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Sammanfattning  
Strategisk kompetensförsörjning inom lantbruk, skogsbruk och trädgårdsföretag är 
grundläggande för ökad produktion och förbättrad försörjning av livsmedel i Sörmland. 
Under pandemin har företagen inom de gröna näringarna påverkats starkt med utmaningar 
med brist på insatsvaror, reservdelar samt störningar inom förädlingsindustrin. För att 
minska samhällets sårbarhet vad gäller livsmedelsförsörjningen behöver lönsamheten och 
konkurrenskraften öka hos de sörmländska lantbruksföretagen. En förutsättning bland andra 
är en väl fungerande kompetensförsörjning, vilket bland annat förutsätter att 
lantbruksföretagen kan ta emot praktikanter och lärlingar samt erbjuda anställningar till 
ungdomar och andra grupper inom arbetskraftsreserven. 
 
Agro Sörmland beskriver i denna förstudie behovsområden, relevanta utbildningar och 
företagens förmåga att attrahera medarbetare. På samtliga områden finns potential till 
förbättringar. 11 förslag till insatser och aktiviteter med särskilt fokus på företagens 
möjligheter att ta emot praktikanter och lärlingar och med syfte att förbättra 
kompetensförsörjning för företag inom lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring presenteras 
avslutningsvis.   
 
Utöver rapport från förstudien anordnas en avslutande konferens där orsakerna till 
lantbruksföretagens svårigheter att skapa praktik, lärlingsplatser och anställningar diskuteras 
och där lösningar och former för ökad samverkan med befintliga utbildningsanordnare 
föreslås. 

Bakgrund och avgränsning 
På uppdrag av Region Sörmland har Agro Sörmland genomfört denna förstudie av hinder och 
möjligheter till förbättrad kompetensförsörjning inom lantbrukssektorn. Utöver rapport från 
förstudien anordnas en avslutande konferens där orsakerna till lantbruksföretagens 
svårigheter att skapa praktik, lärlingsplatser och anställningar diskuteras och där lösningar 
och former för exempelvis ökad samverkan med befintliga utbildningsanordnare föreslås. 
 
Kompetensförsörjningsbehovet inom gröna näringar har varit en påvisad begränsning för 
utvecklingen av branschen sedan en tid tillbaka. Behovet förekommer på flera olika nivåer 
och kompetenser och inom denna förstudie belyses främst praktik och lärlingsplatser, 
introduktion till praktiska arbetet vid lantbruk, skogsbruk och trädgårdsföretag. Inom Agro 
Sörmland har vi i dialog med företagare i länet fått till oss svårigheter med att ta emot 
praktikanter utifrån hur företagen har utvecklats över tid. Branschen som helhet har sedan 
ett antal år betydande utmaningar med bristande lönsamhet vilket är genomgripande för 
investeringar och inte minst i utökning av personalstyrkan trots hög arbetsbelastning. 
Utvecklingen har gått snabbt och idag präglas branschen av allt färre och större företag, allt 
mindre antal personer som arbetar vid respektive företag, mycket stor andel av företagen är 
enmansföretagare och ett ökande antal företagare driver lantbruket på deltid. Även om 
intresset finns hos företagarna gör bristen på egen tid och företagets lönsamhet blir 
resultatet att det blir färre företagare som tar emot praktikanter. 
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För övriga samhället utanför de gröna näringarna är kännedomen om denna del av 
näringslivet relativt eller mycket liten. För att föreslå åtgärder som kan underlätta för 
företagare att hitta personal, att kunna ta emot praktikanter för att på lång sikt bidra till 
förstärkt kompetensförsörjning för företag inom de gröna näringarna är det viktigt att utgå 
från den förhållandevis diffusa kännedomen om arbete vid lantbruks-, skogsbruks- och 
trädgårdsföretag hos ungdomar och yrkesväxlare.  
 
Inom de gröna näringarna har varit brist på kompetens uppmärksammats tidigare utan att 
hitta lösningarna som vänt den nedåtgående trenden. De gröna näringarna består av ett 
stort antal företag, det innebär att kompetensbristen är mångas problem men kanske inte 
varit någons direkta uppgift. Ingen har haft det tydliga uppdraget eller initierat det 
samarbetet som genomgripande leder till förändring. Många goda initiativ och insatser har 
genomförts men kanske saknas det samordnande ansvaret. I sammanhanget blir det 
regionala perspektivet viktigt och kan ha en central funktion för samordning, samarbeten, 
enskilda samordnade insatser och direkt återkoppling till medverkan för att om möjligt skapa 
ännu starkare drivkraft för förändringar till förbättrad kompetensförsörjning. 
 
Region Sörmland beskrivning av uppdraget: Som en följd av pandemin har det uppstått 
störningar inom de gröna näringarna. Det har varit utmaningar med bemanning inom 
näringen, brist på insatsvaror och reservdelar samt störningar inom förädlingsindustrin som 
påverkat lantbruket. Dessa erfarenheter bör nu leda till åtgärder för att minska samhällets 
sårbarhet vad gäller livsmedelsförsörjningen och för att öka lönsamheten och 
konkurrenskraften hos de sörmländska lantbruksföretagen. En annan förutsättning för 
framtida konkurrenskraft är en väl fungerande kompetensförsörjning, vilket förutsätter att 
lantbruksföretagen kan ta emot praktikanter och lärlingar samt erbjuda anställningar till 
ungdomar och andra grupper inom arbetskraftsreserven. Där ser vi idag stora svårigheter 
och det finns många frågeställningar som behöver utredas. För att möta dessa utmaningar 
kommer Agro Sörmland att genomföra följande insatser och aktiviteter. Insatserna riktas till 
företag inom gröna näringar samt de stödjande aktörer som berörs. 
 
Uppdraget, pandemins effekt och påverkan, samhällsviktig verksamhet och behovet av 
kompetensförsörjning inom de gröna näringarna i Sörmland ser vi inom Agro Sörmland som 
ett komplement till kartläggningen inför kommande branschforum för de gröna näringarna i 
Sörmland. Sedan hösten 2021 har kostnadsökningar på insatsvaror till produktionen ökat 
markant. Det nu pågående avskyvärda kriget i Ukraina påverkar företagande generellt och 
lantbruk, skogsbruk och trädgårdsföretag är inget undantag. Det kommer sannolikt att 
innebära behov av nya arbetssätt och ändrade produktionssystem, det kommer att sätta 
företagare och utbildningsanordnare på prov och ge förutsättningar för förändringar. 
Samtidigt visar kriser som denna lantbrukets sårbarhet och påminner om att en väl 
fungerande kompetensförsörjning är en grundläggande del av en samhällsberedskap. 
 
I dialog med region Sörmland har vi i Agro Sörmland sett ett behov av att i en förstudie som 
denna beskriva orsaker till och föreslå lösningar för ökad kompetensförsörjning med särskilt 
fokus på praktik på företag/gårdar, praktik inom utbildning, utbildningsformer och 
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samverkan i nya eller nygamla former. Den mångfald av orsaker bakom problematiken vi vill 
bidra till att lösa har inneburit att vi här föreslår åtgärder som täcker in mer än bara praktik 
på gårdar. Avslutningsvis beskrivs 11 förslag på till förbättrad kompetensförsörjning där även 
tänkbara utförare och/eller ansvariga för insatserna presenteras. 
 
Förstudien avgränsas till att gälla lantbruk, skogsbruk och trädgård och inte sektorn med 
livsmedelsförädling. I Stockholms län är omfattningen av arbetstillfällen inom 
livsmedelsförädling stort och en rapport från Stockholms länsstyrelse presenterades våren 
2022. Slutsatserna i den rapporten ger en värdefull bild av livsmedelsförädlingens 
utmaningar avseende arbetstillfällen och kan mycket väl komplettera denna rapport. En bild 
som kan ha likheter med situationen för livsmedelsförädlande företag i Sörmland. 
 

Uppdragets genomförande 
I tidigare kartläggning avseende förutsättningar och behov för branschforum inom gröna 
näringar (januari 2022) beskrevs kompetensbehovet hos företag inom lantbruk, skogsbruk 
och trädgårdsföretag generellt och förslag till kommande branschforum för att identifiera 
effektiva åtgärder. Denna förstudie har särskilt fokus på praktikens centrala roll i 
kompetensutveckling, såväl inom utbildning som i form av lärlingsplatser vid företag. 
 
Genomförande av förstudien har omfattat samarbeten i befintliga projekt och 
samverkansgrupper, djupintervjuer av ett 10-tal företagare och utbildningssamordnare, 
workshop med Agro Sörmlands utvecklingsråd samt en omvärldsbeskrivning.  
 

Kompetensförsörjningens roll betonas i nationell livsmedelsstrategi 
Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi som beslutades med parlamentariskt stöd i 
riksdagen. Med sikte på 2030 är det övergripande målet för livsmedelsstrategin ”en 
konkurrenskraft livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som 
relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till 
hållbar utveckling i hela landet.” I visionen är det ”enkelt att rekrytera arbetskraft med rätt 
kompetens till livsmedelskedjans olika sektorer och kompetensbehovet tillfredsställs.”  
 

Kompetensförsörjningens roll betonas i Södermanlands 
livsmedelsstrategi 
Den regionala livsmedelsstrategin för Sörmland anger att till år 2030 skall 
livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ha ökat betydligt i volym. Betydelsen av såväl 
hållbarhet i livsmedelsproduktionen som företagens möjlighet att växa och bli mer 
lönsamma lyfts fram. Bland fem prioriterade mål lyfts kunskap och teknik för ökad 
konkurrenskraft fram och företagens tillgång till arbetskraft. Målsättning är att öka 
kompetensförsörjningen och främja kunskapsutvecklingen genom att stärka branschens 
attraktionskraft. 
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SCB Trender och Prognoser 2020. Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte 
på år 2035.  
Antalet jordbruksföretag i Sverige uppgick i juni år 2020 till 58 791. Jämfört med 2016 då den 
senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes och antalet uppgick till 
62 937, är det en minskning om knappt 7 %. Sedan 1990 har antalet jordbruksföretag 
minskat med 39 %. Företag med mindre än två hektar åkermark och företag med mer än 100 
hektar åkermark ökade i antal medan antalet företag i övriga storleksklasser minskade 
mellan 2016 och 2020. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare 2020 uppgick till 18 %, 
en procentenhet mer än 2016.  
 
Var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma var 65 år eller äldre år 2020, vilket var 
en ökning jämfört med år 2016. Drygt en fjärdedel av jordbruksföretagarna var under 50 år. 
Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män var relativt liten. Andelen yngre 
företagare något högre bland kvinnorna än bland männen. Sedan 2016 har andelen 
jordbrukare under 35 år ökat från 5 till 6 %. 
 
Av det 1 690 lantbruksföretagarna i Sörmland var 337 kvinnor 2020. 324 (19 procent) av dem 
var under 50 år. Av de 324 var 72 kvinnor (22 procent). 
  
Statistiska Centralbyrån, SCB, sammanställer rapporter med avsikt att lyfta fram de 
obalanser mellan tillgång och efterfrågan på utbildade som kan komma att uppstå om 
utvecklingen fortsätter på samma sätt som i dag, ”Trender och Prognoser 2020. Befolkning, 
utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035”. För 66 utbildningsgrupper ges en utförlig 
redovisning av arbetsmarknadsläget i dag och utsikterna fram till år 2035.  
 

Naturbruksutbildning  
Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram inom gymnasieskolan med fyra inriktningar; 
djur, lantbruk, skog och trädgård. Omkring 76 000 personer med en naturbruksutbildning 
förvärvsarbetade under 2018. Omkring 25 procent arbetar inom jord- och skogsbruk. En 
relativt hög andel arbetar inom byggverksamhet. I övrigt är spridningen stor på 
arbetsmarknaden. Omkring 60 procent av dem i arbetskraften är män, en andel som väntas 
minska på sikt. Två tredjedelar av arbetsgivarna i Arbetskraftsbarometern 2020 uppger att 
det råder brist på nyutexaminerade med gymnasial naturbruksutbildning.  
 
Uppgifter från 2019 visar att i Sörmland av de som gått naturbruksutbildning är 83 procent i 
arbete men endast 34 procent i ett arbete som är matchat med naturbruksutbildningen. 690 
personer med naturbruksutbildning arbetar inom ett ej matchat yrke, där yrkesutbildningen 
inte stämmer överens med yrket. 252 av dessa arbetar inom omsorgsyrken varav 67 som 
undersköterskor och 59 som barnskötare/elevassistenter. 121 personer arbetar inom 
byggverksamhet, montering och tillverkning. (Regiondatabas Sörmland (SCB) egen 
bearbetning). 
 
Om intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på 
nuvarande nivå beräknas i genomsnitt cirka 3 000 examineras varje år i Sverige. Utöver detta 
beräknas ett tillskott på cirka 200 från arbetsmarknadsutbildningen och Komvux.  
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Samtidigt som pensionsavgångarna väntas bli förhållandevis måttliga är det relativt många 
som lämnar utbildningsgruppen på grund av vidareutbildning. Vidareutbildning sker inom 
hela utbildningssektorn men främst inom hälso- och sjukvård samt lant- och skogsbruk. 
Totalt beräknas tillgången öka med närmare 10 procent under prognosperioden.  
 
Efterfrågan på naturbruksutbildade väntas samtidigt öka med närmare 25 procent fram till 
2035. Ökningen beror främst på utbildningsväxlingen, det vill säga att fler av dem som år 
2035 kommer att arbeta med djurhållning, växtodling, trädgård eller skogsvård förväntas ha 
en naturbruksutbildning jämfört med idag. 
 
Slutsatsen för naturbruksutbildningen blir att eftersom tillgången inte beräknas öka lika 
mycket som efterfrågan finns det risk för fortsatt brist på sikt.  
 

Industriteknisk utbildning 
Vid sidan av de gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet som direkt riktar sig till 
de gröna näringarna kan behoven av arbetskraft behöva tillgodoses från andra utbildningar. 
Med tanke på den tekniska utvecklingen, digitalisering och den höga mekaniseringsgraden 
av lantbruk och skogsbruk kan det vara intressant att se hur industriteknisk utbildning står 
sig avseende trender och prognoser för med sikte på 2035. Kan de gröna näringarna 
möjligen hämta personal från överskott från dessa utbildningar? 
  
Antalet förvärvsarbetande med en industriteknisk utbildning på gymnasial nivå var närmare 
187 000 år 2018 (ungefär dubbelt så många som inom naturbruksutbildning). De 
industritekniskt utbildade är en stor grupp på arbetsmarknaden. Idag är det dock det 
industritekniska programmet ett av de minsta yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. 
Omkring 40 procent arbetar inom tillverkningsindustrin och cirka 15 procent inom bygg- och 
fastighetsverksamheten. I övrigt är spridningen stor på arbetsmarknaden. Nio av tio är män, 
en andel som väntas vara relativt oförändrad på sikt. Tre av fyra arbetsgivare i 
Arbetskraftsbarometern 2020 anger brist på nyutexaminerade med en industriteknisk 
utbildning. 
 
Under prognosperioden beräknas i genomsnitt cirka 1500 personer examineras årligen (ca 
hälften så många som inom naturbruksutbildning) från gymnasieskolan. Utöver detta 
beräknas ett årligt tillskott på drygt 800 personer från arbetsmarknadsutbildningen och 
närmare 500 från Komvux. Omkring hälften av dem i arbetskraften är idag 50 år eller äldre 
och pensionsavgången väntas bli stor under prognosperioden. Examinationen beräknas vara 
långt ifrån tillräcklig för att ersätta dem som lämnar arbetskraften eller vidareutbildar sig. 
Tillgången beräknas därmed minska med cirka 40 procent fram till år 2035.  
 
Efterfrågan bedöms samtidigt vara relativt oförändrad. Efterfrågan väntas öka inom vissa 
branscher. Samtidigt beräknas utbildningsväxlingen innebära en minska efterfrågan inom de 
delar av arbetsmarknaden som inte explicit efterfråga kompetens inom industriteknik. 
 
Slutsatsen för industriteknisk utbildning blir att eftersom tillgången beräknas minska kraftigt 
samtidigt som efterfrågan väntas vara relativt oförändrad finns det risk för tilltagande brist 
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på industritekniskt utbildade. En dubblering av examinationen från Komvux jämfört med 
idag, skulle endast marginellt påverka förhållandet mellan tillgång och efterfrågan.  
 

2035 fortfarande brist i gröna näringen även där högre utbildningar krävs 
I Arbetskraftsbarometern och Trender och prognoser 2020 redovisar SCB motsvarande 
situation för de högre utbildningarna som för naturbruksutbildning respektive 
industriteknisk utbildning ovan. För veterinärer väntas tillgången öka i samma omfattning 
som efterfrågan och därför beräknas dagens bristsituation kvarstå 2035. För agronom och 
hortonom bedöms förändringen av både tillgången och efterfrågan vara förhållandevis liten 
och arbetsmarknadsläget därför relativt oförändrat 2035. Detsamma gäller 
skogsvetenskaplig utbildning, dagens relativt balanserade arbetsmarknadssituation bedöms 
kvarstå 2035. I samtliga dessa inriktningar där högre utbildning krävs bedöms andelen 
kvinnor öka under programperioden. Idag är drygt hälften kvinnor inom agronom- och 
hortonomyrken, tre fjärdedelar är kvinnor inom veterinäryrken och en av fyra är kvinnor 
inom de skogsvetenskapliga yrkena. 
 

Befintliga utbildningar inom de gröna näringarna nationellt och i 
Sörmland 
Naturbruksgymnasiet Öknaskolan 
Öknaskolans naturbruksgymnasium, ca 2 mil utanför Nyköping är en gymnasie- och 
gymnasiesärskola för de som är intresserad av djur, natur eller teknik. Utbildningen 
kombinerar teoretiska ämnen och praktik. Som fördjupning erbjuds att läsa naturvetenskap 
för att få särskild behörighet till högskolestudier. Huvudman för skolan är Region Sörmland. 
 
Uppgifter från 2019 visar att i Sörmland av de som gått naturbruksutbildning är 83 procent i 
arbete men endast 34 procent i ett arbete som är matchat med naturbruksutbildningen. 690 
personer med naturbruksutbildning arbetar inom ett ej matchat yrke, där yrkesutbildningen 
inte stämmer överens med yrket. 252 av dessa arbetar inom omsorgsyrken varav 67 som 
undersköterskor och 59 som barnskötare/elevassistenter. 121 personer arbetar inom 
byggverksamhet, montering och tillverkning. (Regiondatabas Sörmland (SCB) egen 
bearbetning). 
https://www.oknaskolan.se/  
 
Åsa folkhögskola 
Under 2020 arrangerades vid Åsa folkhögskola en kurs med inriktning arbete inom det gröna 
näringslivet (lantbruk, skogsbruk, djurhållning) vid två tillfällen april respektive augusti. 
Omväxlande med teori och praktik gavs en överblick och förståelse för svenskt lantbruk och 
dess samspel med övriga samhället. Den 13 veckor långa kursen riktade sig till 
arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen, de med försörjningsstöd i Flen och 
Katrineholm respektive vem som helst som var intresserad av att gå kursen. Kursen 
arrangerades i samarbete mellan Åsa folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Flens kommun och 
Lantbrukarnas riksförbund Sörmland. Det är osäkert om kursen kommer att ges någon 
ytterligare gång. Huvudman för Åsa folkhögskola är Region Sörmland 
https://www.asa.fhsk.se/  

https://www.oknaskolan.se/
https://www.asa.fhsk.se/
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Campus Nyköping 
Campus Nyköping har under början av 2022 fått beviljat en utbildning av Trädgårdsmästare - 
odling, innovation och företagande. Det är en utbildning på 1,5 år, heltid, distans, 380 YH-
poäng. Utbildningen vill satsa på ett hållbart företagande inom odling med inriktning på 
odling, innovation och företagande. Kursen är planerad i samarbete med Ökna 
naturbruksgymnasium och en del moment i utbildningen kommer förläggas till Ökna.  
https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/kommande-utbildningar/Tradgardsmastare-
odling-innovation-och-foretagande/  
 
Realgymnasiet 
I Eskilstuna och i Nyköping erbjuder Realgymnasiet utbildning med inriktning Hund, Ridning, 
Trav, Sällskapsdjur & Djursjukvård och Naturturism. 
https://www.realgymnasiet.se/skolor/eskilstuna 
https://www.realgymnasiet.se/skolor/nykoping 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuds utbildningar inom ett antal program på grundnivå 
respektive avancerad nivå. Vid lantbruksuniversitetet finns möjlighet att via program 
kombinera sin akademiska utbildning och ta en yrkesexamen inom gröna näringar, som 
exempelvis lantmästare, agronom, jägmästare, skogsmästare, hortonom och veterinär. 
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/  
 
Linnéuniversitetet 
Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av 
akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Vid Linnéuniversitetet går att läsa 
både till Skogskandidat och Skog- och träteknik som är en av få utbildningar i Sverige som 
utbildar i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. 
Utbildningarna ger många valmöjligheter och skiftar mellan allt från arbete inom till exempel 
skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper 
öppnar utbildningen upp för en internationell karriär. 
https://lnu.se/program/skogskandidatprogrammet/  
https://lnu.se/program/skog-och-trateknik-hogskoleingenjor/   
 
Skogstekniska Utbildning  
Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är 
Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige. De arbetar 
flexibelt och har flera anpassade och skräddarsydda utbildningspaket mot den skogliga 
sektorn. Efter önskemål kan de erbjuda utbildningar ambulerande runt om i Sverige samt 
även internationellt. Här finns en bred skogliga utbildning med inriktning på som heter 
Skogsbrukstekniker och leder till kompetens som arbetsledare och 
skogsmaskinsentreprenör.   
http://skogsutbildningar.se/utbildningar/maskin/skogsbrukstekniker/  
 
 
 

https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/kommande-utbildningar/Tradgardsmastare-odling-innovation-och-foretagande/
https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/kommande-utbildningar/Tradgardsmastare-odling-innovation-och-foretagande/
https://www.realgymnasiet.se/skolor/eskilstuna
https://www.realgymnasiet.se/skolor/nykoping
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/
https://lnu.se/program/skogskandidatprogrammet/
https://lnu.se/program/skog-och-trateknik-hogskoleingenjor/
http://skogsutbildningar.se/utbildningar/maskin/skogsbrukstekniker/
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Anpassade yrkesutbildningar 
Runt om i landet finns en rad utbildare som erbjuder anpassade utbildningar till 
arbetsmarknadens behov. Många av utbildningarna sker idag på distans och möjligheten till 
kompetensutveckling och skräddarsydda utbildningar är idag stor tack vare digitalisering och 
distansstudier.  
https://www.studentum.se/utbildning/skogsutbildning  
 
SkogsPortalen 
SkogsPortalen är en digital mötesplats för företag, föreningar och privatpersoner med 
intresse för skogen och dess resurser. Verksamheter av både mindre och större karaktär ska 
kunna exponera sina skogs- och trärelaterade produkter och tjänster för att enkelt och 
effektivt nå ut med sina erbjudanden. Skogsägare och företag ska enkelt hitta den skogsnära 
tjänst eller produkt de behöver. SkogsPortalen underlättar för samtliga som är i behov av 
tjänster – eller som är verksamma – inom skogsnäringen. Exempel på användare kan vara 
verksamheter inom virkeshandel, avverkning, röjning, gallring, plantering, sågverk, 
snickerier, byggnadsvård, vedhantering, service, logistik, transport, utbildning och 
rådgivning. 
https://www.skogsportalen.se/  
 
Regional livsmedelsstrategi 
Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen 
tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Strategin sträcker 
sig över perioden 2019–2030. Under framtagandet har vi samlat perspektiv, tankar och 
åsikter från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat.  
 
Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga: 
- Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft 
- Regler och villkor 
- Förutsättningar för företagande 
- Sörmländsk matidentitet 
- Ökad hållbar produktion 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-
foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html  
 
Regionalt skogsprogram i Sörmland 
I Södermanlands län pågår ett samverkansarbete inom skogen, Regionalt skogsprogram i 
Sörmland. Genom samverkan och dialog kan Sörmlandsregionen bidra till regeringens vision 
om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioekonomi. 2019 beslutades att ett arbete med ett regionalt 
skogsprogram i Södermanland skulle drivas som ett projekt och i ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Sörmland.  
Projektet syftar till att etablera ett regionalt skogsprogram i Sörmland (RsiS). 
Skogsprogrammet ska bli en plattform där konstruktiva dialoger, framåtsyftande samverkan 
och gemensamma projekt kan initieras, stöttas och drivas. Arbetet ska bidra till att nå det 
nationella skogsprogrammets vision:  

https://www.studentum.se/utbildning/skogsutbildning
https://www.skogsportalen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html
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"Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioekonomi." Ett av fyra fokusområden för projektet är, 
”Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” och i det ligger insatser 
avseende kompetensförsörjning och bemanning.  
https://www.regionsormland.se/skogsprogrammet  
 
Naturnära jobb 
Skogsstyrelsen har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag att genomföra 
en satsning på naturnära jobb för nyetablerade i Sverige eller personer som varit 
arbetssökande under en längre tid. Myndigheterna har fått som uppdrag att arbeta för 
enklare vägar till jobb och samarbeta för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de 
gröna näringarna i hela landet. 
 
Målgruppen är arbetssökande kvinnor och män som är nyetablerade i Sverige eller som varit 
arbetssökande en längre tid. I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna, 
främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som 
anställs hos oss, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas 
och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar. 
https://www.skogsstyrelsen.se/naturnarajobb  
 
Jobba grönt 
Projektet och sajten Jobba grönt vill inspirera till jobb och utbildning inom all 
näringsverksamhet med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. ”Det kan vara allt 
från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg. Och vi vill ha fler kompetenta och 
engagerade människor som jobbar tillsammans med oss i det gröna näringslivet.”  
Syftet med Jobba grönt är att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna 
näringslivet, genom studier eller arbete. Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare 
driver projektet gemensamt.  
https://www.jobbagront.se/ 
 
Arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare om utbildning, fortbildning och rekrytering 
Gröna arbetsgivare företräder cirka 4 000 medlemsföretag som sammanlagt har nära 30 000 
anställda. Majoriteten av företagen har färre än tio anställda, men även stora företag är 
medlemmar. Som arbetsgivarorganisation förhandlar organisationen fram kollektivavtal, är 
en partner för medlemsföretag i personal- och arbetsgivarfrågor och biträder 
medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar. ”Bra förutsättningar för företagande på 
landsbygden såsom säsongsanställningar, flexibel arbetstidsförläggning och extrapersonal 
vid arbetstoppar är avgörande för att företagen i det gröna näringslivet ska kunna rekrytera, 
utvecklas och skapa tillväxt i Sverige.”  
 
Gröna arbetsgivare sitter med i Skogsbrukets yrkesnämnd, Naturbrukets yrkesnämnd och 
Djurbranschens yrkesnämnd, som ska främja en positiv utveckling inom yrkesutbildning, 
fortbildning, arbetsmiljö och rekrytering inom skogsbruk, lantbruk, trädgård och djurvård. 
Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) 
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/syn/ 

https://www.regionsormland.se/skogsprogrammet
https://www.skogsstyrelsen.se/naturnarajobb
https://www.jobbagront.se/
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/syn/
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Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) 
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/nyn/ 
 
Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) 
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/dyn/ 
 
 

Resultat från intervjuer 
 
Vi har intervjuat ett 10-tal personer inom lantbruk, skog, utbildning och övriga verksamheter 
i lantbrukets och skogsbrukets närhet. En workshop med inriktning på kompetensförsörjning 
har genomförts med Agro Sörmlands utvecklingsråd. Under intervjuerna ställdes dels frågor 
om erfarenheter med att ta emot praktikanter, lärlingar, att rekrytera, att utbilda och 
attrahera elever, hur man arbetar med förberedelser, introduktion, hur man involverar 
praktikanter och nyanställda i företagets verksamhet, dels hur praktikperioder följs upp. 
Frågor av annan karaktär i anslutning till den verksamhet den intervjuade är verksam inom, 
har kommit upp under intervjuerna. Den samlade bilden som är resultatet från intervjuerna 
presenteras i följande avsnitt. 
 

Lönsamheten i sektorn begränsande 
Lönsamhetens betydelse nämns av flera företagare. ”Hade varit roligt om vi hade kunnat 
tjäna mer pengar och erbjuda fler personer arbete och utveckla verksamheten.” Många 
företag är pressade av låg lönsamhet och uteblivna investeringar. Bland annat investeringar i 
personal och ökat antal arbetstillfällen. Lagstiftning, regelverk, skattesystem och 
kapitalförsörjning nämns sällan eller aldrig i intervjuerna som någon avgörande faktor. Det 
är även så att synen på arbetskraft som enbart en kostnad hos många företagare begränsar 
möjligheten att arbeta på nya sätt och expandera, att se ökad personalstyrka som en 
tillgång, en möjlighet. Flera företag har behov av arbetskraft del av året, under de mest 
intensiva säsongerna och kan inte erbjuda året runt anställning vilket kan begränsa intresset 
hos arbetssökande. 
 

Vikten av att se på lång sikt för att råda bot på bristen på kompetens 
Insatserna på kort (exempelvis fler företagare erbjuder APL) och på lång sikt (exempelvis att 
fler av de som gått naturbruksgymnasiet inom lantbruk fortsätter arbeta och göra karriär 
inom branschen) inom de gröna näringarna behöver hänga ihop och leda framåt. Samarbete 
behövs såväl på nationell, regional som på lokal nivå. De genomförda intervjuerna ger 
besked på att intresset finns hos företagare men att formerna för ett framtida samarbete 
saknas. Kommande branschforum i Sörmland kan vara ett avgörande steg i rätt riktning.  
 

Uppgradera praktikens roll som del av det livslånga lärandet 
Praktikens andel av utbildning har minskat under en lång period av år. Det är tydligt i de 
genomförda intervjuerna hur effekten märks i det praktiska lantbruket. De som söker jobb är 
färre, de som svarar på annons saknar ofta praktiken eller har ytterst begränsade 
erfarenheter från liknande verksamhet.  

https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/nyn/
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/dyn/
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Vid högre utbildningar är praktikens del i flera fall helt borttagen. Det har direkta effekter på 
att de färdigutbildade med högskoleexamen söker sig till försäljning, administrativa arbeten i 
betydligt större omfattning än mot praktik som rådgivning och chefspositioner inom 
lantbruksföretag. Flera av de intervjuade efterlyser en höjd status för ”handens intelligens”, 
praktikens roll och att den inte kan ersättas av teori. ”Nedvärdera inte kunskapen hos 
personer som hellre arbetar praktiskt än teoretiskt.” ”Alla skall ha en gymnasieexamen – 
varför då?” 
 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, en del av gymnasieutbildningen 
Ökna Naturbruksgymnasium har numera flera kurser fulla med elever efter några år då 
intresset var lägre. Flera av de intervjuade företagarna har eller har haft elever därifrån på 
APL. Man beskriver hur stora skillnader det är mellan olika elever, olika individer och hur 
man som företagare tycker det i de flesta fall är stimulerande och kul att vara med och 
handleda. Det är några som påtalar att tiden man skulle behöva ägna eleverna blir allt 
längre, vilket delvis beror på låga förkunskaper. Det nämns även att förberedelserna inför 
APL inte är omfattande. Ibland bara ett namn och första dagen på APL är första gången man 
ses, eleven och företagaren. Med modern teknik finns stora möjligheter att öka 
informationen om elev respektive företagare, om det är svårt att träffas på plats. Givetvis 
finns det inget som överträffar det personliga mötet men om det inte går att genomföra 
förrän första dagen på APL kan det ordnas via videoinspelning eller digitalt möte.  
 

Ökna Naturbruksgymnasium hittar värdar för APL 
Vid Ökna Naturbruksgymnasium anger man att det går bra att hitta företag för eleverna att 
göra sin APL. Det är inte alltid lätt, blev något svårare när pandemin slog till, då fick man 
några återbud för företagare men det löser sig varje år. APL är 15 veckor för 
gymnasieeleverna. Generellt sett blir det färre värdar att välja mellan men det anges som en 
spegling av att det blir färre lantbrukare och större företag. APL-värdarna bjuds in till Ökna 
för att återkoppla, planera och förbättra APL i samarbete värdar och skola. Samtidigt lyfts i 
intervjuer värdet av att öka antalet, kanske skapa en större pool av APL-värdar. Man ser från 
Ökna hur många som är APL värdar har ett intresse för framtida rekrytering. Man kan dock 
konstatera att de som utexamineras från lantbruksutbildningarna på Ökna inte på alls räcker 
till för det behov av kompetens som finns inom näringen. Därtill visar statistik från Region 
Sörmland att endast 32 procent av de som utexaminerats längre fram arbetar inom 
näringen. 
 

Fysiska kapaciteten för arbetet 
Redan som gymnasieelev ställer APL-perioden krav på fysiska förmågan, den kapacitet som 
krävs för att arbeta fysiskt hela arbetsdagar och veckor. Det anges från Ökna 
naturbruksgymnasiet som ny utmaning för skolan att bättre förbereda eleverna så att de 
uppnår den fysiska kapacitet som krävs. Skolan rustar nu med arbetsterapeuter och 
förstärker med fysisk träning på schemat för att eleverna skall orka arbete på gård. Dessa 
nya erfarenheter delar Ökna Naturbruksgymnasier med flera andra naturbruksgymnasier.  
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Naturbruksgymnasierna profiler som lärosäten 
Det framtonar i några intervjuer att naturbruksgymnasierna arbetar på olika sätt, bland 
annat med förberedelser inför APL men även i andra delar av utbildningen. Till del kan det 
för företagare spela en roll när man söker personal genom att kontakta de elever som går ut 
lantbruksinriktade gymnasielinjerna. Vissa kortkurser som ges under utbildningen har 
exempelvis nämnts som särskilt intressanta för företagare, en efterfrågad kompetens som 
eleven fått med från utbildningen. Hur naturbruksgymnasiernas olika inriktningar spelar in 
när ungdomar väljer vilket naturbruksgymnasium man söker till har inte ingått i denna 
förstudie man kan vara intressant att följa upp. 
 

Otydlighet och varierande förväntningar 
Otydlighet kring vad som förväntas som praktikvärd eller som praktikant ökar osäkerheten 
och försvårar för samtliga inblandade. När man tydligt beskriver ”detta förväntas av dig som 
praktikvärd” respektive ”detta förväntas av dig som praktikant” ökar tydligheten, frågor blir 
lättare att ställa och missförstånd undvikas i högre grad än om man som företagare 
respektive praktikant funderar på var sitt håll. Även här kan som ovan digitala sätt att 
kommunicera underlätta och öka tydligheten. Att ”träffas” och berätta om förväntningar 
från respektive person kan minska såväl osäkerhet som otydlighet. 
 

Attrahera flera och konsten att nå ut 
Uppfattningen och erfarenheter av hur kompetensbristen begränsar utvecklingen i de gröna 
näringarna är utbredd. Den förs fram i samtliga intervjuer. Flertalet av de intervjuade lyfter 
sin egen roll, hur man kan förändra, öka attraktiviteten, förbättra arbetsgivarrollen men 
även hur svårt det är att rekrytera personal, få personal att stanna längre tid samt att kunna 
konkurrera med lönenivåer. Andra sektorer som bygg, anläggning och transport har 
generellt sett bättre möjligheter att konkurrera med högre löner och reglerad arbetstid på 
ett sätt som är svårare i lantbruket. Även inställning och attityd till det egna företagandet 
anges som ibland begränsande. Viljan att lösa utmaningar inom företaget på egen hand kan 
göra att man ser en praktikant eller en medarbetare som en belastning och inte en tillgång. 
Vi har alla fördomar och saker vi behöver jobba med var och en. Som företagare behöver 
man också jobba med sina attityder och viljan att vara en bra arbetsgivare anges som en 
viktig del för att öka attraktiviteten inom de gröna näringarna. Hur når man på nytt sätt från 
näringen ut med de positiva delarna av att arbeta inom dessa företag? Samarbeten inom 
branschen och kartläggning för att identifiera effektiva sätt efterlyses. Kanske satsa mer på 
att nå ungdomar i grundskoleålder men även att erbjuda studiebesök och information till 
yrkesvägledare som Studie och yrkesvägledare, SYVare. 
 

Den negativa erfarenhetens genomslagskraft 
Den dominerande andelen lantbruksföretagare är enmansföretagare. Att som ensam på 
företaget erbjuda praktikplats kan ses som en möjlighet att få arbetskraft till företaget till en 
låg kostnad. Det framkommer dock inte i intervjuerna att man som företagare ser det så. Det 
som framkommer är att en enskild erfarenhet av misslyckad matchning/anställning eller 
praktikant av något slag har starkt präglat intresset och viljan för att göra ett ”nytt försök”. 
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På motsvarande sätt blir elevens/praktikantens dåliga erfarenhet av exempelvis bristfällig 
introduktion, handledning, farliga situationer eller attityd från företagaren kanske det som 
orsakar att man väljer bort branschen. 
 

Avsaknad av praktisk erfarenhet ställer krav på APL-värd 
Mer tid och mer omsorgsfull förberedelse och handledning. Svårt att få det att fungera 
praktiskt när APL-perioden sammanfaller med den mest intensiva arbetsperioden.  
 

Platsbanken och andra vägar att söka personal 
Arbetsförmedlingens tjänst platsbanken utnyttjas av lantbruksföretagare för att söka 
personal. Handläggarna vid Arbetsförmedlingen har efter myndighetens senaste besparingar 
och omorganisation inte längre den möjlighet som tidigare att ha direkt kontakt med 
företagare som vill söka personal. Nu hänvisas företagare helt och hållet till myndighetens 
digitala verktyg vid platsannonsering. Lantbrukarna använder sig även av andra kanaler som 
social media, ”Gröna jobb”, och inte minst sina personliga kontakter med andra företagare 
när man söker personal. Det framkom i några intervjuer att Arbetsförmedlingen status hos 
lantbruksföretagare är låg, att man upplever att kunskapen hos tjänstemännen många 
gånger brister avseende vad det innebär att arbeta på en gård, entreprenadföretag eller 
annat företag inom de gröna näringarna.  
 

”F-skattare” ofta lösningen på kort sikt 
När personal saknas eller en begränsad intensivare period kräver mer arbetstimmar på 
företaget är det vanligt att så kallade ”F-skattare” anlitas. Dessa egna företagare, F-skattare, 
utgör en resurs och täcker upp vid arbetsintensiva perioder. Säsongsproduktion är ett 
incitament till att F-skattare anlitas i hög utsträckning. De arbetar på olika företag och i 
varierande omfattning. De kan även samarbeta inbördes och kunna åta sig större uppdrag i 
samarbeten som exempelvis Maskinringar Sörmland, Farmartjänst och liknande. De 
företagare som inte vill ha den tillfälliga lösningen på kort sikt och hellre vill arbeta med 
kompetensförsörjningen på längre sikt och bygga upp kompetensen väljer bort lösningen 
med F-skattare för att undvika den korta planeringshorisonten och planera på längre sikt. 
Det är en komplex uppgift att samlat nå F-skattarna för att exempelvis diskutera deras behov 
och utmaningar inom ramen för de gröna näringarnas kompetensförsörjning.  
 

Praktikanternas bakgrund saknar betydelse 
Det är intresse och egen drivkraft som avgör. Ungdomar som vill lära sig är tacksamma på 
APL och lär sig ofta snabbt. Det är många år sedan nu men kommenteras ändå vid 
intervjuerna, hur ungdomar uppvuxna på gårdar och därför med en del egen erfarenhet vid 
sidan av utbildning, var snabbt bekanta med arbetsuppgifter och lättare än någon helt ny att 
sätta in i arbetet. Det är numera ytterst ovanligt att ungdomar på APL är uppvuxna på gårdar 
eller har motsvarande egen erfarenhet från lantbruk. 
 

Erbjudandet till ungdomar och andra grupper inom arbetskraftsreserven 
De som står långt borta från ordinarie arbetsmarknaden är inte i första hand de som söker 
sig till arbete vid lantbruk eller de gröna näringarna. För de intresserade finns plats och vilja 
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att tas emot av företagare förutsatt att intresse och drivkraft finns. För de personer som är 
helt obekanta med näringen kan det göra stor skillnad att ha tillgång till mer intensiv 
handledning och en insatt person för att kunna ställa de frågor man inte är bekväm med att 
fråga arbetsgivaren i ett inledande skede. Motsvarande kan gälla för företagaren, att ha 
möjlighet till handledning för att kunna sikta på en långsiktigt fungerande rekrytering. De 
lantbruksföretagare som är enmansföretagare bör som grupp inte ses som de mest lämpade 
för praktikperioder för personer inom arbetskraftsreserven på grund av den bristande tid 
utöver ordinarie arbetsuppgifter, för handledning, som ofta är ett faktum för 
enmansföretagare. 
 

Företagaren och entreprenören vill driva en utveckling 
Företagare som är intresserade av att handleda personer in i näringen, in på yrkesbana inom 
de gröna näringarna har en ofta en plan där detta ingår. Det är en avgörande del för 
företagets utveckling att hitta eller än hellre delta i att handleda människor i sin utveckling 
för att utvecklas och tillskansa sig säkerhet i det nya yrket. Det nämns att dessa egenskaper 
kan liknas vid en entreprenörs. Det är inte åldersrelaterat, det kan vara såväl yngre som 
äldre företagare. Det som är utmärkande är deras drivkraft att vilja se andra personer växa.  
 

Bristen på kompetens begränsar investering och utökning 
Inom verksamheten i ”Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna 
samhällsutmaningar” som Agro Sörmland drev fram till 2021 framkom tydligt hur avgörande 
tillgången eller brist på arbetskraft helt styr produktionen. Liknande begränsningar för 
etablering finns det bland nystartade äppelodlare i Sörmland där oron för att brist på 
kompetens inom fruktodling är påtaglig. Det gäller såväl för att inte hitta personal till arbete 
i odlingen som för att kompetens att ge råd för odlingsrelaterade frågor och problemlösning 
inte skall gå att hitta och att man därför avvaktar eller begränsar sin satsning. 
 

Kortare specialinriktade kurser som komplement till längre utbildning 
Lantbrukare efterfrågar kortare kurser för att tillgodose speciell kompetens, som behörig att 
hantera växtskyddsmedel, särskilda maskiner som grävmaskin och skogsmaskiner, etc. Detta 
som komplement till längre utbildningar och för att råda bot på efterfrågan på särskild 
kompetens.  
 
De nya kurserna i länet nämns som positiva som kortare kurser på Åsa folkhögskola, det 
individuella valet i gymnasieutbildningen på Ökna att lära sig köra grävmaskin, ny utbildning 
för trädgårdsföretagare vid Campus Nyköping, etc. Företagare hör av sig till Öknaskolan med 
frågan ”när kan jag anställa de som gått det individuella valet att köra grävmaskin?” 
 
Vid kursen som gavs vid Åsa folkhögskola under hösten 2021 gjordes en särskild insats med 
förstärkt handledning och introduktion inför praktikperioden. Såväl elever som företagare 
fick separat kontakt med coach/handledare med mycket gott resultat. Det blev tydligt vilken 
nytta en resursperson kan göra för att räta ut frågetecken, undanröja osäkerheter och bara 
ge den mellanmänskliga kontakten mellan elev och praktikvärd en hjälp på traven.  
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Bostad för praktikant  
Vid Naturbruksgymnasiets APL behöver eleven ofta kunna ordna bostad på eget sätt. Vid 
placering nära Ökna finns möjlighet att bo på skolans internat men flertalet APL företag finns 
på platser runt om i Sörmland. Det är inte alla företag som kan erbjuda praktikanten bostad 
utan det krävs en separat bostad för att erbjuda praktikplats. Ofta löser sig APL från Ökna på 
så sätt att man söker en APL på ett lantbruk i närheten av elevens bostad för att kunna 
möjliggöra pendling. Det varierar mycket men det framkom i några intervjuer att företagare 
inte var villig att ha praktikanter boende hemma hos sig och att alternativa bostäder inte 
fanns på gården. 
 

Bristen på personal med högre utbildning enorm 
Bristen på personal med högre utbildning som exempelvis driftsledare på större gårdar och 
rådgivare för de gröna näringarna generellt. I denna förstudie med fokus på praktikplatser 
och introduktion till branschen via utbildning blir svårigheten att rekrytera lärare till 
naturbruksgymnasier kanske den mest allvarliga. ”Behöriga lärare hittar vi inte alls”. 
 

De gröna näringarna i Sörmland, fakta och statistik 
I en sammanställning från Bisnode över lantbruksföretagen i Sörmland redovisas att 233 
företag har anställda och 2 058 inte har några anställda alls. Av de 233 företag med anställd 
personal har endast 35 företag mer än 5 anställda. Lantbruket karakteriseras av många små 
arbetsställen och en stor andel egenföretagare med enskilda firmor. Såväl i Sörmland som i 
andra delar av landet. Exempelvis i Västra Götaland var 66 procent av de förvärvsarbetande i 
lantbruket egenföretagare, i Östergötland 55 procent och i Skåne 46 procent år 2017.  
 
Sörmland lantbruk 

Företag, antal anställda Antal företag 

5-9 35 

1-4 198 

0 anställda 2058  

Summa 2 291  

Källa: Bisnode 
 
Av företag aktiva in skogen i Sörmland redovisas att 99 företag har anställda och 1 522 inte 
har några anställda. Av de 99 företag med anställd personal har 22 företag mer än 5 
anställda. Dock är bedömningen av hur stor dessa företags bäring är på skogen komplex och 
gränsdragning mellan företag som både arbetar med skog och lantbruk är svår. 
 
Sörmland skogsbruk 

Företag, antal anställda Antal företag 

5-9 22 

1-4 77 
0 anställda 1 522 

Summa 1 621 

Källa: Bisnode 
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Värt att notera är den totala dominans av företag som inte har några anställda. I ljuset av 
vad det innebär för en enskild företagare att ta emot praktikant av något slag är det 
nödvändigt att tid finns för att handleda på ett relevant sätt. Tid kan vara det som är störst 
bristvara för många företagare, inte minst för de som är den enda arbetskraften på 
företaget. Å andra sidan kan man också beskriva den stora potential som finns för såväl 
praktikanter som för personal, säsongs- eller helårsanställda, om fler enmansföretagare 
skulle anställa en person. 
 

Sörmländsk näringslivsstrategi 
Det pågår ett arbete inom Region Sörmland med att ta fram en sörmländsk 
näringslivsstrategi. Ett av strategins fokusområden är ”utbildning och kompetens”. Ett syfte 
med strategin är att stärka och komplettera det gemensamma arbetet för en positiv och 
hållbar näringslivsutveckling i hela Sörmland. Det är ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma 
kompetensbristen och förstärka utbildning och kompetens inom de gröna näringarna. 
Ledorden i regionens arbete med att ta fram strategin är samverkan, samskapande och 
dialog. Vi ser denna rapport som ett inspel i det strategiska arbetet. (Förslaget till en 
sörmländsk näringslivsstrategi är planerat att skickas på remiss 4 maj.) 
 
Vid workshop med temat utbildning och kompetens listades några delar som kan komma ha 
direkt till användning för att undanröja hinder för kompetensförsörjningen inom de gröna 
näringarna. Tre tema lyftes under workshop: hela kompetensen, anpassning, respektive 
matchning.  

• Hela kompetensen; bli bättre på att rekrytera hela kompetensen, bejaka olikheter. 

• Anpassning; strategiskt viktig. Inkluderar entreprenörskap och ungt företagande. 
Stötta näringslivet, lyft fram sina respektive kompetensbehov. Samordning över 
administrativa gränser kommuner – region – utbildningsanordnare. 

• Matchning; stötta näringslivet. Tänk funktionell geografi. Effekter av pendling, 
digitalisering, distansarbete. Talangattraktion. 

 

Förslag till branschforum Sörmland, fakta och förslag 
Under våren 2022 kommer Agro Sörmland att i samarbete med Region Sörmland och 
Arbetsförmedlingen göra en kartläggning med syfte att ge ökad kunskap och underlag för att 
prioritera insatser för ökad kompetensförsörjning inom de gröna näringarna i Sörmland. Den 
15 juni 2022 kommer en första branschträff med syfte att forma ett långsiktigt 
branschforum att anordnas. Då kommer formerna för arbetet inom branschforum beslutas 
och plan läggas för framtida insatser. 
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Nya vägar till arbete, utbildning och företagande, ett sörmländskt 
samarbete  
Under 2019 inleddes ett samarbete i Sörmland som blev till ett nätverk med personer med 
gemensamt intresse att intressera flera till arbete i de gröna näringarna. Samarbetet tog 
formen av en arbetsgrupp ”Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna” som via 
Landsbygdsnätverket blev en undergrupp till deras ”Hållbara gröna näringar”.  
 
Utgångspunkten för samarbetet i den sörmländska gruppen har varit att företagarna har 
brist på personal samtidigt som många människor önskar komma in på arbetsmarknaden. 
För att visa på de kompetenser som kan möjliggöra ett arbete i de gröna näringarna 
presenterades olika utbildnings- och kompetenshöjande vägar. Gruppen har genomfört ett 
antal webbinarier med medverkande från såväl utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, 
kommunala tjänstemän från arbetsmarknadsenheter, civilsamhället (som Hela Sverige skall 
leva), fristående aktörer som arbetar på uppdrag från Arbetsförmedlingen, LRF, Agro 
Sörmland, lantbruksföretagare, kursanordnare med flera. Agro Sörmland har ingått i 
gruppen och bidragit med verksamhet, insatser och resultat inom ramen för projektet 
”Grönsaksodling på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar.  
 
Arbetet i gruppen har pågått till 2022 och övergår nu till att låta detta sörmländska exempel 
inspirera till liknande samarbeten i andra delar av landet. Skåne var först ut och företrädare 
där har använt sig av arbetssätt och program. Inledande arbete pågår i Stockholms län. 
   

Slutsatser från Mer mat fler jobb och Nya nätverk 
Ett rikstäckande arbete har pågått i projektform sedan 2019 under rubrik ”Mer mat – fler 
jobb”, vilket även haft verksamhet i Sörmland. Det startades som en del i att förverkliga 
visionen i livsmedelsstrategin; ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt 
konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” och är ett samarbete 
mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansieras av 
Europeiska Socialfonden, ESF, och pågår till och med maj 2022. 
 
Som resultat av arbetet kommer ett antal rapporter att presenteras, varav en har särskilt 
fokus på kompetensutveckling inom lantbruket. Rapport om Arbetskraft inom 
livsmedelsindustrin har presenterats och de följande rapporterna lanseras  
7 april – Ägar- & Generationsskifte, 25 maj – Lönsamhet inom primärproduktion och 
slutligen 8 juni – Kompetensutveckling i lantbruket. 
 

Kompetensförsörjning inom primärproduktionen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade nyligen rapporten ”Primär kompetens och 
samverkan inom livsmedelsproduktionen. En förstudie om kompetensförsörjningen inom 
primärproduktionen i Stockholms län.” Samtidigt presenterades en annan rapport ”Livs-
viktig kompetens. En förstudie om kompetensförsörjning i Stockholms läns 
livsmedelsförädling”.  
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Rapporten som handlar om primärproduktionen består av en statistisk sammanställning, en 
enkät till primärproducenter, en intressentanalys och en problem- och behovsanalys. Den 
anger hur företagen vill anställa men att de anser att det är svårt att få tag på arbetskraft 
med rätt kompetens. Vidare konstateras att företagen behöver resurser och stöd för att 
kunna anställa samt att samverkan mellan individer, företag, organisationer och 
myndigheter behöver öka. Det anges även att branschens attraktivitet behöver stärkas såväl 
som förmedling av information om de yrken och möjligheter som kan erbjudas för 
arbetssökande. Rapporten skall utgöra ett underlag för fortsatt dialog och utvecklingsarbete 
för att förbättra kompetensförsörjningen i branschen. Här bör finnas goda förutsättningar 
för utbyte och samarbete för gemensamma insatser i Sörmland och Stockholms län. 
 
Inom problemanalysen lyfter man 6 problem: 

1. Brister i stödjande funktioner och strukturer 
2. Låg lönsamhet och tidsbrist 
3. Trösklar för att anställa den första medarbetaren 
4. Svårigheter med att hitta rätt kompetens 
5. Splittrad bild av behov och utmaningar 
6. Utmaningar för aktörer att nå varandra 

 
I behovsanalysen som beskrivs områden att vidta åtgärder inom baserat på de problem som 
beskrivits i problemanalysen.  
 

Initiativ och insatser i Skåne 
Hushållningssällskapet i Skåne arbetade i samarbete med Arbetsförmedlingen fram en 
metod 2018 som lanserades med namnet Grön arbetsförmedling. Metoden utvecklades för 
att förbättra matchningen mellan nyanlända arbetssökande och arbetsgivare inom 
lantbruk. Därefter har arbetet fortsatt med olika inriktningar och bland annat har kortare 
specialbeställda utbildningar anordnats. Vid Hushållningssällskapet i Skåne pågår just nu ett 
arbete med en förstudie kring en intermediär för matchning mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Ett arbete som blir intressant att följa och ta del av.  
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Förslag till förbättrad kompetensförsörjning 

Som resultat av förstudien följer 11 förslag till förbättrad kompetensförsörjning: 
 

Höjd status för praktisk erfarenhet  
Samhällets urbanisering och officiell statistik visar tydligt hur allt färre personer arbetar inom 
de gröna näringarna. Detta skapar en mindre rekryteringsbas och ett minskat intresse för 
näringen. Allt färre personer har släktingar som har eller jobbar på gård och en naturlig 
kontakt med den delen av näringslivet saknas för de flesta. För alla har inte lantbruksjobb 
den attraktivitet det skulle kunna ha. ”Handens kraft behöver uppgraderas vid sidan av 
hjärnans kraft.” Kanske har allas möjlighet att gå på universitet drivit utvecklingen i en 
riktning där praktiska yrken fått lägre status eller färre intresserade. Vi ser nu en stor brist på 
kompetens i yrken med praktisk inriktning.  
 

• Åtgärder för att minska bristen på kompetens mot mer praktiskt inriktade yrken 

• Information och ändrade attityder 

• Visa tydliga karriärvägar som inleds med gårdsnära arbete 

• Samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsende, nationell och regional nivå  
 

Utnyttja hela kompetensen 
Praktiken på ett lantbruk under en utbildning är en allt viktigare del. De flesta som söker sig 
till utbildningarna har aldrig varit på en gård, saknar helt egna kontaktnät och eller 
personliga erfarenheter från gröna näringen. Detta är ett faktum sedan en tid tillbaka och 
parallellt med den utvecklingen har storleksrationalisering, mekaniseringsgrad, digitalisering 
och effektivisering inom lantbruksföretagen varit omfattande.  
 
Det orsakar inte sällan orealistiska förväntningar från ömse sidor. Företagaren förväntar sig 
att eleven skall har mer förkunskaper än de har. Eleven förväntar sig en mer grundläggande 
introduktion och utbildning på arbetsplatsen. Den besvikelsen kan självklart övergå i en 
ömsesidig förståelse och en bra relation arbetsgivare och elev/praktikant, förutsatt att 
introduktion och handledning prioriteras och får ta mer tid i anspråk än vad företagaren 
förväntade sig. Om en form av ekonomisk ersättning i paritet till vad tid som behöver 
reserveras för handledning kan innebära fler platser att praktisera på bör utredas. 
 

• Mer tid till förberedelser för både praktikant och företagare inför praktikperioden 

• Möjliggör förstärkt handledning, om behov finns, och uppföljning för att säkerställa 
fungerande kontakt och att plan för praktiken 

• Skolans ansvar i samarbete med praktikvärdar inför APL och andra former av 
praktikperioder 

 

Skapa kortare utbildningar på olika nivåer, specialinriktade kurser 
Utöver grundläggande utbildning efterfrågas även specialkunskaper, behörigheter, 
utbildning för förare av specialmaskiner, etc. Det finns goda exempel på kortare 
specialkurser vars deltagare fått arbete före avslutad kurs.  
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För att etablera sig på arbetsmarknaden är språket, körkortet och det personliga drivet 
oerhört viktigt, det gäller i de gröna näringarna såväl som i andra branscher. Företagen ligger 
på landsbygden och körkortet ökar därför i betydelse för att kunna få jobb även om det kan 
gå med kollektivtrafik, beroende på var företaget finns. 
 

• Branschens uppgift att tydligt definiera kortare utbildningar, en beställning av saknad 
kompetens. Exempel finns från andra delar av landet, bland annat i Skåne. 

• Utnyttja Arbetsförmedlingens möjligheter att skapa och upphandla en sådan 
utbildning.  

• Förslagsvis eftergymnasial utbildning med praktik 60 procent av tiden, under vilken 
eleven erhåller något lägre lön än ordinarie lönenivå, s.k. lärlingstjänst.  

• Möjlighet för de företagare som vill utveckla sin arbetsgivarroll att ta initiativ för att 
öka attraktiviteten i näringen genom kortare praktik och att kommunicera om hur 
arbetet på företaget går till, exempelvis via social media. 

• För nyanlända akademiker med lantbruksinriktning anordnar Sveriges 
Lantbruksuniversitet ett snabbspår. Undersök möjlighet att göra något liknande på 
mer praktiska yrken inom de gröna näringarna. Exempelvis kurser vid Åsa 
folkhögskola 2021. 

 

Tätare kontakt och handledning för företagare och elever 
Öka säkerheten för eleven, ofta en ungdom, inför arbetsplatsplaceringen. Det är ofta 
enmansföretag det handlar om och den mellanmänskliga kontakten är viktig för att få en bra 
kontakt från början, känna sig trygg såväl som praktikant som handledare/arbetsgivare och 
inte minst våga fråga för att förstå och göra rätt. Företagarens intresse av att vara 
handledare är avgörande, intresset för att se andra människor växa, att utvecklas och att 
som företagare bli allt bättre arbetsgivare. Att som företagare se det långsiktiga värdet av att 
praktiken/lärlingsperioden kommer leda till fler utbildade och att det blir lättare att 
rekrytera personal, att som företagare stärka näringen långsiktigt. 
 

• Ta fram förslag på hur ett lärlingsprogram skulle kunna se ut med målsättning att 
med ökade kunskaper, större intresse och möjligheten att bekanta sig med näringen 
fler skall se möjligheterna med att arbeta inom de gröna näringarna  

• Befintliga lärlingsprogram kan ses över. Med det faktum att många inte känner sig 
attraherade eller inte fortsätter inom branschen efter avslutad utbildning är skäl för 
att se över och söka förbättringsmöjligheter. 

• Utöver gruppen ungdomar bör yrkesväxlare inkluderas i målgruppen. 

• Ökad tydlighet i de respektive rollerna mellan praktikant och praktikvärd verkar 
avgörande. En handledare, en coach, med den uppgiften kan ibland vara det som gör 
skillnad och ökar chansen att praktiken blir ett reellt bidrag till att lyfta blicken för 
såväl företagare som för praktikant. För näringen stärker det arbetet som siktar på 
långsiktigt framgångsrika rekryteringar. 

• Nya förutsättningar kräver nya metoder. Det kommande branschforum för det gröna 
näringarna i Sörmland kan bli en mötesplats och en verkstad för att definiera 
insatser. 
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Stärk nätverket mellan utbildningsplatser 
De 70 naturbruksgymnasieskolorna i landet har en viss inbördes konkurrens mellan sig och 
mellan andra utbildningsaktörer. Det är grundläggande för skolorna att attrahera elever till 
just sin skola och sätten att göra det varierar, inriktningen på utbildningarna är givetvis 
väsentliga för attraktiviteten. Finns det ändå saker som skolorna kan öka sin samverkan 
kring? Hur ser fördelningen ut mellan teoretiska och praktiska moment och finns 
möjligheten att öka de praktiska momentens andel i utbildningsplanen? Det framgår av 
intervjuer i förstudien hur stora svårigheterna är med att rekrytera lärare, att underlaget för 
lantbruksinriktade linjer är vacklande och att elever är dåligt rustade rent fysiskt för praktiskt 
arbete. 
 

• Föreslå utökad samarbete mellan naturbruksgymnasier inom några av de 
utmaningar skolorna möter som mer förenar än skiljer skolorna åt. 

 

Några företag särskilt inriktade att ta emot praktikanter och vägleda 
Regionalt skulle speciellt täta samarbeten mellan skola och ett fåtal företag kunna utvecklas. 
Företagare med särskilt intresse för att delta som APL-värdar, ta emot praktikanter som ett 
led i att bidra med förbättrad kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Det finns 
exempel på detta i landet, färre nu än för några år sedan.  
 

• Undersök möjligheten för intresse och finansiering av specialsamarbete mellan 
företag och skola 

• Öka dialogen mellan praktikvärdar och utbildningssamordnare för att förbereda 
både elever och praktikvärdar på bästa sätt. 

 

Bemanningsföretag med fokus på gröna näringens företag 
Det saknas bemanningsföretag som riktar sig till företagare inom de gröna näringarna. 
Kundkretsen för ett sådant bemanningsföretag torde kunna vara bred, utöver lantbruks, 
skogsbruks och trädgårdsföretag även andra företagare med sin verksamhet på landsbygden 
men inte nödvändigtvis är kunnig själv inom de gröna näringarna. En sådan aktör skulle 
kunna fungera som en ytterligare praktikvärd, att inkludera en praktikant i ett befintligt 
arbetslag med arbetsledare skulle kunna vara en mångsidig praktik under trygg handledning.  
 
På så sätt skulle en anpassad form av bemanningsföretag med inriktning på lantbruk och 
landsbygdsföretag kunna vara en affärsidé och ett företagande som skulle bidra till att 
underlätta introduktion till arbete i lantbruks-, skogs- och trädgårdsföretag. En arbetsledare 
på ett bemanningsföretag kan även fungera som kontaktperson och handledare för andra 
yrkesgrupper som saknar kunskap om gröna näringarna men möter och handleder personer 
i sin tur som kan vara intresserade av en yrkesbana inom de gröna näringarna. 
 

• En regional utlysning av medel för den att söka som vill satsa på bemanningsföretag 
inom de gröna näringarna. 
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Nationell samverkan för tryggad kompetensförsörjning på sikt 
Utöver samverkan mellan naturbruksskolor och utbildningsanordnare bör ökad samverkan 
ske för att nationellt förbättra kompetensförsörjningen i de gröna näringarna. Som led i 
nationella livsmedelsstrategin men även som åtgärder för att tillgodose omfattande behov 
av kompetent personal på flera olika nivåer inom det gröna näringslivet. Omvärldsanalys av 
andra branscher men även praktik som del av lärandet i andra länder i vår närhet. 
 

• Konkretisera åtgärder inom ramen för nationell respektive regional 
livsmedelsstrategi för att öka kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna på 
sikt. 

 

Öka branschens attraktivitet 
Ett eget uppdrag för branschens företrädare och företagare att identifiera potential för 
förbättringar för att öka attraktiviteten för arbete inom de gröna näringarna. Bristen på 
kompetens är omfattande på samtliga nivåer, från gårdsnära jobb till det som kräver 
akademisk utbildning. Den bristande lönsamhet i branschen under ett antal år påverkar 
starkt den bild som ges men som inte täcker in de sammanhang som gör att många som är 
företagare inom de gröna näringarna trivs bra med att vara det.  
 
Den sviktande attraktiviteten har pågått under ett antal år och insatser har gjorts men utan 
att trenden vänt. Därför krävs att allvaret i situationen samlar till nya arbetssätt och ett mått 
av självkritik för att förbättra branschen.  
 

• Visa på möjligheterna arbetet ger med självständighet och eget ansvar 

• Kollektivavtalens möjligheter visar på hur man under en kort intensiv arbetsperiod 
kan tjäna bra pengar 

• Det upplevs inte alltid så negativt att arbeta oregelbundet, det kan vara en fördel 

• Ta hjälp av nytänkande och nya samarbetsformer för att göra skillnad och lyckas 
bättre vid rekrytering av personal 

 

Särskilda målgrupper funktioner med nyckelroll 
Personer med särskilda nyckelroller skulle kunna uppvaktas från näringen för att presentera 
och öka kännedomen om branschen och de behov av kompetens som finns. Det är sällsynt 
att personer har kunskaper, direktkontakt med lantbruk eller andra företag inom de gröna 
näringarna och det innebär självklart att man i sin yrkesroll har svårt att förmedla och 
beskriva. Yrkesroller som studie- och yrkesvägledare, SYV, lärare i grundskolan, lärare utan 
behörig utbildning på naturbruksgymnasier är exempel på grupper som branschen 
återkommande skulle kunna bjuda in till gårdsbesök eller på annat sätt direkt samverka 
med.  
 

• Se gymnasieelever på andra skolor än naturbruk som en viktig målgrupp för att 
berätta om, introducera dem till de jobb som finns inom sektorn och som innebär 
jobb efter en högre utbildning. 



                                                                                                      

25 

• Förslag att någon branschorganisation, Lantbrukarnas Riksförbund på 
kommungruppsnivå, utser en person med ansvar, ”arbetsmarknadsambassadör” att 
ha kontakt med skola inklusive grundskola och aktivt sälja in gröna näringar. Delvis 
görs det arbetet redan idag men finns möjlighet att förstärka?  

 

Enmansföretagaren är sällan den som erbjuder långtidsarbetslösa anställning 
Då utmaningen kring långtidsarbetslösa ökar och numera är huvudfokus för insatserna från 
Arbetsförmedlingen regionalt efter myndighetens senaste omorganisation behöver 
förutsättningarna för framgångsrik matchning beskrivas och insatser anpassas för att 
möjliggöra framgångsrik matchning av arbetsgivare och personal/praktikant.  
 

• Ju längre från ordinarie arbetsmarknad en arbetssökande är desto mer omsorg om 
handledning, introduktion och matchning bör föregå en arbetsplatsplacering på 
företag inom lantbruk, skogsbruk och trädgård.  

• Lönereduktion eller ersättning till företagaren bör lyftas om det är person med 
särskilda behov som söker arbete 

• Det ställer krav på olika sätt såväl från den arbetssökande som från företagaren. En 
viktig aspekt är om det är en enmansföretagare eller en större arbetsplats som ger 
bäst förutsättningar att lyckas för att återföra personen i fråga till ordinarie 
arbetsmarknad.  
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