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Mångfald och landsbygd?
Rural idyll / Rural dull
Landsbygden står för en stark identifiering med det lokala
som hindrar mera vidsträckta, globala kopplingar?
Den rurala /urbana dikotomin påverkar synen på
boendemiljön och vem som bor var.
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Kommunperspektiv
“…kommunen har valt en strategi där man ser att
inflyttningsfrågan över huvud taget är en utvecklingsfråga, en
strategisk fråga för kommunen. Och det betyder att en av
många olika inflyttningsstrategier är flyktingmottagning. /.../
Jag har ett strategiskt jobb där det handlar om att få flyktingar
att komma till kommunen och stanna här. Då har man med flit
lagt det, det är inte ett socialt problem /.../ det är potentiella
företagare och potentiell arbetskraft.
(flyktingsamordnare)
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Migranter kan utgöra ett positivt tillskott för
lokalsamhället – vad kan lokalsamhället
innebära för migranterna?

Susanne Stenbacka

Uppbyggnad av sociala nätverk

/…/ är för mig mitt hem nu. Jag känner många personer
här. De kan hjälpa mig med jobb i framtiden. Jag har en
referens här också. Jag har jobbat som fotbollstränare
för ungdomar mellan nio till elva år. Jag har jobbat inom
vård och omsorg i två år, jag jobbar som tolk här och jag
jobbar i skolan. Det har blivit perfekt för mig och jag
känner mig som en av dem. Det är det som gör att jag
vågar inte flytta härifrån. Det räcker liksom, jag har flyttat
så mycket. Från Afghanistan, Iran, Irak, Turkiet, hit.
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Naturens betydelse

”Sommartid är vi ute jämt. Vi bor
ute. Det första vi gör, frukost eller
kaffe i trädgården och sen har vi
byggt in en veranda där vi sitter till
långt in på nätterna.”
”Vi har en liten båt som vi kan
vända upp och ner på själva. /…/
Då har vi en eka och en liten
motor /…/ och då får vi bra med
fisk.”

”Man hittar oss inte hemma på
sommaren, vi är alltid ute grillar
och fiskar. Vi är alltid ute.”
”Bara när vi ska sova är vi
tillbaka. /…/ Ibland med bilen.
Ibland med tält, då kan man gå
och lägga sig när man blir trött.
Och så grillar vi och så kan man
doppa fötterna.”
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”Det här livet är precis som jag
har levt det jämt. /…/ Förut var
man lite främmande. /…/ Men nu
springer jag också ner till sjön och
tittar om isen har släppt så att vi
kan åka ut på sjön.”

”Jag har jobbat inom vård och
omsorg i två år, jag jobbar som
tolk här och jag jobbar i skolan.
Det har blivit perfekt för mig och
jag känner mig som en av dem.”
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Institutioner och arbetsmarknad

• Närheten till samhällsfunktioner: “enklare att navigera i
ett litet samhälle”
• Samarbete mellan olika aktörer: Vuxenutbildningen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Integrationsenheten…
• Nyckelpersoner blir kända ansikten
• ”Att vara någon”
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Utmaningar
• En urban norm kan bidra till att man inte ser
möjligheterna.
• Överdrivna (konstruerade) skillnader mellan utrikesfödda
och majoritetsbefolkning?
• Risk att tillgången till myndigheter och institutioner (till
exempel arbetsförmedlingar och bibliotek) minskar.
• Hälsa och välbefinnande: betydelsen av gröna miljöer, är
de gröna aspekterna underutnyttjade?
• Utnyttja befintliga mötesplatser och/eller skapa nya?
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