
Matchning mot jobb – i fem steg
I projektet har vi utvecklat ett arbetssätt i fem steg för att förse företagare 
inom de gröna näringarna med arbetskraft, samtidigt som nyanländas kom-
petenser tillvaratas.

1. Kartläggning av arbetsgivarens behov

Praktiksamordnaren anordnar möten med potentiella arbetsgivare för att kartlägga 
behovet av arbetskraft. I kartläggningen inventeras även företagarens behov av kom-
petensutveckling i sin roll som arbetsgivare. Genom väl etablerade kontakter med 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro län fick vi en naturlig ingång till arbetsgivare 
inom de gröna näringarna.  

Praktiksamordnaren utgår från arbetsgivarens behov och kartlägger vilka arbetsupp-
gifter som ska genomföras. Praktiksamordnarens branschkunskap underlättar förstå-
elsen för vilka erfarenheter som krävs för att genomföra arbetsuppgifterna.
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Framgångsfaktorer:

• arbetsgivarens behov i fokus
• praktiksamordnarens branschkunskap
• etablerat samarbete med lokala arbetsgivare

1. Kartläggning av arbetssökandes kompetenser

Praktiksamordnaren genomför intervjuer med arbetssökande för att kartlägga deras 
kompetens för arbete inom de gröna näringarna. Vid intervjun används öppna frågor 
som syftar till att ta reda på individens erfarenheter och intressen. Praktiksamordna-
rens kunskap om branschen bidrar till att vi kan översätta en yrkeskompetens till en 
annan. 
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Framgångsfaktorer:

• arbetsgivarens behov matchas med arbetssökandes erfarenheter och intresse
• flexibelt tankesätt – se möjligheter istället för hinder
• överföring av erfarenheter från ett yrkesområde till ett annat.



1. Matchningsmöten mellan arbetsgivare och arbetstagare

Ett första matchningsmöte genomförs mellan arbetsgivare och arbetstagare, medver-
kar gör även praktiksamordnare. Parterna får möjlighet ställa frågor och ofta sker en 
rundvisning där arbetsgivaren går igenom arbetsuppgifterna. Om det första mötet är 
lyckat och leder till praktik/arbete genomförs ett uppföljningsmöte.  

Under uppföljningsmötet medverkar även Arbetsförmedlingen som bland annat går 
igenom regler kring anställningsformen och förutsättningar för ekonomiskt stöd samt 
frågor kring försäkringar och reseersättning.

Språket inget hinder
I matchningen har vi utgått från att språket inte är ett hinder för arbete. Tolk finns att 
tillgå vid genomgång av arbetsuppgifterna, men även vid fortsatta stödinsatser. Språk- 
inlärningen sker successivt, parallellt med arbetet och med stöd från arbetsgivaren. 
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Framgångsfaktorer:

• fysiska möten där parterna får lära känna varandra
• flerspråkig praktiksamordnare som kan tolka vid behov
• etablerat samarbete med myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

1. Kompetenshöjande insatser

Arbetstagare i behov av extra stödinsatser erbjuds kompetensutveckling parallellt 
med praktik/anställning, exempelvis utbildning i röjsåg eller svenska kombinerat med 
branschkunskap. Arbetsgivare med behov av kompetenshöjning i rollen som arbetsgi-
vare erbjuds stöd och utbildning. 
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Framgångsfaktorer: 

• kompetenshöjande insatser efter arbetsgivarens och arbetstagarens behov
• utbildningsinsatser som kombineras med praktik/arbete skapar motivation
• folkbildningspedagogikens fokus på individens behov ger hög delaktighet och god inlärning.

1. Stöd och uppföljning

Praktiksamordnaren stöttar arbetsgivare och arbetstagare inför och under anställning. 
Insatserna anpassas efter individuella behov och sker via telefon, sms och personliga 
samtal. Det kan exempelvis handla om att möta upp på arbetsplatsen för samtal med 
arbetsgivare/arbetstagare, samtal med myndigheter, översättning och insatser för 
kompetensutveckling.  
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Framgångsfaktorer: 

• flexibelt stöd anpassat efter individuella behov
• flerspråkig praktiksamordnare
• praktiksamordnaren ansvarar för att boka tid för personliga besök hos arbetsgivaren och

är arbetsgivarens ingång vid eventuella frågor.




