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Grön integration på landsbygden 
 

Förord 
 
Fler utrikes födda på svensk landsbygd är en framgångsfaktor för dess framtid.  
 
Drastiskt formulerat? Ja kanske, men värt att reflektera över. 
 
Sverige har de senaste 150 åren haft lika många invandrare som utvandrare, nära 3 miljoner 
människor. Vid 1900-talets början var ca en femtedel av Sveriges befolkning bosatt i USA. Vid 
2000-talets början hade ca en femtedel av Sveriges befolkning sitt ursprung i andra länder.  
 
I början av 1900-talet ledde utvandringen till att den svenska riksdagen fattade beslut om ett 
antal sociala och ekonomiska reformer för att begränsa utvandringen. I dag har invandringen 
föranlett riksdagen att fatta beslut om ett antal åtgärder för att begränsa invandringen, men 
också för att underlätta invandrarnas anpassning till det svenska samhället. 
 
1,9 miljoner människor i Sverige har i dag utländsk härkomst. Av dessa är 1,3 miljoner också 
födda utrikes. De allra flesta av dem bor och arbetar i städer. Bara 0,6 procent av de sysselsatta 
utrikes födda återfinns i de gröna näringarna. Det är just det förhållandet vi behöver ändra på 
och det är också det som är bakgrunden till det seminarium från vilket denna rapport härrör. 
 
Människor från andra länder har kompetenser som är till nytta för landsbygdens utveckling 
och de bidrar också till en internationalisering av landsbygden som i en allt mer global värld 
bara kan ses med positiva förtecken. Den svenska landsbygden kan, å andra sidan, erbjuda 
människor från andra länder en miljö, en omgivning och utvecklingsmöjligheter som många av 
dem med största sannolikhet känner sig mer hemma i och egentligen är mer vana vid än 
stadsmiljön.  
 
Samtidigt finns också många barriärer, hinder, problem och kunskapsluckor som behöver 
bearbetas hos enskilda människor, både inrikes och utrikes födda, hos organisationer, 
myndigheter och företag, för att vi ska nå målet fler utrikes födda på den svenska landsbygden. 
Vilka är de stora hindren och hur löser vi dem? Hur tar vi vara på erfarenheterna av de goda 
exempel som finns? Landsbygden har under decennier avfolkats, kan de utrikes födda vara en 
del av lösningen på det? Vad borde hända på lokal, regional och nationell nivå för att 
underlätta för de utrikes födda att finna en plats på svensk landsbygd? Det är några frågor att 
fundera över. 
 
När vi verkar för att utrikes födda ska få ett bra liv i Sverige gör vi det inte bara för deras skull 
utan i minst lika hög grad för att hjälpa oss själva.  
 
 

 
 
Olle Markgren 
Ordförande i KSLA:s Allmänna avdelning 
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Sammanfattning 
Med hjälp av utrikes födda skulle den negativa befolkningstrenden i avfolkningsbygder kunna 
vändas. De utrikes födda skulle då också slippa trängas i överbefolkade lägenheter i 
storstädernas förorter. Men de nya svenskarna och landsbygden har ännu inte upptäckt 
varandra på allvar. Intressanta projekt pågår på flera håll men är inte samordnade och bjuder 
inte alltid in invandrarföreningar. Se människan, inte problemen, och skapa fler mötesplatser 
mellan svenskar och utrikes födda, var ett par slutsatser från dagens seminarium.  
 
  

 

Åke Barklund, akademiens VD och sekreterare, hälsade 
deltagarna varmt välkomna. 
 

  
 
 
Bakgrund 
EU:s Landsbygdsprogram gäller under perioden 2007–2013. Det berör inte bara de gröna 
näringarna utan även andra verksamheter som får landsbygden att utvecklas. År 2007 bildades 
i Sverige ett landsbygdsnätverk, som är ett forum för utbyte av information, erfarenheter och 
metodutveckling mellan ideella organisationer, offentlig sektor och företagare på lokal, 
nationell och internationell nivå. Idag är mer än 160 organisationer medlemmar i 
landsbygdsnätverket, där även 60-talet LEADER-grupper ingår. För mer information om 
Leader och landsbygdsprogrammet, se www.jordbruksverket.se samt faktaruta på nästa sida.  
 
Enligt landsbygdsprogrammet ska integration av utrikesfödda beaktas inom samtliga områden. 
Därför finns också en temagrupp för integration i Landsbygdsnätverket. Integrationsmentor 
Marianne Barrljung från Hushållningssällskapens förbund är ordförande i temagruppen och 
hade planerat dagens seminarium. Syftet var att hitta vägar till hur landsbygden kan bli en 
resurs för utrikes födda att snabbare bli delaktiga i samhället. Seminariet kommer att följas upp 
med aktiviteter där förslag och slutsatser från seminariet utgör grunden för vidare arbete kring 
vad landsbygden har att erbjuda. 
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LANDSBYGDSPROGRAMMET 
 
Via Landsbygdsprogrammet stöttar EU-länderna lantbruk och landsbygd i sina 
respektive länder. De ekonomiska och politiska ramarna för landsbygdsprogrammet 
skrivs för sju år i taget och det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till 
2013. Programmet innehåller olika typer av ekonomiskt stöd för att stimulera tillväxt, 
konkurrenskraft, företagande och sysselsättning på landsbygden. Miljö och hållbar 
utveckling är prioriterade områden och unga människor, kvinnor och människor med 
utländsk bakgrund är särskilt viktiga målgrupper. 
 
I Sverige är Jordbruksverket ansvarigt för Landsbygdsprogrammet på nationell nivå 
medan den regionala nivån hanteras av länsstyrelserna. Programmet erbjuder både 
företagsstöd och projektstöd. Företagsstöd ska göra det lättare att starta nya företag 
och utveckla de företag som redan finns på landsbygden. Projektstöd ska göra det 
lättare när flera vill arbeta tillsammans med att utveckla landsbygden.  
 
Landsbygdsprogrammet är indelat i tre områden som i programmet kallas för axlar. 
Dessa har olika mål:  
 
Axel 1 ska förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft 
Axel 2 ska förbättra miljön och landskapet 
Axel 3 ska förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av 
landsbygdens ekonomi 
 
Det finns även en Axel 4 som hanterar Leader-projekt ( se nedan) 
 

LEADER 
 
Leader är en förkortning av den franska benämningen ”Liaison entre actions de development de 
l'economie rural,”, vilket kan översättas med ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla 
landsbygdens ekonomi”.  
  
Via Leader kan företag, kommuner, privatpersoner, byalag och ideella organisationer m.fl. 
söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin hembygd. Metoden bygger på att en förening 
bildas i ett avgränsat geografiskt område där styrelsen, det s.k. LAG, består av människor 
från offentlig, privat och ideell sektor. LAG beviljar projekt, baserade på en framtagen 
lokal utvecklingsstrategi. Projekten präglas av nätverkssamarbete, underifrånperspektiv 
samt ett kreativt och uppfinningsrikt arbetsätt.  
 
I Sverige har Leadermetoden använts sedan 1996. Nu finns Leader i 63 områden som 
täcker praktiskt taget hela den svenska landsbygden. 
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De flesta invandrare eller personer av utländsk härkomst hamnar i storstadsområden men 
skulle behövas i många landsbygdskommuner, där befolkningsutvecklingen är negativ och 
antalet ungdomar inte räcker för att klara det pågående generationsskiftet och det framtida 
arbetskraftsbehovet. 
 
Landsbygdsprogrammet kan utvecklas till ett offensivt verktyg för utrikes födda med intresse 
och kunskap om landsbygden, och Leader-metoden har visat sig vara ett framgångsrikt 
verktyg.  
 

– Det ska vara lite go i landsbygden, konstaterade Peter Melin, ordförande i 
Landsbygdsnätverket.  

 
 
Landsbygden behöver utrikes födda 
Landsbygden avfolkas allt mer och landsbygdsbefolkningen blir allt äldre. Den 
generationsväxling som stundar kommer inte att kunna genomföras utan nytt blod utifrån. 
Många nyanlända har lång yrkeserfarenhet och god utbildning. Tillsammans tillför de stor 
kompetens. Mer än 45 procent av de mottagna är under 18 år, vilket kommer att förändra 
ålderstrappan till det bättre ur försörjningssynpunkt. 
 
I Arbetsförmedlingens rapport ”Generationsväxlingar och regionernas befolkning” 
konstateras att det är mycket viktigt att med olika medel förmå invandrarna att bosätta sig 
även i glesbygdskommuner och andra mindre orter. Flera kommuner behöver ha 19–23 
procent utrikes födda år 2030 för att klara av arbetskraftsbehovet. Nu väljer dock de flesta att 
flytta till Göteborg, Stockholm och Malmö så snart de har fått permanent uppehållstillstånd. 
 
Ett exempel på en mindre kommun är Valdemarsvik med 7800 invånare, sex mindre tätorter 
och nästan 70 mil kust i Östergötland, dit ett antal utrikesfödda hade kommit. De flesta 
flyttade dock efter några veckor. I slutet av 2007 hade vi bara tre kvar, trots att vi trodde att vi 
hade gjort allt för att de skulle trivas, berättar Djamal Hamaili, flyktingsamordnare i 
Valdemarsviks kommun. 
 
Där någonstans föddes projektet ”Flykting söker bonde” som syftar till att skapa kontakt och 
sysselsättning. Djamal Hamaili begav sig till Kista och Rinkeby, där det var gott om nyanlända 
flyktingar men ont om bostäder. Han kunde erbjuda 30 personer per år plats i Valdemarsvik. 
 
Efter hans beskrivning av Valdemarsvik, hur alla skulle få faddrar, hans egen bakgrund och att 
han framställde möjligheten att promenera som något positivt, ville 60 hushåll flytta dit – till 
och med tolkarna. Djamal Hamaili ordnade en resa till Valdemarsvik, visade lägenheter, en 
präst ordnade lite underhållning och efter resan ville fortfarande alla flytta till Valdemarsvik. 
Den här gången gick det bättre – åttio procent bor kvar! 
 
 
Kompetent arbetskraft 
I projektet ”Flykting söker bonde” identifieras flyktingar som har arbetat och/eller har 
utbildning inom lantbruk eller är intresserade av att arbeta på lantgård.  
– Jag tog med några av mina adepter till ett LRF-möte och efteråt sa en lantbrukare att det var 
första gången han hade suttit axel mot axel med en invandrare, säger Djamal Hamaili. 
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Genom att flyktingarna deltar på LRF-möten och lantbruksdagar skapas kontakt, ömsesidig 
förståelse och tolerans för varandras bakgrund och olikheter vilket leder till integration i 
samhället och på arbetsmarknaden. 
 
Flyktingarna ges möjlighet att göra studiebesök på gårdar och att få praktik kombinerat med 
språkundervisning under introduktionen. En förhoppning är att praktiken ska leda till fortsatt 
anställning eller möjlighet att ta över eller starta egen verksamhet. Ett första nystartsjobb är 
klart. 
 

Peter Melin, ordförande 
landsbygdsnätverket, resonerar 
med Djamal Hamaili, 
flyktinghandläggare i 
Valdemarsviks kommun. 

 
Djamals konkreta förslag 
– Kunskaperna hos utrikes födda kan tas tillvara i det ekologiska kretsloppsjordbruket.  
 
 
Inte bara bönder 
De gröna näringarna utgör landsbygdens nav. Till dem räknas trädgårdsarbete, växtodling, 
djurhållning för mjölk-, ägg-, kött- och pälsproduktion samt avel och rekreation, skogsskötsel, 
grönyteskötsel, jakt och fiske. Men på landsbygden finns också annat näringsliv, bland annat 
landsbygdsturism, verkstadsarbete, olika typer av hantverk, ekonomi, bokföring och annan 
tjänsteservice, samt service som barnomsorg, skolor och äldreomsorg. En del yrken hamnar i 
gränslandet mellan de gröna näringarna och övrigt näringsliv, till exempel landskapsvård, 
småskalig livsmedelshantering och energiproduktion. Undersökningar visar att 
landsbygdsföretagarna är positiva till att anställa utrikes födda. 
 
 
Utrikesfödda behöver landsbygden 
I Sverige finns närmare 1,9 miljoner människor med utländsk bakgrund. De har rötter i över 
200 länder. Av de 1,9 miljonerna är 1,3 miljoner födda i ett annat land. De flesta söker sig till 
storstadsområden, där de hittar familjemedlemmar, släktingar, bekanta, landsmän och andra i 
samma situation, men där det är ont om bostäder och arbetstillfällen. På landsbygden är det 
gott om plats och med fler inflyttade behövs ökad basservice, som i sin tur ger fler jobb. 
 
År 2006 utgjorde de utrikesfödda cirka 11,7% av landets sysselsatta, men endast 4,2 % av dem 
som var verksamma i de gröna näringarna. Av det totala antalet sysselsatta utrikes födda finns 
endast 0,6 % inom de gröna näringarna, mot 1,9 % av sysselsatta födda i Sverige, allt enligt det 
statliga utredningen SOU 2008:56, Mångfald som möjlighet. Utredningen finns att ladda ner 
på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/106525. 
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Arbetsförmedlingen får genom den nya 
integrationspolitiken ett utökat ansvar för 
alla i arbetsför ålder 20–64 år. Från och med 
1 december 2010 införs en ny lag om 
etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen 
kommer att upphandla etableringslotsar. Den 
nyanlände får då välja sin etableringslots som 
kommer att vara en resurs i genomförandet 
av den individuella etableringsplanen. 
 
Etableringslotsarna måste ha kunskap om 
och intresse för landsbygden. Det kan de få 
genom god kunskap om arbetsmarknaden på 
landsbygden och ett brett kontaktnät som 
omfattar alla sektorer. Det är viktigt att 
Arbetsförmedlingen får möjlighet att föreslå 
lämplig lots för varje person, beroende på 
personens bakgrund och intressen. 
Landsbygdsnätverket kommer att utbilda 
etableringslotsarna om landsbygden. 
Processen behöver kortas och lotsarna måste 
ha interkulturell kompetens.  
 
För att få flera utrikes födda att flytta till 
landsbygden behövs ett större utbyte mellan 

 
Marianne Barrljung, ordförande i temagrupp 
integration, ser många möjligheter. 

 

stad och land. Mångfalden kan utvecklas bland annat genom: 
 

• Nya former för möten och samtal. Minska klyftorna mellan svenskt och ”utländskt” 
föreningsliv, bl.a. när det gäller mötesordning som kan vara ett hinder för både unga 
och andra intresserade.  

• Samarbete med skolor för att intressera barn och ungdomar för landsbygden och de 
gröna näringarna. 

• Marknadsföring av landsbygden vid olika evenemang genom lokala utvecklingsgrupper 
och producenter. 

 
Otillräckliga kunskaper och dåliga erfarenheter utgör hinder 
Utrikes födda är mer sällan ute i naturen än infödda svenskar. Det beror inte på ointresse, men 
de vet inte vad den svenska allemansrätten innebär och vad man får och inte får göra i den 
svenska naturen. De fick kanske ingen information om natur och miljö i hemlandet beroende 
på att det rådde krig och svält, inte heller om passande skor och klädsel. Erfarenheterna av vad 
natur är växlar också beroende på hemland. För en irakier och en somalier är naturen öken.  
 
Många har också dåliga erfarenheter från sina hemländer. 
– En kurdisk flicka dök inte upp på en skogsutflykt. Det visade sig att hennes lillebror hade 
dött när han klev på en mina i skogen i Kurdistan, så pappan vågade inte låta henne följa med, 
berättar Yusra Moshtat. 
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Yusra Moshtat  
 

Kvinnor som har blivit våldtagna i skogen, 
människor som har gömt sig i skogen mot 
krig och bomber eller barn som har skrämts 
för farliga djur går inte heller ut i skogen utan 
vidare. För många är också vädret ett hinder. 
Om man är van vid värme och sol kan det 
vara svårt att övervinna kyla, regn och snö. 
 
Yusra Moshtat drev 2006–2009 ett projekt på 
uppdrag av Naturvårdsverket om naturmöten 
med invandrare – ”Med andra ögon”. 
Uppdraget var att informera invandrare om 
natur och miljö och komma till rätta med de 
många problemen med kemikalier, 
avfallshantering, fuktskador, vatten med 
mera. Hon började jobba mer med bilder än 
med text, eftersom invandrarna talar så 
många olika språk. Hon började arbeta med 
en målgrupp som talade dålig svenska och 
saknade kontakt med svenska familjer. Några 
hade bott 20 år i Sverige men aldrig sett 
havet. I början gjorde de utflykter och talade 
om allemansrätten och hur man hittar, 
blommor, träd, djur och bär, men också om 
ekologi, nedskräpning, sociala frågor, globala 
problem, kultur och kulturhistoria. 
 

 
 
Upplevelsetrappan 
Yusra Moshtat talar om upplevelsetrappan som börjar med det nedersta trappsteget, att kunna 
vistas i naturen. Sedan arbetar man sig uppåt i medvetandet, via att uppleva naturen och förstå 
hur vi påverkar den till att förstå miljövård och att vilja och kunna påverka. 
 
Hennes slutsatser är att trots att det genomförs många projekt om invandrare och naturen 
runt om i Sverige, saknas utvärdering och kunskapsspridning. 
 
– Jag hittade inte en enda utvärdering på nätet. Man byter inte erfarenheter med varandra. 
 
Flertalet projekt drivs genom färdiga ”aktivitetspaket”, som inte passar invandrare. Det är 
svenskar som får pengar för att genomföra projekten, vilket medför att invandrarföreningar 
känner sig utnyttjade och att man missar den nödvändiga delaktigheten. Eftersom nästan bara 
svenskar jobbar som naturguider och inte känner till hur invandrare tänker och gör, missar 
man invandrare även den vägen. Grundproblemet är att integration och miljöfrågor är helt 
skilda åt. Risken är att en stor grupp människor inte ser natur som en resurs och inte heller 
tycker att den är värd att skyddas. 
 
Yusra Moshtat menar att man via SFI och hemspråksundervisning kan skapa en känsla för den 
svenska naturen hos invandrare och utbilda personer med utländsk härkomst om vilka sociala 
spelregler som finns i samhället. Man behöver också utbilda människor med 
invandrarbakgrund till naturguider för att kunna ta tillvara invandrares erfarenheter. Det är 
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dock inte bara invandrare som bör utbildas, även svenskar behöver veta mer om andra 
kulturer och hur man bemöter människor från andra länder.  
 
Visst kan man öka tillgängligheten till landsbygden för utrikes födda, säger Yusra Moshtat. 
Som ett led i det behöver fler långsiktiga projekt komma till stånd. Det saknas också forskning 
om invandrares relationer till naturen och miljöarbete och här lyfte Yusra Moshtat fram alla 
korta, spridda projekt som ännu inte utvärderats. 
 
Men framförallt efterlyser Yusra Moshtat mer samarbete på olika nivåer i samhället och mellan 
svenskar och invandrare och hon uppmanade seminariedeltagarna att lyfta upp likheter istället 
för skillnader!  
 
Yusras konkreta förslag 
1. Faddersystem för ökade kontakter, hitta möten genom gemensamma intressen. 
2. Närhet till djur och natur för barnen. 
3. Möjlighet att hyra stadsnära plöjd, gödslad och harvad odlingsmark för att utöka 

kolonilottsverksamheten till mer affärsmässig verksamhet. 
4. Berätta om landsbygdens möjligheter i stadens introduktionsprogram för nyanlända.  
5. Utnyttja föreningslivet för att skapa möjligheter att besöka landsbygden. 
6. Förbättra infrastrukturen. Ett busskort kan vara en bra start. Praktikvärdar kan ofta hämta 

och lämna praktikanter. 
 
 

 

Mat och integration 
Mat har stor betydelse för integrationen och 
ger unika kontakter mellan svenskar och 
invandrare. Houda Zoubi ser maten som en 
murbräcka mellan olika kulturer. Hon är en 
företagare med en bred verksamhet där hon 
vill förmedla kunskap mellan den svenska 
och arabiska kulturen och märker att mat 
från olika länder väcker nyfikenhet och 
intresse. 
 
Maten är en del av företagets verksamhet, en 
annan är att arrangera resor till Mellanöstern 
och norra Afrika, bland annat resor i Arns 
fotspår, och ibland tillsammans med 
professor Dick Harrison. 
 
– Vi lär av varandra om mat, natur och 
kultur, säger hon. 
 
Detta är också ett sätt att utgå från 
gemensamma intressen istället för att 
arrangera krystade möten. Houda Zoubi 
uppmanar oss att utnyttja de mötesplatser  

Houda Zoubi, VD Bedouintravel, i samtalstagen 
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som finns – till exempel ta med flyktingar från flyktingförläggningen till olika möten och 
föreningar. Faddersystem är andra bra sätt att öka kontakterna mellan olika nationaliteter.  
 
I likhet med den tidigare talaren tycker Houda Zoubi att man bör stärka informationen om 
natur och kultur i Sverige vid ankomsten och då ta hjälp av lokala förmågor på myndigheter 
och organisationer. Via SFI kan man ordna praktik i de gröna näringarna. Allra mest vill dock 
Houda Zoubi uppmana till att vi ska se människan istället för problemet och betona likheter 
snarare än skillnader. 
 
 
Houdas konkreta förslag  

 Att skapa mötesplatser för att få en ökad förståelse och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan 
människor med olika koder och kulturer är ett verktyg för att få utrikes födda att bosätta 
sig på landsbygden. 

 Svenskar och invandrare är ömsesidigt ansvariga för att skapa mötesplatserna.  
• Gör en broschyr med exempel på invandrare som har blivit ostproducenter, traktorförare, 

kör motorsåg m.m. Börja med positiva förebilder med engagerade personer som arbetar 
med integrationsfrågor, där lyhördhet, medmänsklighet och ömsesidighet är viktiga inslag.  

• Arbetsplatser, föreningar, kyrkan, skolan och enskilda organisationer kan bli mötesplatser. 
• Utbilda unga. 
• Inspirera ungdomar med ursprung från andra länder att studera på naturbruksgymnasier 

genom att förändra attityder hos myndigheter, företagare och skolor.  
• Samverka mellan olika aktörer som skogsstyrelse, kommunens integrationsenhet och 

naturbruksgymnasiernas kontakter med företagare. 
 
  

Malin Askhamre, FAO Norden, 
Claes Debourg, Jordbruksdepartementet,och 

Teodora Abda, Syriska riksförbundet, 
lyssnar till diskussionen. 

 

 
  
 
Affärsmöjligheter och marknad 
Vi kan tillvarata den nya marknad som uppenbarat sig genom invandrarna och kan kanske 
ersätta en del av livsmedelsimporten med inhemsk produktion. 
 

• Vi måste bli mycket bättre på att kommunicera affärsmöjligheter och  
goda exempel på landsbygden och bland utrikes födda. 

• Skapa mötesplatser för att initiera samarbeten mellan entreprenörer och företagare. 
• Projektbank för att synliggöra integrationsprojekt. 
• De flesta vill starta företag i primärproduktionen men det är kapitalkrävande, därför 

ställs det krav på fler finansieringsmöjligheter. 
 

11



Förslag på åtgärder och aktiviteter för ökad mångfald på landsbygden 
– resultat från nio gruppdiskussioner 

 
Gruppdiskussionerna leddes av temagruppens ledamöter – hela redovisningen se s. 13-14. 

1. LEADER som en möjlig inkörsport för icke professionella sökanden, t.ex. en pott för 
extra coachning av sökanden som behöver extra stöd.  

2. Faddersystem för att öka kontakter, hitta möten genom gemensamma intressen istället 
för krystade möten.  

3. Partnerskapets styrka och kraft genom att delta tillsammans på lika villkor. Nå de 
etniska nätverken, engagera föreningslivet för att nå ut. Skapa regionala plattformar.  

4. Kommunicera affärsmöjligheter, goda exempel på landsbygden bland utrikesfödda.  
5. Att skapa mötesplatser är ett ömsesidigt ansvar för svenskar och invandrare  
6. Det behövs ökad kunskap om landsbygden hos alla för att utrikesfödda ska attraheras 

av landsbygden, myndigheter, företagare, skolor etc. för att förändra attityder.  
7. Arbetsförmedlingen får ett utökat ansvar för alla nyanlända i åldrarna 20 – 64 år, vilket 

kräver att arbetsförmedlingen har en god kunskap om arbetsmarknaden och 
möjligheter på landsbygden och ett gott kontaktnät i alla sektorer.  

8. Utveckla en utbildning riktad till invandrare med sikte på att genomföra 
generationsskifte på ekologiska lantbruk, med äldre brukare som vill lämna över och 
där omläggningen samtidigt leder till att gården försörjer fler människor än idag.  

9. Skapa ett system för kompetensförsörjning med praktik och teori för personer med 
utländsk agronomutbildning.  

 
Integration och mångfald är en svår fråga, 
inte bara för Sverige. Men eftersom Sverige 
är ett av de största invandrarländerna, 
samtidigt som arbetskraft från andra länder 
kommer att importeras under de kommande 
decennierna, så gäller det att ta tillvara 
befintlig kompetens. Kanske landsbygden 
och dess aktörer kan föra in ny energi i 
integrationsarbetet.  
 
Landsbygdsprogrammet ska resultera i 
tiotusentals nya eller bevarade jobb. Kreativa 
entreprenörer är ofta fullt sysselsatta i sina 
företag och behöver ha tillgång till ett brett 
nätverk och nya idéer för att utveckla sitt 
företag. Utrikesfödda med unika 
erfarenheter, kunskaper och nätverk kan vara 
en resurs i det utvecklingsarbetet. 
 
Det är både önskvärt och nödvändigt att 
utrikesfödda får del av landsbygds-
programmets möjligheter.  
 
Kan Sveriges landsbygd bli Europas bästa 
mångfaldsland? 

 

 
 
Ulrika Geber, Länsstyrelsen Stockholm, 
 en av dagens tio samtalsledare. 
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Fråga 1. 
Hur kan landsbygdsprogrammet utvecklas till ett offensivt verktyg

för utrikesfödda med intresse och kunskap om landsbygden?

1. Leader som möjlig inkörsport för icke professionella 
sökanden, t ex pott för extra coachning av sökanden som 
behöver extra stöd 

2. Bättre samordning inom programmet för att hitta synergier 
mellan Leader och axel 3 och 1, där det finns mer resurser.

3. Bättre samordning mellan LB och övriga EU-program  Forum för 
dialog behövs med övriga offentliga  aktörer. 

4. Stöd projekt som fyller flera syften

Fråga 2. 
Ge kreativa förslag på ökad tillgänglighet till landsbygden för

utrikesfödda. Vilka hinder bör reduceras för att landsbygden skall
utveckla integrations- och mångfaldsarbetet?

• Vi har pratat mer möjligheter än hinder! 
- Vi vill försöka se fördelarna med ”det negativa”
- Hur man presenterar något har stor betydelse

• Närhet till djur och natur för barnen
• Faddersystem för att öka kontakter, hitta möten genom

gemensamma intressen istället för krystade möteng y
• Infrastruktur? 

- ett busskort löser mycket, praktikvärdar är ofta villiga att hämta
• Möjligheter att hyra stadsnära plöjd och harvad odlingsmark för att

utöka kolonilottsverksamheten till mer affärsmässig verksamhet
• Vi som bor på landsbygden staden som resurs och tvärt om
• Utyttja föreningar för att skapa möjligheter att besöka landsbygden
• Berätta om landsbygdens möjligheter i introduktionsprogrammet som

staden har för nyanlända, måste göras fler gånger

Fråga 3. 
Hur kan vi skapa utveckling mellan Stad och Land som gynnar mångfalden? 
Trepartnerskapet genom lokalt LEADER-arbete är en framgångsmodell för

landsbygdsutveckling. Kan miljonprogrammen och LEADER korsbefrukta varandra?  

Partnerskapets styrka och kraft genom att delta 
tillsammans på lika villkor. Nå de etniska nätverken, 
engagera föreningslivet för att nå ut!  Regionala 
plattformar.  

- Nya former för möten och samtal. Minska klyftornaNya former för möten och samtal. Minska klyftorna 
mellan svenskt och etniskt föreningsliv (jämför svensk 
byråkratisk ordning och dynamiska möten utan struktur)

- Gemensamma intressen skapar integration
- Landsbygdsutbildning genom kolonilottsområden
- Samarbeta med skolor, intressera barn/ungdomar för 

gröna näringar.
- Marknadsföra landsbygden vid olika evenemang ( med 

lokala grupper och producenter som deltar) 

Fråga 4. 
Hur kan vi bättre ta tillvara den nya marknad som uppenbarat sig i och 

med våra invandrare? Hur kan vi ersätta en del av importen med inhemsk
produktion?

• Kommunicera affärsmöjligheter, goda exempel mm på
landsbygden bland utrikes födda

• Skapa mötesplatser för att initiera samarbeten mellan
entreprenörer och företagare
P j ktb k fö tt li ö i t ti j kt• Projektbank för att synliggöra integrationsprojekt

Fråga 5. 
Var och hur kan vi skapa naturliga mötesplatser för att få en ökad förståelse och 

ökat erfarenhetsutbyte mellan människor med olika koder och kulturer? 

• Att skapa mötesplatser är ett ömsesidigt ansvar för 
svenskar såsom invandrare. 

• För att lyckas måste man börja med positiva förebilder 
med engagerade personer som arbetar med 
integrationsfrågor där lyhördhet medmänsklighetintegrationsfrågor, där lyhördhet, medmänsklighet, 
ömsesidighet är viktigt 

• Arbetsplatser med en kontinuitet 
• Fadder/vänkontakter skapar förtroende och tillit
• Nätverk skapas såsom föreningar, idrottsföreningar, 

hembygdsföreningar, svenska kyrkan, företagarföreningar
- Frivilliga  organisationer 

Fråga 6
Vad krävs för att utrikesfödda skall attraheras av landsbygden? Hur kan
man inspirera ungdomar med ursprung från andra länder att studera på

naturbruksgymnasier?

Det behövs kunskap om landsbygden hos oss alla
- för att utrikesfödda skall attraheras av landsbygden! 
Myndigheter,företagare, skolor
- för att förändra attityder

Samverkan mellan olika aktörer t.ex. Skogsstyrelse, 
kommunens integrationsenhet, naturbruksgymnasier –
företagare.
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Fråga 7 
Den nya integrationspolitiken innebär att arbetsförmedlingen får ett utökat

ansvar för alla nyanlända i arbetsför ålder, 20 – 64 år. Hur kan vi 
säkerställa att de framtida etableringslotsarna har kunskap och intresse för

landsbygden?  

1.God kunskap om arbetsmarknaden och 
möjligheterna på landsbygden samt gott
kontaktnät i alla sektorer

2. Jobba med individuella etableringsplaner . Viktigt att
AF får möjlighet att föreslå lämpligaste lots för
invandrare beroende på bakgrund och intresse. Korta
processen. Interkulturell kompetens

Fråga 8 
Hur kan vi bäst ta tillvara utrikesföddas kunskaper inom lantbruk och 
matkultur i satsningen på Matlandet Sverige? Hur tar vi bäst vara på

möjligheter för integrationen och för landsbygden som ligger i det
ekologiska kretsloppsjordbruket? 

Utveckla en utbildning riktad till invandrare med sikte på 
att genomföra generationsskifte på ekologiska 
lantbruk, med äldre brukare som vill lämna över och 
där omläggningen samtidigt leder till att gården 
försörjer fler människor än idagförsörjer fler människor än idag.

Detta bygger i grunden på kretsloppsjordbrukets principer 
och fortsätter in i matkulturen 

Utgångspunkten var samarbete med interreg projektet 
”BERAS Implementation”

Fråga 9. 
Det finns ett stort antal personer med agronomexamen från andra länder. 

Hur kan man ta tillvara den kompetensen? 

Skapa ett kompetensförsörjningssystem med praktik 
och teori för personer med utländsk 
agronomutbildning. 

Dels behöver dessa personer ett nätverk inom den areella 
sektorn vilket inkluderar praktisk erfarenhetsektorn vilket inkluderar praktisk erfarenhet.

Exempel på teoretiska insikter är EU:s jordbrukspolitik, 
ekologisk produktion, kulturmiljö, djurskydd etc

De flesta av dessa agronomer bor i något av 
storstadsområdena eftersom man ofta har fått information 
att landsbygden inte har något att erbjuda. 
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Landsbygden behöver utlandsfödda. Med hjälp av denna grupp kan man vända den 
negativa befolkningstrenden i avfolkningsbygder. Detta visas i Arbetsförmedlingens 
rapport ”Generationsväxlingar och regionernas befolkning” där kan man läsa att det är 
mycket viktigt ”att med olika medel förmå invandrarna att bosätta sig även i glesbygdskommuner och 
andra mindre orter i landet.” För att uppnå detta måste många hinder undanröjas vilket 
kräver samarbete mellan myndigheter, företag, föreningar och enskilda.  
 
Därför bjöd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket den  
2 juni 2010 in till ett seminarium med syfte att öka kunskapen om utrikesföddas 
möjligheter på landsbygden, samt att visa goda exempel och därmed inspirera 
landsbygdsnätverkets organisationer och myndigheter, etniska föreningar, företagare 
m.fl. till ett utökat engagemang. 
 
Denna skrift sammanfattar seminariet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Drottninggatan 95 B 
Box 6806, 113 86 Stockholm 
Tel. 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10 
 
www.ksla.se, akademien@ksla.se 

 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) är en mötesplats för den gröna 
sektorn. Akademien är en fri och oberoende 
nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske, jakt och vatten-
bruk, miljö och naturresurser samt skogs- 
och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor 
som berör alla och som intresserar många! 
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