån den kontext de verkar inom. 

 

2.5.1 Kompetensens värde  

Andersson och Fejes (2010) menar att bedömning av kompetens är att bedöma 

individens potential. Hur kompetens och kunskaps bedöms beror på den 

rådande vetenskapssynen på kunskap. Kompetens kan sägas ha gått från att ha 

ett bruksvärde till att snarare ha ett bytesvärde. Den reella kompetensen, alltså 

individens faktiska kunskaper, har ett bruksvärde och den formella 

kompetensen, alltså förvärvade kunskaper genom utbildning, har ett bytesvärde. 

Vidare innebär detta att vissa yrken kräver att individen kan uppvisa en viss 

formell kompetens för att kunna nyttja sin reella kompetens.  

 

På 50-talet bedömdes en individs kompetens genom att se till dennes begåvning 

och medfödda talang. På 70-talet var istället bedömning av den generella 

kunskapen och erfarenheten mer framträdande. Numera är det kunskapens 

bytesvärde som värderas, alltså hur väl den kunskap individen har kan matchas 

mot behov alternativt “säljas” på arbetsmarknaden. Det har således skett 
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förändring där kunskapen gått från att ha betraktats ur ett mer humanistiskt 

perspektiv till att nu värderas i ekonomiska termer. Tanken med att validera och 

bedöma kunskap är därför att mer synliggöra hur kunskapen kan användas och 

omsättas i arbete i samhällets produktionssystem för att gagna tillväxt och 

maximera nyttan för såväl stat, organisation som individ (Andersson & Fejes, 

2010). 
 

2.5.2 Kompetensvalidering   

Regeringen skriver i sin rapport; ”Validering m.m. - Fortsatt utveckling av 

vuxnas lärande, att; 

 

“Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person 

besitter oberoende av hur de förvärvats” (Ds 2003:23, s. 19) 

 

Validering ska användas för att formalisera kompetensen som individen 

införskaffat från olika områden i livet. Fokus ligger på att bedöma specifik 

erfarenhet i relation till yrke och utbildning. Syftet är att förkorta vägen till 

fortsatta studier eller arbete för att maximera samhällets resurser och minska på 

kompetensslöseri. Den ideologiska tanken med valideringen vilar på ett 

jämlikhetsargument som innebär att individen inte ska hindras av strukturella 

hinder så som social bakgrund, etnicitet och kön. På så vis ges både formella 

som informella kunskaper utrymme (Andersson & Fejes, 2010). 

 

I Sverige är valideringsprocessen inbyggd i utbildningssystemet och formella 

bedömingscertifikat efterfrågas i de flesta yrkes- och utbildningssammanhang. 

Det kan handla om betyg, testresultat eller certifikat vilka således kan sägas 

fungera som sorteringsverktyg. Sett ur individens perspektiv kan validering ses 

som möjlighet, krav eller hinder. Det kan ge individen en möjlighet till att se 

hur kompetenser är överförbara i svensk kontext samt ett egenvärde, att visa vad 

man kan. Ur arbetsgivarens perspektiv blir valideringen en fråga om 

kompetensförsörjning och det primära intresset torde vara att synliggöra 

kunskapen och ta vara på dess bruksvärde (Andersson & Fejes, 2010). 

 

2.5.3  Bedömningsprocessen 

I bedömningsprocessen finns en risk att bedömaren avgränsar vad som är 

innehållet i ett visst kunskapsområde, vad som räknas som kunskap. Att välja ut 

vad en kunskapsbedömning ska innehålla innebär att den kunskap och 

kompetens som anses viktig definieras vilket också innebär att den kunskap och 

kompetens som anses mindre viktig definieras (Andersson & Fejes, 2010). 
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Det finns ett dilemma när det handlar om att hitta metoder som rättvist bedömer 

individens specifika unika kunskaper och kompetenser på ett standardiserat sätt. 

För att ge en rättvis beskrivning och bedömning av individens kunskaper bör 

bedömningen vara divergent, alltså av mer öppen och utforskande karaktär. För 

att möjliggöra rättvisa jämförelser av kunskaper bör bedömningen däremot vara 

konvergent, alltså mer summativ där kompetensen bedöms till en viss standard. 

Att utgå från endast en konvergent bedömningsmetod kan innebära att 

individuella kvalitéer inte kommer till ytan. Att formulera kriterier och skapa 

bedömningskriterier är viktigt, men det som händer i bedömningspraktiken kan 

var något delvis annorlunda beroende på personliga värderingar hos bedömaren 

i sammanhanget samt det faktum att allt inte kan förutsägas och definieras i ett 

antal kriterier (Andersson & Fejes, 2010). 

 

Hos Arbetsförmedlingen finns olika verktyg för att bedöma kompetens. 

Meritportföljen är den insats inom vilken individen kan få hjälp med att skaffa 

intyg på tidigare erfarenheter, kunskaper och utbildning. Kompetensen 

kartläggs genom validering men är det inte möjligt att validera kunskaperna är 

alternativet låta ett företag bedöma kunskaperna, genom en så kallad 

yrkeskompetensbedömning (ibid). 
 

2.5.4 Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingens uppgift är att få ut dem som är arbetslösa på 

arbetsmarknaden vilket gör att det kan uppstå ett spänningsfält av skilda 

intressen och uppdrag mellan individ och arbetsförmedlingens syfte (Andersson 

& Fejes, 2010). Arbetsförmedlingen kan exempelvis inte bekosta en 

kompletterande kompetensutbildning till ett yrke som enligt deras prognoser 

inte klassas som ett bristyrke. Det skulle i så fall innebära att 

Arbetsförmedlingen utbildar till arbetslöshet, något som inte stämmer överens 

med deras uppdrag som statlig institution. Detta innebär att det inte är 

individens kunskaper som är utgångspunkten utan arbetsmarknadens behov och 

de insatser som Arbetsförmedlingen är beredd att betala för som styr. Detta 

beskrivs också vara ett hinder enligt Integrationsverket (2006) då individens 

kompetens värderas i relation till den svenska arbetsmarknadens 

kvalifikationskrav och riskerar således att man bortser från hur individens 

kunskaper kan användas på andra sätt. Ur denna aspekt blir valideringen ett 

verktyg till förmån för ett fåtal yrken, oftast bristyrken.  

 

2.6 Systemsyn   
Vi har i denna uppsats strävat efter att ha en genomgående systemsyn då vi i ett 

tidigt skede förstod att det finns fler aktörer inom vårt forskningsfält som 

påverkar varandra än vad vi först hade tänkt. Vi har valt att använda oss av ett 

öppet systemperspektiv. Med öppna system menas system som har förmågan att 



 15 

utbyta information med omgivningen och på så sätt växa och utvecklas mot en 

ökad komplexitet (Öquist, 2008). En viktig poäng med den öppna systemteorin 

är det beroendeförhållande som finns mellan individen och dess omvärld. 

 

Att inneha en systemsyn möjliggör studier utifrån en större kontext och bredare 

sammanhang. Vår studie inbegriper såväl individ som organisation och 

samhälle och hur dessa påverkar varandra. Det finns ett flertal olika 

systemteorier men samtliga av dessa handlar om att tänka i helheter och 

processer vilka är överförbara mellan olika system. Genom att se företeelser ur 

ett systemperspektiv kan vi se sambanden mellan olika företeelser istället for att 

se dem som skilda händelser (Senge, 1995; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Öquist, 

2008). Ett sådant synsätt kan dock vara komplicerat då det är svårt att tänka på 

alla delar samtidigt vilket också kan leda till att det blir övermäktigt. Öquist 

(2008) menar att det är viktigt att framhålla att en systemteoretisk modell är 

avsedd för att analysera strukturer snarare än innehåll. Detta medför att 

tillämpningen av systemteorin inte är beroende av organisationens uppgift, 

vilket förklarar teorins spännvidd och praktiska användning. 

 

Kritik till systemsyn 

Det systemteoretiska perspektivet har som de flesta andra teorier mött en del 

kritik. Generellt har den kritiserats för att det inte går att förklara varför saker 

och ting sker eller varför sambanden existerar. Kritikerna menar också att det 

inte går att kontrollera eller följa upp effekterna som insatserna har på systemet 

då det är ovisst hur en viss del påverkar de andra delarna. I teorin förutsätter 

systemet att en förändring av en del påverkar övriga delar, vilket kritikerna 

säger inte sker i praktiken. 
 

2.6.1 Hatch Femcirkelmodell  

Hatch (2006) femcirkelmodell visar hur organisationer går att betrakta som en 

sammansättning av teknologi, kultur, social struktur och fysisk struktur, vilka 

överlappar och genomsyrar varandra i den kontext som utgörs av omgivningen. 
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Fig. 1: Bild ur Hatch (2006: 34) Femcirkelmodellen visar hur organisationsteorins olika delar och sfärer 

överlappar varandra.  

Utifrån denna modells sfärer går att identifiera organisationens inre och yttre 

förutsättningar för olika kompetensförsörjningsstrategier. Varje organisation 

interagerar med delar av sin omgivning som blir betydande för hur 

organisationen fungerar och agerar. Detta samspel möjliggör för organisationen 

att anställa personal, trygga kapital, skaffa kunskaper samt bygga, hyra, köpa 

samt hyra ut lokaler. I den omgivande sfären återfinns den politiska, 

ekonomiska, teknologiska, juridiska samt fysiska sektorn vilka påverkar 

organisationen på olika vis. Den fysiska sektorn inbegriper bland annat naturen 

och dess resurser vilken Hatch (2006) antyder har stor ekonomisk betydelse för 

de företag som är beroende av denna sektor. 

 

Hatch (2006) menar att för att göra en omvärldsanalys måste organisationen 

först definieras vars omgivning som ska analyseras. Sedan ska de kopplingar 

identifieras som finns mellan organisationen och andra som påverkar 

kopplingarna i form av konkurrens, reglering eller social påtryckning. Det är 

också viktigt att beakta förhållanden och trender i omgivande sektorer samt i 

internationell och global omgivning och avgöra i vilken mån relationerna 

mellan organisationen kan tänkas påverkas av de specifika förhållandena (ibid). 

 

2.7 Nyinstitutionell teori 
Ett klassiskt synsätt inom organisationsteorin är betrakta organisationer som 

rationella. Medlemmarna i en organisation sätter upp mål som sedan på bästa 

sätt försöker uppnås. Detta synsätt innebär att organisationer rationellt väljer de 

lösningar som är bäst lämpade för dem utan att påverkas av vad andra gör. Detta 

synsätt är något som den institutionella teorin ifrågasätter. Den institutionella 

teorin är en organisationsteori som försöker förklara hur det kommer sig att 

företag och organisationer utvecklas mot att bli alltmer lika varandra och 
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ifrågasätter att organisationer skulle vara rationella. Ur den institutionella teorin 

har sedan den nyinstitutionella teorin växt fram och det är framförallt två 

artiklar som lagt grunden för denna gren, dels Meyer och Rowans artikel 

Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony från 

1977, och DiMaggio och Powells artikel The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields från 1983 

(Zetterquist, 2009).  

 

Nyinstitutionell teori är en organisationsteori som fokuserar på förhållandet 

mellan organisationen och dess omvärld och hur spridningen av i idéer i och 

mellan organisationer går till och ifrågasätter att detta endast skulle ske utifrån 

ett rationellt beteende. Teorin belyser att det är andra faktorer som påverkar hur 

organisationer utvecklas och blir lika varandra (Meyer & Rowan, 1977). Inom 

nyinstitutionell teori finns två grenar, den klassiskt nyinstitutionella samt den 

skandinaviska nyinstitutionella teorin. Dessa två förgreningar har lite olika 

inriktning (Røvik, 2008). Den skandinaviska nyinstitutionella teorin fokuserar 

på hur institutioner skapas, förändras och påverkas av trender. Den klassiska 

nyinstitutionella teorin växte fram i USA på 1970-talet och handlar om hur 

organisationer söker legitimitet i omgivningen och att det sker en lös koppling 

mellan teori och praktik. Inom nyinstitutionell teori beskrivs att organisationer 

befinner sig inom organisatoriska fält och att det sker ett utbyte mellan 

organisationer inom samma fält.  

 

Vad som menas med ett organisatoriskt fält är inte helt självklart men det kan 

till exempel vara organisationer som är verksamma inom en viss bransch, som 

exempelvis lantbruk. Lantbrukare identifierar sig med varandra och försöker 

sedan bli lika varandra. En del inom nyinstitutionell teori behandlar hur det går 

att förstå att olika organisatoriska fält vid ungefär samma tidpunkt tar till sig av 

liknande idéer (Røvik, 2008).  Meyer och Rowan (1977) beskriver att 

organisationer söker och eftersträvar en social legitimitet och att samhället på så 

sätt är med och formar de formella strukturer som finns inom en organisation. 

Det kan till exempel handla om att organisationer tar till sig av olika 

idéer/recept/lösningar, inte främst för att de är lösningar på problem eller leder 

till ökad effektivitet utan för att söka legitimitet i omgivningen. Detta kan leda 

till att det uppstår lösa kopplingar mellan vad en organisation säger sig göra och 

vad den faktiskt gör (Røvik, 2008).   

 

Att organisationer inom samma bransch/fält av olika anledningar tenderar att 

efterlikna varandra samt anammar nya idéer och arbetssätt kallar DiMaggio och 

Powell (1983) för isomorfism. De urskiljer tre olika typer av isoformism; 

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism samt normativ isomorfism.  
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Tvingande isomorfism rör den politiska påverkan vad gäller legitimitet, alltså 

hur organisationer genom yttre krav från exempelvis myndigheters beslut och 

lagar tvingas i en riktning att bli på ett visst sätt. Mimetisk isomorfism handlar 

om att organisationer försöker efterlikna andra organisationer. Detta sker 

vanligtvis när osäkerhet uppstår på grund av förändringar i omgivningen. 

Organisationerna tenderar då att se på organisationer inom samma fält som 

upplevs vara mer framgångsrika för att ta till sig av deras lösningar på problem, 

dels av av legitima skäl och dels för att de inte vill hitta egna lösningar på 

problemen. Den sistnämnda typen av isomorfism, normativ isomorfism, 

förknippas med professionalisering. Det innebär att anställda inom 

organisationen har ett liknande sätt att tänka vilket resulterar i att dessa 

sinsemellan bildar nätverk som slutligen skapar likriktade organisationer 

(Zetterquist, 2009).  

 

De tre typerna av isomorfism som ovan nämnts fungerar främst som analytiska 

verktyg inom forskningen (Di Maggio & Powell, 1983). Teorins bidrag har 

framförallt varit att uppmärksamma och ifrågasätta hur institutioner byggts upp 

vilket resulterat i ett ökat intresse att studera institutioner som fenomen. Detta 

har gett en insikt i hur organisationer påverkas av varandra på en arena där olika 

instutioner reproduceras.  

 

Den nyinstitutionella teorin är på många sätt en spretig teori som bland annat 

kritiseras för att vara alltför övergripande. Vidare kritiseras den för att förbise 

de enskilda organisationernas roll när det gäller att ta till sig av idéer och 

koncept utan teorin utgår istället från att organisationerna helt och hållet styrs 

av omvärlden. Den mottagande organisationen ses således som en passiv 

mottagare av de trender och idéer som finns runt den (Sahlin-Andersson, 1994). 

 

. 



 19 

3 METOD 
Vår ambition med denna studie är att utifrån ett HR-perspektiv undersöka ett 

fält som är relativt nytt för oss. Att vara transparenta i beskrivningen av 

studiens genomförande är därmed något vi eftersträvar och värdesätter. Detta 

för att undvika att svaren ska uppfattas som godtyckliga samt för att ge 

resultaten utrymme. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Vår forskningsdesign bygger i huvudsak på kvalitativa intervjuer men också en 

genomgång av ett antal slutrapporter från genomförda projekt vilka haft 

kopplingar till vårt valda forskningsområde samt en prognos från 

Arbetsförmedlingen vilka kommer att presenteras i resultatet. 

 

Vår forskningsdesign är något som har ändrats på vägen och anpassats efter den 

ökade kunskap vi fått om de parter som är viktiga inom vårt forskningsfält. Vi 

har försökt inkludera de parter vilka vi anser ha betydelse för att 

kompetensförsörjning i lantbruksföretag med nyanlända ska fungera, vilket 

innebär en avgränsning. Detta eftersom vi vill se hur alla delarna utgör en helhet 

men också hur helheten påverkar delarna. Förståelsen utvidgas varje gång delen 

förhandlas i relation till helheten, detta utifrån hermeneutiska regler där 

tolkningen ses som en ständig process (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Kvalitativ metod som metodologiskt tillvägagångssätt handlar om att inta ett 

reflexivt förhållningssätt vilket vi har försökt att eftersträva i vår roll som 

forskare. Ett reflexivt förhållningssätt blir därmed vårt verktyg för att 

synliggöra och hantera vår person i relation till fältet, samt ett verktyg för att 

synliggöra fältet som en särskild kontext (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Reflexionen beskrivs som att den sätter fokus på forskarens person, hennes 

forskarsamhälle, samhället som helhet, intellektuella och kulturella traditioner 

samt språkets och berättandets, framställningsformens) centrala betydelse i 

forskningssammanhang. 

 

Vår insamling av empiri samt reflektion och tolkning av denna har varit två 

parallella processer. Det är utifrån den kunskap som de första intervjuerna 

genererade som vi utvecklade hur vi skulle går vidare med vår empiriska 

insamling. Vi anser att kvalitativ metod med intervjuer är den bäst lämpade 

metoden för att del av informanterna upplevelser av deras deltagande i 

projekten. Detta för att kunna tolka samt beskriva individernas förutsättningar 

samt för att vidare kunna problematisera de olika inblandade perspektiven vid 

utformandet av en kompetensförsörjningsstrategi inom lantbrukssektorn. 
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3.1.1 Utgångspunkter 

Innan samt under vår empiriska insamling har vi ställts inför flera 

metodologiska utmaningar både ur praktisk synpunkt och ur 

forskningssynpunkt, bland annat hur objektivt vi bör och kan förhålla oss i 

intervjusituationerna med våra informanter samt hur kan vi förhålla oss till de 

olika kulturer som vi möter. I vårt fall har i stort sett varje intervju inneburit ett 

möte med en ny kultur, både utifrån ålder, härkomst, världsbild och utbildning. 

Att röra sig inom lantbruksfältet innebär ytterligare en kulturell resa, åtminstone 

för en av oss. 

 

Kulturella skillnader är kopplade till exempelvis klass, etnicitet, plats och kön. 

Kulturella skillnader kan vara nog så svåra att hantera inom ett land såväl som 

mellan nationers gränser (Cassinger, 2014). Kultur i denna uppsats ses som en 

social konstruktion vilken inverkar på språkbruk kontext och den sociala 

verkligheten dit vi har tillträde. Vad vi menar är att människor från olika 

kulturer har olika tankestrukturer om den verklighet de befinner sig i. Dessa 

tankestrukturer kommer till uttryck och är förankrade i ett samhälle under en 

viss tidsperiod (Warnke, 1987). 

  

3.2 Skapande av teoretisk referensram 
Den litteratur som använts syftar till att utöka kunskapen och förståelsen kring 

möjliga förklaringar av vårt resultat ur ett HR-perspektiv. De sökverktyg vi 

använt oss av är Linköpings Universitets Biblioteks söksida Unisearch samt 

Google Scholar. Genom att göra en utförlig presentation av de sökord som 

används ger läsaren möjlighet att själv bedöma relevansen av det material som 

används. De sökord som använts är:  

 

kompetensförsörjning i små företag, integration i små företag, integration och 

kompetensförsörjning, kompetensförsörjning i lantbruksföretag, kompetens, 

kvalifikation, etablering, instegsjobb, grön integration, integrationsprojekt 

gröna näringar, lantbruk och entreprenörskap, generationsväxling i 

lantbruksföretag, lantbruk, jordbruk, knowledge management agriculture, 

entrepreneurship farmer, refugees labour market, refugees agricultural projects.  

 

Dessa sökord resulterade i ett varierande utbud av artiklar som vi vid en första 

gallring varken var direkt intressanta eller relevanta för studien. Vi kan tyvärr 

inte säga att det ena sökordet fungerade bättre än det andra utan ett idogt 

letande var det som gällde. Vi fick vara kritiska till de artiklar vi hittade och 

söka i olika litteraturlistor tills vi hittade användbar forskning. Sökningen 

resulterade även i ett antal rapporter vilka vi använt som en del i vårt resultat. I 

övrigt har vi tittat på källförteckningar i andra uppsatser och avhandlingar som 

varit närliggande vårt område som också varit till hjälp. Det går att argumentera 
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för att andra teorier och teoretisk forskning skulle gå att applicera på denna 

studie. Vi anser att de valda teorier, tidigare forskning och rapporter som 

används i studien är väl lämpade att ge den förståelse som eftersöks. Då det 

råder stor brist på forskning som rör vårt område har vi fått söka oss till andra 

områden och sedan fått försöka applicera dessa på vår studie. Systemsyn och 

Hatch femcirkelmodell har valts som teoretiska utgångspunkter då vi 

eftersträvar att ha ett helhetsperspektiv och för att kunna analysera hur de olika 

parternas förutsättningar utifrån en större kontext och bredare sammanhang 

påverkar varandra.  Nyinstutionell teori har valts för mer fokuserat analysera 

lantbrukens förutsättningar i förhållande till omvärlden med ett kritiskt 

förhållningssätt.  

 
 

3.3 Presentation av informanter 
De informanter vi valt att genomföra intervjuer med är fem nyanlända, tre 

lantbrukare, tre projektledare samt två personer som arbetar på 

Arbetsförmedlingen inom etableringen. För att ge läsaren möjlighet att på ett 

enkelt och tydligt sätt följa redovisningen av vår empiriska insamling i 

resultatet vill vi ge en personlig presentation av de informanter som deltagit i 

denna studie. Samtliga deltagare har givits fingerade namn.  

 

Sheikh är lantbrukare från Somalia. Innan Sheikh flydde till Sverige drev han 

tillsammans med sin familj ett lantbruk med mjölkkor, får och kameler samt 

odling av grönsaker och frukt. Sheikh förklarade för oss hur det är att vara 

lantbrukare i Somalia. Han berättade att allt arbete utförs för hand, som till 

exempel att mjölka och skörda. Djuren går ute och betar året runt men de måste 

förses med vatten. 

 

Gorgis är lantbrukare från Syrien. Innan Gorgis flydde till Sverige bedrev han 

tillsammans med sin familj och sex anställda frilandsodling av grönsaker, bland 

annat tomater. Arbetet på gården i Syrien utfördes delvis med hjälp av maskiner 

och odlingarna konstbevattnades. Gorgis berättar även för oss att de hade djur, 

dock endast för husbehov. Gorgis bror driver en bilverkstad i Syrien och där har 

Gorgis lärt sig att svetsa bland annat, kunskaper som visat sig vara värdefulla på 

praktikgården. 

 

Amadou är lantbrukare från Mali. Innan Amadou flydde till Sverige drev han 

och hans familj lantbruk med kor och även odling av kaffe och kakao. Han 

berättar för oss att han är van att utföra arbete för hand och att det inte finns 

tillgång till maskiner där han kommer ifrån. Mali består till största delen av 

öken och därför måste djuren ledas dit det finns mat.   
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Farrah är agronom från Somalia. Farrah läste till husdjursagronom i Somalia på 

distans från ett universitet i Egypten. Farrah är deltagare i Grön integration och 

sysslar med olika arbetsuppgifter inom ramen för detta.  

 

Mitra är data-expert från Iran. Mitra kom från Teheran, en stad med drygt 8 

miljoner invånare, till en mindre stad i Sverige med cirka 5000 invånare. Som 

deltagare i Grön integration har Mitra arbetat med ett flertal arbetsuppgifter 

inom ramen för projekten. 

 

Lena driver tillsammans med sin man lantbruk med nötköttsproduktion och 

vallodling. På gården finns också ett antal får.  Lena har även ett annat arbete 

utanför gården. 

 

Staffan är lantbrukare och driver gris- och spannmålsproduktion. Han har tagit 

emot flertalet flyktingar som praktikanter på sin gård. Staffan arbetar en del 

utanför gården. 

 

Harry driver lantbruk med skog, spannmålsproduktion och vallodling. Harry 

har tidigare haft mjölkkor men har nu bytt produktionsgren till köttkor.  

 

Abdur, Fariba och Carl arbetar/arbetade som projektledare. 

 

Mattias arbetar som samordnare för etableringen på Arbetsförmedlingen. 

 

Lars arbetar som handläggare inom etableringen på Arbetsförmedlingen. 

 

3.4 Urval 
Datainsamlingen inleddes med att vi tog kontakt med Valdemarsviks kommun 

då det var via dem vi första gången fick höra talas om denna typ av projekt. 

Vidare frågade vi om de kunde hjälpa oss att komma i kontakt med personer 

som deltagit i Flykting söker bonde. Vi insåg snart att vi skulle komma att 

behöva fler informanter till vår studie än de som fanns tillgängliga inom detta 

projekt. Vi försökte därmed hitta andra projekt med liknande syfte runtom i 

Sverige genom att kontakta bekanta på LRF samt att göra sökningar på Google. 

Vi kom då i kontakt med Hushållningssällskapet Väst och projektet Grön 

integration samt NBV:s projekt Integration i landsbygdsföretagande. Vi har 

även försökt att kontakta två andra projekt, Flykting söker bonde i Värmland 

samt Grön Plattform i Norrbotten, som arbetat med liknande frågor men vi har 

tyvärr inte lyckats fått tag i några personer som deltagit i dessa. Antalet projekt 

som bedrivits i Sverige med syftet att integrera utrikesfödda genom att hitta 

praktikplatser och arbete är inte så många, varför gruppen av möjliga 

informanter har varit något begränsad även om vi upptäckt fler längs vägen. De 
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personer som valt att delta i vår empiriska insamling har varit till hjälp för att få 

tag i informanter. Detta innebär att vi har gjort ett snöbollsurval (Bryman, 

2004). 

Informanterna i vår studie kan sägas befinna sig på platser och i sociala grupper 

som är otillgängliga för oss på många sätt vilket gjort att vi fått anpassa oss till 

de förutsättningar som finns. Vi kan inte söka upp dessa deltagare i projekten på 

annat sätt än att kontakta projektledare som har kännedom om personerna. De 

informanter som ställde upp för intervjuer blev tillfrågade av projektledarna 

vilka informerade om studiens syfte. Att själva kontakta dessa informanter hade 

inte gått av två skäl. Dels behövs en tolk för att kommunicera med tre av dessa 

informanter. Det andra skälet är att det kan verka olämpligt att som 

projektledare lämna ut privata kontaktuppgifter till oss, utan personernas 

godkännande. 

 

Enligt en av projektledarna hade ett flertal lantbrukare tidigare uttryckt en ovilja 

att ställa upp vid intervjuer från såväl forskare som media. Dessa personer 

tillfrågades därför inte. En praktisk problematik som gör lantbrukarna 

otillgängliga för oss har att göra med lantbruksföretagens geografiska placering. 

En annan sak som försvårar att komma i kontakt med lantbrukarna är att det 

exempelvis inte står “Lantbrukare Andersson” i telefonkatalogen utan bara 

“Andersson” vilket gör det svårt att veta vilka nummer det går att ringa. Det är 

därmed fördelaktigt att ha kontakter inom branschen, med en lantbrukare eller 

att ha kännedom om LRF. Att ta kontakt med lantbruksföretagare innebär i 

många fall även en kontakt med deras hem vilket för de flesta är något ganska 

privat. Detta är viktigt att ta med i beräkningen eftersom att det kan tänkas 

påverka urvalet i form av viljan att ställa upp. 

 
3.4.1 Att tolka en tolk 

I studien har språkliga och kulturella barriärer behövt överbryggas varför vi har 

använt oss av en tolk vid tre av intervjutillfällena. Den person vi har använt som 

tolk är en av projektledarna. De språk som tolkats är inte tolkens modersmål 

vilket förmodligen gjort att många nyanser inte kunnat återskapas. Med hänsyn 

till studiens begränsningar så var detta vårt enda alternativ och vår enda 

möjlighet för att kunna få med de nyanländas perspektiv i studien.  

 

Översättningar innebär alltid en förändring av det ursprungliga meddelandet 

(Cassinger, 2014). Att tolka en tolk kan ses som problematiskt ur flera aspekter 

då det innebär att informantens berättelse går genom ytterligare ett filter. Det 

blir alltså ännu en tolkning som vi sedan tolkar. Tolkningen sker också i en 

kontext där vi ska försöka enas om en gemensam förståelse. Att uppnå denna 

gemensamma förståelse har varit en process där vi, den nyanlända, tolken och 

lantbrukaren varit delaktig. Att vår tolk inte hade så mycket kunskaper om 
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lantbrukstermer var också något som försvårade intervjusituationen och gjorde 

att vi fick fråga om, försöka vrida på frågorna och ställa många liknande frågor 

för att säkerställa att vi förstått rätt. 

 

Vi har tidigare pratat om kulturens betydelse för förståelsen och tolken kommer 

från ytterligare en kultur med vilken vi måste förlika oss. Meningen är därmed 

uttryckt enligt de traditioner som frambringat den. Detta innebär att en handling 

ändras och fortsätter ändras i förhållande till tid plats och människor, citatet kan 

få nya helheter som ges andra betydelser än ursprungliga (Cassinger, 2014). 

Eftersom att vi inte har full kunskap om de olika kulturerna ägnade vi en hel tid 

i intervjusituationen att diskutera kring begrepp och språklig formulering för att 

enas i gemensam förståelse och för att få svar på vår forskningsfråga. 

 

Exempelvis frågade vi en av informanterna om han kunde beskriva sin 

kompetens inom lantbruk, vilket var en fråga som han inte alls förstod. Tolken 

såg också tveksam ut och förklarade att informanten var oförmögen att besvara 

frågan då det i hans kultur varken hörde till vanligheten att prata i dessa termer 

eller framhäva sina kunskaper på det sättet. När vi istället frågade vad för slags 

uppgifter han fick utföra på sin gård kunde vi till viss del kringgå problematiken 

och ändå få svar på vår fråga. Här visas tydligt hur både språklig enighet och 

hänsyn till kultur och kontext har betydelse för förståelsen (Wadesjö, 1998). 

 

Att de nyanlända sedan tidigare har en relation till tolken och att tolken inte var 

en auktoriserad tolk är två saker som bör problematiseras. Att deltagarna kände 

tolken kan påverka svaren. En okänd tolk kan göra att informanten istället 

känner sig osäker på hur svaren vidarebefordras och därigenom blir 

misstänksam och osäker i intervjusituationen vilket får negativ inverkan på 

svarens omfattning (Cassinger, 2014). Å andra sidan kan informanten i vårt fall 

känna sig tvingad att svara beroende på hur deras relation är. Den 

bakgrundskunskap som tolken i detta fall har med sig om informanten kan 

inverka på hur denne tolkar informantens svar i översättningen, medan en okänd 

tolk förmodligen hade tolkat svaren endast i relation till intervjusituationen 

 

Givetvis är det önskvärt att vid alla tillfällen där tolk krävs så bör en 

auktoriserad tolk användas, detta var tyvärr inget vi hade möjlighet till. Något 

som också är viktigt vid användandet av tolk är vårt beteende. Det är viktigt att 

vi som intervjuare visar intresse och aktivt lyssnar när informanten talar och 

vänder oss till denna och inte till tolken när vi ställer frågorna, vilket var något 

vi försökte tänka på under intervjuerna (Wadensjö, 1998). En av våra 

informanter kunde såväl franska som engelska och svaren kunde ges direkt till 

oss på engelska. I vissa fall fick tolken stötta upp genom att kommunicera med 

informanten på franska.  
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Det som ovan nämnts är givetvis problematiskt ur forskarens perspektiv men vi 

har ändå valt att det är bättre att genomföra undersökningen än att helt låta bli 

på grund av metodologiska tveksamheter. Vi kunde inte ha genomfört intervjuer 

utan tolk och samtliga informanter i vår studie är viktiga för att vi ska kunna 

besvara våra frågor. 

 

3.5 Tillvägagångssätt/Genomförande 
Genomförandet av vår empiriska insamling har inneburit att vi har fått besöka 

lantbrukarna på deras gårdar, bjudits in till deras hem samt att vi har rest över 

landskapsgränser. En stor del av intervjuerna har mer liknat ett samtal vilka 

genomförts under hela vårt besök. Vi har i vår studie genomfört intervjuer 

utifrån en intervjuguide som vi byggt upp kring tre huvudområden, före, under 

och efter. Detta för att fånga upplevelserna av projektens olika stadier samt att 

behålla samma struktur oavsett informant.  Vi har anpassat vår intervjuguide till 

våra olika grupper av informanter, lantbrukare, nyanlända och projektledare 

men ändå behållit den övergripande strukturen - före, under, efter -för att på så 

sätt försöka få en följsamhet i vårt resultat. Vid intervjuerna på 

Arbetsförmedlingen var intervjuguiden utformad på ett annat sätt. Frågorna 

handlade om deras roll och hur det praktiska arbetet går till. 

 

Vi har lagt ner mycket arbete och tid på våra intervjuguider för att få ett så bra 

insamlingsverktyg som möjligt. Att genomföra intervjuer med hjälp av tolk 

ställer höga krav på frågorna som ställs.  Det gäller också att inte ha för många 

varför vi har fått omarbeta vår guide många gånger. Därför har vi också varit 

kritiska mot oss själva och flera gånger testat intervjuguiderna på varandra för 

att se om frågorna går att ställa, framförallt om de går att besvara och att de svar 

som rimligen ges är relevanta för oss (Bryman, 2004). 
 

3.5.1 Intervjuernas upplägg 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi båda deltagit. Med hänsyn till våra 

olika bakgrundskunskaper vad gäller lantbruk har Sofia haft huvudansvaret att 

ställa frågor under intervjun och Jennifer har fört anteckningar. Sofia har en 

lantbruksbakgrund och erfarenhet inom denna bransch vilket varit fördelaktigt 

vad gäller att fånga upp vissa ämnen och för att kunna ställa viktiga följdfrågor 

som annars kunde ha missats. Jennifer har inte samma bakgrundskunskap och 

detta har gjort att hon har kunnat komma med ett utifrånperspektiv på 

lantbrukssektorn, kunnat ställa andra typer av frågor och explicitgjort saker i 

kulturen. Att vi har olika bakgrundskunskaper ser vi som en styrka vid 

genomförandet av studien.  
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Det har varit viktigt för oss att genomföra intervjuerna face-to face med våra 

informanter. Att genomföra intervjuerna via telefon hade varit i stort sett 

omöjligt på grund av att intervjuerna med de nyanlända fick ske med hjälp av 

tolk. Att dessutom få se våra informanter i deras hemmiljö alternativt på sin 

praktikplats har varit mycket värdefullt för att få förståelse för de praktiska 

förutsättningar som råder. Mycket av den kunskap som krävs för att arbeta inom 

lantbruket är praktiskt och vilka kunskaper en person har märks på hur personen 

i fråga beter sig. Många av våra frågor besvarades när vi pratade om konkreta 

saker. Vid ett tillfälle visade till exempel en av informanterna på ett papper hur 

bevattningen i hans hemland fungerade. Att tala om bevattningen på detta sätt 

visar på “omvägen” vi som intervjuare ibland var tvungna att ta. Denna omväg 

fungerade som ett narrativ för att demonstrera kunskaper varigenom vi kunde få 

förståelse för upplevda skillnader i exempelvis arbetsuppgifter och kunskaper 

(Cassinger, 2014). 

 

Intervjusituationen i vår studie var ett tillfälle då individer från olika kulturer 

möttes på flera sätt. Enligt Cassinger (2014) har intervjusituationen i sig olika 

betydelse varifrån man kommer. I Sverige ser vi intervjusituationen som en 

stund att reflektera, lära sig och utbyta information, medan i andra kulturer 

intervjusituationen kan ses som en en utfrågning där status och 

maktförhållanden blir mer synliga (Cassinger, 2014). Detta är viktigt att vara 

medveten om och fundera kring vid valet av metod eftersom det kan bli 

parametrar som påverkar forskningen. 

 

Med hänsyn till de kontextuella förhållandena och därinom rådande normerna 

var det därför en medveten strategi att under intervjuerna ge informanterna mer 

utrymme att definiera intervjusituationen. Detta gjorde det möjligt att 

upprätthålla en relation med informanten som kunde generera rikare svar samt 

uppbringade ett genuint engagemang i intervjusituationen. För att upprätthålla 

intervjusituationen som ett forum för kunskapsutbyte oss emellan snarare än en 

utfrågning fick vi omdefiniera våra roller som forskarstuderande till två 

personer på upptäcktsfärd där allt var nytt och spännande. Vår intervjumetod 

kan därmed sägas ha utgångspunkt i tolkande epistemologi vilket innebär att 

språket är centralt och intervjun kännetecknas av tolkande mening, emotioner 

och mellanmänsklig relation, öppna frågor och fria associationer (Cassinger, 

2014). 

 

I utförande av kvalitativa intervjuer är det vanligt att spela in och transkribera 

sitt material. Vi har valt att göra detta vid två av våra intervjuer men har tyvärr 

inte kunna göra det med alla på grund av de praktiska förutsättningarna. Vi har 

dock fört noggranna anteckningar under intervjuerna och efter att dessa 

genomförts har vi satt oss ner samma dag för att diskutera våra respektive 
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upplevelser/tolkningar utifrån de anteckningar som Jennifer gjort under själva 

intervjun. Detta för att enas om en gemensam förståelse av informanternas svar 

samt för att analysera vår upplevelse av intervjuerna och för att undvika att 

missa viktiga saker som sagts och som skulle kunna ha gått förlorat. Vi ser att 

detta har varit viktigt för att ingenting ska glömmas bort och för att direkt 

analysera resultaten och ställa oss kritiska till olika moment i 

intervjusituationen som kan ha påverkat informantens svar. 

 

Att föra anteckningar innebar att vi kunde låta viktig information som kom fram 

vid rundvandring på gården eller i ett fall samtal i korridoren ta plats i 

materialet, vilket hade varit en stor förlust att utelämna. Vid två 

intervjutillfällen med en lantbrukare samt en projektledare, där mycket 

information kom fram, har vi diskuterat i efterhand under renskrivningen av 

anteckningar att vi hade haft nytta av transkriberat material. Tyvärr fanns det 

inte möjlighet för oss att göra om dessa men vi tog med oss denna insikt till 

kommande intervjuer där andra praktiska förutsättningar rådde varför de 

resterande två intervjuerna som genomfördes spelades in och transkriberades. 

 

3.6 Bearbetning av analys/data 
Vi insåg under bearbetningen av resultatet hur viktig den kulturella förståelsen 

är, vilket också fått oss att inse hur mycket vi kanske gått miste om på grund av 

att vi inte har kunskap om de nyanländas olika kulturer. Att vi kommer från 

olika bakgrund har varit värdefullt vid både insamling och tolkning av vårt 

material. Vi har kunnat komplettera varandra och två har behövts. 

 

Vid bearbetning av vår empiriska insamling har antecknat material samt 

transkriberat material skrivits ut vilket inneburit en viss typ av bearbetning. Vi 

har därefter läst de olika intervjuerna var för sig där vi sökt tolka återkommande 

teman i respektive intervju och utifrån dessa teman grupperat informanternas 

utsagor. Efter att vi bearbetat materialet var för sig har vi tillsammans suttit ner 

för att diskutera de gemensamma och de skilda teman vi upptäckt. Det var i 

denna bearbetning vi såg Arbetsförmedlingen som en återkommande aktör 

varför vi valde att låta dem få större utrymme i uppsatsen för att få en ökad 

förståelse för etableringen och handläggarnas roll. Övriga upptäckter sorterades 

in i under varje informantgrupp. 

 

Varje informant tilldelades en färg och de viktigaste citaten klipptes in i ett 

samlat resultatdokument. Att tilldela varje informant en egen färg var ett 

strategiskt val att försäkra oss om att alla informanter ges utrymme i resultatet. 

 

Vidare användes inte de olika teman som vi använt i vår intervjuguide “före, 

under och efter” vid analysen och presentationen av vårt resultat. Vi insåg under 
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bearbetningen av den empiriska insamlingen samt bearbetningen av vår 

teoretiska referensram att dessa teman “före, under och efter” inte passade 

särskilt bra då det inte var projektdeltagarnas olika stadier som var intressant att 

belysa utan snarare en övergripande bild av informanternas förutsättningar i 

förhållande till den omgivande kontexten - alltså en förståelse för helheten. 

Genom att istället belysa förutsättningar förstod vi bättre hur de olika 

informanterna var beroende av varandra.  

 

3.7  Kvalitetsvärdering 
Eftersom att alla delar i en undersökning är valbara måste vi försäkra oss om att 

inte bara motivera utan också synliggöra vårt tillvägagångssätt och hur vi tänkt 

genom hela forskningsprocessen (Åkerström, 2014). Val av perspektiv blir 

avgörande för hur en metod tillämpas och hur resultat presenteras. 

 

Lincoln och Guba (1985) föreslår två grundläggande kriterier för att få kvalité i 

kvalitativ forskning, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i fyra 

kriterier nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. 

Kriteriet om äkthet har inte fått speciellt mycket genomslag i den kvalitativa 

forskningen varför vi valt att inte ta upp denna (Bryman, 2004). 

Trovärdighetskriteriet är dock något som vi anser både relevant och intressant 

varför vi valt att presentera detta nedan. 

 

Tillförlitligheten har i vår studie uppnåtts genom att eftersträva att data som 

presenteras överensstämmer med den sociala verkligheten (Bryman, 2004). 

Detta genom att vi använt oss av respondentvalidering genom att vid samtliga 

intervjuer ställa följdfrågor för att säkerställa att uppfattningen av 

informanternas svar stämmer överens med deras andemening. Det är därför 

betydande att vi har träffat informanterna face-to-face, därför har vi kunnat 

säkerställa i interaktionen att vi har förstått att de har förstått vad vi frågar om 

och att vi har förstått vad de har svarat på. Detta har inneburit en problematik i 

användandet av vår intervjuguide som verktyg. Vi har valt att ha en 

intervjuguide på svenska, med frågor formulerade utifrån HR-fältet som 

forskningsområde. Vi insåg att vi fick byta ut ord som exempelvis “kompetens” 

till ett passande alternativt ord, till exempel skills, kunskap/knowledge, vad gör 

du, som var överförbart i intervjusituationen som sådan (Bryman, 2004).  

 

Hur vi bäst kunde ställa vår fråga för att få svar var inget vi kunde förutsäga 

eller veta innan vi satt i intervjusituationen med informanten.  Det har också 

visat sig att sättet att ställa frågor på har gjort att vi fått ändra på vårt sätt att 

fråga och i likhet med det som Huff (1985) belyser, att det ibland kan vara 

värdefullt att improvisera och skjuta från höften. Vi har som tidigare nämnt 

försökt att tematisera våra frågor för att hålla fast i en röd tråd och struktur, vi 
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vet vad vi vill ha svar på. Vi menar att vårt mätverktyg har fått åsidosättas när 

det visat sig att svaren kommit fram andra vägar. Genom att ha frågorna i åtanke 

har vi varit noga med att säkerställa att vi fått svar på vår fråga utifrån vad vi 

anser vara svar på frågan genom att ställa följdfrågor och att diskutera. 

 

I kvalitativa studier är det svårt att uppnå en generell överförbarhet eftersom att 

fall oftast studeras intensivt och djupt (Bryman, 2004). Vi kan däremot sträva 

efter att studien ska ha en analytisk överförbarhet genom att göra fylliga 

beskrivningar av informanternas berättelser för att senare kunna bedöma om 

resultaten skulle kunna överföras till andra miljöer eller fall (Yin, 2006; 

Bryman, 2004). 

 

Pålitlighet kan skapas genom att ge en fullständig redogörelse för hur processen 

gått till samt att lämna ut det material som använts. Kravet om pålitlighet har vi 

försökt uppfylla genom att noggrant redogöra och argumentera för alla steg av 

den genomförda studien. Vi anser att detta krav är särskilt viktigt för vår studies 

kvalitet eftersom vi lägger stor vikt vid tolkningar och en överensstämmande 

förståelse av informanternas olika förutsättningar för att uppnå så pålitliga 

resultat som möjligt (Bryman, 2004). 

Utifrån Lincoln och Gubas (1985) begrepp “confirmability” som omnämns i 

Bryman (2004) som objektivitet, är vår forskarroll relevant att diskutera. Med 

detta menas hur vårt förhållningssätt kan ha påverkat bearbetning av data och 

tolkningsprocess.  Enligt Bryman (2004) är det även viktigt att kunna styrka och 

konfirmera sina resultat genom att eftersträva att vara objektiv. Att var objektiv 

kan vara svårt eftersom att vi som forskare har olika bakgrund och olika 

förförståelse kring fältet vilket naturligtvis kan påverka våra tolkningar. För att 

kunna styrka och konfirmera resultaten är det viktigt att som forskare ha en 

insikt om att det är omöjligt att vara helt objektiv vid samhällsvetenskaplig 

forskning utan det handlar mer om att synliggöra vad och hur vi gjort (ibid).  

 

3.7.1 Etiska överväganden 

Utöver tillförlighetskriterierna har vi utifrån de förutsättningar vi haft 

eftersträvat att under hela studiens process uppfylla de fyra etiska 

forskningskraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har ägnat dessa krav mycket 

diskussion då vi funderat mycket på hur vi ska säkerställa att informanten 

verkligen förstått vad dennes deltagande i studien innebär då vissa av 

intervjuerna genomfördes med hjälp av tolk. Nedan följer en beskrivning av hur 

vi har gjort för att försöka uppfylla dessa kriterier på bästa sätt utifrån de 

förutsättningar vi har haft.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter om alla de personer som 

ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

(Bryman, 2004). Samtliga informanter i studien har tilldelats fingerade namn. 

 Det är dock ganska enkelt att ta reda på vilka personerna är med tanke på att 

antalet projekt som finns är få. Vi har valt att ange projekten vid dess rätta namn 

för att underlätta för läsaren. Att ge projekten fingerade namn hade endast i liten 

utsträckning försvårat att ta reda på vilka projekt som vi har utgått ifrån. Vi har 

istället varit noga med vilken typ av information som delges i vår uppsats och 

vissa saker som vi ansett vara känsliga har vi utelämnat för att skydda våra 

informanter. Vad gäller intervjuerna med Arbetsförmedlingens handläggare har 

vi varken angett vilket/vilka kontor vi varit på eller vem vi träffat. Här ser vi att 

konfidentialitetskravet är uppfyllt. 

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda personer om 

den aktuella undersökningens syfte där det också ska framgå att deltagandet är 

frivilligt (Bryman, 2004). Projektledare, arbetsförmedlare samt lantbrukare har 

informerats personligen innan intervjuernas start. I lantbrukarnas fall har vi 

förtydligat informationskravet när vi satt oss ner efter rundvandring på gården. I 

de nyanländas fall måste vi förlita oss på att projektledarna inledningsvis 

förmedlat studiens syfte i samband med att deltagandet är frivilligt. Vi har 

återberättat studiens syfte för informanterna innan intervjuns start. Även detta är 

ett tillfälle då vi får förlita oss på att tolkens översättning är korrekt.  

 

Samtyckeskravet innebär att individerna har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Bryman, 2004). Vi informerade samtliga informanter att deltagande 

i studien är frivilligt. Vad gäller såväl lantbrukarna och de nyanlända fick de 

frågan av projektledaren om de ville ställa upp och gavs där valmöjlighet att 

tacka ja eller nej. Huruvida valfritt deltagandet upplevdes av individerna med 

hänsyn till deras relation med projektledaren går givetvis att ifrågasätta. Vissa 

tillfrågade informanter har ändå valt att tacka nej. Innan intervjuerna har inletts 

så har vi också informerat informanterna om att det är frivilligt att svara på de 

frågor som ställs och att de får avbryta intervjun när de vill. 

 

Nyttjandekravet innebär att alla de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Bryman, 2004). Vi har 

informerat om att de uppgifter som lämnas i samband med intervjuerna endast 

kommer att användas i forskningssammanhang och inte i något annat syfte. 

Enskilda personer kommer genom fingerade namn att skyddas och de citat som 

presenteras kommer att vara noga genomtänkta för att inte riskera att presentera 

information som kan vara känslig för någon. 
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår datainsamling utifrån de intervjuer 

vi genomfört. Utifrån de kompletterande intervjuerna som genomförts på 

Arbetsförmedlingen har vi även valt att presentera etableringen som en del i 

resultatet då det är viktigt att ha en förståelse för denna samhällsinsats som de 

nyanlända är en del av. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2014-2015 följt av en 

sammanfattning av ett antal rapporter vi tagit del av som handlar om 

integration på landsbygden. De studerade dokumenten ger extra tyngd åt vårt 

resultat men det är fortfarande informanternas berättelser som är de bärande 

pelarna i denna uppsats.  

 

4.1 Lantbrukarnas förutsättningar 
Intervjuerna inleds genom att låta lantbrukarna beskriva sina verksamheter. 

Lantbrukarna berättar om sin produktion samt vilka som arbetar på deras 

respektive gård. Under denna genomgång beskriver de lantbruksarbetet mer 

som en livsstil än som ett yrke. När vi ställer frågan om tidigare erfarenhet från 

att ha anställda så framkommer det att familjemedlemmar främst varit 

representerade i personalstyrkan. Lena nämner dock att de inte har haft 

anställda innan utan att Gorgis är den första personen som inte tillhört familjen 

som arbetat på gården. Vidare frågar vi om motivet till att lantbrukarna tagit 

emot nyanlända som praktikanter på sin gård. Ett motiv som anges av samtliga 

lantbrukarinformanter är att de vill bidra till en bättre värld, vilket en av våra 

informanter uttrycker nedan: 

 

Det är så mycket snack om att det inget händer på integrationsfronten. 

Sedan såg jag detta i tidningen för några år sedan och vem är jag att 

gnälla om jag inte gör något själv, man måste ju börja någonstans va. – 

Harry, lantbrukare. 

 

Utöver en vilja att bidra har lantbrukarna uttryckt ett intresse att få tag i 

arbetskraft vilket är något som de tycker är svårt. Lantbrukarna nämner att de 

har ett behov av billig kompetent arbetskraft som är villig att utföra de 

arbetsuppgifter som finns på en gård och som klarar av arbetet. Vi frågar vilka 

typer av arbetsuppgifter som finns på gården.  

 

Extra tillsyn, vedhuggning, måla hus, reparation av staket och annat, det 

finns alltid något som går att göra, foder till hästar och djur… Man får se 

de första dagarna på praktiken hur det går och gradvis öka ansvaret om 

det funkar med kommunikationen. – Harry, lantbrukare. 
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Det finns massor av arbete att utföra på lantbruksföretagen. Lantbrukarna 

nämner återkommande att de skulle vilja anställa fler personer men att de inte 

har det ekonomiska utrymme som krävs för att klara detta. Billig arbetskraft är 

en anledning till att lantbrukarna vill ta emot nyanlända som praktikanter. 

 

Det är tyvärr inte tillräcklig lönsamhet för att anställa folk för att driva 

runt verksamheten. Skulle man slå ut timlön på en lantbrukare så skulle 

man gråta. – Lena, lantbrukare. 

 

En annan av våra informanter påtalar att det är svårt att hitta arbetskraft och att 

han tidigare har haft flera svenska ungdomar på praktik men att detta inte 

fungerat då de har uppvisat en dålig arbetsmoral.  

 

Många ungdomar vill ju inte jobba, men de här personerna vill. 

Skitjobben finns hur vi än gör, vi behöver någon som kan ta dessa jobb 

och köra röjsåg och traktor. – Staffan, lantbrukare. 

 

En annan sak som ofta nämns i förbifarten är tidsaspekten. Lantbrukarna 

berättar återkommande att arbetet på gården ofta innebär långa arbetsdagar och 

att de tagit emot nyanlända för att spara tid. Just tidsaspekten är något som är 

utpräglat inom lantbruket vilket blir synligt när en av lantbrukarna förklarar att 

traktorer och lastmaskiner inte har kilometermätare utan timräknare. Tiden 

nämns också som ett motiv att erbjuda praktikplatser.  

 

De ska ju vara en tillgång så man spara tid. – Staffan, lantbrukare. 

 

Det är jättesvårt att bara dra iväg, om man kunde ha en avbytartjänst för 

att ha koll på ladugården vore det fantastiskt. – Lena, lantbrukare. 

 

Dessutom är det säsongsbetonade arbetet något som är utmärkande för 

lantbruket och lantbrukarna menar att det därför är svårt att anställa någon på 

heltid då det varken finns ekonomiskt utrymme eller sysslor att utföra jämt 

fördelat under året. Vid intervjun med en av projektledarna framkommer att det 

finns flera företag som velat erbjuda praktikplatser inom dessa projekt än vad 

det funnits nyanlända. 

 

Fler företag har varit intresserade av praktikanter än vad det finns 

praktikanter – Abdur, projektledare. 

 

Sammanfattningsvis anger lantbrukarna flera skäl till hur det kommer sig att de 

erbjuder praktikplatser för nyanlända. De nämner att de att de vill göra en insats 

för dessa personer i integrationssyfte samt att det finns en nyfikenhet på nya 
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människor och kulturer. En av våra informanter berättade att det är svårt att resa 

på grund av arbetet på gården och att dessa praktikplatser blir en möjlighet att ta 

hem världen till gården. Att få tag på billig arbetskraft är också ett incitament. 

Lantbrukarna ser ett behov av att arbetskraft, men på grund av dålig lönsamhet 

har de svårt att se hur det skulle vara möjligt att anställa fler personer.  

 

4.2 Nyanländas förutsättningar 
Ur de nyanländas perspektiv är den genomgående viljan att komma i arbete det 

mest framträdande motivet till att delta i projekten. En av våra informanter 

nämner att han gör vad som helst så länge han inte behöver sitta och vänta på att 

få börja arbeta.  

 

Jag lär mig av att göra. Learning by doing. Jag är 24 år och jag vill inte 

bara sitta hemma – Amadou, nyanländ. 

 

En annan nyanländ berättar att hon fått frågan av Arbetsförmedlingen gällande 

vad hon ville göra med resterande timmar inom sin etableringsplan, utöver SFI 

(svenska för invandrare) som är ett obligatoriskt moment. Hon berättade att hon 

då hade svarat att: 

 

För mig spelar ingen roll om jag gör praktik eller språk men jag vill göra 

något – Mitra, nyanländ. 

 

När vi frågar en annan informant hur det kommer sig att han vill arbeta inom 

lantbruk svarar han:  

 

Det är detta jag sysslat med, det som jag kan och det jag blev erbjuden 

när jag kom hit – Gorgis, nyanländ. 

 

Vidare uttrycker Gorgis att han har kapacitet att göra saker han i dagsläget inte 

får utrymme till och att han i framtiden ser att han kommer kunna använda de 

tilläggskunskaper han har fått genom sin praktik om han får ett jobb.    

 

Jag har jobbat med mycket annat och om jag får mark så ska jag bruka 

den till fullo. Jag ska visa tekniker de inte vet om… ” – Gorgis, nyanländ. 

 

De nyanlända flyktinginformanter som har lantbruksbakgrund sedan tidigare 

uttrycker att det är inom den sektorn de kan tänka sig att arbeta här i Sverige, 

bland andra alternativ. De nyanlända framhäver att praktikplatserna har varit 

värdefulla på flera sätt. Dels nämner de att de får chans att använda sina tidigare 

erfarenheter men framförallt att de får lära sig hur det svenska lantbruksarbetet 

fungerar och företagande inom de gröna näringarna.  
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Jag är bonde och vill jobba som det. Jag kom som praktikant till en 

lantbrukare och jag växte för varje dag och hade en fantastisk relation 

med min arbetsplats. –  Sheikh, nyanländ. 

 

Flera av våra informanter framhäver praktikplatsernas fördelar och att det också 

är ett sätt att utveckla sin kompetens. 

 

Idag har ju inte den som anställer råd att anställa och lära upp, därför blir 

ju dessa praktikplatser värdefulla för att utveckla sin kompetens – 

Staffan, lantbrukare. 

 

De nyanlända uttrycker att de genom dessa praktikplatser har upplevt att de gör 

något meningsfullt och på så vis komma närmare arbetsmarknaden. Detta då de 

nämner praktikperioderna som en chans att utveckla sina färdigheter och 

språkkunskaper. De hoppas att i framtiden få anställning inom yrket. 

 

4.3 Kompetens 
Som vi beskrev i metoden blev det under intervjuerna tydligt att vissa frågor var 

svårare att få svar på än andra och vi fick därför vrida på frågorna för att få svar. 

Det var svårt att få direkt svar på de frågor som handlade om kompetens då 

begreppet inte mottogs som förväntat hos de nyanlända.  

 

En av lantbrukarna blir uppenbart obekväm när Sofia frågar vad han anser sig 

ha för kompetenser och han pausar och skruvar sig på stolen innan han svarar 

 

Man är ju inte van att tänka så, man vill ju inte skryta. Men samtidigt så 

får ju alla lantbrukare som slutar jobb direkt så nått måste de ju kunna. – 

Harry, lantbrukare. 

 

I denna situation blir det tydligt för oss att vi istället för att fråga om 

individernas kompetenser, måste fråga vad personerna faktiskt gör och 

därigenom få svar på vilka kunskaper de anser vara viktiga inom lantbruket. Det 

som framhölls vara en uppskattad kompetens och egenskap var att personen 

skulle ha ett ”djuröga”, vilket vidare förklarades som att ha en känsla för djur 

för att kunna sköta dem på bästa sätt. 

 

4.3.1 Synliggöra kompetens  

Lena nämner bland annat att praktikperioden har varit ett bra lärtillfälle för 

henne själv och att det under praktikens gång visat sig att Gorgis har vissa dolda 

kompetenser. En av dessa var hans svetskunskaper. Det enklaste sättet att 

urskilja vilka kunskaper de nyanlända har inom lantbruksarbete har varit genom 
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att utföra arbetsuppgifter på gårdarna, berättar våra lantbrukarinformanter. De 

menar att det på så sätt blir tydligt hur breda kunskaper och kompetenser 

individen faktiskt har och hur väl dessa stämmer överens med sättet att utföra 

uppgifterna på i svensk kontext. Vid en av våra intervjuer berättar en av 

projektledarna om hur denne placerat en agronom på en växthusodling 

 

Jag placerade en agronom från Iran på praktik där. Han hade berättat för 

mig att han är jätteduktig på att odla gurka. Bonden sa att han hade en 

fråga att ställa för att ta reda på om en person var duktig eller inte. Det 

var något om varför ser bladen ut på det här sättet? Det visade sig att den 

iranske killen mycket väl visste varför och detta var då ett sätt att se vad 

han kunde. Senare pratade jag med bonden för att kolla hur praktiken går. 

Jag fick då till svar att jag har en expert här numera, det är jag som lär 

mig från honom (den iranske killen)...” – Fariba, projektledare. 

 

Historien ovan om den iranske gurkodlaren verkar vara en solskenshistoria och 

det finns flera lyckade exempel. Det visar sig dock att det finns vissa 

svårigheter när det handlar om att synliggöra individens kompetenser och på så 

sätt kunna matcha denna, men också svårigheten i att urskilja vilka kompetenser 

som faktiskt krävs i lantbruksarbetet. Att det är stora olikheter i hur arbetet 

bedrivs i Sverige mot hur det går till i de nyanländas ursprungsland är en 

ytterligare aspekt som förtydligas i citatet nedan: 

 

Bara för att man har odlat hemma kanske man inte kan odla här. Bara för 

att solen lyser idag betyder det inte att den lyser i morgon, och det 

betyder verkligen inte att vi kan så i februari. Det är svårt för dem att 

förstå att man kan så i maj, de tyckte att det var försent och att det var 

meningslöst och de måste nästan se det med egna ögon för att förstå att 

det faktiskt går. – Carl, projektledare. 

 

Ytterligare en av informanterna påtalar olikheterna med att odla i sitt hemland 

kontra Sverige. 

 

Mycket olika. Somalia varmt Sverige kallt, det påverkar massor. Allting 

gör man där med händerna, här görs allt med maskiner. Jag har ändå nytta 

av mina tidigare erfarenheter här, ja. – Sheikh, nyanländ. 

 

Mycket av den kunskap som de nyanlända har från sina ursprungliga kontexter 

är inte direkt överförbar till svensk kontext. En av projektledarna nämner bland 

annat att det faktum att det var främmande för de nyanlända att vi i Sverige tar 

in foder till våra djur att äta på vintern. Ett annat exempel på när skillnaderna 

synliggjorts handlar om en projektdeltagare som tidigare arbetat som 
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mjölkbonde. Carl berättade att denne fick börja sin praktik på en mjölkgård. 

Efter en vecka sa han att han inte ville göra praktik mer för att han hade i sitt 

hemland mjölkat tre kor för hand och skulle nu mjölka 80 kor med robot. Detta 

blev en chock för deltagaren, men han återvände till praktikplatsen så snart 

detta hade sjunkit in. Carl menar därför att viktigt att ta reda på samt förstå de 

nyanländas bakgrund.  

 

Som vi skrev innan hade vi förmånen att utföra två av våra intervjuer med en 

lantbrukare och en nyanländ, under samma tillfälle när de möttes för första 

gången. Här blir det väldigt tydligt hur stora skillnaderna är och varför det kan 

uppstå missförstånd ibland. Amadou tittar ut genom fönstret och undrar hur 

kossorna får mat. Vi får förklara att man måste ge kossorna frukost lunch och 

middag. Att det inte finns mat nu på vintern att beta, vi förklarar att man kör 

dem och styr dem med grindar.  

 

Sofia säger: 

In Mali the cow works for you here you work for the cow. – Sofia. 

 

Även Farrah som studerat till agronom på distans i Egypten men kommer från 

Somalia berättar om skillnaderna: 

 

När man studerar där är man rådgivare till landsbygd, men här i Sverige 

går de som jobbar på lantbruk till och med utbildning till lantmästare. – 

Farrah, nyanländ. 

 

En annan skillnad är också att det i Sverige krävs körkort för de flesta maskiner. 

Lantbrukarna vill inte släppa ansvar till någon utan behörighet. 

 

Många av de nyanlända flyktingarna kommer från lantbruksbakgrund, 

men det är ju inte samma som i Sverige, man måste ju ha den teoretiska 

behörigheten alltså, motorsåg rörsågskörkort. Det är ju en miljon i varje 

traktor va så man vill ju inte släppa iväg den med någon som inte har 

körkort. – Staffan, lantbrukare. 

 

Sammanfattningsvis framhävs flera skillnader i arbetsuppgifternas karaktär som 

informanterna uppmärksammat, samt att det är i det praktiska arbetet som 

kompetenserna framförallt synliggörs. 

 

Resultatet visar att det föreligger svårigheter när det kommer till att synliggöra 

de nyanländas kompetenser av flera orsaker. För att kunna synliggöra och 

matcha kompetensen har resultatet visat att branschkunskapen är viktig för att 

förstå vad personen faktiskt kan. För att få det att fungera går det alltså inte bara 
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att flytta en bonde från en gård till en annan för det är mycket som är olika. Det 

är viktigt att känna till branschen och kunna ställa rätt frågor för att på något 

sätt bedöma huruvida individernas befintliga kunskaper är överförbara i svensk 

lantbrukskontext, inom vilka områden personen i fråga behöver utöka sina 

kunskaper samt ha en förståelse för de olikheter som finns.   
 

4.3.2  Arbetsförmedlingen 

För att öka vår förståelse för hur kompetenskartläggning av de nyanlända 

praktiskt och systematiskt sker ställde vi frågan hur denna process går till vid 

intervjuerna med Arbetsförmedlingens personal. Arbetsförmedlarna berättar att 

frågorna som brukar ställas vid etableringssamtalet har en öppen karaktär där de 

nyanlända får berätta generellt om sina tidigare erfarenheter. Vi frågar om det 

finns någon typ av lathund eller checklista att följa under dessa samtal, men fick 

inte någon klarhet i detta. Det verkar vara mer vara upp till handläggaren att 

försöka nysta upp tråden, då det många gånger kan vara svårt att tolka vad 

personerna i fråga har sysslat med i sitt hemland. 

 

Men när jag träffar dem så brukar jag vara, ställa kanske öppna frågor. 

Jag vill prata om din bakgrund och din utbildning. Vad har du gjort? 

Ibland så är det inte alltid så att allting kommer fram i de första 

intervjuerna. Vi jobbar med tolkar hela tiden och ibland kan man inte 

riktigt få fram, ibland kanske inte översättningen blir så perfekt. Jag har 

ett hum om det hela men det kan vara en ganska annan sak som personen 

egentligen har gjort. – Lars, arbetsförmedlare. 

 

Det framkommer att dessa samtal inte alltid är helt enkla på grund av individens 

ibland traumatiserade bakgrund, men även språket. Arbetsförmedlingen 

använder sig av tolkar men trots det kan översättningen ibland vara svår när det 

ska tolkas i flera led.  Bedömer handläggaren att det är svårt att på djupet eller 

bredden bedöma vad personens tidigare kompetenser är finns någonting som 

kallas för meritportföljen som upphandlat utbildningsföretag tillhandahåller. 

 

... sen är det ganska många som har jobbat hela livet men inte har någon 

utbildning eller papper på det, de här hantverksyrkena, som man måste gå 

typ minst treårigt gymnasium för att bli byggjobbare eller något sådant 

där det är många som har gjort sådana saker, de har inte papper på det, de 

har bara jobbat som det, och då hoppas jag ju att de här, meritportföljen 

och valideringskurserna kan ge ett papper på vad de kan. – Lars, 

arbetsförmedlare. 

 

Är det inte tillräckligt med stöd går det att göra en så kallad 

yrkeskompetensbedömning där den nyanlände gör två veckors praktik hos en 
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arbetsgivare som får en daglig handläggarersättning. Arbetsgivaren fyller sedan 

i ett formulär som fungerar som underlag för dennes kompetens. 

 

Då de gör ett jättenoggrant arbete på det här och kan sätta ut dem hos 

företagare och så där de även får arbeta med visa vad man kan sådana 

typer av yrken annars är det många typer av frågor, och efter det sen så 

får vi mycket mer mera, då behöver man ju inte själv vara experten 

kanske utan då får vi den av dem då. – Mattias, arbetsförmedlare. 

 

Vi frågar vidare hur kompetenskartläggningen går till. Anledningen till att vi 

försöker ställa flera frågor om detta är för att vi under våra intervjuer med 

nyanlända och även lantbrukarnas upptäckt hur svårt det är att ta reda på vad en 

person faktiskt kan vilket gjort oss nyfikna på hur Arbetsförmedlingen jobbar 

med detta. Vi ställer frågan om det under eller i samband etableringssamtalet 

sker någon form av validering av kompetenser och kunskaper. 

 

Nej det är ingen validering. Det är mer berätta vad du har gjort så kan vi 

se vad vi kan hjälpa dig med. Jag brukar också ställa frågan vad kan du 

tänka dig att du skulle vilja jobba med i Sverige? Den frågan är också 

ganska relevant. – Lars, arbetsförmedlare. 

 

Samtidigt belyser våra informanter från Arbetsförmedlingen svårigheten att 

ställa frågor och förstå en person som haft ett yrke som de ej har kunskap om, 

agronomer är något som ofta återkommer vid våra intervjuer exempel och 

problematiken med att dels utröna vad en agronom gör i Sverige, och 

svårigheten i att förstå vad någon med liknande bakgrund kan. 

 

Agronom är något jag måste lära mig mer om, för jag har verkligen ingen 

aning om vad de sysslar med alls och då kan det bli sådana här konstiga 

översättningsgrejer som tolken säger ahh han har jobbat med att 

importera frön säger tolken. – Lars, arbetsförmedlare. 

 

Detta leder oss vidare till svårigheten att finna så kallade dolda kompetenser. 

Nedan berättar informanten om en slaktutbildning som Arbetsförmedlingen 

tillhandahåller. 

 

Ja men precis där har vi ju en sådan grej. för vi hade ju en slaktutbildning, 

eller har fortfarande kanske va, då hade vi i uppdrag att hitta de som 

kunde slakta till den här utbildningen just för att de visste att det ligger 

dolt, det står inte slaktare som yrke men de kan göra det ändå kanske va.  

– Mattias, arbetsförmedlare. 
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4.4  Kulturella krockar och lyckokast 
Vi har förutom skillnader i arbetets karaktär och utmaningar med att synliggöra 

kompetens upptäckt vissa kulturella skillnader som kan behöva överbyggas och 

bearbetas för att integreras i svensk arbetslivskontext. Ett hinder som nämndes 

av en av våra informanter visade på hur våra egna föreställningar kan vara 

hindrande i vissa fall. Ett av integrationsprojekten som bedrivits är ett exempel 

på detta. Syftet var att låta nyanlända odla grödor på en kolonilott. 

 

Av en ren slump så fick man inte det området som man tänkt sig utan fick 

ta lediga lotter i ett område med svenskar. Detta visade sig vara ett 

lyckodrag. Tänk hur dumt det hade blivit om vi hade haft ett speciellt 

koloniområde för utrikesfödda och då försöka jobba med integration. – 

Carl, projektledare. 

 

Det kan tyckas självklart att under integrationsprojekt blanda nyanlända med 

infödda svenskar, men det var inledningsvis inte en uppenbar strategi i detta 

fall. Ålder och kön har omnämnts av våra informanter som oroande hinder. 

 

Jag var rädd för att med hans härkomst skulle han ha svårt att bli ledd av 

en kvinna, och jag är ju en hen liksom, jag drar tag i vad som än behöver 

göras pekar styr och bestämmer, men det har inte varit några som helst 

problem. – Lena, lantbrukare. 

 

Flera av våra informanter påpekar att det i projekten varit viktigt att ha en 

person med utländsk härkomst som kunnat klargöra vad som förväntas i 

Sverige, hur man ska förhålla sig till lagar, regler normer och kultur.   

 

Men chefen sa det att ”detta gäller i Sverige”. Tider och sådant man 

måste förhålla sig till i svenskt arbetsliv. Man hade väl inte direkt tänkt 

på detta innan men det löste vi. Vår dåvarande chef var väldigt tydlig 

vilket gjorde att det fungerade. – Carl, projektledare. 

 

Det visade sig även ha varit svårigheter i arbetet med grisar: 

 

En del muslimer vill inte gå in i svinhuset, en del av dem vägrar att gå in 

och får då syssla med tråkiga rengöringsarbeten. – Staffan, projektledare. 

 

Carl belyser att det var viktigt att ha en person som de utrikesfödda kunde 

identifiera sig med. Vidare beskriver Carl att det är bra att ha personal med en 

utländsk bakgrund, han menar att det visar att de tar sitt ansvar och också har 

anställt personer, att det är viktigt för att undvika att det endast blir ett 

ovanifrånperspektiv men inte heller ett, omhändertagarperspektiv.  
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En annan kulturkrock uppenbarade sig under fikarasten för en lantbrukare. Det 

var en nyanländ som inte ville vara med under fikarasten utan gick iväg och 

pratade i telefonen. Detta upplevde lantbrukaren var ett problem eftersom att det 

var under denna rast arbetet planerades och ett tillfälle att lära känna varandra 

bättre. Det utmynnade inte till någon konflikt så snart de båda parterna fått 

förståelse för varandra. Den nyanlände i detta fall hade varit tvungen att ringa 

telefonsamtal till bland annat Arbetsförmedlingen i olika ärenden, vilket han 

inte ville göra under arbetstid. Ett exempel på ett agerande som kan misstolkas. 

Lantbrukaren och den nyanlände kom överens om att dessas samtal fick ske 

under arbetstid så att de alla kunde delta under fikarasten. 

 

4.5 Kommunikation 
Vi har identifierat ett antal områden som rör kommunikation vilka vi har valt att 

presentera under denna rubrik. En kommunikativ aspekt handlar om 

kommunikation mellan olika aktörer som varit inblandade i dessa projekt, 

vilken vi väljer att kalla för samverkan. En annan kommunikativ aspekt handlar 

om förflyttning av människor mellan platser som varit ett återkommande ämne. 

Som en avslutning beskriver vi informanternas syn på språket och hur detta 

fungerat. 

 

4.5.1 Samverkan 

Något som har visat sig vara viktigt för projektens framgång är projektledarens 

roll och deras förmåga att fungera som bryggor mellan lantbrukare, nyanlända 

och Arbetsförmedlingen. En av projektledarna framhåller att det är väldigt 

viktigt att bygga förtroende mellan lantbrukarna och den nyanlände och att hans 

eget förtroendekapital gentemot lantbrukarna är väldigt viktigt.  

 

Det handlar mycket om tillit, att bygga förtroende så att fler lantbrukare 

vill ta emot. – Abdur, nyanländ. 

 

Just samarbetet med Arbetsförmedlingen belyser våra informanter, såväl 

nyanlända som projektledare och lantbrukare, som problematiskt. Bland annat 

nämner informanterna att det har varit en hel del krångel med de nyanländas 

blanketter, delvis vilka som ska skickas in och hur de skulle fyllas i. Dessa 

blanketter behöver fyllas i på grund av att de nyanlända är i etableringen. 

Informanterna upplever bland annat att det saknas stöd att få hjälp med sådant, 

att det är svårt för såväl nyanländ som lantbrukare att fylla i dessa. I samband 

med detta uttrycktes ett missnöje med myndigheter och byråkrati. Nedan 

kommer ett antal citat där svårigheten belystes: 
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Jag trodde ärligt att det skulle vara enklare att jobba med 

Arbetsförmedlingen. Det tog några år, när de fick ansvaret blev de riktigt 

intresserade. – Carl, projektledare. 

 

En annan informant beskriver att det såhär: 

 

När han erbjöds sommarjobb så tjafsades det om intyg som skulle skickas 

in och så vidare… byråkrati till sin spets… men regeringen påverkar ju 

Arbetsförmedlingen så det måste ju förhålla sig till sådant. – Staffan.  

 

Ännu en informant beskrev problemet med dålig kommunikation enligt 

följande: 

 

Man är så noga med att det här sysslar den här myndigheten med, de här 

har en liten pott för detta och vi har en pott för detta, det största 

problemet är att man inte samverkar. – Fariba, projektledare. 

  

Flera av våra informanter belyser den stora okunskap som finns om hur 

landsbygden och lantbruket fungerar, vilka arbetsuppgifter som kan tänkas 

finnas men också svårigheten att förstå Arbetsförmedlingens roll i det hela samt 

hur de arbetar. Detta är något som även framkommer vid intervjuerna med 

Arbetsförmedlingen. Resultatet visar även på låga kunskaper om de gröna 

näringarna på Arbetsförmedlingen. När vi frågar en av våra informanter från 

Arbetsförmedlingen hur kunskapen om de gröna näringarna upplevs vara bland 

sina kollegor svarade han: 

 

Obefintlig, skratt. Jo jag träffade ju en och annan bonde och framförallt 

djurskötare innan vi delade upp det här och det här upplever jag som 

ganska svårjobbat. Många av de här personerna var väldigt 

korttidsutbildade, till och med analfabeter i vissa lägen och det växer ju 

inte praktikplatser på träd direkt och där upplever jag det som ganska 

svårjobbat. – Lars, arbetsförmedlare. 

 

I vårt resultat visar det sig också att administrationen ibland kan ta tid och 

uppfattas som hindrande. Vår tolkning är att våra informanter från 

Arbetsförmedlingen upplever att det saknas förståelse för byråkratin. 

 

Och det kan jag säga att de flesta människorna som jag träffat inom 

Arbetsförmedlingen vill verkligen väl! Det kan jag säga. Det ska inte 

behöva sägas, man vill ju att folk ska komma i arbete. Sen något som är 

lite ett hinder, det är den digra administrationen.  – Lars, 

arbetsförmedlare. 
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I våra intervjuer med Arbetsförmedlingen framhåller informanterna en önskan 

om att ha mer tid att arbeta mot arbetsgivare för att hitta potentiella praktik- och 

arbetsplatser. Kontakten med arbetsgivarna är idag något som 

Arbetsförmedlingen inte hinner arbeta med strategiskt, men som de har en 

önskan om att bli bättre på. 

 

4.5.2 Transport 

I vårt resultat framkom att alla informanter som deltagit i projekten upplevde 

transporten till och från praktikplatsen som ett hinder. Detta innebär att 

transport varit en förutsättning för att de nyanlända ska kunna ta sig till sin 

praktikplats. I flera fall har deltagarna fått vara flexibla och anpassat sig efter de 

transportmöjligheter som finns, vilket också inneburit att lantbrukarna fått möta 

upp de nyanlända. Kollektivtrafiken till dessa områden är mycket begränsad och 

eftersom att majoriteten av de nyanlända saknar körkort blir det ett problem. 

Vid en av våra intervjuer lyckas vi efter mycket gestikulerande få fram att en av 

informanterna under vinterhalvåret fått cykla med sin telefon som en lampa i 

munnen ut till sin praktikplats hos en lantbrukare. Bilarna hade tutat eftersom 

att han syntes dåligt. Några andra av våra informanter belyser problemet såhär: 

 

Ett annat problem vi har här, jag har ju diskuterat mycket med kollegor 

och sådär, transporter är ju ett problem. Praktiskt. De kanske kan cykla en 

mil menar vissa … men jag menar att det går kanske inte, det blir vinter 

och kallt här i Sverige liksom, det kommer en vinter. – Staffan, 

lantbrukare. 

 

Kort sagt har transport till och från praktikplatser varit ett uppenbart problem då 

kommunikationen med kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Detta säger 

informanterna är ett problem för landsbygden i stort då det hindrar människor 

att bo på landsbygden.  

 

Det finns en del att förändra i strukturen. Restider ska du ha ett 

busskort… extra kostnad. Det finns inga morötter. Systemfrämjande 

insatser krävs. Landsbygden missgynnas mot städerna och det blir så 

tydligt ibland. – Fariba, projektledare. 

 

4.5.3 Språk - inte det största problemet 

När vi frågar våra informanter vilka hinder de upplevt under deltagande i 

projekten tyckte vi att det var intressant att inte språket nämns i större 

utsträckning. I vissa fall nämndes det inte alls. Lena beskriver hur hon alltmer 

jobbar med korta kommandon: KAFFE? =Vill du ha Kaffe? 
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Språket är knappt något problem. Jag har fått använda kroppsspråket… –

Lena, lantbrukare. 

 

Såhär säger en av lantbrukarna som tagit emot flera praktikanter under årens 

lopp: 

Att kommunicera har väl varit en utmaning, som att prata med ett barn, 

men det går ju, det säger ju ändå någonting. Mer språk mer ansvar. Det är 

en säkerhetsgrej med liksom. – Staffan, lantbrukare. 

 

Säkerheten är något som flera informanter beskriver vara viktigt och att det av 

den anledningen är bra att behärska språket. Detta för att undvika olyckor och 

missförstånd som skulle kunna få stora konsekvenser för både personer och 

byggnader. En av våra informanter berättar om ett tillfälle då det varit svårt att 

förklara vilket avstånd som är lagom att hålla munstycket från högtryckstvätten 

och vilka konsekvenserna blir. Håller man för nära så tvättas färgen bort och för 

långt ifrån så blir det inte rent. En annan informant beskriver att språket tidigare 

varit ett hinder när de skulle bestämma tider och att missförstånd uppstått, detta 

löstes genom att ha fasta tider och att inte rucka på dem. 

 

4.6 Etableringen 
Som beskrivits är nyanländas kompetens en delvis outnyttjad källa av 

kunskaper och erfarenheter. Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med den här 

gruppen som står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av olika statliga 

insatser ska Arbetsförmedlingen underlätta för nyanlända flyktingar att komma i 

arbete och få använda sin kompetens under tiden de lär sig svenska. De 

nyanlända finns inom ramen för etableringen vilken vi upplevde att vi behövde 

vidga vår kunskap om för att ha ett fortsatt helhetsperspektiv.  

 

Etableringsreformen syftar till att påskynda och underlätta nyanländas 

etablering i arbetslivet. För att omfattas av etableringsreformen måste personen 

vara nyanländ flykting, ha fått sitt uppehållstillstånd och hittat/fått ett eget 

boende. När uppehållstillståndet beviljats ska Arbetsförmedlingen ha 

etableringssamtal tillsammans med den nyanlände och vid behov hjälpa till med 

bosättning, vilket är mer regel än undantag då bostäder är ett stort problem.  

Många kommuner i Sverige har svårt att tillhandahålla bostäder utifrån de 

nyanländas behov och bristen på bostäder är som störst där det finns gott om 

arbetstillfällen.  Detta är en stor utmaning och påverkar tiden det tar för den 

nyanlände att kunna flytta till en lämplig kommun (Arbetsförmedlingen. se). 

 

Att det finns ett väl fungerande samarbete mellan samtliga aktörer på såväl 

lokal, regional som nationell nivå hävdas vara en förutsättning för den 
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nyanländes etablering. Det finns därmed ett antal samhällsfaktorer som påverkar 

etableringsreformens resultat. 

 

4.6.1   Etableringssamtal och Etableringsplan 

Inom två månader efter att personen erhållit sitt uppehållstillstånd ska en 

etableringsplan upprättas tillsammans med handläggaren på 

Arbetsförmedlingen genom så kallade etableringssamtal. Etableringsplanen 

EPA ska utarbetas efter den nyanländes specifika egenskaper och preferenser 

och innehålla aktiviteter på heltid motsvarande 40 timmar i veckan, i högst två 

år. Etableringsplanen ska innehålla svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering, arbetsförberedande aktiviteter och/eller 

arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförberedande aktiviteter är stöd och 

vägledning i arbetssökande, olika typer av rehabilitering samt andra sociala 

aktiviteter som kan föra personen närmare arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadspolitiska program innefattar arbetspraktik, praktisk 

kompetensutveckling, stöd till att starta näringsverksamhet, projekt, 

meritportföljen och yrkeskompetensbedömning.  
 

4.7 Rapporter 
Vi har valt att utöver studiens insamlade intervjudata i också ta del av ett antal 

rapporter som vi funnit under resans gång. Vi ser detta som en del av vårt 

resultat då dessa berör integration och tillväxt inom de gröna näringarna, samt 

beskriver de nyanländas situation med koppling till jord-och skogsbruk. Nedan 

kommer utdrag och sammanfattningar från ett antal rapporter som berör 

integration och tillväxt inom de gröna näringarna, samt en 

arbetsmarknadsprognos från Arbetsförmedlingen.  
 

4.7.1 Arbetsmarknadsprognos 2014-2015 

Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport Arbetsmarknadsprognos 2014-2015 

bland annat att en kärv arbetsmarknad drabbar främst de grupper som står långt 

från arbetsmarknaden, det vill säga personer med endast förgymnasial 

utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga, personer födda utanför Europa samt personer äldre än 55 år. 

Även om arbetsmarknaden är god har dessa grupper svårt att få jobb och de 

riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.  

 

Rapporten antyder att det finns ett samband mellan ökad inflyttning och 

arbetslöshetens utveckling bland personer födda utanför Europa. Då denna 

grupp står för stora tillskott av arbetskraft över hela landet ställer detta stora 

krav på integrationsarbetet samt verifiering av utländsk utbildning.  
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I rapporten nämns att det inom jord-och skogsbruk finns chanser till 

lågkvalificerade jobb, särskilt under säsong, exempelvis bärplockning eller 

plantering av skog. Relativt ofta används utländsk arbetskraft till dessa typer av 

arbeten som hyrs in via bemanningsföretag. Det finns potential för svensk 

arbetskraft att ta plats här. Kapacitetsutnyttjandet är högt inom jord- och 

skogsbruken då man inom denna bransch lever med ständig priskonkurrens från 

utlandet och med små marginaler. Detta få konsekvenser för kompetenskraven 

inom näringarna. 

 

Vidare skrivs i rapporten att för att människor ska kunna ta de jobb som finns på 

landsbygden så räcker det inte att erbjuda vackra boendemiljöer om 

pendlingstiden till attraktiva jobb är för lång. Landsbygden måste hållas vid liv 

året om av andra anledningar än semesterorter. Det är en förutsättning för att de 

arbetsgivare som finns i dessa områden ska kunna finna kvalificerad arbetskraft 

(Arbetsförmedlingen, 2014).  

 

4.7.2 Rapporter inom gröna näringar som berör integration 

“Integration på landsbygden” är en rapport som genomfördes i anknytning till 

integrationsmentorsutbildning i Hushållningssällskapet i Väst 2006/2007. Syftet 

med rapporten var att synliggöra möjligheter och hinder för att invandrare ska 

bli en del av landsbygdens entreprenörskap och arbetskraftsresurs. Ett 

ytterligare syfte var att visa den gröna sektorns betydelse för nyanlända 

flyktingars möjligheter (Barrljung & Pranjic, 2007).  

 

I rapporten framkommer att majoriteten av de som arbetskraftsinvandring 

tidigare har flyttat till storstäder vilket har gjort att den svenska landsbygden 

hållit sig någorlunda homogen in på 1980-talet. Endast ett fåtal har bosatt sig på 

landsbygden (Barrljung & Pranjic, 2007). En förklaring tros vara att arbete 

inom jordbruket har låg status i många länder. Invandrare som kommer från 

landsbygden i dessa länder har erfarenhet av fattigdom och dålig boendemiljö 

varför de företrädelsevis väljer att bo i någon av Sveriges storstäder. I rapporten 

föreslås att Arbetsförmedlingen borde ta fram fakta om vad det innebär att bo 

och arbeta på landsbygden då de har första kontakten med de sökande. 

Uppfattningen är att Arbetsförmedlingen visar bristande kunskap och intresse 

om alla de verksamheter som förekommer på ett lantbruk och på landsbygden. 

Rapporten konstaterar också att företagen inom branschen har svårt att nå ut 

med information till nyanlända. En orsak tros vara att den gröna sektorns lediga 

arbeten inte anmäls till Arbetsförmedlingen utan tillsätts via nätverk och då 

utrikesfödda står utanför traditionella nätverk i det svenska samhället möts 

invandrare och lantbrukare sällan.  
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En annan rapport från Jordbruksverket som vi tagit del av är ”Företagande på 

”landsbygden (Jordbruksverket, 2009). Rapporten syftar till att argumentera för 

ekonomiska fördelar samt landsbygdens utveckling genom att tänka mångfald. 

Många vittnar om att de upplever svårigheter med att närma sig 

mångfaldsfrågan. De vet helt enkelt inte hur de i praktiken, i det dagliga arbetet, 

ska främja mångfald. Detta leder till att man i många fall inte gör någonting. 

Man vill gynna kvinnor och invandrare att starta företag på landsbygden, detta 

eftersom lantbruket betraktas som en homogen bransch. Vidare menas att 

företagen kan vinna fördelar i form av fler arbetssökande, bättre spegling av 

sina kunder och ökad dynamik samt kreativitet bland anställda. Det antyds att 

det kan finnas både hinder och trösklar i system och strukturer men också 

förutfattade meningar i huvudet på enskilda människor som kan spela en 

avgörande roll.  Det finns dock en tvekan över landsbygdens möjligheter att 

erbjuda företagande och karriär, och ekonomi är en avgörande faktor i många 

familjers liv. Rapporten menar slutligen att myndigheternas kontaktnät är 

avgörande för hur man når ut med företagsstödens möjligheter att finansiera 

entreprenörers olika satsningar (Jordbruksverket, 2009). 
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5 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras våra metodologiska val samt uppsatsens resultat och 

slutsatser dragna utifrån de olika aktörernas förutsättningar och perspektiv i 

förhållande till vår teori, tidigare forskning och studiens syfte och 

frågeställningar.  
 

5.1 Metoddiskussion 
Med en del metodologiska diskussioner och problematiseringar i bagaget har vi 

funderat över vår forskningsdesign. Forskningsfrågan ska styra valet av metod 

och vår metod kan sägas ha tagit form under resans gång. Att ha en tydlig 

forskningsdesign från början hade underlättat arbetet med att vara systematiska 

i arbetet istället för att upptäcka på vägen vad som behöver göras. Vi har dock 

varit systematiska så tillsvida att vi följt upp de spår vi hittat och systematiken 

kan sägas ha utgångspunkt i att hela tiden försöka omringa helheten, att fånga 

samtliga aktörers perspektiv. 

 

Vi har eftersträvat att ha ett reflexivt förhållningssätt vilket inneburit att vi har 

förhållit oss mellan teori och empiri och likt en spiral skruvat oss fram genom 

fältet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har tillåtit oss själva att utöka det 

empiriska underlaget med flera informanter och dokument. Med den kunskapen 

vi har idag kring fältet skulle en ny forskningsdesign förslagsvis utarbetas i linje 

med aktionsforskningens metodologiska kriterier (Bryman, 2004). Vi är 

emellertid nöjda med de metodologiska val vi gjort med tanke på de 

förutsättningar som förelåg. 

 

I det första utkastet av hur vår empiriska insamling skulle se ut var det menat att 

lantbrukarna och projektledarna skulle svara för datainsamlingen. I och med 

dessa tankegångar upptäckte vi att rationaliserade bort nödvändigheten att tala 

med de nyanlända som haft praktik och arbetat inom ramen för projekten. Att 

utesluta dessa individer hade inneburit att vi missat ett viktigt perspektiv inom 

vårt forskningsfält. Vi ställde oss frågande till varför vi hade tänkt på så vis och 

insåg att vi undermedvetet sett en problematik i att intervjua personer från andra 

kulturer, dessutom svårigheter med att använda en tolk. Vi insåg att det är 

närmast omöjligt att kunna fånga alla nyanser av ett område om vi inte kan 

förstå de involverade parternas olika perspektiv. Det är viktigt att såväl 

studenter som forskare ifrågasätter kategoriseringar av människor och inte 

tillskriver en grupp människor egenskaper utifrån generaliserade definitioner 

och tankesätt om dessa grupper (Månsson, 2010). Vi menar att vi benämner 

lantbrukare samt nyanlända som en grupp men vi är medvetna om att det inom 

dessa grupper finns större individuella skillnader än likheter. 

 



 48 

Vid intervjusituationerna blev vissa kulturella skillnader tydliga. Vi anser att det 

var enklare att intervjua handläggarna på arbetsförmedlingen som var mer 

akademiskt skolade och därmed har ett mer likt språkbruk, definition och 

förståelse för en intervjusituation. Därav ser vi att kontexten har betydelse för 

resultatets kvalité och djup (Warnke, 1987).   

 

Vi ser att det finns en forskningsetisk problematik vad gäller de etiska 

forskningsreglerna i de nyanländas fall. Vi kan inte fullt försäkra oss om att de 

förstått betydelsen och innebörden av de olika krav vi informerat om då dessa 

översätts av en tolk och att det på grund av kulturella skillnader kan uppstå 

vissa förvirringar i tolkningen. Som vi nämnt i metodavsnittet finns det 

begreppsliga skillnader och tolkningar av en intervjusituation i olika kulturer. 

Exempelvis visade det sig när vi för en av informanterna berättade att vi kom 

från Universitetet och förklarade syftet med studien, varpå han frågar om vi är 

journalister. Vi kom därför att fundera över när någon anses vara informerad, 

samt när det går att vara säker på att en person är fullt införstådd med de 

förespråkade etiska forskningskraven. 

 

Om nu intervjusituationen, likt vad Cassinger (2014) menar, kan uppfattas som 

en utfrågning eller associeras i mer hotfulla termer - hur kan vi som forskare 

med vårt begreppsliga och kulturella kapital bedöma om de etiska 

forskningskraven uppfattas korrekt av informanten? Om synen på 

intervjusituationen skiljer sig åt går det inte säkert veta hur de etiska 

forskningskraven tolkas av informanten oavsett hur många gånger vi förtydligar 

innebörden. Att dessutom en tolk förmedlar innebörden på annat språk än 

modersmål visar på ytterligare en problematisk dimension som följer med 

kulturella och språkliga förförståelse och skillnader. Vi ser dock inte att denna 

problematik behöver begränsa studiens omfattning så länge vi uppvisar en 

medvetenhet och aktiv hantering kring de dilemman vi ställs inför i 

forskarrollen. 

 

Vi vill även diskutera valet av att inte spela in samtliga av våra intervjuer. I 

efterhand har vi diskuterat fördelar och nackdelar med detta. En tanke var att 

försöka få jämnvikt i materialet genom att anteckna samtliga intervjuer. Att 

exempelvis spela in alla intervjuer utom de intervjuer som genomfördes med de 

nyanlända hade inneburit en ojämlikhet i datainsamlingen. Vid två av 

intervjutillfällena, med en lantbrukare samt med en projektledare så ser vi att 

det varit bra att spela in materialet då det var två omfattande intervjuer, detta är 

en kritik vi vill ge oss själva.  

 

Vi vill framhäva att den ena av oss har ställt frågor i intervjun medan den andra 

har antecknat flitigt med papper och penna, samt dator beroende på var 
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intervjun tog plats. Var vi exempelvis ute på gårdarna fick anteckningsblocket 

följa med. Anteckningarna var omfattande och detaljerat återgivna med såväl 

beskrivning av uttryck, pauser, suckar som meningsbyggnader. Som vi skrivit 

tidigare ser vi att det hade varit önskvärt att spela in fler intervjuer än vad vi 

gjort. Vi ser dock att utifrån de förutsättningar och den kunskap vi hade när vi 

påbörjade studien så har vi gjort så gott vi kunnat och hela tiden fört en aktiv 

diskussion kring våra val. 

 

Det går att kritisera att tolken tolkade andra språk än sitt modersmål och 

dessutom saknade specifika förkunskaper inom lantbruket vilket kan ha 

försvårat översättningen i vissa fall. Vi ser ändå att vid de tillfällen det uppstod 

tveksamheter var Sofias bakgrundskunskaper inom lantbruket till hjälp och 

åtminstone en del av frågetecknen rätades ut under intervjuns gång genom att 

vrida på frågorna. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
För att kunna arbeta med kompetensförsörjning i lantbruksföretag genom att 

tillvarata kompetensen hos nyanlända flyktingar, är det viktigt att se vilka parter 

som påverkar möjligheten till en sådan strategisk utformning. Detta då de 

involverade parterna är beroende av varandra samtidigt som de utifrån sina 

respektive kontextuella förhållanden har olika förutsättningar. De av oss 

identifierade parterna är lantbruket/lantbrukarna, de nyanlända, 

handläggarna/arbetsförmedlingen, projektledarna/projekten. 

 

Resultatet av vår empiriska insamling visar att det utifrån ett öppet 

systemperspektiv är centralt att beakta hur parterna påverkar varandra i en 

bredare kontext och större sammanhang (Öquist, 2008: Jacobssen & Thorsvik, 

2008). Resultatet visar att det är viktigt att förstå lantbrukets förutsättningar 

utifrån branschens omgivning och de påtryckningar som finns där (Hatch, 

2006). Dessutom är det bra att ha kunskap om hur etableringen fungerar för att 

förstå hur detta påverkar de nyanländas situation och ställning på 

arbetsmarknaden (Andersson & Osman, 2008; Lundborg, 2013).  Det är än 

viktigare än vad vi först trodde att förstå arbetsförmedlarens roll i processen i 

anknytning till Arbetsförmedlingens uppdrag då det är där de nyanländas 

kunskaper kartläggs alternativt valideras (Andersson & Fejes, 2010). Sist men 

inte minst visar vårt resultat att projekten och deras ledare också har haft en 

betydande roll för att förena de olika parternas syften. Alla dessa parter 

påverkar således varandra i arbetet med att matcha de nyanländas kompetens 

mot lantbrukets behov. 
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5.2.1 Lantbruket - Nyanlända som rekryteringsstrategi   

Att ha anställda är en delvis ny företeelse för lantbruket och i samband med att 

lantbruken blir allt större så behövs det personal som inte är familj (Pyysiäinen, 

2011). Ett alternativ är att tillvarata kompetens hos nyanlända flyktingar, en 

grupp individer som står långt från arbetsmarknaden och som resultatet visar är 

glada över de arbetstillfällen som erbjuds dem. Därmed kan sägas att vårt 

resultat i likhet med Pyysiäinen (2011) visar att lantbruksbranschen genomgått 

stora förändringar de senaste decennierna vilket resulterat i att lantbrukarna 

måste hitta nya sätt att förse gården med arbetskraft. 

 

Det har visat sig att lantbrukarna är i behov av arbetskraft men att de har svårt 

att hitta personer med rätt kompetens och arbetsvilja som kan utföra de många 

arbetsuppgifter som finns på en gård under säsong. En möjlighet för det svenska 

lantbruket kan därför vara att rekrytera ur gruppen nyanlända samtidigt som det 

skulle kunna vara en möjlig väg för de nyanlända in på den svenska 

arbetsmarknaden.  

 

En snabb etablering ökar dessutom de nyanländas chanser till framtida arbete 

(Lundborg, 2013). Informanterna från Arbetsförmedlingen belyste just 

svårigheten att få tag i praktikplatser och arbete till de nyanlända som ofta 

saknar utbildning och i vissa fall är analfabeter. Lundborg (2013) menar att det 

idag är betydligt svårare för nyanlända att ens få in en fot på den svenska 

arbetsmarknaden vilket delvis tros bero på att många av de lågkvalificerade 

arbeten som tidigare fanns nu har rationaliserats bort alternativt flyttats 

utomlands. Detta är förändringar som påverkat arbetsmarknaden och således 

fältets förutsättningar (Lundborg, 2013). I likhet med tidigare forskning 

framkommer även i resultatet att lantbruket är en bransch som till skillnad från 

många andra branscher erbjuder lågkvalificerade arbetsuppgifter 

(Arbetsförmedlingen, 2014). Vi ser att lantbrukssektorn skulle kunna vara en 

möjlig ingång för de nyanlända på arbetsmarknaden då det inom denna bransch 

fortfarande finns en hel del enklare uppgifter att utföra.  

 

Lantbruket har aldrig haft en speciellt stark ställning på arbetsmarknaden och 

höga löner har inte varit aktuellt. Om vi betraktar lantbruket utifrån Windolfs 

(1986) modell kan vi utifrån den ovanstående diskussionen kring branschen 

säga att lantbrukarnas rekryteringsstrategi mest lutat mot Muddling Through. 

Många gånger har lantbruksföretagen överhuvudtaget inte brytt sig om att 

rekrytera utan yrket är något som har ärvts. Det har visat sig att lantbrukarna 

sällan har möjlighet att använda ekonomiska incitament som lockbete och måste 

därför finna kreativa lösningar vad gäller att klara framtida kompetensbehov 

(Boxall & Purcell, 2011). Att tillvarata kompetensen hos nyanlända skulle 

kunna vara en möjlighet.  Vi ser att lantbrukarnas deltagande i de olika 
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projekten definitivt är ett sätt att söka nya rekryteringskanaler vilket gör att 

strategin skulle kunna kopplas till Windolf (1986) begrepp Flexible. Utifrån 

Hatch (2006) femcirkelmodell går det att identifiera en organisations 

förutsättningar för olika kompetensförsörjningsstrategier genom att betrakta 

dessa i förhållande till sin omgivning, och vi vill därför diskutera branschen 

som fält.  

 

5.2.2 Lantbruket - inte som andra branscher  

Vi ser i likhet med Pyysiäinen (2011) att många lantbrukare har gjort/gör en 

resa från att vara bönder till att bli företagare och att detta är något som 

uppmuntras av omgivningen. Företagsformen är starkt internaliserad i vårt 

medvetande och det är nästan svårt att förställa sig något annat sätt att bedriva 

verksamhet på vilket också influerar hur vi ur ett HR-perspektiv betraktar detta 

(Røvik, 2008). Alltså att betrakta lantbruken som företag och lantbrukarna som 

företagare är en förutsättning för att ur ett HR-perspektiv kunna applicera ord 

och teorier gällande kompetensförsörjning. Vi ser dock att användandet av 

företagsidéerna inte är något som sker fullt ut och att applicerandet av dessa 

idéer på lantbruket är komplext.  

 

Utifrån ett nyinstutionellt perspektiv går det att problematisera lantbrukarnas 

resa från bonde till företagare (Røvik, 2008). Meyer & Rowan (1977) menar att 

företag tar till sig trender främst av legitimitetsskäl och inte nödvändigtvis för 

att det är det mest rationella sättet att lösa problem eller öka effektiviteten. Trots 

att mycket av arbetet på gårdarna har effektiviserats med hjälp av teknologin, 

finns det fortfarande behov av arbetskraft. Att som bonde börja se sig som 

företagare kan bli ett sätt att lösa problem med lönsamhet och ett sätt att försöka 

säkra framtida kompetensbehov på ett mer strategiskt plan. Frågan är dock om 

det ökar lönsamheten eller om skillnaden på branschen är för stor, att dessa 

recept kanske inte passar.  

 

Vårt resultat visade exempelvis att det var svårt att få direkta svar på frågor 

rörande kompetens samt hur de ser på framtida kompetensförsörjningsbehov. 

Detta tolkar vi delvis vara ett tecken på att lantbrukarna inte fullt tagit till sig 

dessa företagsidéer och strategiska metoder att se på kompetensförsörjning i 

deras företag. Att de ännu inte insett att de måste förändra sig efter marknadens 

rådande förutsättningar (Windolf, 1986). I likhet med Pyysiäinen (2011) så 

framhåller inte lantbrukarna sig själva som strategiska entreprenörer när vi talar 

i dessa termer.   

 

Det går därför att se dessa företagstermer som något som påtvingats lantbruket 

från omgivningen (Hatch, 2006). Att konkurrera på en global marknad ökar 

kraven på det affärsmässiga tänkandet men detta går lite emot den kulturella 
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sfären, den kollektiva bondekulturen. Pyysiäinens (2011) studie visar på en 

ovilja hos lantbrukarna att ta till sig av dessa idéer då de tenderar att se på sitt 

yrke mer som en livsstil i likhet med vårt resultat. Denna företagifiering går 

därför att se som en tvingande isomorfism - en nödvändig förändring för att 

möta förändringar i omgivningen, både vad gäller efterfrågan på produkter och 

politiska influenser. Det skulle också kunna ses som sätt att försöka 

professionalisera branschen, alltså som en normativ isomorf process likt 

DiMaggio och Powells (1983) definition. Vi ser dock att lantbruket står inför en 

utmaning när de ska ta till sig av företagstänket. 

 

Företagstanken grundar sig bland annat i att arbeta med lönsamhet (Pyysiäinen 

(2011) vilket är något som går emot våra informanters bild av sina 

verksamheter. Även om de pratar lönsamhet så verkar det inte vara den största 

drivkraften. Utifrån modellen i Hatch (2006) går det att se till en organisations 

fysiska struktur som inbegriper naturen och dess resurser vilken har ekonomisk 

betydelse för företag som är beroende av dess resurser. Till skillnad från många 

andra branscher är lantbrukets produktion platsberoende och det är därför inte 

ett alternativ att minska kostnader på så vis. Att ta emot en praktikant har i 

denna studie visat sig genererat ett mervärde för lantbrukaren. Dels för att de 

känner att de gör en insats för det mänskliga värdet och dels att de får 

avlastning i form av subventionerad arbetskraft.  

 

5.2.3 Den nyanländes förutsättningar - genom etableringens korridor 

Nyanlända bedöms av som en särskilt svår grupp att få ut i arbete och därför 

riktas särskilda insatser för att snabbare etablera dessa på arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen, 2014). En förutsättning för de nyanländas deltagande i de 

olika projekten är att de omfattats av etableringen vilket innebär att de följer en 

individuellt anpassad etableringsplan i högst två år som innehåller aktiviteter på 

heltid. Praktikplatserna för våra nyanlända informanter har varit en sådan 

aktivitet som syftat till att föra individerna närmare arbetsmarknaden. Det går 

därför att tala om de nyanländas anställningsbarhet.  

 

Forrier et al., (2015) framhäver betydelsen av individens vilja och motivation att 

anpassa sig till nya krav för att stärka sitt humana och sociala kapital, vilket har 

inverkan på individens anställningsbarhet och värde på arbetsmarknaden. I 

resultatet framkommer att praktikplatserna sett ur den nyanländes perspektiv 

tillåtit dem att använda sina tidigare erfarenheter samt genererat nya kunskaper 

om lantbruksarbete i svensk kontext. De nyanlända nämner att kunskaper i det 

svenska språket är en värdefull erfarenhet som de upplever sig ha nytta av 

oavsett om det resulterar i anställning eller ej. Detta är därmed att betrakta som 

en investering i individens rörelsekapital på arbetsmarknaden vilket är viktigt 

för att öka chanserna att hitta ett arbete och få kunskap om hur det går att 



 53 

komma i kontakt med arbetsgivare och praktikplatser (Andersson & Osman, 

2008; Cheung & Phillimore, 2014; Forrier et al.,  2015; Integrationsverket, 

2006). De nyanlända påtalar även att de uppskattar det sociala nätverk 

deltagandet har bringat och en del har framtidsvisioner om att driva egen gård, 

detta likt vad resultaten i de olika rapporterna också visat gällande betydelsen 

av sociala nätverk för bättre möjlighet till snabbare integrering (Lundborg, 

2013).  
 

5.2.4 Den nyanlände - Kompetensens värde 

Utifrån diskussionen kring de nyanländas rörelsekapital och anställningsbarhet 

på arbetsmarknaden går att dra paralleller till kompetensens bruksvärde och 

bytesvärde (Andersson & Fejes, 2010). Individen måste dessutom ha kunskap 

om hur kompetensens bruksvärde ska kunna användas i något av 

arbetsmarknadens fält för att förstå de krav som ställs, alltså vilket bytesvärde 

individens kompetens har i förhållande till respektive bransch eller yrke 

(Andersson & Osman, 2006).  

 

Andersson och Osman (2006) menar att det är viktigt att ta ett bredare 

perspektiv på begreppet kompetens i enlighet med Ellström (1992) som säger 

kompetensens plats bör förstås i ett socialt sammanhang och kommunicera 

denna kompetens med andras kompetens. I resultatet framkommer att 

individens kompetenser på bästa sätt visat sig i det praktiska gårdsarbetet, alltså 

där lantbrukarens och den nyanländes kompetens förenats i en gemensam 

kontext där skillnader och likheter i arbetssätt synliggjorts.  

 

Det har visat sig att de nyanlända har upptäckt skillnader i gårdsarbetet vad 

gäller djurhållning, också hur vädret inverkar på sättet att odla. Det visade sig 

också i berättelsen om den nyanlände som blev chockad när han skulle mjölka 

kor med robot, då han var van vid att mjölka färre kor för hand. Trots dessa 

skillnader har djurögat, som en av lantbrukarna beskriver det, varit en önskvärd 

kompetens hos de båda parterna. De tekniska detaljerna runtomkring har gått att 

lära sig med tiden. Praktikplatserna har som resultatet visar varit ett lärtillfälle 

för båda parter.  

 

En ytterligare aspekt att ha i åtanke är det som Ellström (1992) och Lindelöw 

(2008) skriver angående skillnaden på kvalifikation och kompetens. Bedömning 

handlar om vad en person gjort retroaktivt men bara för att en person har en 

utbildning så behöver det inte innebära att den kan utföra den typen av arbete 

idag (Andersson & Fejes, 2010). Att en nyanländ tidigare arbetat som bonde i 

sitt hemland innebär det inte att den förvärvade kompetensen i hemlandet är 

direkt överförbar till Sverige.  
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Agronomyrket är ett återkommande exempel i resultatet där det visade sig vara 

svårt att urskilja vad ett sådant yrke innebär såväl utomlands som i Sverige och 

därför var upplevdes det också av informanterna svårt att definiera hur 

överförbara dessa kunskaper är, såväl kompetensens bruksvärde som 

bytesvärde, i svensk kontext. Handläggarens roll blir att försöka reda ut dessa 

tvetydigheter med en tolk och därför är dennes förkunskaper om en viss bransch 

eller yrke också avgörande för hur kompetenserna översätts (Andersson & 

Fejes, 2010).  
 

5.2.5  Den nyanländes förutsättningar – Kompetensen bedöms 

En av våra informanter från Arbetsförmedlingen nämner att det i Sverige ofta 

krävs formell kompetens för att kunna nyttja den reella kompetensen. Vissa 

yrken som kräver legitimation har väldigt specificerade krav medan andra har 

en bredare ingång (Andersson & Fejes, 2010). För att bättre kunna matcha 

kompetens måste den synliggöras alternativt bedömas. Ett bekymmer beskriver 

Andersson och Fejes (2010) är att i en bedömningsprocess så bedöms ofta 

individens kompetenser mot uppsatta krav för att urskilja vad individen saknar 

istället för att se till individens breda kunskapsförråd och möjligheterna som 

finns. I resultatet framkommer att handläggarna på Arbetsförmedlingen syftar 

till att kartlägga de olika kunskaper som råder hos de nyanlända men att det är 

svårt att översätta kunskaper mellan kulturer och kontexter (Ellström, 1992). 

Det är vidare viktigt att identifiera kompetensen för att se vilka möjligheter som 

finns.  

 

Till sin hjälp att kartlägga individens kunskap har våra informanter från 

Arbetsförmedlingen nämnt meritportföljen, yrkeskompetensbedömning och 

validering (Arbetsförmedlingen, 2014). Vad gäller 

yrkeskompetensbedömningen ser vi med förankring i vårt resultat att det på 

grund av lantbrukets säsongsbetonade karaktär skulle vara svårt att göra en 

omfattande bedömning på så kort tid som två veckor. En praktikperiod på ett år 

kanske inte heller ett ultimat alternativ för att hinna gå igenom lantbrukets alla 

årstidsbundna moment. Vi ser att det kan vara svårt att bedöma kompetens i 

relation till lantbruksyrket på dessa premisser. Att sätta upp bedömningskriterier 

alternativt försöka validera yrkeskompetens går dessutom att se som ett sätt att 

höja statusen på ett yrke (Andersson och Fejes, 2010). 

 

Validering i formellt forum har inte varit aktuellt för våra informanter. Vi vill 

ändå belysa ur den nyanländes perspektiv inom ramen för etableringen, hur 

dennes kunskaper och kompetenser kartläggs. Resultatet visar att handläggarna 

under kartläggningen syftar till att ha en mer divergent ingång och se till 

individens mångsidighet och faktiskt ta ett bredare grepp på de olika 

kompetenserna. Detta för att strukturen inte ska utgöra ett hinder och 
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ambitionen är att låta reella kompetenserna gå före de formella (Andersson & 

Fejes, 2010). Samtidigt påtalar våra informanter från Arbetsförmedlingen vikten 

av att ha en formell utbildning i Sverige. Dessa formella certifikat blir ett 

urvalsinstrument vilket kan bli ett sätt att strukturellt diskriminera individer och 

grupper, vilket blir en förminskning av individens rörelsekapital (Forrier et al., 

2015). Vi ser därför att trots handläggarnas öppna syn på den nyanländes 

kunskap, blir den byråkratiska strukturen och efterfrågan på formella certifikat 

många gånger hindrande precis som Andersson och Osman (2006) vill påstå.  

 

Även om praktikplatserna som erbjudits inom de olika projekten inte inneburit 

specificerade kvalifikationskrav är det ändå viktigt för de nyanlända att förstå 

de krav som ställs.  Bedömaren som kartlägger individens kunskaps- och 

kompetensnivå har därför en viktig roll som på många sätt är avgörande för 

individens framtid (Andersson & Fejes, 2010). Därmed kan sägas att 

handläggares subjektiva bedömningsförmåga och dess kunskaper om olika 

branscher/yrken är avgörande när det gäller att matcha kompetens. Det blir en 

stor utmaning om den som utför bedömningen har dålig eller ingen kunskap alls 

om yrket som ska bedömas. Vår studie visar att uppfattningarna om vilka 

kompetenser som krävs för att arbeta inom lantbruk skiljer sig mellan alla 

inblandade parter och att kunskapen om lantbruksföretag hos 

Arbetsförmedlingens handläggare upplevs bristfällig.  

 

Det kan därför vara svårt för handläggaren att matcha individer mot lantbruket, 

då det visar sig i resultatet att lantbruket inte har betraktats som en potentiell 

arbetsplats i samma utsträckning som andra branscher. Enligt vad Ellström 

(1992) menar om att kompetens ska ses till sammanhang och är bundet till 

kontext, är det svårt för individen själv att se hur dennes kunskaper kan komma 

till användning i en helt främmande kontext. Samtidigt så är det svårt för 

handläggaren att bedöma huruvida individens kunskaper är överförbara till den 

svenska kontexten. Med andra ord, då definitionen av kunskap skiljer sig 

mellan kulturer så är det svårt att tillvarata kompetensen hos en individ för att 

det är svårt att definiera vilka kvalifikationer eller kunskaper som krävs för en 

viss bransch som man innehar begränsat med kunskap om. Det är vidare svårt 

att urskilja vad individen i fråga kan i relation till kontexten dennes kunskap är 

bunden till (Ellström, 1992).  

 

5.2.6 Den nyanländes förutsättningar – Kompetensutveckling 

När en nyanländ flykting kommer till Sverige är det vanligt att denne måste 

komplettera sin tidigare utbildning, erfarenhet och kompetens ytterligare för att 

vara kvalificerad för många yrken (Andersson & Fejes, 2010). Systemet kan 

sägas sätta upp orimliga krav på kompetens i relation vad som krävs för att 

kunna arbeta inom yrket. För att underlätta integration krävs att system och 
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strukturer behöver ändras för att öka öppenhet, ta bort orimliga krav och ge 

möjlighet till utveckling i arbetet snarare än innan (Andersson och Osman, 

2008).  

 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att få människor närmare arbetsmarknaden. 

Därför riktas insatserna oftast mot de bristyrken som finns på arbetsmarknaden. 

Detta för att individen så snart som möjligt ska komma i arbete vilket innebär 

att arbetet inte behöver vara ett jobb som personen faktiskt vill ha. Här uppstår 

en kollidering av två världar mellan Arbetsförmedlingens uppdrag att få 

människor i arbete så snart som möjligt och individens intresse att få ett jobb 

denne vill ha samt får chansen att nyttja sin kompetens (Andersson & Fejes, 

2010; Cheung & Phillimore, 2014).  

 

Förenklat sagt så kan en individ med lantbrukarbakgrund inte få hjälp med att 

komplettera vissa kompetenser för att vara kvalificerad för ett yrke så tillsvida 

att yrket i sig inte betraktas som ett bristyrke i Arbetsförmedlingens prognoser. 

Skulle Arbetsförmedlingen rikta insatser däråt skulle det innebära att de utbildar 

individer mot bristyrken, precis som Andersson och Fejes (2010) vill 

problematisera. Exempelvis så krävs körkort för flera maskiner i Sverige och 

även om det skulle visa sig att personen har tidigare erfarenhet och är 

kompetent i ett annat sammanhang att utföra dessa arbetsuppgifter så måste det 

enligt svenskt regelverk finnas ett formellt certifikat för att ha behörighet. Det 

ligger i så fall inte inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag att bekosta 

detta. 

 

För att lyfta denna problematik en dimension och betrakta den ur ett öppet 

systemperspektiv går det att fundera över vem som då ska bekosta en sådan 

investering (Jacobssen & Thorsvik, 2008). En generell uppfattning i 

företagsvärlden är att det kostar tid och pengar att lära upp en person varför 

krav på kvalifikation och erfarenhet för många yrken är specifika och ansvaret 

ligger på den enskilde individen att skaffa sig de kompetenser som krävs. 

Validering- och bedömningssystem är inbyggt i de svenska systemen för att 

omsätta kunskap i samhällets produktionssystem och gagna tillväxt samt 

maximera nyttan för såväl stat, organisation som individ (Andersson & Fejes, 

2010).  I ett vidgat samhälleligt perspektiv kan det bli svårt att komplettera 

vissa kompetenser när man som i en av våra informanters fall aldrig ens hållit i 

en penna. Att erhålla vissa formella certifikat som exempelvis körkort, blir en 

lång väg att vandra. Detta blir ett problem då mycket av komptenskomplettering 

i Sverige sker genom formell utbildning, något som kan vara svår att ta till sig 

när personen i fråga som inte har någon tidigare erfarenhet av denna 

inlärningsform (Andersson & Fejes, 2010).  
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Om då inte arbetsgivare har möjlighet eller intresse att bekosta individens 

kompetensutveckling, individen saknar humant, socialt och/eller ekonomiskt 

kapital för att själv investera i detta, samtidigt som Arbetsförmedlingen utifrån 

sitt uppdrag måste förhålla sig till bedömningssystem och prognoser, finns risk 

för att flera intressen kolliderar och insatser riktas till den individens nackdel. 

Lantbrukarna belyser också vikten av tid i arbetet varför det skulle kunna tänkas 

vara svårt att åsidosätta tiden det tar att lära upp en person. Vi ser dock i likhet 

med Pearsons et al. (2006) samt Beaver och Hutchings (2005) att lantbrukarna i 

denna studie varit flexibla och ur ett småföretagarperspektiv har investerat i de 

nyanländas humankapital genom att lära dessa kompletterande kunskaper inom 

svensk arbetskontext där de fått utveckla sina kompetenser för att bli mer 

kompetenta och mer självgående i gårdsarbetet. Det har också visat sig att de 

nyanlända har kompetens inom helt andra områden än vad som från början 

förväntades, vilket blivit ett positivt bidrag till de olika lantbruken och 

informanterna menar att de kunnat dela kunskaper med varandra som genererat 

ett mervärde. 

 

Med grund i detta resonemang ser vi att har dessa praktikplatser genererat ett 

värde på såväl individ-, organisations- och samhällsnivå.  
 

5.2.7 Projektens roll – bryggan mellan flykting och bonde 

Trots projektens framgångar har projektledarna och de nyanlända nämnt att de 

stött på hinder många gånger i samband med Arbetsförmedlingen. Etableringen 

blir en struktur som man måste ha kunskap om och det har ibland uppstått 

missförstånd mellan projekten och Arbetsförmedlingen då dessa inte haft 

kunskap om varandras förutsättningar (Integrationsverket, 2006). Det har 

saknats en brygga mellan den svenska byråkratin och projektarbetenas praktik. 

Vår övergripande analys är att det mellan dessa kontexter och kluster av olika 

system saknas en kommunikativ mellanhand som inte bara hjälper dessa att 

finna varandra, utan också hur samtliga parternas intressen kan tillgodoses till 

största möjliga mån. 

 

Resultatet visar att handläggarna på Arbetsförmedlingen önskar det fanns mer 

tid att arbeta mot arbetsgivare, att söka upp potentiella arbetsplatser och 

arbetsgivare, men att det är svårt att frigöra tid för detta i den byråkratiska 

kontext de verkar inom. Centraliseringen av Arbetsförmedlingen innebär ett 

problem för landsbygden och dess invånare. Dels eftersom det innebär att de 

nyanlända måste ta sig till kontor som ligger långt borta men också att 

kunskapen om orten minskar och vilka arbetsgivare som faktiskt finns lokalt. 

Detta i kombination med bristen på tid att ha kontakt med arbetsgivare gör att 

Arbetsförmedlingens arbete försvåras. 
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Vi ser att det saknas en HR-avdelning alternativt utfördelning av HR-ansvar 

från Arbetsförmedlingens sida. Där har de olika projekten spelat en avgörande 

roll och agerat denna brygga för att identifiera samt matcha nyanländas 

kompetens med lantbrukets behov av arbetskraft, en bransch om vilken 

Arbetsförmedlingen ännu inte har särskild god kunskap om. 
 

Vi har insett att mycket av de positiva framgångarna vilar på konceptet att en 

eller flera nyckelpersoner har fungerat som en kommunikativ länk mellan de 

olika parterna, vilka utifrån Andersson och Osman (2008) och 

Integrationsverket (2006) har gett förutsättningar för de olika parterna att mötas. 

Det sociala kapitalet avser det sociala nätverk som ger kunskap om hur man får 

tillträde till arbetsmarknadens olika fält (Andersson & Osman, 2008). Projekten 

kan sägas ha gett förutsättningar till de nyanlända, lantbrukarna och 

Arbetsförmedlingen att mötas. 
 

5.2.8 Infrastruktur - ett problem 

Genomgående i de olika projekten, av samtliga informanter och också som ett 

resultat i de olika rapporter vi studerat framkommer att det har varit ett problem 

för de nyanlända flyktingarna att ta sig till och från sin praktikplats. Att det är 

svårt för individer att transportera sig via kollektiva medel gör att det blir svårt 

för företag att få tag på kompetens. Då särskilt bland de nyanlända där flertalet 

saknar körkort. På så vis är en diskriminering inbyggd i strukturen där 

landsbygden missgynnas till förmån för staden och uppfattningen om att det är i 

staden arbete finns, styrks av arbetsförmedlarnas uppfattning i denna studie.  

 

Bilden av städerna där arbete och bostäder finns är något missriktad menar vår 

informant och även de rapporter vi studerat (Barrljung & Pranjic, 2007; 

Hushållningssällskapet, 2009).  På landsbygden och mindre orter finns bostäder, 

en trygghet och en möjlighet att bygga upp sitt liv (Jordbruksverket, 2009; 

Barrljung & Pranjic, 2007 ).  Det blir såklart ett ytterligare hinder att skylla på 

att det inte finns kollektivtrafik som möjliggör att kunna bosätta sig på dessa 

platser. Infrastrukturens tillväxt är en bärande faktor för att tillvarata mänskliga 

resurser samt gynna SMF utveckling på landsbygden vilka har betydelse för den 

ekonomiska tillväxten. En av våra informanter framhåller att det är viktigt att se 

detta ur ett helhetsperspektiv så att företag ska kunna verka på andra 

geografiska platser än storstaden, för att landsbygden ska leva och för att gynna 

tillväxt i Sverige (Barrljung & Pranjic, 2007; Hushållningssällskapet, 2009).  
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6 SLUTSATSER  
För att tydligt presentera svaret på studiens frågeställningar är det utifrån 

dessa vi har valt att presentera avslutande diskussion följt av slutsatser för att 

sammanfatta studiens resultat.  

 

6.1 Förutsättningar för kompetensförsörjning i lantbruket   
En förutsättning för att applicera kompetensförsörjningsidén på lantbruket är att 

vi betraktar dessa som företag. För att lantbruket ska anamma dessa idéer och 

recept som följer en sådan strategi är det ur ett HR-perspektiv fördelaktigt att 

låta entreprenörs- och företagartermerna ta mer plats. En 

kompetensförsörjningsstrategi som stödjer verksamhetens mål skulle då enligt 

tidigare forskning (Pyysiäinen, 2011) möjliggöra ett större fokus på större 

lönsamhet. Dock finns en komplexitet att betrakta lantbruk som vinstdrivande 

företag som ska fokusera mer på lönsamhet. Det går att ifrågasätta om 

företagsformen vars syfte är att genera så mycket vinst som möjligt är ett bra 

alternativ när det huvudsakliga syftet är att producera mat till oss människor. 

 

Lantbruket som livsstil har inneburit långa arbetsdagar och även hög 

delaktighet av hela familjen. När lantbruket blir en arbetsplats precis som alla 

andra så medför det också konsekvenser. Vi ser att det uppstår en krock när 

lantbruket ska anpassa sig efter gängse arbetstider och samhälleliga strukturer.  

 

På ett sätt kan företagstrenden vara positiv för lantbruket. I längden kanske det 

är få personer som kan tänka sig att arbeta i stort sett dygnet runt, precis som 

våra informanter påtalar. Ur den aspekten skulle mer fokus på lönsamhet kanske 

göra både branschen och yrket mer attraktivt. Möjligheterna med att lantbruket 

går mer åt att betrakta sig som företag är flera, bland annat finns 

tillväxtmöjligheter genom innovation både vad gäller produktion och 

anslutande företagsidéer som kan generera fler arbetstillfällen. 

 

En kompetensförsörjningsstrategi som stödjer integration av nyanlända 

flyktingar går därför att betrakta som en kreativ rekryteringsstrategi som kan 

gagna tillväxt och innovation, samtidigt som den nyanlände får chans att 

utveckla kompetenser, kunskaper och språk som kan hjälpa denne att komma 

närmare arbetsmarknaden.  
 

6.2 Den nyanlände 
I vårt resultat samt i likhet med arbetsmarknadsprognosen att det är viktigt att 

verifiera de nyanländas kunskaper för att kunna nyttja dessa kunskapers värde i 

samhällets produktionssystem som Andersson och Fejes (2010) belyser. Det är 

inte fullt så enkelt att ur ett kompetensförsörjningsperspektiv försöka synliggöra 

kunskaper och de specifika kompetensbehov som krävs på en gård. De olika 
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säsongerna påverkar arbetets karaktär så till den grad att en 

yrkeskompetensbedömning som utförs genom Arbetsförmedlingen på ett fåtal 

dagar inte är nog omfattande för att avgöra hur kompetent individen är. 

 

Kompetens har visat sig vara ett främmande ord för de nyanlända som kommer 

från en annan social kontext där kunskapsdefinition och kunskapsbetydelse är 

annorlunda. Detta har en inverkan på hur kunskaper, kompetenser och 

färdigheter kommuniceras, med andra ord hur pass anställningsbar individen är 

i svensk kontext (Lundborg, 2013). Att inte kunna kommunicera kompetenser, 

eller förstå hur kompetensen ska sättas i sitt sammanhang och hur denna 

bedöms i de svenska systemen blir en begränsning (Cheung & Phillimore, 

2014).  

 

Systemet kan också sägas sätta upp orimliga krav på kompetens i relation till 

vad som faktiskt krävs för att kunna arbeta inom yrket, vilket betyder att 

systemet behöver förändras för att kunna göra människor med utländsk 

yrkeskompetens rättvisa och synliggöra vad de faktiskt kan (Andersson & 

Osman, 2008; Integrationsverket, 2006) För att underlätta integration på 

arbetsmarknaden behöver individen få tillträde, kunskap och förståelse för 

systemet för att på så sätt själv kunna agera (Andersson & Osman, 2008). 

Genom att anpassa systemet får de möjlighet till utveckling i form av 

kompletterande utbildning, för att uppfylla de formella och reella kraven så att 

de kan ta tillvara på sina möjligheter. 

 

6.3 Hinder och möjligheter 
Vi ser flera möjligheter och hinder i att matcha nyanländas kompetens med 

lantbrukets behov. De nyanlända i denna uppsats har haft förmånen att göra 

praktik där de kunnat nyttja sina tidigare erfarenheter, kunskaper och också fått 

utveckla dessa. Detta är en möjlighet för den enskilde att komma närmare 

arbetsmarknaden. Att det i resultatet visat sig att det finns fler praktikplatser än 

nyanlända, visar på en möjlighet för fler individer att kunna komma i 

sysselsättning eller arbete inom lantbruksbranschen, samt en möjlighet för 

lantbruket att klara sitt arbetskraftsbehov.  

 

Ett hinder i samband med detta är bristen på kunskap hos Arbetsförmedlingens 

handläggare vad gäller arbete inom de gröna näringarna, framförallt 

lantbruksföretag. Detta är något som också rapporter och tidigare forskning 

pekar på (Jordbruksverket, 2009: Andersson & Fejes, 2010). Att också på ett 

mer specifikt sätt synliggöra individernas kunskaper är något 

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med och vi ser både hinder och möjligheter 

med de formella certifikat som ofta efterfrågas på arbetsmarknaden och som 

dessa individer uppmuntras att skaffa sig. Det är på ett sätt viktigt att verifiera 
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kunskaper och kompetenser för att matchas mot ett arbete, men systemet som 

sådant kan kräva mer i relation till vad som krävs inom vissa yrken vilket kan få 

tidigare beprövade färdigheter och kunskaper hos individen att framstå som 

dysfunktionella i en ny kontext.  De olika projekten har möjliggjort att 

kompetensen identifieras och matchats genom att fungera som en länk mellan 

dessa parter.  

 

Ett hinder är som vi ser det är att projekten och Arbetsförmedlingen i vissa fall 

bättre behöver förstå varandras förutsättningar för att samverka på bästa sätt. Då 

de nyanlända befinner sig inom etableringen måste projekten ta hänsyn till den 

byråkrati Arbetsförmedlingen måste förhålla sig till, för att kunna kringgå 

eventuella bromsande moment och utnyttja etableringsperioden till de 

nyanländas och lantbrukarnas fördel.  

 

Vi ser att det likt den målbilden som uttrycks i resultatet, skulle vara 

fördelaktigt att Arbetsförmedlingen arbetade mer aktivt mot arbetsgivare för att 

hitta de många dolda arbetstillfällen som finns på landsbygden som utgör en 

stor andel av företagandet i Sverige. Dessa projekt är därmed att betrakta som 

en möjlighet för Arbetsförmedlingen att identifiera individer med 

lantbruksbakgrund, alternativt andra erfarenheter eller kunskaper som skulle 

kunna matchas och på så vis vara en möjlighet till snabbare etablering på 

arbetsmarknaden. Att samarbeta med dessa projekt ser vi ur 

kompetensförsörjningssynpunkt skulle kunna vara en möjlighet att underlätta 

integrationen av nyanlända flyktingar. 
 

6.4 Avslutning och förslag till fortsatt forskning  
Genom att betrakta studiens forskningsområde ur ett HR-perspektiv har vi sett 

att vårt valda forskningsområde har många lager och dimensioner vilket kan 

vara svårt att diskutera ur ett enskilt perspektiv. För att kunna arbeta med 

kompetensförsörjning i lantbruksföretag som stödjer integration av nyanlända 

flyktingar är det viktigt att betrakta de olika hinder och möjligheter som följer 

med en sådan strategiskt utformning. Med syftet att öka kunskapen och 

förståelsen kring fältet har vi intervjuat ett antal personer vilka varit delaktiga i 

ett antal integrationsprojekt som syftar till att matcha de nyanländas kompetens 

mot arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna. Vi har upptäckt betydelsen 

av att förstå de olika inblandade parternas förutsättningar för att detta ska vara 

en möjlig strategi. De identifierade parterna i denna studie är de nyanlända 

flyktingarna, lantbrukarna, projektledarna/projekten samt Arbetsförmedlingen.  

 

Ur lantbrukarens perspektiv är en kompetensförsörjningsstrategi som stödjer 

integration av nyanlända flyktingar ett sätt att göra en personlig insats för 

integrationen och ett sätt att förse gården med arbetskraft. Resultatet visar att 
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lantbruken är i behov av arbetskraft samtidigt som det är svårt att hitta 

praktikplatser och potentiella arbetsplatser till de nyanlända flyktingarna där de 

kan få en start i karriären. Detta då de som grupp står långt från 

arbetsmarknaden och många saknar språk, kompetens eller formella dokument 

som efterfrågas i många arbeten i kunskapssamhället Sverige idag. De 

integrationsprojekt inom vilka våra informanter deltagit har matchat dessa 

individers kompetens mot praktik inom de gröna näringarna.  

 

Praktikplatserna har således genererat ett värde på individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Det har varit ett sätt för den nyanlände att utveckla kompetenser 

samt att utöka sitt rörelsekapital och därigenom anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden. Det har varit en mer flexibel rekryteringsstrategi för 

lantbrukaren att få subventionerad arbetskraft till sin gård. Det har även varit i 

linje med Arbetsförmedlingens syfte - att föra individen närmare 

arbetsmarknaden. 

 

Sett utifrån de förutsättningar som finns idag vill vi ge de involverade parterna 

ett kunskapsunderlag för att eventuellt förändra arbetssätt eller motverka 

strukturella hinder. 

 

Att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning ser vi för lantbrukarnas del 

vara en möjlighet att öka lönsamheten och generera fler arbetstillfällen utifrån 

ett företagsperspektiv. Detta kräver aktiva val och ageranden som ligger i linje 

med verksamhetens mål som dock kan få andra konsekvenser än väntat då 

branschen är olik många andra branscher.  

 

Att synliggöra de nyanländas kompetenser ser vi som en komplex process. 

Vidare har Arbetsförmedlingen en betydande roll när det kommer till att 

identifiera den nyanländes kompetenser. I vår studie visar det sig att kunskap 

om de gröna näringarna är bristfällig hos arbetsförmedlarna. Det är fördelaktigt 

att ha branschkunskap samt förståelse för lantbruksyrket för att kunna ha ett mer 

divergent synsätt på kunskapsbegreppet och därigenom matcha kompetens på 

ett bättre sätt. Vi ser denna brist på kunskap om såväl bransch som landsbygd 

som ett problem som gör att insatser kan missriktas och de möjligheter som 

faktiskt finns på landsbygden utifrån de nyanländas perspektiv förbises.  

 

I dessa projekt samt studiens studerade rapporter har Arbetsförmedlingen 

påtalats vara ett hinder. En ökad förståelse för Arbetsförmedlingens 

byråkratiska process ser vi skulle vara gynnsamt ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv.  Samtidigt borde Arbetsförmedlingen 

förslagsvis rikta resurser till att lokalisera arbetstillfällen på landsbygden och 
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utöka kunskapen om denna och företagen som verkar där. En ökad kunskap om 

varandras förutsättningar i processen leder till bättre samverkan.  

 

Strukturen och efterfrågan på certifikat kan ibland ses som hindrande men att 

utöka parternas kunskap och förståelse för varandra ser vi som ett sätt att delvis 

kringgå denna problematik. De projekt inom vilka våra informanter deltagit kan 

sägas ha fungerat som en brygga, en förutsättning att klargöra villkor för att 

kunna matcha kompetens med lantbrukets behov av arbetskraft och samtidigt 

öka den nyanländes möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden.  

 

Ur ett samhällsperspektiv ser vi även en geografisk problematik i samband med 

möjligheter för de nyanlända att transportera sig till företag på landsbygden. 

Dock är landsbygdsföretagens betydelse för landets framtida tillväxt något som 

bör beaktas ur ett politiskt perspektiv. Vi ser ur ett HR-perspektiv hur en 

praktisk problematik kan påverka hur de mänskliga resurserna i samhället 

tillvaratas. Systemen och strukturen är inget annat än summan av mänskliga 

handlingar och för att förändra den måste det alltså ske aktiva proaktiva val, 

beslut och handlingar hos den enskilda individen. Det måste dock finnas 

strukturella mönster som gynnar detta.  

 

Arbete har i denna studie betraktats som en viktig förutsättning för de 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden och således integrering i samhället. 

Detta då arbete är en förutsättning för att bli en del av den samhälleliga 

gemenskapen. Även om vi finner intressant att problematisera arbete som en del 

i den demokratiska processen, ligger detta utanför studiens område. En annan 

begränsning för studien är att vi inte problematiserat huruvida lantbruket skulle 

ha behov av mer kvalificerad arbetskraft eller hur dessa kvalifikationskrav 

skulle se ut. Då lantbruken historiskt sett ärvts i generationer och lantbruket 

även inneburit att vara en livsstil, så har också nödvändiga kunskaper och 

kompetenser varit en integrerad del av det livet. Ett vidare forskningsförslag 

inom HR-fältet som vi vill vidarebefordra är att undersöka hur 

kompetensöverföringen inom lantbruksföretag kan ske. 

 

Vår uppfattning är att denna studie har bidragit till att öka kunskapen inom HR-

området. Detta då vi valt att studera lantbruk, ett ovanligt fält, och nyanlända 

flyktingar, en ovanlig grupp i HR-sammanhang. Vår studie bidrar med kunskap 

på såväl bredden och djupet men framförallt så är det nytt.  

 

Redan nu har vår kunskap bidragit till att vi deltagit vid sammankomster och 

seminarier vilka har berört integration där vår kunskap har visat sig vara både 

unik och värdefull. 
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8 BILAGOR 
8.1 Bilaga 1 Intervjuguider 
 

Nyanlända 

Före 

 Vad har du för nuvarande sysselsättning? 

 Vad har du arbetet med tidigare? 

(- tidigare erfarenheter inom lantbruk) (hur har du haft nytta av dessa) 

 Vad är det som får dig att vilja arbeta inom lantbrukssektorn? 

 Vilka var målen med ditt deltagande i projektet?  

 Vad är ditt drömjobb!  

 

Under 

 Vilka arbetsuppgifter har du fått utföra? Beskriv en vanlig dag.  

 Tycker du att det är viktigt att få använda dina tidigare erfarenheter?  

 Vad tycker du har varit viktigt för att ditt deltagande ska fungera 

rent praktiskt? 

 

Efter 

 Tror du att du kan ha nytta av ditt deltagande i projektet i framtiden?  

 Vilka lärdomar har dragits?  

 Vilka praktiska kommunikationsvägar känner du till för att komma i 

kontakt med svenskt lantbruk? 

 Vad har du för nuvarande sysselsättning? 

 

Mål och idéer framåt 

 Vad har du för mål och ambitioner framåt? 

 Vilka hinder och möjligheter ser du för svenskt lantbruk?  
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Arbetsförmedlingen 

Bakgrundsfrågor arbetsförmedlingen och etableringen: 

 Hur ser arbetsförmedlingens uppdrag inom etableringen? 

 Vilka personer är det som omfattas av etableringen? 

 Hur ser de olika insatser som finns inom etableringen ut? 

 Hur ser de olika ersättningarna ut? 

 Hur går kompetenskartläggningen till?  

 Hur valideras kunskaper/kompetenser? 

 Hur ser kontrakten med arbetsgivarna ut? 

 Hur länge får nyanlända göra praktik? 

 Vad innebär instegsjobb? 

 Vad händer med den nyanlända när etableringsperioden är slut? 

 Hur ser kunskapen om de gröna näringarna ut inom 

arbetsförmedlingen? 

 

Bakgrund arbetsförmedlare 

 Hur ser din bakgrund ut? 

 Hur ser din roll i etableringen ut?  

 Vilka är dina arbetsuppgifter? (Beskriv en dag på jobbet) 

 Hur ser dina kunskaper om de gröna näringarna ut? 
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Lantbrukare Intervjuguide  

Före 

 Vad driver du för typ av företag? 

 När blev du lantbrukare? 

 Vilka är det som arbetar på gården? 

 Vad fångade ditt intresse med projektet? 

 Hur tycker du att det är att få tag i kompetens/personal? 

 Vad ser du för kompetensbehov framöver? 

 

Under 

 Vilka typer av arbetsuppgifter har du att erbjuda? 

 Vad krävs för kompetens för att utföra dessa? 

 Vad har ni konkret gjort i projektet? 

 Har ni stött på några praktiska hinder eller problem under arbetets 

gång? 

 Hur har ni stött på och på vilket sätt har dessa lösts? 

 Vad tycker du har varit viktigt för att samarbetet ska fungera? 

 

Efter 

 Har nysvenskens kompetens kunnat bidra till ditt företag? 

 Hur har du tagit reda på vad de har för kompetens? 

 Vilka lärdomar har dragits i arbetet med att projektet?  

 Vilka mål har uppnåtts? 

 

Mål och idéer framåt 

 Vilka hinder och möjligheter ser du för svenskt lantbruk? 

 Vad har du för mål och ambitioner framåt? 

 Hur ska den fortsatta driften se ut? 

 Vilka kommunikationsvägar känner du till för att få kontakt med 

nysvensk? 

 Skulle du rekommendera andra att delta? 
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Projektledare  

Före 

 

 Vad är din roll i projektet?  

 Hur kommer det sig att du är med/driver projektet? 

 Av vilken anledning startades projektet? 

 Inför att ni skulle starta, fanns det några farhågor?  

 Vad är målet/målen med projektet?  

 På vilket sätt finansieras projektet?  

 

Under 

 Vad har ni konkret gjort i projektet?  

 Har ni stött på några hinder eller problem under arbetets gång?  

 Hur har ni stött på och på vilket sätt har dessa lösts?  

 Vilka faktorer tycker du har varit viktiga för att projektet ska 

lyckas? 

 Vilka praktikplatser har hittats? Hur/på vilket sätt? Vad har det varit 

för typ av praktikplatser?  

 Vilka samverkande parter finns i projektet?  

 På vilket sätt har deltagarna valts ut/rekryterats? Gäller både 

nysvensk och lantbrukare.  

 

Efter 

Vilka mål har uppnåtts?  

 Vilka effekter har arbetet med projektet gett?  

 Finns det faktorer i omgivningen har påverkat hur väl ni har lyckats 

uppnå målen?  

 

 


