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Förord

KSLA:s Kommitté för land och stad kom till år 2016 med en tydlig ambition att vitalisera samtalet om 
landsbygdens situation och framtid. Vi såg att diskussionen går i ganska upptrampade spår, där landsbyg-
den ofta står som en förlorargeografi med minskande och åldrande befolkning, medan staden tillskrivs 
kreativitet och växtkraft. Vi vill få till stånd ett samtal om relationen mellan land och stad bortom dessa 
förmedlade förenklingar.

Men villkoren för det offentliga samtalet är i snabb förändring. Det är framför allt en tillbakagång för 
tryckt press, särskilt lokaltidningar, men också för regionala nyhetssändningar och så vidare. Det sker en 
koncentration till de större städerna och samtidigt en övergång av nyhets- och opinionsutbyte till sociala 
medier.

Mediekoncentrationen innebär att alltmer av samtalet om samhället produceras i städerna och att det 
också fokuseras tydligare på stadsfrågor och ”stadskulturen”. Digitaliseringen och övergången till sociala 
medier är en mer djupgående förändring som gäller både land och stad. Den skapar en ny rumslighet och 
förändrar betydelsen av land och stad, gleshet och täthet. Men var kommer samtalet om lokala och regionala 
angelägenheter att föras? Vem skapar framtidens bild av land och stad?

Inledningsvis har vi valt att engagera oss i frågan om landsbygdens befolkning. Ja, visst sker det en 
fortsatt urbanisering – framför allt växer storstadsregionerna för att det är där de gravida kvinnorna finns 
och det är där den mesta invandringen sker. Men de allra senaste åren har de flesta svenska kommuner haft 
befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. Drar vi ut tidsperspektivet så kan hela frågan skifta. 
Hursomhelst skapar detta nya utmaningar och nya möjligheter för landsbygden i en stor variation av situa-
tioner, med olika grupper av nykommare som möter helt olika förhållanden i bygder och lokalsamhällen. 
Här är det viktigt att vi kan hålla en internationell koppling.  

I den här skriften presenterar vi texter på dessa teman, skrivna av kommitténs ledamöter och publicerade 
under våren 2016 i ett 20-tal av MittMedias lokaltidningar. 

Erik Westholm
Ordförande i Kommittén för land och stad
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På SVT rullar en dokumentärserie om landsbyg-
den. Den påstås handla om villkoren. Det är mest 
gråväder.

I min e-postlåda hittar jag ett nyhetsbrev från en 
traditionstung tidning som säger sig ha landsbygden 
i fokus. Nyhetsbrevet listar tio fina anledningar för 
mig att bo just på landet. En handlar om chansen 
att få se en ren.

Från ett annat håll får jag en så kallad viral lista 
på roliga ortnamn. Alla tio ligger utanför storstä-
derna.

Min lokaltidning passar på att berätta om en ung 
storstadskvinna som vänt staden ryggen. Hon har 
funnit ”sitt rätta jag” vid ett staffli i en före detta 
ladugård. Nu ska hon försörja sig på att blogga om 
det sanna livet på landet.

Landsbygdens representationer i media blir allt 
mer aparta. Exotiska, bisarra, udda och en ständig 
motpol till den urbana normen.

Villkoren för berättelsen om landsbygden och 
glesbygden har påverkats på djupet av den föränd-
ring som medievärlden just nu genomgår. Den af-
färsmodell som byggts kring en distribuerad pap-
perstidning, avsedd för breda målgrupper, vittrar 
sönder. Allt fler av oss söker sin nischade informa-
tion via nätet, och då framför allt genom Facebook.

När den digitala logiken tar över blir mätbar-
heten kung, för såväl reklam som journalistik och 
samhällsinformation. Ditt digitala beteende är så 
förföriskt lätt att följa. Vi vet vad du klickar på och 
när du gör det. Hur du rör dig över nätutbudet, vad 
du stannar vid, vad du ratar. Och vad du gillar, delar, 
ogillar eller återkommer till.

Den digitala överenskommelsen kräver maximal 
snabbhet i mottagarens avläsning. Ögat scannar os-
cillerande och hjärnan förväntar sig emotionell belö-
ning. Komplexa skeenden och nyanser har svårt att 
göra sig gällande. Följaktligen blir det listor, käns-

Leendet du aldrig ska glömma

Gunilla Kindstrand

lor, konfliktsituationer som regerar. Det klassiska 
kvällstidningstonfallet, uppskruvat till nya, oanade 
höjder.

Parallellt urbaniseras själva journalistrollen. Visst 
finns ambitioner, hos såväl public service som lokal- 
tidningar, att behålla journalistisk bevakning utan-
för residensstäder och huvudorter – men när poli-
tiken, huvudkontoren, nöjesvärlden drar sig mot 
centra så samlas också maktens entourage där. I det 
följet ingår journalisterna.

Debattens allt mer uppenbara brist på nyanser 
och komplexitet förvärras alltså av medieutveck-
lingen. De omförhandlingar som sker kring sam-
hällskontrakt och gemensamheter betraktas numera 
sällan ur landsbygdens synvinkel. Det visar sig i 
TV-utbudet och i mailkorgen, men också i berät-
telsen om migrationen och migrationens påverkan 
på samhället, vilket illustreras i flera bidrag i den 
här skriften.

Mediet är budskapet (”The medium is the mess-
age”) slog litteraturprofessorn och kommunika-
tionsteoretikern Marshall McLuhan fast. Budskapet 
bäddas in i och struktureras av mediets logik och 
känslospel. Hans mest berömda bok skulle ha haft 
precis den frasen som titel, men det sägs att ett pi-
kant tryckfel i första utgåvan (1967) ledde till ett om-
slag som sa ”The medium is the massage” (Mediet är 
massagen). Marshall McLuhan lär ha jublat när han 
såg den utbytta bokstaven. Precis så menade han! 
Mediet i sig utövar en intensiv påverkan på våra sin-
nen och vår uppfattningsförmåga.

Varje gång vi nås av exotism, schabloner och 
förprogrammerat gråväder bör vi påminna oss den 
uppmjukningen. 

När det gäller landsbygdens representationer ska 
du aldrig glömma Marshall McLuhans leende.
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Vad betyder flyktingarnas ankomst för den svens-
ka landsbygden? Vi har vant oss vid att urbanise-
ringen rullar vidare, obeveklig som en naturkraft. 
Det är många årtionden nu som ungdomar har flyt-
tat till stadsregionerna och lämnat bakom sig en 
minskande och åldrande befolkning.

Men så hände något. De senaste åren har hela 
landet haft befolkningstillväxt, främst genom in-
vandring från utlandet. Det är olika sorters folk; 
säsongsarbetare och européer som söker livskvali-
tet, men framför allt flyktingar som söker skydd. 
Kanske är det tillfälliga flöden eller människor som 
flyttar vidare efter en kort tid på en förläggning eller 
i tillfälliga boenden. Men det har ändå gått ganska 
många år nu och nästan varje svenskt samhälle har 
ett eller f lera matställen som drivs av människor från 
andra länder. De har hittat sätt att fylla ut hålen 
i en allt tunnare väv av mänsklig aktivitet på den 
svenska landsbygden. De har upptäckt möjligheter 
i tomrummen. 

Under 2015 tar detta nya ett nytt stort steg när 
över tiotusen flyktingar kommer till Sverige vecka 
efter vecka; människor från andra delar av världen 
vandrar med sin Lidl-kasse utmed vägarna i de 
svenska skogslandskapen. De kommer med olika 
kunskaper, förståelse och drömmar eller oro för 
framtiden. Men nästan inget av detta har förbin-
delse med platsen de kommer till. De söker en plats 
i tillvaron, men är själva platslösa, får stiga ut i en 
omgivning de inte känner och inte har några relatio-
ner till. De börjar på en geografisk nollpunkt. Vi vet 
att det kan lyckas och vi vet att det kan misslyckas. 

Det nya är omfattningen och styrkan hos migra-
tionen; så många är på väg mellan länder och kon-
tinenter, från kriser som tycks utan lösning. Krig 
och fattigdom är inget nytt, men nu sprids kunska-
pen över världen om var det finns bättre utsikter till 
skydd. Kanske kan vi säga att det är ett nytt skede 
av globaliseringen att stora grupper av människor 

Framtidstro och framtidsoro i flyktingfrågan

Erik Westholm

rör sig mellan land och stad, över berg och hav, som 
arbetskraft, flyktingar eller på jakt efter livskvalitet. 
Är det en ny folkvandringstid? Ingen vet vart folk-
vandringen tar vägen ens de närmaste åren. Men 
den har redan satt landsbygden i nytt ljus. Vi får 
sluta att tänka på landsbygden som ett förfluten-
hetens landskap. 

Vi som har rötterna här har sett dessa föränd-
ringar – men ändå inte, omedvetet värjer vi oss. 
Den traditionella bilden av landsbygden sitter djupt 
och vårdas av en rikedom av hembygdsföreningar, 
muséer, media, organisationer och så vidare. Kul-
turlandskapet är utfyllt av tanken på att vårda det 
som varit. Fyllt av institutioner som har tradering 
som ideal, vana vid att bevara också sådant som up-
penbarligen har tjänat ut. På så vis bidrar landsbyg-
den till sin egen tidslåsning.

Gorbatjov skrev i sin bok om förnyelsen, Glasnost, 
att trögheten att ta till sig förändringar är det som 
håller ihop ett samhälle. Om alla genast bytte spår i 
tanke och handling för minsta ny information skulle 
samhällen gå under, ramla framlänges på sina sned-
steg. När Paul Müller fick nobelpris för upptäckten 
av DDT skulle vi kanske ha tagit död på hela natu-
ren om inte denna skepsis mot det nya fanns. Kanske 
är det därför som kebabställena och pizzeriorna inte 
riktigt ingår i föreställningen om landsbygden trots 
att de är de nya mötesplatserna, de mest offentliga 
rummen i så många landsbygdssamhällen. 

Kan vi säga någonting om vart detta bär? Jag 
tar hjälp av en liten genomgång av tryckta media, 
främst lokalpressen under januari och februari 
2016 i Dalarna, där 3 procent av befolkningen nu 
utgörs av asylsökande (8 procent av befolkningen i 
Älvdalens kommun). Det skrivs förvånansvärt lite 
i lokalpressen om flyktingarna, vargfrågan verkar 
vara betydligt större för dalfolket. Många kommu-
ner har som strategi att ta emot flyktingar, man ser 
det som en välkommen inflyttningsvåg. ”Vi behöver 
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nya invånare och det spelar ingen roll om de kom-
mer ifrån Syrien eller Mälardalen”, är ett vanligt 
förhållningssätt. Men trots att kommunerna är så 
djupt engagerade med att ordna flyktingmottagan-
det förekommer de sparsamt i media. 

Så vad rapporterar lokalpressen? Uppmärksam-
heten i pressen håller sig mest till nyhetsmaterialet 
och de flesta artiklarna är solskenshistorier. De visar 
upp människor på landsbygden som engagerar sig 
i flyktingarnas öde och är beredda att hjälpa dem. 
Privatpersoner organiserar insamling av leksaker 
och kläder, företag tar emot språkpraktikanter, för-
tjusta elever i fjärde klass får den ansvarsfulla upp-
giften att vara mentorer för var sitt f lyktingbarn i 
skolan och frisören klipper f lyktingar gratis. Här 
finns också berättelser om föreningslivets engage-
mang: Odd Fellow samlar in pengar till flyktingar, 
kulturföreningen ordnar fest med musik och mat för 
flyktingar, Rädda Barnen ordnar med läxhjälp. Och 
här finns samspelet mellan kommun, föreningar 
och enskilda människor. På biblioteket i Falun kan 
flyktingar ”låna en svensk”, det vill säga välja någon 

villig falubo som något slags personligt stöd eller 
för hjälp med något. Det tycks som om biblioteket 
blir viktigt på ett nytt sätt, som offentligt rum när 
människor ska träffas över språk och kulturgränser.  

Det här är förstås en väldigt ofullständig bild av 
situationen. Det finns ett annat tema i medierappor-
teringen, ett som pekar mer mot skuggsidan av det 
mänskliga. Det handlar om problem på asylboende-
na och kan antingen gälla bråk mellan olika grupper 
av flyktingar eller hot mot boenden. Och det finns 
andra media där tonerna är hårdare. Dessutom är 
det ju så att de flesta asylsökande nu befinner sig 
på särskilda boenden och ännu inte har tagit plats i 
lokalsamhället. Vi vet ganska lite om vad som vän-
tar. Men det är alldeles klart att föreställningen om 
landsbygdens folk som motståndare till invandring-
en är orimligt förenklad.

Här verkar det snarare som om flyktingarnas an-
komst är en injektion. Föreningslivet, som har varit 
på nedgång i decennier, får nya uppgifter. Människor 
öppnar sig för att hjälpa de nya invånarna. Butiken 
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får nya kunder som frågar efter andra varor. Varje 
kommunalråd, kanske nästan varje kommunan-
ställd, står inför nya uppgifter och utmaningar. Nu 
handlar det inte om att förvalta en långsamt krym-
pande skattebas utan om att hantera nya situationer 
som ställer krav på kreativitet, flexibilitet och öp-
penhet. Det är en belägenhet som är långt ifrån den 
nedgångsberättelse som länge präglat landsbygds-
diskussionen.  

Det har ofta hävdats att den starka staten är 
något vi har istället för ett rikt civilsamhälle, där 
människor gemensamt och på frivillig basis tar 
ansvar för varandras välfärd. Men välfärdsstaten 
växte fram ur en starkt idéburen kollektiv organi-
sering baserad på arbetarrörelsen, bonderörelsen, 
kvinnoorganisationer, frikyrkor, nykterhetsrörelsen, 
etc. Ett sätt att se på detta är att civilsamhället blev 
så välorganiserat att det övergick i en välfärdsstat. 
När staten, kanske kring 1970-talet, tog på sig de 
största anspråken att stå för välfärden, så kom fri-
villigas engagemang att uppfattas som en rest av ett 
”välgörenhetssamhälle”. Välfärd blev en rättighet 
och ingen skulle behöva be sina medmänniskor om 

hjälp. Men de senaste decennierna har välfärdssta-
ten vinglat fram och delvis krackelerat, ifrågasatt 
som politisk idé, utmanad av lågskattepolitik och 
ökande inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Flyktingsituationen ställer en fråga på sin spets 
som ändå ligger i luften när vi ser krisen i de of-
fentliga systemen. Stat och kommuner behöver skat-
teintäkter från de stora grupper som nu är rikare än 
någonsin. Nu behövs den starka staten och samti-
digt är den på kort sikt otillräcklig. Flyktingarna 
ger exempel på behov av hjälp och stöd som inte 
bara gäller ekonomiska resurser utan också sociala 
relationer. Det finns något djupt mänskligt i den 
här frågan; möjligheten till ett nytt och fruktbart 
medborgarkontrakt där människor engagerar sig 
i något mer än sin egen närmsta krets. Med en 
optimistisk tolkning så öppnar sig en möjlighet att 
bygga om välfärdsstaten med ett nytt kontrakt som 
åter gör medborgaren medansvarig för samhälls-
bygget. Kanske är det konturerna av något sådant 
vi skymtar i solskenshistorierna från den svenska 
landsbygden. 
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Det finns ibland en föreställning om landsbygden 
som homogen och statisk, präglad av stagnation, ut-
flyttning och svenskhet. Men att tänka så blir lätt 
felaktigt. Precis som urbana områden är landsbyg-
den formad av förändringar och heterogenitet. Visst 
är landsbygden drabbad av utflyttning, ja, men det 
som har räddat landsbygden från ännu lägre befolk-
ningstal har varit den internationella migrationen. 
Inflyttade holländare och tyskar, thailändska kvin-
nor och skyddsbehövande irakier och somalier är 
bara några exempel på migrationsflöden som har 
bidragit till att bevara befolkningsunderlaget och 
därigenom till att trygga sådant som kommunal 
service och kommersiella verksamheter. Kanske har 
den lokala skolan klarat sig från nedläggning eller 
matvarubutiken fått vara kvar tack vare dessa nya 
invånare.

Men den internationella migrationens bidrag till 
landsbygden går längre än till att öka befolknings-
underlaget. Inom kulturgeografi, det ämne som jag 
representerar, brukar vi säga att det som skapar en 
plats är relationer från denna plats till andra platser. 
Det kan vara till storstaden i närheten, eller till en 
myriad av platser runt om i världen. Genom att vara 
sammanlänkad till andra platser skapas dynamik 
och möjligheter till utveckling, alltså motsatsen till 
stagnation. En plats blir därför sällan så stillastå-
ende som när den saknar kontakter till omvärlden, 
inlåst i en kapsel av invanda mönster och lämnad vid 
sidan av. Inflödet av internationella migranter skapar 
mänskliga länkar till hemländerna och kanske även 
till andra platser, dit deras sociala nätverk sträcker 
sig. På detta sätt kan internationella inflyttare vara 
en källa till kreativitet och dynamik på landsbygden.

Jag ska ge ett konkret exempel på hur internatio-
nell migration kan skapa både (ett tillfälligt) befolk-
ningsunderlag och dynamik till en landsbygdsort, 
nämligen thailändska bärplockare. Jag har studerat 
dessa internationella låglönearbetare både på deras 
hemmaplan i Thailand och under arbetstid i Sverige. 

Charlot ta Hedberg

Migration skapar en dynamisk landsbygd

Visst finns det många problem med bärplockningen, 
som ofta har lyfts fram i massmedia, såsom utnytt-
jande av låga löner, extremt långa arbetsdagar, samt 
en stark beroendeställning för bärplockarna. Men 
det jag vill lyfta fram här är en annan dimension, 
nämligen hur bärplockare faktiskt också har bidra-
git till en dynamisk landsbygd – både i Sverige och 
i Thailand. I en svensk by, baserad på en fallstudie 
som gjordes av mig och Andrea Monti, Stockholms 
universitet, visade det sig att invånarna uppskattade 
bärplockarnas närvaro. Bärplockarna bidrog med ett 
internationellt inslag till byn, de skapade liv på ga-
torna, och bidrog till att den lokala bensinpumpen 
fanns kvar i drift, för att bara nämna några exempel. 
Detta var tvärtemot de rykten jag hade hört talas 
om innan studien gjordes, som sade att byborna var 
skeptiska till nedskräpning och störningar vid älg-
jakt, samt att de upplevde konkurrens om bären. Det 
visade sig i stället att byborna gärna visade bärplock-
arna sina hemliga bärställen!

I Thailand har bilden av bärplockarnas bidrag 
också varit annorlunda än den jag hade förväntat 
mig. Jag hade bilden av att svenska företag kom 
till en orörd landsbygd, där thailändska risbönder 
från ytterst fattiga förhållanden lurades att åka till 
Sverige för att tjäna ihop pengar till den dagliga 
brödfödan. Bärplockning har i svenska rapporter 
och media beskrivits som en förlustaffär för bär-
plockarna, där arbetarna återvänder hem med skul-
der. I den thailändska by, som jag har studerat nog-
grannast, var i stället bärplockning förknippat med 
något positivt. Arbetet sågs som ett sätt att snabbt 
tjäna ihop pengar, visserligen förenat med en risk, 
men inte större än den risk man tar i det dagliga 
jordbruket. Pengarna användes inte bara till kon-
sumtion, såsom förbättring av husstandarden eller 
en TV, utan även till barnens utbildning.

Den thailändska landsbygden var i sanning i för-
ändring, präglad av urbanisering, strukturomvand-
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lingar inom jordbruket, samt globalisering. Inte bara 
bärplockning, utan även giftermål med västerländsk 
partner eller arbete i annat asiatiskt land, var ett 
vanligt sätt att dryga ut inkomsterna för thailändska 
risbönder. I jämförelse med andra utländska arbets-
tillfällen sågs bärplockning som något attraktivt, ef-
tersom säsongsarbetet kunde förenas med familjeliv 
och jordbruk på ett helt annat sätt än ett tvåårigt 
arbetskontrakt i Singapore. En annan drivkraft, vid 
sidan av den ekonomiska, var faktiskt i vissa fall även 
en nyfikenhet på att resa utomlands. Flera kvinnor, 
som inte fick åka som bärplockare på grund av sitt 
kön, tyckte att de hade gått miste om en möjlighet 
att se något annat än sitt hörn av världen.

Men tillbaka till den svenska landsbygden. Visst 
kan man tycka att bärplockare är en väldigt ovanlig 
del av den internationella migrationen till Sverige. 
De är tillfälliga, söker i regel inte permanent uppe-
hållstillstånd, och har ofta så tighta arbetsscheman 

att de knappt har möjlighet att interagera med de 
samhällen de besöker. Desto mer förvånande kan 
man därför säga att resultatet var: trots att bärplock-
arna knappt deltog i det svenska samhället kunde 
de sprida en känsla av globalisering och dynamik 
på landsbygden. Men även andra typer av migration 
borde kunna gynna den svenska landsbygden – eller 
åtminstone inte vara mer betungande för landsbyg-
den än den är för städerna.

Landsbygdens arbetsmarknad ser lite annorlunda 
ut än den gör i städerna. För män är den mer inriktad 
på produktion (dock inte av mat) och för kvinnor är 
den ännu mer dominerad av offentlig sektor än den 
är i städerna. Detta visar sig i att sysselsättningen 
för utrikesfödda män på landsbygden, som befunnit 
sig länge i Sverige, ligger på samma (låga) nivå som 
utrikes födda mäns sysselsättning i städerna, enligt 
en studie jag har gjort med Karen Haandrikman, 
Stockholms universitet. För utrikesfödda kvinnor, 
som bott länge i Sverige, är sysselsättningen faktiskt 
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något högre på landsbygden. Det är alltså inte säkert 
att det är svårare för internationella migranter att 
få jobb på landet än i staden. Däremot kan det vara 
svårare för företag i glesbygden att hitta rätt kompe-
tens till de jobb som finns, i synnerhet när det hand-
lar om högre och specialiserade utbildningar. Här 
kommer matchning och validering in i bilden, inte 
minst när det handlar om att hitta rätt och kunna 
anställa nyanlända, skyddsbehövande personer.

Detta är en bild så som den gavs före hösten 2015, 
när flyktingsituationen tillspetsades och politiska 
initiativ togs till att minska invandringen och be-
gränsa asylrätten. En viktig fråga att ställa sig är vad 
invandringen av skyddsbehövande personer kan be-
tyda för landsbygden i denna situation? Kommuner 
vittnar om problem med att ta hand om nyanlända 
personer och asylsystemet har svårt att hinna med, 
men vad skulle det kunna betyda för kommunerna 
på längre sikt? Kan de skyddsbehövande personerna 
bidra med dynamik till landsbygden?

Det här är viktiga frågor att ställa sig, inte minst i 
ljuset av den debatt som förs om utplacering av asyl-
sökande personer till både stad och land. För att ta 
tillvara möjligheterna gäller det för det svenska sam-
hället att se de individer som kommer, vilket innebär 

allt från stabila mottagningsprocesser till snabba va-
lideringssystem av utbildning och erfarenheter från 
hemlandet.

Vad gäller mottagningen är det viktigt att kana-
lisera de asylsökande så att deras bakgrund beaktas 
och tillvaratas. Här menar jag inte bara att en smidig 
validering av asylsökande personers utbildning och 
yrkeskunskaper är nödvändig, utan även att man bör 
se till tidigare utbildning och bakgrund i termer av 
stad och land. Personer med erfarenhet eller intresse 
av landsbygden bör lokaliseras till landsbygden, lik-
som personer med yrkeskunskaper som efterfrågas 
på landsbygden. Givetvis går det inte att göra en 
perfekt matchning mellan personer och behov, men 
man bör ha med ett sådant tänk redan vid den första, 
akuta utstationeringen av asylsökande personer.

Det finns också en fara i att allt för snabbt placera 
personer på platser, för att sedan omplacera dem. 
Vid en eftertänksam placering av asylsökande bör 
det även i fortsättningen finnas goda chanser för in-
ternationella migranter att skapa dynamiska, globala 
landsbygder.

Grundinställningen bör vara att landsbygden 
inte är statisk utan öppen, och att den gynnas av 
tillflöden snarare än utflöden. Det är våra medmän-
niskor som öppnar den.
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Få analyser har gjorts av den offentliga sektorns 
insatser vid förra årets flyktingtillströmning. Hur 
har koordineringen mellan statliga- och kommunala 
myndigheter hanterats och vad behöver vi göra för 
att skapa bättre villkor framåt? 

Ett antal misstag har begåtts. Om vi lär oss av 
dessa misstag och strukturerar om våra verksamhe-
ter utifrån de villkor som råder nu, då går vi i mål 
med integrationsprocessen. Men om vi inte lär oss 
riskerar landsbygden att stå med ett antal segrege-
rade småsamhällen motsvarande Rosengård och 
Rinkeby. 

I november 2015 fick Haparanda kommun 
frågan om att etablera ett evakueringsboende i 
Haparanda. Migrationsverket behövde ett 50-tal 
platser för att täcka rådande behov. Boendet skulle 
vara högst en vecka. Valet av lokal föll på Folkets 
Hus, där danssalongen gjordes om till öppen sovsal 
för 27 barn och 25 vuxna. 

Ansvaret för evakueringsboendet ligger på 
Migrationsverket. De tecknar i sin tur avtal med 
berörd kommun eller företag som lovar att stå för 
samordning, tak över huvudet och mat. Resten ska 
Migrationsverket ta hand om. I samband med för-
beredelserna av boendet följde även ett par råd. Ett 
råd var ”Se det som att de bor utanför Migrationsverket 
i Boden.”

Varför sa de så? De ville alltså råda oss till minsta 
möjliga insats trots att dessa människor med all tyd-
lighet befann sig i vår kommun. 

Evakueringsboendet kom att vara i tre månader 
uppdelat på två grupper. Den ena gruppen bodde 
där två månader och den andra gruppen en månad. 
Migrationsverkets operativa insatser kan summe-
ras i ett fåtal besök och ett inhyrt vaktbolag, resten 
tog kommunen hand om. I samverkan med civil-
samhället, kyrkan och lokala företagare skapade vi 
ett innehåll som gav både mening och rutin i var-
dagen och vi gjorde det så bra att familjerna ville 

Statliga myndigheters roll i integrationsarbetet

Jy t te Rüdiger

stanna kvar i kommunen. När evakueringsboen-
det sedan skulle tömmas inför jul kom kommunen 
och Migrationsverket överens om att familjerna på 
Folkets Hus i största möjliga mån skulle få place-
ring i Haparanda. Så blev det inte. Samtliga familjer 
förflyttades till olika orter i Sverige. En motgång 
för kommunens möjlighet att fortsätta ett bra inte-
grationsarbete. 

Det var nu inte bara oss det drabbade. Familjerna 
hade getts information om att de skulle få bo kvar i 
Haparanda. Helt plötsligt, med mindre än en dags 
varsel, meddelades det att de skulle packa sina väs-
kor och bli upphämtade av en buss. Hade de resa 
med tåg skulle de själva sörja för att ta sig till nästa 
lokalisering. I samband med detta kom nästa råd: 
”Har de kunnat ta sig till Sverige på egen hand, kan de 
ta sig till nästa ställe själva.” Återigen ställdes inga 
krav på värdskap eller bemötande.

Våra familjer fick alltså ta sig fram bäst de kunde 
med de biljetter de fått. De gavs heller ingen lokal 
kontaktperson på Migrationsverket som de kunde 
ringa om något skulle hända. Till exempel hade en 
familj med tre små barn fått placering tre mil utanför 
Uppsala. Deras nattåg blev försenat med fyra tim-
mar vilket innebar att beställd taxi till tågstationen 
inte fanns där när de anlände. I och med att de inte 
kom vid angiven tid hade dessutom rummet på 
flyktingförläggningen skrivits av. Vem skulle de ha 
meddelat om förseningen?

Med erfarenheterna ovan kan jag inte låta bli 
att undra hur det står till med våra myndigheters 
operativa kunskaper? Om vi på kommunal nivå 
fick ett antal icke-förväntningar på vårt arbete, 
vilka förväntningar ställs då på våra tjänstemän på 
Migrationsverket och övriga myndigheter? Jag gis-
sar att direktiven är minsta möjliga kontakt med 
flyktingar samt fokus på administration och hand-
läggning. Frågan ingår i en större kontext vad gäller 
myndigheternas roll i integrationsarbetet.
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Vilka konsekvenser får det för integrationsarbetet 
när myndighetsutövare ges i uppdrag endast att sam-
ordna sin egen administration utan samarbete med 
berörda kommuner? Hade vi samordnat våra insatser 
hade våra familjer fått stanna kvar i Haparanda och 
fortsatt sin integrationsprocess. Nu sitter de i stäl-
let på nya förläggningar med minimal kontakt med 
svenska samhället. 

Under de månader familjerna bodde på Folkets 
Hus hann vi göra en kompetensinventering där vi 
skapade ett antal åtgärder kopplade till individernas 
behov. I gänget fanns till exempel en agronom med 
inriktning skog, en sjuksköterska, en bilmekaniker, 
en snickare, en landskapsarkitekt och så vidare. 
Hade dessa familjer fått stanna hade agronomen 
fått praktik på kommunens landsbygdsavdelning, 
snickaren hade lovats praktik i Kukkolaforsens kul-
turby, landskapsarkitekten hade getts praktik i kom-
munens innerstadsprojekt, etc.

Idag kan jag berätta att agronomen sitter på en 
förläggning tre mil utanför Uppsala utan kontakt 
med svenska samhället och landskapsarkitekten 

anonymiseras på en förläggning i Fagersta. Största 
delen av de anställda på förläggningen i Uppsala 
är av arabiskt ursprung vilket gör det svårt för vår 
afghanska familj att hävda sig och när jag besökte 
familjerna på deras nya förläggningar trodde deras 
grannar att jag kom från Migrationsverket. De få 
kontakter de har med svenskar är alltså avgränsade 
till Migrationsverket. Hur ska vi kunna integrera 
dessa människor när de knappt har kontakt med det 
svenska samhället under hela asylprocessen? 

Jag vill lyfta blicken ytterligare genom att 
ställa en ny fråga, denna gång kopplad till öv-
riga myndigheters verksamhetsansvar. Det gäller 
Arbetsförmedlingen. Vilka konsekvenser får det 
för integrationsarbetet när våra myndigheter lägger 
ner sina lokalkontor i de mindre kommunerna? Ta 
till exempel beskedet att Arbetsförmedlingen av-
ser stänga vart tredje lokalkontor med motivet att 
det mesta går att sköta via nätet och att man vill 
öka kontakten med arbetsgivarna. Är det verkligen 
rätt tid för ett sådant beslut? De flesta av våra nya 
migranter är inte personer som kommer att kunna 
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sköta sin integration på arbetsmarknaden via nätet. 
Snarare behövs mer folk på samma kontor som till-
sammans med kommunerna arbetar praktiskt med 
migrationsprocessen. 

Det är nämligen så att när kommunerna full-
följt sina skoluppdrag väntar en introduktion på 
arbetsmarknaden. När den infaller har vi inte 
att göra med bara utbildade syrier utan vi har en 
mängd människor som inte förstår eller vet hur de 
ska röra sig i det svenska systemet. Haparanda med 
sina 550 migranter kommer inte att kunna lösa in-
troduktionen på arbetsmarknaden på egen hand. 
Snarare behöver vi stöd från både Migrationsverket 
och Arbetsförmedlingen där man aktivt arbetar 
med varje individ. Varje kommun borde kräva ett 
gemensamt myndighetskontor som har till uppgift 
att kompetensinventera och därpå skapa lösningar 
för varje individ på lokalt plan. Vi kan inte förvänta 
oss att civilsamhället eller kommunerna ensamma 
ska klara biffen. 

Vid det här laget förstår ni säkert att det inte räcker 
med ekonomiska incitament, specialinriktade kur-
ser för redan utbildade eller utjämningsbidrag för 
att lösa samtliga delar i en integrationsprocess. Vi 
behöver snarare komplettera detta med kompetenser 
som jobbar direkt med och bland våra migranter. 
En sofistikerad gissning är att de 40 miljarder man 
avsätter till integrationsinsatser kommer att få liten 

effekt om våra myndigheter samtidigt lägger ner 
sina lokalkontor. Kommunerna kommer också att 
ha svårare att nå ett bra resultat om samma myndig-
heter inte anpassar sina insatser till faktiska behov 
och lokala förutsättningar.

Vi behöver därför se en ny utformning av tjäns-
temännens uppdrag, på kommunal och statlig nivå, 
som handlar om mer än bara administrativt arbete 
och handläggning av ärenden. Risken är annars att 
små kommuner i framtiden kommer stå med segre-
gerade flyktingområden (som över tid stöps om till 
bostadsområden) liknande Rinkeby, Rosengård eller 
Tensta. Och är det något vi kan lära oss från storsta-
dens integrationsarbete så är det att när myndighe-
ter och andra samhälleliga institutioner stängs och 
förflyttas till stads- eller regioncentrum så minskar 
också inflödet av boende av ”svenskt ursprung”. Det 
är inte en utveckling vi vill se i våra mindre kom-
muner. 

Små kommuner har fortsatt chans att göra bra 
men då behövs ett samspel och en annan rollfördel-
ning mellan statliga myndigheter, kommuner och 
civilsamhället, ända ner på tjänstemannanivå. Börja 
med att titta på storstaden och ta reda på vad man 
inte ska göra för att (miss)lyckas med integrationen. 
Administrerande myndigheter med tjänstemän på 
distans är inte ett medel för bra integration. Det om 
något har vi lärt oss i Haparanda.
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Tyskland tog under 2015 emot 1,1 miljoner asyl-
sökande. Även om de flesta nyanlända kom till de 
större stadsregionerna har mottagandet i realiteten 
resulterat i en plötslig befolkningsmässig och eko-
nomisk förändring av landsbygden och mindre tät-
orter.

Liksom i Sverige har det snabbt vuxit fram en 
angelägen diskussion om vad som bör känneteckna 
framtidens landsbygd och småstäder, en diskussion 
som ser väldigt olika ut beroende på förbundslän-
dernas förutsättningar och historia. De initiala svå-
righeterna med att ordna bostäder och grundläg-
gande infrastruktur för vågen av immigranter har, 
i och med att antalet flyktingar minskat dramatiskt 
under 2016, successivt övergått till en fråga om in-
tegrationens möjligheter – i hela Tyskland.

Den senaste flyktingströmmens inverkan på lan-
det har därmed också hamnat i en samhällsproble-
matik som stått i fokus i decennier. För det första: 
den ojämna regionala utvecklingen, där särskilt de 
nya förbundsländerna generellt befinner sig på en 
mycket längre ekonomisk utvecklingsnivå. Och för 
det andra: det demografiska trycket av en åldrande 
befolkning, krympande samhällen och utflyttning 
av unga och arbetsföra i framför allt östra Tyskland. 

I Tyskland fördelas asylsökande bland för-
bundsländerna enligt en nationell fördelningsnyckel 
beroende på ländernas skattekraft och invånartal. 
Det har nyligen lett till protester från stora mot-
tagarregioner där också flera storstäder ligger, till 
exempel Baden-Württemberg eller Nordrhein-
Westfalen, som menar att fördelningen blivit re-
gionpolitiskt ohållbar. Trycket på framför allt 
bostads- och utbildningssektorerna i västtyska stor-

Kan landsbygden rustas för att klara det 

storstaden inte förmår?

Reflektioner i flyktingkrisens spår i Tyskland.

Håkan Forsell

städer blir för stort. Istället borde nyckeln även ta 
med i beräkningen var det finns utrymme och lediga 
bostäder, vilket det gör i de östra förbundsländerna. 
När ministerpresidenten i Baden-Württemberg frå-
gade varför inte de nya förbundsländerna såg flyk-
tingmigrationen som en möjlighet för en ny östtysk 
uppbyggnad (och implicit hävdade att den första 
uppbyggnaden efter 1991 hade misslyckats) väckte 
det stor irritation bland de utpekade regionerna.

Faktum är att realiteten bakom fördelningsnyck-
elns siffor är mycket svårgripbar och i vissa fall gan-
ska kaotisk. Det föreligger också långa förskjutning-
ar, ibland månader, innan flyktingar kommer till det 
förbundsland som har tilldelats ansvar för dem. Och 
förutsättningarna för mottagandet skiftar stort mel-
lan regionerna. Bostadstillgång och kommunal eko-
nomi går ofta i olika riktningar – finns det bostäder 
så finns det ingen tillväxt och få utbildnings- eller 
praktikplatser, och tvärtom. Vissa kommuner, som 
inte entydigt går att dela upp i stad- eller lands-
kommuner, till exempel Mannheim, Wolfsburg, 
Coburg, Potsdam, Krefeld, Straubing, Frankfurt 
am Main och Stuttgart, uppvisar dock både ett visst 
bostadsöverskott och en stabil, växande ekonomi. 

Därutöver har flertalet landsbygdsregioner och 
kommuner i östra Tyskland börjat att arbeta ak-
tivt med flyktingfrågan som ett centralt moment 
i landsbygdens kvalitetsförändringar. Om den de-
mografiska förändringen, som plötsligt har skett på 
landsbygden och i småstäderna till följd av fördel-
ningen av asylsökande, inte bara ska vara tillfällig 
och strömmen småningom, som tidigare, föras mot 
storstadsregionerna, så krävs det såväl ekonomiska 
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och utbildningsmässiga som kulturella insatser och 
nytänkande.

Hur ska landsbygden och småorter inte återigen 
enbart reduceras till urbaniseringens negation och 
väntrum? Vilka politiska val och kulturella strategier 
skulle kunna bidra till en alternativ medborgarprak-
tik – som kan både förvalta och utveckla traditioner 
och näringsliv? Det finns en välgrundad oro för att 
en framtida underklass inom arbetsmarknaden ska 
utvecklas om inte även mindre orter lyckas med in-
tegrationen. 

Arbetsmarknaden har kraftigt polariserats i 
Tyskland under senare år. EU-medborgare har en 
påtagligt lägre grad av arbetslöshet än icke-EU- 
medborgare och flyktingkrisen riskerar att förstärka 
denna tendens.

Den tyska förbundsregeringen presenterade ny-
ligen en beställd långtidsstudie, Landsbygdens lev-
nadsförutsättningar i förändring: 1952, 1972, 1993 och 
2012, som visade på just hur graden av aktivitet och 
individuellt engagemang i bygemenskap och lokal-
samhälle generellt ökade välbefinnandet och öns-
kan att stanna kvar. Lokala undersökningar bland 
flyktingboenden utanför större städer i bland annat 
Sachsen visar att många migranter önskar kunna 
stanna på en mindre ort, under förutsättning att det 
finns arbetsplatser med framtidsutsikter, social ser-
vice, bostäder och ett fritids- och kulturliv.

Flera landsbygdskommuner riktar specifika in-
satser mot unga migranter. I Thüringen har exem-
pelvis vissa kommuner påbörjat långsiktiga samar-
beten mellan handelskammare, arbetsagenturer och 
regionpolitiker, där man erbjuder asylsökande under 
20 år möjligheten till språkkurs, praktik och utbild-
ning som ett samlat grepp att stärka demografin och 
det lokala näringslivet. I Sachsen har det skapats 
kommunala ”kunskapsbanker” över insatser som 
har lett till ökad integration, och särskilda ”innova-
tionskontor” som kan visa på framgångsrika exem-
pel på integration genom samarbeten mellan privata 
och offentliga aktörer. I Lausitz i sydöstra Sachsen 
har organisationer och företagare inom den sorbiska 
minoritetskulturen, en kultur som är präglande för 
regionen, föreslagit särskilda undantag från arbets-
marknadsregleringar och även skattefrihet för viss 
verksamhet som anlitar och involverar asylsökande 
och migranter. 

I de större städerna fanns det initialt i Tyskland 
2015 ett överväldigande mått på civilt engagemang i 
flyktingkrisen och -mottagandet. Denna aspekt har 
med en viss förskjutning kommit att framstå som 
central när det gäller att skapa integrationsmöjlig-
heter i krympande eller stagnerande samhällen. De 
mindre kommunerna är i stort behov av att kunna 
samarbeta med civilsamhället. Det är en möjlig 
vändning av den demografiska nedgångsprocessen, 
som står bakom flera av småkommunernas satsningar 
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och som motiverar åtgärder för att flyktingar ska 
välja att stanna. Integrationen har kommit att anses 
som en nyckelfråga för landsortsstäders utvecklings-
strategier, där intensiteten snabbt har förändrats och 
spelplanen ser annorlunda ut än vad den gjorde för 
en kort tid sedan. 

En kommunal handbok, utgiven av Schader-
stiftelsen endast ett år tillbaka, skulle ge råd till 
”struktursvaga lantliga regioner i integrationspro-
cessen”, där arbetsmarknadsinsteg bland migranter 
skulle underlättas genom framför allt rådgivning, 
matchning och coachning. Men de asylsökandes 
självorganisering har visat sig vara mycket svagare 
på landsbygden än i städerna. Det har saknats re-
presentanter och forum för dialog – vilket har gjort 
formerna för integrationsarbete svåra att finna. 

Många mindre orter i Tyskland, och särskilt i de 
ekonomiskt svagare östra förbundsländerna, pendlar 
således mellan innovativa förhoppningar och oron 
inför en strukturkollaps. Men kanske kan man våga 
blicka mot en möjlighet till landsbygdens och lands-
bygdsstädernas återkomst, inte minst på grund av 
den parallella tendensen i samtiden i riktning mot 
en alltmer ekonomiskt segregerande storstadspoli-
tik, med kraftiga utestängningsmekanismer inom 
bostads- och arbetsmarknad för flera befolknings-
grupper. Det ”tröga” i landsbygdens kultur skulle 
också kunna ses som en möjlighet att återupptäcka 
vissa kunskaper som urbaniseringen dömt ut, men 

som kanske kan passa nya medborgare igen i modi-
fierad form, inte minst inom ett reformerat jordbruk 
och olika former av handel och småproduktion. För 
det måste ju finnas platser, fysiska bebodda platser, 
där detta nya, eftersökta medborgarskapskontrakt 
kan utvecklas. Platser där landsbygden inte bara blir 
ett genomgångsled till oftast diverse låglöneyrken i 
större städer.

För i andra änden befinner sig just storstäderna 
med sina låsningar kring vissa branscher som anses 
tillväxtgenererande och vitala, men som samtidigt 
låter andra sektorer, branscher och utbildningar för-
tvina. Trots att storstädernas natur ofta beskrivs som 
den motsatta har de, över hela Europa, under en tid 
utvecklat drag av monokulturer, styrda av framför 
allt finans- och fastighetsbranscherna. 

Skulle landsbygden och mindre tätorter rustas 
så att de klarar av att erbjuda, i mindre format, den 
variation på sysselsättning och kulturproduktion 
och utbildning som storstäder inte längre finner ef-
fektivt att satsa på? Hur skulle en ekonomisk poli-
tik se ut som satsade på att göra landsbygden och 
mindre orter mer mångfaldiga än storstäderna, och 
bärkraftiga nog att få människor att våga skapa sig 
ett livsrum och en framtid där?

Det är frågor som inte bara Tyskland bör ställa 
sig, utan även andra samhällen som vill skapa lång-
siktigt hållbara lösningar på den senaste tiden kris-
artade förändringar.
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Villkoren för det offentliga samtalet 
är i snabb förändring. Traditionella 

media koncentreras till städerna och 
nyhets- och opinionsutbytet flyttas allt 
mer till sociala medier. Stadsfrågor och 

”stadskultur” hamnar i fokus. 
Var kommer samtalet om lokala och 
regionala angelägenheter att föras? 

Vem skapar framtidens bild 
av land och stad?

KSLA:s Kommitté för land och stad vill 
vitalisera samtalet om landsbygdens 

situation och framtid och har 
inledningsvis valt att engagera sig 

i frågan om landsbygdens befolkning. 
Urbaniseringen fortgår visserligen 

oförminskat, men de senaste åren har 
befolkningen ökat i de flesta svenska  

kommuner genom invandring från 
utlandet. Det skapar nya utmaningar 

och nya möjligheter för landsbygden. 

Denna skrift innehåller texter på detta 
tema, skrivna av kommitténs ledamöter 

och publicerade under våren 2016 i ett 
20-tal av MittMedias lokaltidningar.
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