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SAMMANFATTNING  
 

Integration på landsbygden 
- Invandrare en oanvänd resurs  
 

Landsbygden har inte fått ta del av den kompetens som invandrare har tillfört Sverige genom 
att man i huvudsak bor i storstadsregionerna och andra städer. Landsbygden behöver det 
nytänkande och den arbetskraft som utomnordiskt födda invandrare kan erbjuda. Vi har 
jämfört lantbruket i Slavonien och i Västra Götaland då båda regionerna har många flyktingar 
från forna Jugoslavien. 
Det finns behov, incitament och goda möjligheter för invandrare att leva på landsbygden.   
Landsbygden behöver interkulturell kompetens samt ett ökat samarbete mellan olika aktörer 
för att skapa en mångkulturell arena. Rapporten bygger på aktuell information, intervjuer samt 
statistik.   
 
 
 
Nyckelord: Landsbygd, integration, utomnordiskt födda, interkulturell kompetens, lantbruk.   
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1. INLEDNING  
 
1.1. Bakgrund  
 
Den svenska landsbygden behöver flera människor med andra erfarenheter och kreativitet för 
att skapa nya verksamheter. Här finns resurser i form av jord, vatten, byggnader och skog som 
skulle kunna utvecklas. Restauranger söker efter nya spännande råvaror. Personer med 
utländsk bakgrund är en viktig konsumentgrupp som ännu inte kan erbjudas de specialiteter 
man önskar genom inhemsk produktion.  
 
För invandrare som bryter mönstret och flyttar till glesare bebodda områden ökar 
förvärvsintensiteten hos den enskilde, i relation till om man väljer att bosätta sig i 
storstadsregionerna. (Rapport Integration och regional utveckling Glesbygdsverket dec 2005) 
 
Efter andra världskriget har vi haft flera invandringvågor till Sverige. Majoriteten av 
arbetskraftsinvandringen flyttade till storstäderna och den svenska landsbygden förblev 
etniskt och kulturellt homogen till långt in på 1980-talet. 
Därefter fick vi en utomeuropeisk invandring av flyktingar och deras anhöriga. Dessa styrdes 
till orter med tillgång till bostäder. Vilket innebar att flyktingarna spreds över hela Sverige, 
men endast ett fåtal kom till rena landsbygden. Efter att ha levt i en homogen kultur så saknar 
landsbygdsborna en multikulturell kompetens för att möta och förstå människor med ett annat 
kroppsspråk, annorlunda språk, andra vanor, en okänd religion och föreställningar om hur 
man agerar. 

  
1.2. Syfte 
 
Vårt syfte med projektarbetet är att synliggöra möjligheter samt att se och förstå hinder och 
svårigheter för att invandrare skall bli en del av landsbygdens entreprenörskap och 
arbetskraftsresurs. Ett annat syfte har varit att visa den gröna sektorns betydelse för nyanlända 
flyktingars möjligheter. 

 
1.3. Frågeställningar 
 
Hur öppen är landsbygden för att ta emot invandrare? Vilket intresse och vilken kompetens 
har personer med invandrarbakgrund för att vilja arbeta inom den gröna sektorn? 
Överensstämmer denna med samhällets ambitioner? 
Vad bör och kan åtgärdas för att få tillstånd en positiv utveckling och tillväxt inom den gröna 
sektorn? På vilket sätt agerar organisationer och samhället för att öka andelen invandrare till 
landsbygden.  
 

1.4. Avgränsning och definitioner 
 
Vi har valt att skildra Slavonien i Östra Kroatien och Västra Götaland. Två regioner som båda 
tagit emot ett stort antal flyktingar från forna Jugoslavien, flest från Bosnien. Till Kroatien 
kom även interna flyktingar, från de krigsdrabbade områdena i Kroatien.  
Genom att skildra lantbruket dels i Västa Götaland och dels i Slavonien har vi velat 
synliggöra utvecklingen inom den gröna sektorn och landsbygdens betydelse för flyktingar.  
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Vi har även valt att ge förslag på hur ett förändringsarbete kan ske för att påskynda processen 
så att flera invandrare skall välja att bo, leva och arbeta på landsbygden. 
Rapportens innehåll kan vara värdefullt att ta del av för grupper och personer som inte 
traditionellt är involverade i integrationsprocesser. Vi vill på detta sätt medverka till att sprida 
kunskap och väcka intresse om en ökad internationalisering på landsbygden inom den gröna 
sektorn.  
 
Den gröna sektorn och de gröna näringarna avser produktion inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske, turism på landsbygden eller andra aktiviteter av upplevelsekaraktär samt 
entreprenörskap ex, grönyteskötsel, skogsskötsel och förädling av olika produkteter.  

 

1. 5. Metod 
 
Vi har använt oss av olika metoder dels genom att hämta fakta ur kurslitteraturen och dels 
sökt aktuell information via rapporter från olika organisationer: Invandrarverket, 
Glesbygdsverket, Länsstyrelse i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, 
Regeringskansliet etc. Skälet till att vi använt aktuella rapporter och tagit del av ny 
information är att det pågår ständiga förändringar inom integrationsarbetet. 
 
SCB har sammanställt statistik om utbildningsnivån inom Lantbruk/skogsbruk och 
djursjukvård för utomnordiskt födda.  
 
”Drzavni zavod za statistiku” Republike Hrvatske är SCB:s motsvarighet i Kroatien där vi 
även hämtat statistisk information. 

 
Vidare har vi tagit del av diskursen genom massmedia, Internet etc. 
 
Jämförelsen mellan lantbruket i Slavonien, som är en region i Kroatien, med Västra 
Götalandsregionen (VGR). Vill vi visa på vilket sätt samhället tar emot flyktingar i de båda 
regionerna och den gröna näringens betydelse. Avsnittet om lantbruket i Slavonien är ganska 
omfattande, syftet med detta är att sprida interkulturell förståelse om ett annat lands lantbruk. 
 
Det har varit viktigt för oss att söka kunskap både nationellt och i vår närhet.  
 
Vi har också gjort intervjuer med specialister inom olika områden: 
  

• Berislav Romic, maskiningenjör på ett multinationellt företag, SDF Combines, 
Zupanja, Kroatien, som tillverkar jordbruksmaskiner. Bernislav Romic är själv från 
Kroatien och är samhällskunnig.  

• Herbert Lundström, f.d. Länsveterinär i Älvsborgs län och utbildare på SLU för 
kompletterande utbildning av veterinärer med dokumenterad utomnordisk 
veterinärutbildning från ett annat land.  

• Niclas Fällström, landsbygdsutvecklare, som har varit mentor för projektet ”Grön 
integration”, vars syfte var att identifiera behovet av nya livsmedel och behov av 
produkter bland kurder boende i Falköping.  

• Milenko Ivankovic, Arbetsförmedlingen om intresset för arbetsförmedlingen att 
skapa introduktionsplatser på landsbygden.  

• Olle Markgren, Hushållningssällskapet Väst, om landsbygdsorganisationers syn på 
en mångkulturell landsbygd. 
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Författarna till rapporten har helt skilda livserfarenheter. Men båda har en stark övertygelse 
om att det går att effektivisera integrationsarbetet. Javor Pranjic, som har juristutbildning från 
Kroatien, kom tillsammans med sin familj som flykting till Västsverige. Här har det varit 
omöjligt att använda juristutbildningen utan Javor Pranjic har istället satsat på IT - kompetens. 
Marianne Barrljung har hela sitt liv har haft en kärlek till landsbygden. Dottern Sara har 
emigrerat till Australien, delvis beroende på svårigheter för maken, att í Sverige verka inom 
sin profession.  
 

1.6 Definitioner  
Här nedan följer en del definitioner för att öka förståelsen av rapporten. 
 
Flykting  
Enligt Genèvekonventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för 
förföljelser, på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller 
politiska uppfattningar. Sverige har lovat att ge asyl till den som behöver skyddet.  
 
Utrikes född:  
Person som är folkbokförd i Sverige men är född i något annat land. 
 
Utländsk bakgrund:  
Personer som är utrikesfödda eller födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.  
 
Invandrare:  
Invandrare, immigrant, personer som flyttar från ett land till ett annat land för att bosätta sig 
där en längre tid, minst ett år.  
Källa: Invandrarverket, 2006 
 
Integration:  
Ett centralt kriterium för integration är delaktighet och deltagande- participation. Kulturella, 
etniska och språkliga minoriteters integration i majoritetssamhället kan således definieras som 
deltagande i samhällets publika sfär utan krav på att den privata ( kulturella sfären) måste 
förändras.  
Källa: Mångfald, integration, rasism och andra ord 

 
Tätortsnära landsbygd:  
bygd med 5 – 45 minuters bilresa från tätorter större än 3 000 invånare. 
 
Glesbygd:  
Mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort större än 3000 invånare, samt öar utan fast 
landsförbindelse. 
Källa: Glesbygdsverket 
 
Ekologisk produktion: 
Odling som sker utan att kemiska bekämpningsmedel och att konstgödselmedel används. 
I ekologisk djurhållning stimuleras djurens naturliga behov.  
Källa: Naturskyddsföreningen  
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2. SLAVONIEN OCH VÄSTRA GÖTALAND – ett komparativt 
perspektiv 
 
Det är två regioner som var för sig tagit emot ett stort antal flyktingar från det forna 
Jugoslavien. Vi har valt att jämföra dessa båda jordbruksområden och den betydelse 
lantbruket har haft för flyktingarna och deras möjligheter att integreras på landsbygden.  
Regionen Slavonien ligger mellan Ungern i norr, Bosnien i söder och Serbien i öster. 
Befolkningens och samhällets ekonomi grundar sig på lantbruk. 
 
Slavonien är uppdelat i 4  zupanije, ”län”. I dessa fyra län bor 1.1 miljoner människor varav 
cirka 200 000 arbetar inom den agrara sektorn.  
 
 
Kartbild över Kroatien 2007 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartbild över Västra Götaland  



   

 8 

 

 
I Västra Götaland bor cirka 1.5 miljoner invånare fördelad på regionens 49 kommuner varav 
½ miljon bor i Göteborg. Innevånarna i Västra Götaland står för 18 % av Sveriges befolkning.  

 
2.1. Migration under slutet av 1800-talet.  
 
Nedan följer resultatet av en intervju med Berislav Romic, maskiningenjör på det 
multikulturella företaget SDF Combines, i Zupanja, Kroatien.  
 
Slavonien fick i slutet av 1800-talet, samtidigt som Sverige hade en utvandringsvåg, en 
invandringsvåg från olika omkringliggande länder, såsom Österrike, Ungern, Slovakien och 
Ukraina. Dessa invandrares barn och barnbarn lever fortfarande här med sina kulturella 
särdrag som språk, högtider, folkdräkter, fester etc. Hit kom människor från Bosnien och 
andra delar av forna Jugoslavien under de senaste 80 åren. Eftersom det var ett land en gång i 
tiden är det svårt att se dem som invandrare, vilket lokalbefolkningen dock gör. Enligt 
”Drzavni zavod za statistiku”, Kroatiska statens statistik, lever 10 % av befolkningen av 
jordbruk. Om man räknar med att 14 % är arbetslösa och en del av dessa har jordbruk som 
sekundär sysselsättning så blir andelen sysselsatta inom jordbruket högre. Arbetslösheten är i 
praktiken mycket större i Slavonien, men ingen svälter, då Slavonien producerar mera mat än 
vad man behöver. Slavonien saknar emellertid en fungerade socialpolitik. Jordbruket fungerar 
som en social stötdämpare.  
 

 
2.2. Storskaligt och rationellt lantbruk 
 
I dagens jordbruk i Slavonien finns två modeller för lantbruk.  
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Den ena modellen är vinstdrivande lantbruk som producerar stora mängder 
jordbruksprodukter av hög kvalitet. Flera lantbruk organiserar sig i ringar och sambrukar 
gårdar med flera hundra hektar. Produktionen är volymbaserad med stora djurbesättningar. 
Lantbrukarna har sin egen ekonomi, säljer produkter till marknadspris ibland till staten, ibland 
till privata företag. Tiden då staten garanterade att köpa allting, parallellt med att de dikterade 
marknadspriset, den tiden är förbi. 
 
För att klara de krav som ställs i dagens jordbruk med hög produktivitet och hög kvalitet, 
måste jordbrukarna ha ökade kunskaper. I Slavonien skaffar jordbrukarna, speciellt de yngre, 
nya kunskaper via skolor, yrkestidningar, seminarier, samt genom att resa världen runt för att 
se hur jordbruken fungerar på andra ställen.  
Man bygger stora farmar och köper in avelsdjur utomlands med högre avkastning. De 
ursprungliga lantraserna försvinner, vilket även sker i Västra Götaland.  

 
Det finns likheter med denna modell också när det gäller jordbruket i Västra Götaland. 
Arbetsmetoder och maskiner utvecklas för att minska manuellt arbete inom lantbruket. Redan 
stora enheter blir ännu större, i synnerhet om ett näraliggande lantbruk är till salu, då dessa 
slås samman med ett annat lantbruk.  
 
Djurhållningen har minskat avsevärt i Västra Götaland, ett av skälen kan vara att många äldre 
brukare kommer att pensioneras under de närmaste åren. Enligt länsstyrelsens 
landsbygdsanalys har antalet mjölkkor minskat från 92 373 till 67 609 under perioden 1993 – 
2005, Den genomsnittliga besättningen av mjölkkor i landet är på 50 kor. Allt flera djur hålls i 
lösdrift. Detta enligt en undersökning gjord år 2004, av Svensk Mjölk, branschorganisation 
för mejerier och mjölkproducenter. Detta utgör en stor risk, att det öppna odlingslandskapet 
skall växa igen och förbuskas ytterligare vilket innebär att odlingslandskapets skönhet och 
förutsättningar för landsbygdsturismen minskar. Lantbruket i Sverige har genomgått 
omfattande strukturrationaliseringar inte minst efter att Sverige blivit medlem i EU.  
 
Den kroatiska statens rådgivare informerar om nya metoder samt medverkar till att lantbruket 
sköts professionellt. Jordbrukarna odlar nya grödor, vilka kräver mera tid och kunskap, men 
är lönsammare. Man introducerar nya grödor som solrosor, raps, tobak, kryddor, olika sorters 
paprika m.m. Staten har en tillväxtpolitik som ger finansiellt stöd för nya grödor. En av dessa 
grödor är att använda raps för tillverkning av biodiesel.  Även här finns stora likheter med 
Västra Götaland där lantbrukare erbjuds individuell rådgivning och många utvecklar sina 
företag med nya produkter och verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
På grund av förändringar i klimatet kan det vara rimligt att anta att växter som idag odlas i 
Sydeuropa även kan komma att produceras i det svenska lantbruket. Det finns sannolikt 
outnyttjad kompetens i Västra Götaland hos invandrare som redan idag kan sköta odlingar 
med nya grödor. 
 
  
2.3. Livsstilslantbruk  
 
Den andra modellen är jordbruk med mindre markareal, där produktion sker för egna behov 
och att man säljer produkterna på lokala marknader. Dessa jordbruk följer inte de stora 
trenderna och använder inte den senaste teknologin. Däremot har denna modell en stor social 
betydelse för den framtida pensionen i Slavonien.  
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I Västra Götaland finns det lantbrukare som väljer en livsstil som ger livskvalitet genom att ta 
tillvara det som den egna gården ger. Man har fokus på hållbar utveckling och biologisk 
mångfald. Detta kan ske genom en ökad förädling av egna livsmedel, genom att använda 
gården som en konferens- eller utbildningsarena, som ett besöksmål med turismboende eller 
för naturupplevelser.  
Vi menar att livsstilsjordbrukarna skulle kunna vara ett alternativ för invandrare om befintliga 
lantbrukare kunde avyttra, alternativt hyra ut, fastigheter man inte behöver för eget bruk, 
 
I Slavonien är det inte många som odlar ekologiskt, eftersom produkterna är svåra att sälja, på 
grund av den låga ekonomiska standard som hushållen har. I Västra Götaland finns en ökad 
efterfrågan på ekologiska produkter, inte minst inom den offentliga sektorn. Men tillgången 
av ekologiskt odlade produkter är för låg. I synnerhet då det gäller grönsaksodling. Det finns 
strukturella problem med upphandling och logistik för i många fall små producenter.  
 
Jordbruk i europeiska länder måste anpassas till EU:s regler. Staten stimulerar stora 
jordbruksföretag med god konkurrenskraft, för att vara rustade när Slavonien blir EU-
medlem.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sammanställt statistik för länet. År 2005 bodde 19 
497 personer i glesbygd, av dessa bor inte mindre än 16 734 i Göteborg och öar utan fast 
förbindelse. Antalet personer i regionen som bodde på den tätortsnära landsbygd år 2005 var 
342 407. Den geografiskt största delen av länets yta klassificeras som tätortsnära landsbygd.  
 
 

3. FLYKTINGAR PÅ LANDSBYGDEN - i Slavonien och i Västra 
Götaland  
 
När kriget bröt ut i Bosnien hittade många människor sitt tillfälliga hem i Kroatien, medan 
cirka 50 000 bosnier flydde till Sverige. Många av dessa flyktingar stannade för gott både i 
Sverige och i Kroatien.  
 
När människorna flyr till ett annat land hamnar de först i en flyktingförläggning, som ser olika 
ut beroende på i vilket land man kommer till. I Kroatien bodde flyktingar ofta i tält eller i 
gamla skolor, ibland på ett sämre hotell. 
De flesta flyktingar hamnade hos sina släktingar eller vänner. Kroatien hade då sina egna 
flyktingar från områden i Kroatien, vilka var drabbade av krig. Kroatien tog också emot 
flyktingar från Bosnien och lyckades ibland slussa dessa vidare till andra länder.  
  
Författarna till rapporten sammanfattar här sina synpunkter på processerna när man tar emot 
flyktingar i de båda regionerna. 
 

• De flyktingar som kom först hade det svårast. Då staten inte kunde erbjuda någon 
hjälp var de tvungna att hitta något arbete. Eftersom Slavonien är ett lantbruksdistrikt 
så fanns jobben på landsbygden. I början jobbade flyktingarna bara för maten eller 
fick dåligt betalt. Så småningom fick övriga familjemedlemmar jobb, vilka var bättre 
betalda. Man skaffade sig hus och stannade kvar. De köpte gårdar och sedermera 
kunde de anställa personal.     
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• Kroatien har inte haft någon organiserad flyktingpolitik och har därför saknat 
möjlighet att bistå flyktingar. Därför var alla tvungna att ta egna initiativ.   

 
• De som har jobbat inom lantbruk vet att det är ett tufft yrke både i Kroatien och i 

Sverige.  Därför kan det saknas motivation hos flyktingar att leta och hitta sin lycka på 
den svenska landsbygden. Det finns flera orsaker till att man inte väljer landsbygden i 
Sverige på samma sätt som man gör i Slavonien. 

 
• Flyktingar från Bosnien pratar samma språk som lokalbefolkningen i Slavonien. Det 

är lättare att skapa kontakter och nätverk för att söka sig jobb, vilket bl. a sker genom 
dörrknackning. På de platser man fått tillfälligt arbete i Sverige har språket aldrig varit 
något hinder.  

 
• Om en flykting arbetar några timmar per dag i Slavonien så anmälde inte någon detta 

till polis eller skattemyndighet. Staten är medveten om att det förekommer svartarbete, 
men då arbetet reducerar de sociala problemen som hunger etc. så har man inga 
invändningar. Det saknas fackliga avtal i Slavonien när det gäller lönenivåer, man 
förhandlar själv om dagersättningen.   

 
• I Sverige ordnar staten allting för flyktingar, bostad, mat, pengar och kläder om det 

behövs. Man känner sig trygg. I Slavonien saknades trygghet för flyktingar. Man var 
tvungen att klara sig själva. I Sverige behöver man inte söka sig arbete, utan man 
väntar på den ”fina dagen” när man får PUT (permanent uppehållstillstånd). Det är 
först då man skall ut i samhället och söka jobb, lära sig svenska etc.  Efter många år av 
sysslolöshet har man tappat både intresse, självförtroende och kompetens. 

 
• Om man i Sverige frågar efter arbete på bondgårdar har man ingen större framgång, 

oftast blir man avvisad, av rädsla för myndigheterna, i vissa fall har andra skäl angetts. 
Det har dock hänt att man har fått jobb med kontant betalning.  

 
• Det vore önskvärt att under en kortare tid  kunna arbeta för lön hos en lantbrukare. För 

flyktingen handlar det om att ha sysselsättning, tjäna pengar, bibehålla 
självförtroendet, skaffa ett nätverk och lära sig språket. Dagens system att vara 
sysslolös och inte behövas skapar stora problem för den enskilde och hela familjen. 

 
4. MÖJLIGHETER TILL EN MÅNGKULTURELL LANDSBYGD 
 
I vårt arbete har vi fått fram flera indikatorer på en attitydförändring och ett nytt intresse 
avseende invandrares delaktighet och integration på landsbygden. Här nedan följer ett antal 
intressanta åtgärder och händelser. 
          
4.1. Regeringen  
 
Regeringen har i årets vårproposition presenterat ett integrationspaket för att förbättra 
möjligheterna på bostads - och arbetsmarknaden, bättre sfi-lärare, nystartscentrum, bättre 
flyktingmottagande, instegsjobb  etc. Man satsar ekonomiska resurser för att Sverige bättre 
skall ta tillvara den drivkraft som många med utländsk bakgrund har när man kommer till 
Sverige. (Faktablad från Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2007) 
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4.2. Jordbruksdepartementet  
 
Jordbruksdepartementet genomförde under förra regeringen projektet ”Växande möjligheter - 
integration inom de gröna näringarna, 2006”, här följer ett sammandrag av synpunkter och 
erfarenheter från projektet. Det var många utrikesfödda vilka hade erfarenhet och utbildning 
inom jordbruks- och trädgårdsnäringen samtidigt med efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Det fanns tydliga krav på att jordbrukaren ska producera det som marknaden och 
konsumenterna efterfrågar. Branschen kan ha nytta av impulserna utifrån. Kunskaper som 
utrikesfödda har kan bidra till affärsutveckling. Medelåldern bland yrkesverksamma 
jordbrukare är också högre än inom andra sektorer, vilket ökar möjligheten att ta över företag 
då den nuvarande ägaren går i pension. Intresset för ny mat ökar. 
 
Företagen i branschen har svårt att nå ut med information till nyanlända och den gröna 
sektorns lediga arbeten anmäls inte till arbetsförmedlingen utan tillsätts via nätverk. Eftersom 
utrikesfödda ofta står utanför traditionella nätverk i det svenska samhället möts invandrbare 
och lantbrukare sällan.  För att försöka lösa detta behövs bättre kontakter med mötesplatser 
både lokalt och centralt.  
Andelen utrikesfödda företagare inom den gröna sektorn är ganska låg. Det beror bland annat 
på att få är bosatta på landsbygden och att det krävs ett stort eget kapital för att starta en 
verksamhet.   
Att arbeta inom jordbruket har låg status i många länder. Invandrare som kommer från 
landsbygden i dessa länder har erfarenhet av fattigdom och dålig boendemiljö, något som kan 
leda till att de väljer storstäderna. Arbetsförmedlingar borde ta fram fakta om vad det innebär 
att bo och arbeta på landsbygden då de har första kontakten med sökande. 
 
I Rapporten ”Tillväxt och Utveckling för Västra Götaland” februari 2005 anser man att 
utrikesfödda är de som ofta får arbete sist när utbudet på arbetsmarknaden stiger och de som 
blir först arbetslösa i en begynnande låg konjunktur. Högutbildade invandrare drabbas genom 
att de ofta inte får ett arbete som motsvarar deras kompetens. Vilket är skäl till att många 
invandrare väljer att starta egna företag.  
 
 
4.3. Landsbygden behöver mera kompetent arbetskraft 
 
Var tredje jord- och skogsbrukare kommer att gå i pension fram till 2015. I dagsläget har 
Farmartjänst, som är en entreprenadorganisation vilken ägs av lantbrukare och andra 
landsbygdsföretagare, svårt att finna kompetent personal. Servicejobb som servicetjänster ex. 
trädgårdsskötsel kommer att öka med landsbygden som bas. En stor del av jobben går genom 
www.gronajobb.se  som just nu (mars 2007) har 1131 lediga jobb med för närvarande 20.000 
månatliga träffar, enligt lantbrukarnas affärstidning ATL mars 2007. 
 
I Göteborg bor 149 personer som har minst 3 årig utomnordisk eftergymnasial utbildning inom 
” Lant-och skogsbruk samt djursjukvård, enligt SCB:s utbildningsstatistik för 20060101. 
 
Två tredjedelar av lantbruksföretagen bedriver kompletterande verksamheter exempelvis inom 
IT, hårvård, bokföring och i byggnadssektorn.  
Enligt Jordbruksverkets statistikenhet är turismen världens snabbast växande bransch med stor 
tyngdpunkt mot natur- och kulturturismen, vilket är ytterligare en framtidsbransch, en bransch 
där invandrare kan tillföra nya kunskaper. Landsbygden kan tillgodogöra sig arbetskraft som 
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är helt eller delvis outnyttjad. En hållbar utveckling och tillväxt sett till landsbygdens samlade 
resurser i form av human, - real och naturkapital skall eftersträvas.  
 
Enligt ”Gröna framtider 2006” så menar man att landsbygdsföretagen kommer att skapa 
sysselsättning för 35 000 personer under en femårsperiod. En av dessa utvecklingssektorer är 
upplevelseturismen på landsbygden. 
Författarnas reflektion är att det saknas arbetskraft inom den gröna sektorn och att invandrares 
kompetens behövs.   
 
4.4. Integration är del i Landsbygdsprogrammet 
 
I EU:s landsbygdsprogram för 2007 – 2013 återfinns integration som en viktig del. I det 
nationella programmet påtalas att personer med utländsk bakgrund i mycket hög grad är 
underrepresenterade samt att integrationen av nya grupper  behöver förbättras. Detta kan 
också vara en viktig väg för en vitalisering av landsbygdsområdenas ekonomiska och sociala 
liv. Fokus skall ligga på informations- och nätverksarbete för att intressera potentiella 
nyföretagare och underlätta etablering samt på att generellt öka intresset för landsbygden. 
Integration skall beaktas i samtliga delar av landsbygdsprgrammet. 
Landsbygdsprogrammet är det tredje för Sverige men första gången som det så tydligt 
markerar att invandrare kan komma att vitalisera landsbygden. Landsbygdsprogrammet 
innebär möjlighet för finansiellt stöd både i projektform, inveseringsstöd samt miljöstöd.  
Vår bedömning är att landsbygdsprogrammet är ett viktigt styrinstrument  för att få en 
förändring till stånd.   
 
 
4.5. Kompletterande utbildning av veterinärer 
 
Herbert Lundström f.d. länsveterinär och utbildare, menade att fram till slutet av 1990 talet 
krävdes att utländska veterinärer måste skaffa sig en ny veterinärutbildning.  SLU och Sida 
beslöt tillsammans om en kompletterande utbildning under 1 1/2 år för få en svensk 
veterinärlegitimation. 90 personer har genom utbildningarna fått svensk veterinärlegitimation.  
Fyra förutsättningar krävdes för att få delta på den kompletterande utbildningen: 

• Att man hade en dokumenterad veterinärutbildning från sitt hemland 
• Att man hade invandrarstatus enligt Migrationsverket  
• Att ha godkänd kurs i svenska, enligt ”medicin 2” svenskundervisning, vilken 

genomförs tillsammans med läkare.  
• Alla kursdeltagare intervjuades före utbildningen.  

 
Herbert Lundström säger att alla har fått arbete och att yrket är ett bristyrke. En av de nya 
veterinärerna ingår numera i Veterinärförbundets förbundsstyrelse och en är forskare. 
Vår bedömning är att detta är en framgångsmodell för alla inblandade genom en relevant 
validering och en komplettering av befintlig utbildning. Dessutom har veterinärerna tillfört 
mervärden inom disciplinen genom att:   

• Man tillför ny kompetens från sjukdomar som vi inte har kunskap om i Sverige ex. 
tbc.   

• Man har erfarenhet från animalie hemproduktion och djurhållning med de specifika 
effekter detta innebär.  

• Man har en framtidstro och en positiv syn på livet 
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4.6. Grön integration på Falbygden 
 
En förstudie med rubricerade titel har gjorts under hösten 2006/ vintern 2007. Syftet var att 
hitta idéer och förslag på nya produkter, men även ta reda på hur integration kan uppnås. På 
Falbygden spelar lantbruket en stor roll. Många invandrare i kommunen är kurder och har bott 
här sedan tiotalet år tillbaka. 
Förstudien har väckt engagemang och förhoppningar hos invandrarna, som idag inte känner 
sig delaktiga i det svenska samhället. Första generationens invandrare är i behov av 
språkträning. Enligt Niclas Fällström, projektledare, finns det mycket att lära av invandrarna. 
”Här finns ett stort intresse och kunskap om mat och matkvalité och inte den stympade 
relation till maten som många svenskar har. Istället längtar man efter helgjutna livsmedel och 
självhushållning.”  Förstudien visar även att man vill ha tillbaka livet .”Det handlar inte om 
romantiska tankar, utan om ett intresse av att bo på landet på egna villkor och efter egna 
behov.” menar Niclas Fällström. 
Det finns många hinder kvar menar projektledaren, men det uppstod tycke mellan bönder och 
invandrare vilket gav visioner inför framtiden.   
 

5. Hur främmande får man vara? 
 
Landsbygdsbor träffar sällan människor från andra kulturer, kulturmöten sker vid egna resor 
utomlands, eller möten med turister från andra länder på hemorten. Kulturmöten är 
sammanträffande mellan det främmande och obekanta, många människor kan uppleva 
kulturmöten med obehag, ängslan, oro och rädsla.(Stier.J, 2004) En del av det främmande, 
inte allt, kan motverkas genom ökad information och kunskap om olika kulturer. 
 
5.1. Vad säger svensken?  
 
Intergrationsverket har i ”Fickfakta” sammanställt statistik om svenskarnas synpunkter om 
invandrare. En av frågorna som ställts är: ”Kan du tänka dig att göra en insats för att hjälpa 
invandrare att etablera sig i det svenska samhället?” 
Närmare 80 % av de tillfrågade var positiva till att göra en insats så att invandrare skulle 
etablera sig i samhället, medan 20 % ställer sig negativ till frågan. 
Vi har tidigare kunnat konstatera att landsbygdsbefolkningen saknar interkulturell kompetens, 
men vår uppfattning är att det inte innebär att man inte vill medverka till att invandrare får ett 
bättre liv, något som bekräftas av nedanstående. 
40-talet landsbygdsentreprenörer deltog på en guidekonferens under april 2007 på vilken 
författarna informerade under cirka 30 minuter om invandrare och landsbygd. I efterhand 
anmälde ca 20 % spontant sitt intresse, personligen eller via telefon, att erbjuda praktik/ 
introduktionsplatser och/eller intresse för att höja sin interkulturella kompetens.  
Författarna är övertygade om att en ökad interkulturell kompetens kommer att spela en 
avgörande roll för en ökad integration och delaktighet på landsbygden för invandrare.  
 
 
 
 
5.2. En arbetsförmedlings reflektioner  
 
Vi valde att via mail ställa frågor till en arbetsförmedling om behovet och viljan av att skaffa 
flera praktik- och introduktionsplatser för invandrare.   
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Arbetsförmedlingen menar i sitt svar att det inom vissa grupper av invandrare finns en ganska 
stor andel som har lantbrukskunskap, medan andra grupper helt saknar lantbrukskunskap. 
Dessutom får vi svaret att det är väldigt få som är intresserade av landsbygden.  
Vår uppfattning är att arbetsförmedlingen inte var intresserad och saknar kunskap om alla de 
verksamheter som förekommer på ett lantbruk och på landsbygden. Hur ofta ställer man 
frågor om den arbetssökandes kunskap inom den gröna sektorn?  
Kan man vara intresserad utan att ha insikt i de möjligheter som finns? Detta är något 
författarna kommer att utforska närmare i framtiden.  
 
5.3 Hushållningssällskapets ledning 
 
Inom organisationen saknas mångfaldsplaner och integration har inte hög prioritet. De 
organisationer som arbetar på landsbygden förefaller inte arbeta aktivt med en kulturell 
mångfald. Däremot pågår ett och annat projekt i den riktningen. När det gäller nyanställningar 
av personal finns inga särskilda skrivningar för att öka mångfalden.  
Huvudskälet till att organisationer avstår från att arbeta med kulturell mångfald är att man inte 
möter den i sin vardag och ser inte behovet, är rädd för det okända och ser mer på kostnader 
än på intäkter.  
Om man skulle satsa på kulturell mångfald beror det på att företaget har internationell 
verksamhet, eller om det stimulerar till nytänkande och nya perspektiv.  
Hushållningssällskapet har tagit initiativ och satsar resurser för att invandrare skall välja att bo 
och leva på landet. 
 
 
 

6. AVSLUTNING 
 
Språket är vår främsta kulturbärare. Den interkulturella kommunikationen, fokuserar på 
individen och dess olika kulturer. (Stier. J, 2004) Om invandrare skall bli en resurs på 
landsbygden krävs kunskap om språket men även åtgärder som skapar möjligheter för 
delaktighet.  
 
6.1. Slutsatser om åtgärder för en mångkulturell landsbygd 
 
Här nedan finns förslag på åtgärder uppdelade i fyra huvudgrupper. 
 
Kompetens  

• Utbilda beslutsfattare och arbetsförmedlingar om landsbygdens kvaliteter för 
invandrare. 

• Utveckla den interkulturella kompetensen hos landsbygdsbefolkningen   
• Tillgängliggöra och förbättra statistik om invandrare med landsbygds- och 

lantbrukskunnade.  
• Öka motivationen och insikten hos invandrare om svensk landsbygd, dess livsstil och 

vilka möjligheter som finns.  
• Öka valideringen inom den gröna sektorn. 
• Utbilda invandrarguider och mentorer på landsbygden.  
 

Nätverk, kommunikation och marknadsföring 
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• Kommuner behöver marknadsföra landsbygden som en viktig arena för invandrare  
• Skapa förutsättningar för att utveckla mixade nätverk för att ta tillvara varandras 

kompetenser. För att få ett bra liv behöver man förutom det nära och familjära 
nätverket ett nätverk på 20 – 25 personer. Grunden för detta är att ha ett arbete och en 
fungerande arbetsplats.  

• Utveckla ett antal naturliga mötesplatser på landsbygden där flera generationers 
landsbygdsbor och invandrare kan mötas. 

 
Matchning 

• Medverka till att invandrare/asylsökande får möjlighet till arbetsplatspraktik med 
möjlighet till tidig språkträning blandat med språkutbildning på arbetsplatsen 

• Migrationsverket och arbetsförmedlingarna skall sprida kunskap om att arbeta på 
landsbygden. 

• Låt nyanlända omgående få arbete, satsa på matchning så att både invandrare och 
entreprenörer blir nöjda.  

• Företagare och föreningar som är goda mentorer och mångfaldsaktörer skall få 
kostnadsersättning.   

 
Infrastruktur och praktiska frågor  

• Skapa en godkänd variant till ”svart arbetskraft” under en kortare period som ett medel 
för invandrare att komma in i det svenska samhället enligt Slavonien. 

• Skapa ett ”softsystem” så att man kan komma till och från sin arbetsplats på landet. 
 
 
 
 
6. 2.  Slutreflektioner 

 
Landsbygden är en utvecklingsarena för invandrare. Invandrare har egen utvecklingskraft och 
vilja att skapa ett gott liv. Utan den kraften och viljan spelar det ingen roll vad samhället 
bjuder. Därför är det angeläget att ta tillvara människors kraft och engagemang hos nyanlända 
invandrare. Landsbygden behöver ha kompetent arbetskraft, kreativitet och vitalisering genom 
att invandrare väljer att bo och leva på landsbygden. Genom en ökad interkulturell kompetens 
på landsbygden kommer landsbygdsborna att bli engagerade och möjliggörare. 
Landsbygdsprogrammet är ett viktigt styrinstrument för att få en utveckling tillstånd.  
 Den obalans som idag finns i samhället genom att landsbygdens saknar invandrares 
kompetens kan utvecklas till ett vinna – vinna koncept.  
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      Bilaga 1. 
 
 
 

Intervjuguide  
 
Frågeställningarna har anpassats till respektive specialist.  
4.5   Herbert Lundström angående svensk veterinärlicens för utomnordiska veterinärer.  
 

1. Varför började den anpassade utbildningen för utomnordiska veterinärer?  
2. Vad krävdes för att man skulle kunna reducera utbildningen från en komplett veterinär 

utbildning till en kompletterande utbildning på 1 1/2 år?  
3. Vad har de utomnordiska veterinärerna tillfört Sverige och djuromsorgen? 

 
4.6  Niclas Fällström angående förstudien ” Grön integration.” 

1. Berätta om vilket resultat man har uppnått i förstudien?  
2. Vilka reaktioner har ni fått från de intervjuade och på vilket sätt är man delaktig i 

samhället?  
3. Finns det projektidéer som kommer att kunna verkställas?  
4. Vad kan invandrarna tillföra till landsbygden?  
 

5.3  Olle Markgren angående landsbygdsorganisationers mångfaldsarbete.  

• Har vi internt på Hushållningssällskapet en mångfaldsplan?  

• Hur ser det ut hos våra större kunder och samarbetspartners?  

• Arbetar man aktivt med kulturell mångfald i organisationer som företräder 
landsbygdsbefolkningen?  

• Hur syns det vid nyanställningar, annonseringar, praktikplatser, sommarjobb, 
introduktionsplatser etc. ?  

• Vilka är det största skälen för att man har mångfaldsplaner och för att man 
arbetar aktivt med kulturell mångfald?  

• Vilka är de största skälen för att man avstår för att arbeta med kulturell mångfald?  

• Har du något bra tips varför invandrare skulle välja landsbygden som sin 
framtidsplats.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


