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I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett 
viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige är ett mångfaldens land, är det 
få svenskar med utländsk bakgrund som är verksamma på landsbygden. 
Även om en hel del har gjorts under den pågående programperioden, har 
integrationen på landsbygden inte utvecklats enligt de förhoppningar som 
fanns. 

Länsstyrelserna arbetar såväl med landsbygdsprogrammet som för att 
främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, 
företag och organisationer som anordnar aktiviteter och insatser för nyan-
lända. Länsstyrelserna har därmed en central roll att spela för integration 
på landsbygden. Den länsstyrelse där de ansvariga för landsbygd respek-
tive integration arbetar nära varandra, kan bidra mycket till att lyfta fram 
landsbygdens betydelse för integration. Leader har också en mycket stor 
potential att stötta mångfald på landsbygden.

Det här verktyget är utplockat ur en längre rapport, skriven av Urban 
Laurin på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. 
I den längre rapporten diskuteras bland annat integrationens betydelse för 
landsbygdens utveckling. Där finns också information om olika målgrup-
pers behov samt beskrivning av en rad goda exempel på sätt att arbeta med 
integration på landsbygden.

Rapporten i sin helhet hittar du här:  

www.landsbygdsnatverket.se/omintegrationpalandsbygden



Hur kan vi använda  
det här materialet 
hos oss?
Tanken med den här broschyren 
samt med den längre rapporten 
är att materialet ska kunna 
användas på länsstyrelser och i 
leadersammanhang för att inspirera 
till att ta fram egna handlingsplaner 
för ökad integration på landsbygden. 
Det kan också användas vid intern 
kompetensutveckling samt för att ge 
tankar om hur kommunikationen med 
målgruppen kan förbättras.

Den här broschyren riktar sig 
framför allt till de handläggare som 
ansvarar för genomförandet av 
landsbygdsprogrammet, dels för 
att stimulera till ökat arbete med 
integration på landsbygden, dels 
för att få ett verktyg för att bedöma 
ansökningar om projektstöd eller 
företagsstöd som har med integration 
att göra. Verktyget är också tänkt 
att kunna användas av de inom 
länsstyrelsen som arbetar med 
integrationsfrågor.

Den längre rapporten riktar sig 
främst till chefer, lAg-ledamöter och 
andra ansvariga.

Urban Laurin, 
Företagarna

Per Hesselberg,  
Hushållningssällskapet

Ulrika Geber,  
Länsstyrelsen  

i Stockholms län

Bo Ljung,  
Länsstyrelsen  

i Jönköpings län

Bertil Lidfeldt,  
Arbetsförmedlingen

Jan Runfors,  
Riksorganisationen  

Hela Sverige ska leva

Asha Ismai, SIOS

Lovisa Carneland

Peter Melin

Yusra Moshtat/Med andra ögon

Medlemmar i Landsbygdsnätverkets  
arbetsgrupp integration:



Möten mellan stad och landsbygd
Eftersom flertalet svenskar med utländsk bakgrund bor i stä-
derna är det viktigt att skapa möten mellan stad och landsbygd. 
Det finns exempel där leaderområden och länsstyrelser har 
varit negativa till sådana satsningar, med argument att medlen 
i landsbygdsprogrammet bara får användas på landsbygden. 
Andra har däremot konstaterat att det räcker med att effekten 
av pengarna hamnar på landsbygden. Många leaderområden 
och länsstyrelser har sedan länge stött Bondens egen marknad 
och liknande aktiviteter där landsbygdens produkter marknads-
förs och säljs i staden. Flera leaderområden stöttar projekt där 
svenskar med utländsk bakgrund i staden besöker landsbygden 
och möter dem som bor på landsbygden.

Om landsbygden besöker staden för att marknadsföra och pre-
sentera sig, eller om stadens medborgare besöker landsbygden 
för att möta bygdens aktörer, så är det helt enligt programmets 
intentioner.  

Den ideella sektorn
Den starka ideella sektorn i Sverige är en viktig resurs för pro-
jekt som arbetar med integration på landsbygden. Särskilt för 
projekt som arbetar med leadermetoden är samverkan med den 
ideella sektorn mer eller mindre självklar. 

I Sverige finns det 600 000 föreningar på nio miljoner invånare. 
I hela Mellanöstern och Nordafrika finns det 230 000 fören-
ingar på 400 miljoner invånare. Kommer man från en bakgrund 
där föreningar är mindre vanliga och inte är lika viktigt, kan 
mötet med den svenska föreningstraditionen kännas främman-
de. Den svenska integrationspolitiken har gynnat bildandet av 
invandrarföreningar, med tanken att de ska arbeta för att tydlig-
göra och hävda den egna särarten. De flesta etniska föreningar 
inriktar sig på verksamhet till medborgarna från hemlandet, 
men flera arbetar också för att utveckla bättre kontakt med det 
svenska samhället i stort. På det regionala och lokala planet är 
det däremot ovanligt med en utvecklad samverkan mellan för-
eningar för invandrade svenskar. Det innebär att det är viktigt 
att göra en kartläggning över vilka föreningar med invandrade 
svenskar som är aktiva just på den plats man riktar sig till. Det 

ATT TÄnKA på: 
TILLSAMMANS MED 

OCH INTE FÖR 

INVANDRADE SVENSKAR

Vem som äger frågan är centralt. Integrationsprojekt 

består ofta av att en svensk aktör får anslag för att 

skapa möten mellan ”invandrare” och ”svenskarna”. 

För att lyckas behöver dock alla vara med, inte som 

objekt, utan ha en del av ansvaret för projektet. 

Det är viktigt att låta målgrupperna medverka i hela 

arbetsprocessen, och inte bara ses som passiva 

deltagare. Somalier brukar lyfta fram sitt ordspråk 

”ära din gäst i två dagar, ge honom en spade 

den tredje dagen”. Även svenskar med utländsk 

bakgrund vill ha kontroll över sin egen livssituation 

och vara engagerade istället för att tas om hand.

På www.landsbygdsnatverket.se/

omintegrationpalandsbygden finns mer material att 

hämta för den som vill fördjupa sig mer i frågor som 

rör integration på landsbygden.



är först när man har en nära samverkan med de föreningar som 
engagerar svenskar med utländsk bakgrund, som man kan ut-
veckla ett engagemang hos målgruppen för integrationsprojekt.

Samverkan och partnerskap
Det finns goda erfarenheter av projekt där man arbetar i ett 
partnerskap, som man gör i Leader. Där är det ju den offentliga 
sektorns trygghet, den ideella sektorns engagemang och den 
privata sektorns effektivitet som avses mötas i samverkan för 
bygdens utveckling. Sådana metoder har också varit framgångs-
rika för projekt som arbetar med integration. 

Många erfarenheter från projekt landet runt visar att det är svårt 
att skapa särskilda platser där flyktingarna och lokalbefolkningen 
möts. Det bästa är att använda sig av de mötesplatser som redan 
finns, som lokala företagarföreningar, LRF:s lokalavdelningar, 
bygdegårdar, hembygdsgårdar, idrottsplatser, folkparker etc.

Såväl nyanlända som svenskar med utländsk bakgrund som inte 
är självförsörjande har ofta kontakt med flera myndigheter, som 
Arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst och ibland även 
Försäkringskassan. Givetvis är det en styrka om man kan skapa 
en samverkan mellan samtliga berörda instanser i ett projekt.

Natur och kolonilotter
Naturen och landsbygden betyder mycket för den svenska folk-
själen. Allemansrätten är unik. För svenskar med utländsk bak-
grund är den svenska naturens värde inte lika självklar. Att lära 
invandrade svenskar att känna naturen och landsbygden på ett 
positivt sätt är ett sätt att locka dem att flytta till landet. Projekt 
med sådan inriktning bör passa väl in för landsbygdsprogram-
met. Det finns flera projekt som tagit med sig invandrare ut i 
naturen och på landsbygden. Det finns utmärkta rapporter som 
kan ge inspiration till hur landsbygd och natur kan bli goda 
mötesplatser för arbete med mångfald och integration. (Se bi-
laga 12 i den långa rapporten).

En viktig kontakt med naturen för många med utländsk bak-
grund, är kolonilotter eller stadsnära odling. Kolonilotten kan 
på många sätt vara en nyckel till mötet mellan tätortens mång-

fald och landsbygden. Många svenskar med utländsk bakgrund 
har stora kunskaper i odling, om olika växter och hur de kan 
användas. Många i denna grupp är flitiga koloniodlare. De flesta 
har det som en hobby, men ett flertal bedriver omfattande od-
lingar. Några har kolonilotter som tillsammans omfattar mellan 
en och två hektar. En del har redan en omfattande torgförsälj-
ning och steget från hobbyverksamhet till ett hållbart företa-
gande behöver inte vara så långt.

Kulturarv och kultur  
som utvecklingskraft
Kulturen har många olika funktioner. Möten mellan det svenska 
kulturarvet och de invandrade svenskarnas kulturarv är en kraft 
för integration och mångfald. Ser man kulturarvet som en resurs 
för utveckling, kan kulturarvet aldrig bli ”färdigt”. Det tillförs 
hela tiden ny näring. Genom att betrakta kulturarvet från så 
många synvinklar som möjligt, berikas innehållet. Projekt som 
arbetar med kultur och kulturarv kan vara av stor betydelse för 
integrationsarbetet på landsbygden och även för landsbygdens 
hållbara utveckling. (Se bilaga 13 i den långa rapporten)

Foto: Karin Borgenwall



CHECKlIsToR
Här finns checklistor vars syften är att ge stöd till 

hur ansökningar om projekt eller företagsstöd med 

integrationsinriktning kan bedömas. Checklistorna 

kan också ge inspiration till hur vi kan stimulera ett 

mer aktivt arbete med integration på landsbygden.

        CHECKLISTA för länsstyrelser

Styrdokumentens betydelse
 De horisontella målen prioriteras ofta inte eftersom de är så 
allmänna. Kan man göra dem mer konkreta? Kan man i er 
regions genomförandestrategi lägga integrationsarbetet i en/
några specifika åtgärder? 

 Genomförandestrategierna för landsbygdsprogrammet är ett 
medel att lyfta fram integration som ett viktigt mål. Genom 
att även lyfta fram landsbygden i de dokument som styr 
arbetet med integration, kan betydande synergieffekter upp-
nås. Lyfts landsbygden i de dokument som styr arbetet med 
integration i ditt län? Om inte, vad får det för konsekvenser? 
Finns det andra sätt att arbeta med frågorna?

 Medan vissa genomförandestrategier är mycket detaljerade 
vad gäller integration, nämner andra endast frågan. Lyfts 
frågan om integration på landsbygden tillräckligt starkt i ditt 
läns strategi? Följs de skrivningar om integration som finns? 
Om inte, vad får det för konsekvenser? Finns det andra sätt 
att arbeta med frågorna?

 Det är viktigt att länsledningen lyfter fram vikten av integra-
tion på landsbygden, för att det interna arbetet ska ta fart på 
allvar. Hur stor vikt lägger din länsledning vid frågan?

Intern organisation och samarbete

 Länsstyrelserna arbetar såväl med landsbygdsprogram-
met som för att främja regional samverkan mellan berörda 
kommuner, myndigheter, företag och organisationer som 
anordnar aktiviteter och insatser för nyanlända. Att skapa 
en samverkan mellan de båda ansvarsområdena är ett viktigt 
steg för att komma igång med integration på landsbygden. 
De som ansvarar för landsbygden har stor kompetens inom 
sitt område, och de som ansvarar för integration har stor 
kompetens inom sitt. Några länsstyrelser har som rutin att 
ansvariga för landsbygd respektive för integration regelbun-
det deltar i varandras enhetsmöten. Några har som rutin att 
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personalen fikar tillsammans med jämna mellanrum. Vad ser 
du för möjligheter till samverkan på din arbetsplats?

 Vanligen finns det partnerskap både för landsbygdsprogram-
met och för arbetet med integration. Att samordna dessa 
partnerskap kan stärka arbetet med integration på landsbyg-
den. Finns det möjlighet att samordna de partnerskap som 
finns i din region?

 Den interna organisationen är viktig. Värmland lyfter fram 
sin enhet för regional utveckling som ett gott exempel. Ef-
tersom den har ett omfattande arbetsfält skapas en intern 
samverkan automatiskt. (Se bilaga 2 i den långa rapporten)

 Det är viktigt att länsledningen gör det klart att det är vik-
tigt och att samverkan sker. Hur kan du/ni påverka er läns-
ledning för att få till samverkan på området?

 Brist på resurser är ett problem, men genom att driva in-
terna projekt kan man skapa resurser för samverkan och 
aktiviteter om integration. Vilken typ av projekt skulle ni 
kunna driva?

 Mångfaldsarbetet internt på länsstyrelsen betyder mycket. 
Länsstyrelser som har medarbetare som är invandrade 
svenskar har goda erfarenheter av detta. Hur stor är andelen 
invandrade svenskar som är anställda på din länsstyrelse?

 Hur kan ni göra för att hitta representanter för svenskar med 
utländsk bakgrund att ha en dialog med?

Länsstyrelsen kan vara ett nav  
för samverkan

 De myndigheter som arbetar med integration har ofta dålig 
kunskap om landsbygden. Länsstyrelsen är en aktör som 
kan förbättra kunskaperna och hos exempelvis Arbetsför-
medlingen och kommunerna både om landsbygdsprogram-
met och om de möjligheter landsbygden ger för arbete och 
företagande. Länsstyrelserna kan också vara den som skapar 
samverkan dem emellan. Hur ser du på de möjligheterna för 
din länsstyrelse?

 Ofta saknas det information om landsbygden både i SFI och 
i den nya samhällsorienteringen. Länsstyrelserna kan vara 
en part som hjälper till att landsbygden lyfts fram där, något 
som är centralt för att nå de nyanlända med information. 
Det finns också positiva erfarenheter av att landsbygdshand-
läggare medverkar på SFI-elevers studieresor. Hur skulle ni 
kunna samverka med SFI i er region?

Företagsstöd

 Länsstyrelserna har press på sig att korta handläggningsti-
derna och att se på det affärsmässiga i ansökningar. Hur kan 
riktlinjer utvecklas om hur man ska väga in integration i 
ansökningar om företagsstöd?

 Det vore intressant med mer kunskaper om bakgrunden hos 
de som söker företagsstöd, men det är känsligt att fråga om 
exempelvis etnisk bakgrund. Det finns inga sådana frågor 
i blanketterna och det går inte att registrera detta i LB-
systemet. Kan man skapa rutiner för att tydliggöra vikten av 
integration?

 Projektstöd

 Vanligen krävs offentlig medfinansiering för projekt. Para-
graf 37-medel kan användas för medfinansiering för projekt 
om integration. Dessa medel är till för insatser för vissa 
utlänningar. De handläggs av länsstyrelserna och kan använ-
das som ersättning till kommuner och kommunalförbund 
för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för 
att främja regional samverkan. Skulle ni i er region kunna 
arbeta för att använda den typen av medel som offentlig 
medfinansiering i integrationsprojekt?



        CHECKLISTA för Leader

Strategin

 Utvecklingsstrategin är ett viktigt styrdokument. Vissa 
områden har mycket detaljerade mål för integration medan 
andra i stort sett bara nämner begreppet. Hur ser det ur i 
ditt ledaderområdes strategi? Följs de skrivningar som idag 
står om integration i strategin?

 Medan vissa leaderområden aktivt arbetar för att stötta pro-
jekt om integration, slår andra fast att man inte ska påverka 
eftersom allt ska ha ett underifrånperspektiv. Hur arbetar ni 
i ert leaderområde med integrationsfrågorna?

 Hur kan strategin utformas så att den säkerställer att alla grup-
per i ert område ska få komma till tals, även nya svenskar?

 Leader kan vara porten som öppnar upp för fler integra-
tionsaktiviteter på landsbygden, bl.a. genom att arbeta med 
annan finansiering än den egna. Det finns förslag om att  
Leader kan få del av regionalfonden och socialfonden under 
nästa period. Hur skulle denna arbetsform kunna bidra till 
ökad integration på landsbygden?

Internt för Leader

 De få LAG som har utomeuropeiska representanter upplever 
att det stärker såväl kompetensen som trovärdigheten för att 
arbeta med integration. Hur ser det ut i ert LAG, hur många 
har utomeuropeisk bakgrund? Hur kan ni arbeta för att få in 
fler personer i gruppen med denna bakgrund?

 Det område som har en anställd med utomeuropeisk bak-
grund upplever det som en styrka för att arbeta med integra-
tion. Hur många på ert leaderkontor har utomeuropeisk 
bakgrund? Är det till nästa programperiod möjligt att an-
ställa fler med utomeuropeisk bakgrund?

 Såväl LAG som valberedningarna kan behöva utbildning om 
integration för att förstå vikten av denna fråga. Skulle det 
vara möjligt att genomföra i ert område?

Arbetsmetoder

 Vissa områden menar att det är viktigt med ett aktivt upp-
sökande för att nå svenskar med utländsk bakgrund medan 
andra slår fast att det är av stor betydelse att initiativet kom-
mer underifrån. En del områden ser balansen mellan att 
aktivt stimulera och kravet på underifrånperspektivet som 
problematisk. Vilken inställning ger bäst effekt för att arbeta 
med integration på landsbygden? 

 Några områden har goda erfarenheter av att arbeta med 
integration som paraplyprojekt. (Se bilaga 3 i den långa rap-
porten). Hur ser det ut i ert område? Skulle det kunna vara 
en möjlighet?

 Flera områden betonar att många svenskar med utländsk 
bakgrund är intresserade av att starta företag, men att Leader 
inte får ge företagsstöd. Kan man finna modeller där före-
tagen kan vara med på ett aktivare sätt utan att det innebär 
företagsstöd?
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        CHECKLISTA för att bedöma och
                             utveckla projekt om 
                             integration
Nedanstående kriterier är relevanta såväl för dem 
som söker projekt som för dem som bedömer dessa 
ansökningar.

Kom ihåg att för att få till stånd ett lyckat projekt är det 
viktigt att kartlägga vilken målgrupp man vill nå. Det 
är också viktigt att ha ett tydligt syfte med projektet 
samt vara klar över hur det ska genomföras. Ha 
gärna med invandrade svenskar som aktiva partners 
i integrationsprojektet. Och fundera på hur ni kan 
förenkla för invandrarorganisationer att ha en god 
dialog med er LAG-grupp!

Hur intresserar man målgruppen?

 Vissa handläggare ser det som viktigt att hjälpa svenskar 
med utländsk bakgrund som söker projekt. Andra ser det 
som problematiskt att hjälpa till eftersom man också ska 
granska ansökan och projektets genomförande. Balansen 
mellan att stötta och kontrollera upplevs som svår. Resonera 
var gränsen går för er! 

 Starta särskilda projekt som stöttar invandrade svenskar att 
söka och driva egna projekt. Det kan vara anställda på läns-
styrelsen eller Leader som åtar sig den här uppgiften, men 
också projekterfarna organisationer eller konsulter.

 Kontakta och engagera er i SFI-aktiviteter på orten. 

 Försök anställa svenskar med utländsk bakgrund.  

 Många invandrade svenskar har  negativa erfarenheter av myn-
digheterna i sina hemländer. Därför har de ofta en misstro 
mot svenska myndigheter. Resonera om hur man kan arbeta 
för att förstå denna misstro och arbeta för att få bort den?

 Vi svenskfödda måste våga lyssna på lösningar från andra 
länder och pröva på dessa. Det finns en risk att vi bildar 
stereotyper om att integration handlar om grönsaker eller 
om dans. Hur tar ni tag i era stereotyper?

 Att ta fram information på andra språk än svenska kan vara 
en framkomlig väg. Ska man nå svenskar med utländsk 
bakgrund är det bra med information på andra språk. Man 
bör dock tänka på att information på andra språk kan skapa 
en förväntan om att det finns personal på myndigheten som 
talar språket.

Kartläggning

 I samband med nyanländas etablering görs idag en kartlägg-
ning där man tittar på individens utbildningsbakgrund och 
yrkeserfarenhet m.m. Detta ligger sedan till grund för vart 
den nyanlände anvisas bosättning och vilka insatser som 
erbjuds. Den här kartläggningen är viktig att ta hänsyn till. 
Ofta ser vi inte invandrarnas dolda kunskaper.

 Kartlägg även bygdens behov och möjligheter. Vilka lediga 
arbeten finns det? Vilka möjligheter finns det för företa-
gande? Hur ser det ut med den kommande generations-
växlingen? Finns det boende? Är bygden redo att möta och 
välkomna invandrade svenskar?

Projektets målgrupp
Gruppen svenskar med utländsk bakgrund är heterogen och det 
är viktigt att vara klar över vilken eller vilka målgrupper man 
riktar sig till. De huvudsakliga är:

•	 Asylsökande,	varav	en	del	med	stor	sannolikhet	får	uppe-
hållstillstånd medan andra med stor sannolikhet får avslag.

•	 De	som	nyligen	fått	sitt	uppehållstillstånd	beviljat.

•	 Ensamkommande	barn	och	unga.

•	 Svenskar	med	utländsk	bakgrund	som	redan	bor	i	bygden.

•	 Svenskar	med	utländsk	bakgrund	som	bor	på	annan	plats.

•	 Barn	och	ungdomar	med	utländsk	bakgrund.

 Har ni diskuterat projektets målgrupp? 



Projektets syfte
Projekt kan givetvis ha många syften. Några uppenbara är:

•	 Att	utveckla	social	sammanhållning	och	förståelse.

•	 Att	rekrytera	arbetskraft.

•	 Att	stimulera	företagande	och	att	rekrytera	företagare.

•	 Att	marknadsföra	och	sälja	landsbygdens	produkter	på	
mångfaldens marknad i staden.

•	 Att	locka	svenskar	med	utländsk	bakgrund	att	besöka	
landsbygden som konsumenter och turister.

 Har ni diskuterat projektets syfte? 

Genomförande av projekten

 Att driva ett projekt kräver erfarenheter, inte minst av admi-
nistration. Det är Jordbruksverket och länsstyrelserna som 
styr hur administrationen ska se ut och svårt att hitta en mo-
dell, utan dessa måste individanpassas till varje projekt. Hur 
kan vi agera så att  invandrade svenskar kan driva projekt 
utan att skrämmas och tyngas av de administrativa kraven?

 Många personer med utländsk bakgrund har dålig erfaren-
het av föreningsliv och möten. Hur kan representanter från 
länsstyrelser och leadergrupper stötta och bemöta ansvariga 
för projekt i det här avseendet?

 För vissa projektägare är likviditeten ett stort problem, även 
i de fall som man fått ut förskott. Ett särskilt stort problem 
kan det bli om utbetalningarna drar ut på tiden. Det finns 
modeller för hur man löser detta, t.ex. kommuner som står 
för likviditetsgaranti för projekt om integration. Finns det 
kommuner som kan stå för likviditetsgaranti i ert område?

 Det är viktigt att projekten är långsiktiga och kan bli affärs-
mässiga efter avslut. På vilket sätt beskrivs i projektansökan 
hur projektet lever vidare efter avslut?

Fakta om Landsbygdsnätverket:

• Drivs inom ramen för Sveriges 

landsbygdsprogram 2007–2013 och ska stärka 

genomförandet.

• Samlar myndigheter och organisationer som 

är engagerade i arbetet med att utveckla den 

svenska landsbygden.

• Är ett forum för att utbyta information, 

erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, 

myndigheter och experter på lokal, nationell och 

internationell nivå.

• Samlar, analyserar och sprider information 

om situationen på landsbygden och om 

landsbygdsprogrammets möjligheter.

• Leds av en styrgrupp som fördelar medel till 

aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.

• Är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige.

På www.landsbygdsnatverket.se/radvidprojekt kan 

den som vill starta projekt med koppling till integration 

hitta råd och tips hur man kan gå till väga.

 Det är viktigt att projekt är avgränsade i tid. Erfarenheter 
visar att projekt kring integration ofta tar lång tid. Det gäller 
särskilt projekt som arbetar med arbetslösa. Hur skapar vi 
uthållighet i projekten?

 Se till att näringslivet finns med i projektet! Eftersom många 
svenskar med utländsk bakgrund är intresserade av företa-
gande är det viktigt att tänka på att ha näringslivet med. 
Hur nås näringslivet i projekt inom ert område?





www.landsbygdsnatverket.se


