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Diskriminering och psykosocial 
ohälsa: Migrantarbetare i jordbruket

Den här artikeln behandlar arbetsmiljöfrågor relaterade till 
migrantarbete inom den gröna näringen (jordbruket) och då särskilt 

säsongsarbete. syftet med studien är att utifrån internationella 
erfarenheter identifiera och beskriva centrala problemområden för 
framtida forskning. Fokus ligger på diskriminering och psykosocial 

ohälsa, två områden som har pekats ut som särskilt angelägna i den 
internationella forskningen om migrantarbetare i jordbruket.
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ARTIKEL

Omkring hälften av jordens samlade arbets-
kraft är idag verksam inom den gröna näringen 
och en betydande andel av arbetet inom jord-
bruket utförs av säsongsanställda migranter. 
Flertalet av dessa arbetar inte i västvärldens 
jordbruk utan migrerar mellan världens fattiga-
re nationer. Men även i västvärldens jordbruk 
ökar idag antalet säsongsanställda migranter 
och de utgör en betydande del av den totala 
arbetskraften inom näringen. Exempelvis har 
Nordamerika lång erfarenhet av migrantarbe-
tare från Syd- och Centralamerika och forsk-

ningen kring dessa arbetares förhållanden är omfattande. I den här studien fo-
kuseras internationella erfarenheter från länder vars jordbruk är jämförbara med 
svenska jordbruk och det gör att situationen i de fattigare mottagarländerna inte 
lyfts fram i det här sammanhanget. 

Det finns inom den internationella forskningen avseende västvärldens jord-
bruk idag en stor medvetenhet om att migrantarbete är förknippat med risker 
vad gäller arbetsmiljö. Inte minst utgör diskriminering och psykosocial ohälsa ett 
problem. I Sverige är emellertid forskningen på området obefintlig och följakt-
ligen vet vi i dagsläget inte hur många migrantarbetare som är verksamma inom 
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det svenska jordbruket. Vi har inte heller någon vetenskaplig kunskap om hur ar-
betsvillkoren ser ut för dessa migrantarbetare. Enstaka rapporter i media och en 
växande oro inom myndigheter och organisationer indikerar att situationen kan 
vara allvarlig. Jordbruket är generellt en av de mest olycks- och skadedrabb ade 
branscherna i Sverige (Lundqvist 2012) och medför arbetsmiljörisker förknippade 
med olycksfall, ergonomisk belastning och exponering för till exempel kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel etcetera. För de säsongsanställda migranterna 
tillkommer omständigheter vilka riskerar att ytterligare försvåra situationen 

(Svensson m fl 2012). Migrantarbetarna kommer ofta från länder där säker-
hetstänkandet i jordbruket inte är lika utvecklat som i Sverige. Dessutom kan 
språket vara ett hinder när man ska tillgodogöra sig muntlig och skriftlig in-
formation om arbetet, miljön, skyddsföreskrifter och möjliga risker. Låg utbild-
ningsnivå kan utgöra ytterligare problem, liksom undermåliga bostäder tillhan-
dahållna av arbetsgivaren. En del av problemet utgörs sannolikt också av ”dolt” 
arbete som utförs av papperslösa.

syfte och frågeställning
Syftet med den här studien är att identifiera och beskriva centrala problemom-
råden för framtida forskning om säsongsanställda migrantarbetare i det svenska 
jordbruket. Fokus ligger på diskriminering och psykosocial ohälsa, två områden 
som i den internationella forskningen pekats ut som särskilt allvarliga (Svensson 
m fl 2012). Utifrån dessa förutsättningar formuleras den bärande frågeställning-
en. Givet den kunskapsbrist som idag föreligger på området och mot bakgrund 
av internationella erfarenheter i jämförbara länder: Vilka problemområden bör 
framtida forskning avseende svenska förhållanden prioritera för att effektivt 
kunna bidra till att förbättra arbetsmiljö och livssituation för säsongsanställda 
migrantarbetare i det svenska jordbruket? 

Avgränsningar
Till grund för den här artikeln ligger den sakgranskade kunskapsöversikt om 
migrantarbete inom den gröna näringen som sammanställdes av Svensson m fl 
2012 på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Ett av de tydligaste problemen med att 
arbeta med litteraturgranskning som metod är bristen på enhetliga definitioner. 
Exempelvis används en rad olika termer för migrantarbetare verksamma inom 
jordbruket i den litteratur som vi har granskat, som till exempel växthusarbetare, 
jordbruksarbetare, bekämpningsmedelsbesprutare och lantarbetare. Även de 
centrala begreppen för den här artikeln, diskriminering och psykosocial ohälsa, 
ges olika tolkningsramar och beskrivningar i de olika studier som vi har granskat. 

En annan viktig avgränsning har att göra med det faktum att vi valt att be-
gränsa våra sökningar till forskning om migrantarbetare verksamma inom det 
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västerländska jordbruket. Orsaken är att den forskningen kan antas ha en högre 
grad av relevans för svenska förhållanden. 

Metod och tillvägagångssätt
Kunskapsöversikten (Svensson m fl 2012) fokuserade migrantarbete i den gröna 
näringen ur ett brett arbetsmiljöperspektiv och inkluderade totalt 264 publice-
rade studier. För en mer ingående beskrivning av hur litteratursökning och be-
arbetning utfördes hänvisas till kunskapsöversikten Migrantarbete inom den gröna 
näringen (Svensson m fl 2012). Ur de problemområden som identifierades i över-
sikten har vi i den här studien valt att lyfta fram diskriminering som behandlades 
i 33 studier samt psykosocial ohälsa som behandlades i 25 studier. Stora delar 
av den forskning som har bedrivits på området och flertalet av de studier som 
refereras här rör förhållanden i Nordamerika och Europa. 

Begrepp och teori 
Med den gröna näringen avses vanligen jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk och 
nära relaterade verksamheter (jämför exempelvis SOU 2008:56). I den här över-
sikten inkluderar vi emellertid inte skogsbruk. Det innebär att med den gröna 
näringen avser vi framför allt jordbruk och trädgårdsbruk, om inget annat anges 
i texten. 

Begreppet migrantarbetare definieras bland annat i FN-konventionen för 
skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter. Sverige var ett av de 
länder som var med och utarbetade konventionen som antogs av FN:s gene-
ralförsamling den 18 december 1990 och som började gälla den 1 juli 2003; 
dock har Sverige ännu inte ratificerat den. Definitionen av migrantarbetare som 
återfinns i Migrantarbetarkonventionen är: ”En person som är engagerad eller 
har varit engagerad i en avlönad verksamhet i en nation där han eller hon inte 
är medborgare”. Med begreppet migrantarbetare avses i denna studie tillfällig, 
säsongsbunden och icke-nationell arbetskraft, men inte permanent inflyttad 
arbetskraft. Abellas (2006, s 4) definition av tillfälliga migranter som ”de vars 
rättsliga status är temporär, oavsett hur lång tid de faktiskt tillbringat i landet” är 
relevant i detta avseende. För enkelhets skull använder vi i vår undersökning be-
greppet ”migrerande lantarbetare” för migrantarbetare som utför manuellt arbete 
inom både växthus- och frilandsodling.

Inom begreppet internationell migration ryms en mängd olika företeelser 
som säsongsartad och tidsbegränsad migration liksom migration som medför 
permanent bosättning. Historiskt sett har ambitionen att förbättra de materiella 
villkoren varit en viktig pådrivande faktor i förhållande till migration. Inte minst 
efter 1980 har antalet migranter ökat väldigt mycket. Migration anses idag utgöra 
en av de mest centrala globaliseringstrenderna. Växande skillnader mellan rika 
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och fattiga länder och klyftor inom länder är en faktor bakom det växande anta-
let migranter. Några andra orsaker är politiska, ekologiska och demografiska. För-
bättrade och relativt sett billigare transporter och större kommunikationsmöjlig-
heter har underlättat migrationen. Många av dagens migranter har täta kontakter 
med ursprungslandet och flyttar regelbundet mellan flera platser där det uppstår 
ekonomiska, sociala och kulturella band (Castles & Miller 2009, Hammar m fl 
1997). I mottagarländerna hamnar många vid sidan av de nationella välfärds-
systemen och exploateras av både reguljära arbetsgivare och privatpersoner (Lo-
denius & Wingborg, 2008). Det finns en risk att samhället alltmer delas upp och 
skiktas i olika grupper där migrantarbetare ofta är i en utsatt position. Bland de 
allra mest sårbara finns de som i stort sett saknar grundläggande medborgerliga, 
politiska och sociala rättigheter; de papperslösa migrantarbetarna inom till ex-
empel den gröna sektorn (Schierup 2008, s 108). 

Migrantarbetare i det svenska jordbruket
Användandet av migrerande lantarbetare i Sverige är inget nytt fenomen. Ex-
empelvis kom omkring 1 200 polska säsongsarbetare till Sydsverige i början av 
1900-talet för att arbeta i den skånska betodlingen (Olsson 1987). Under andra 
världskriget var många av de svenska männen inkallade och kvinnor samt så 
småningom även flyktingar tog då över en del av deras arbeten, inte minst inom 
jordbruksnäringen. Exempelvis var omkring 4 000 baltiska män och kvinnor an-
ställda inom jordbruket 1945, många av dessa i Skåne. Under våren 1945 fördes 
koncentrationslägerfångar med de så kallade vita bussarna till Sverige. De här 
personerna kallades för repatriandi och förväntades återvända till sina ursprungs-
länder efter kriget. Men i stället placerades i första hand polska repatriandi ut i 
speciella arbetsläger för att arbeta med betor under hösten 1945. De fick möj-
lighet att stanna i Sverige och har beskrivits som en brygga i Sveriges omvand-
ling från emigrationsland till ett immigrationsland (Olsson 1995). Vid ungefär 
samma tid slöt Statens arbetsmarknadskommission ett avtal med den ungerska 
regeringen om att ungerska lantarbetare skulle få anställning i Sverige som bland 
annat djurskötare. Kostnaderna för resa med mera betalades av svenska staten. 
Hösten 1946 anlände över 1 000 ungrare till Citadellet i Landskrona. Under vis-
telsen i Landskrona genomfördes en medicinsk kontroll och de placerades sedan 
ut i arbete. Sammanlagt kom knappt 2 000 ungrare till Sverige inom avtalet. 
Avtalet sades upp av den ungerska regeringen 1949, som framhöll att landet nu 
behövde de ungrare som befann sig i Sverige. Några av ungrarna återvände då till 
Ungern medan andra stannade med de svenska myndigheternas godkännande 
(Svensson [Wigerfelt] 1992, Wigerfelt 2010). 

Idag är det relativt få permanent invandrade som arbetar inom jordbruks-
sektorn medan antalet utländska säsongsarbetare antagligen är relativt stort, inte 
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minst i Sydsverige. Det går emellertid inte att utifrån befintlig kunskap avgöra 
antalet migrantarbetare som på säsongsbasis arbetar inom den gröna näringen 
i Sverige. Intervjuer med företagare ger vid handen att det skulle kunna röra sig 
om cirka 2 000 personer per år inom trädgård och jordbruk (SOU 2008:56). Men 
det finns anledning att misstänka att det verkliga antalet är större – inte minst på 
grund av att företagarna får antas dra sig för att rapportera om migrantarbetare 
som saknar nödvändiga papper och som är anlitade som svart arbetskraft. Pågå-
ende studier avseende antalet migrantarbetare som på säsongsbasis arbetar inom 
den gröna näringen i Norge och Finland visar på väsentligt högre siffror där. 

Resultat av litteraturgranskningen
Forskningen visar att migrantarbetare inom jordbruket i hög utsträckning är ut-
satta för diskriminering av olika slag. I förlängningen kan diskrimineringen riske-
ra att orsaka psykosocial ohälsa, men kan också bidra till att öka faran för olyckor 
och andra skador. Ett av de grundläggande problemen är att efterlevnadskontrol-
len inte fungerar när det gäller arbetsmiljö och grundläggande rättigheter (Arcury 
m fl 2002, Basok 2003a, Choudry m fl 2009, Ivancheva 2007, Stilz 2010, Walia 
2010). Ett annat problem som påvisats är att fackföreningar och andra stödgrup-
per har svårt att utföra sitt arbete i förhållande till migrantarbetarna. Orsakerna 
är bland andra att arbetarna endast befinner sig i landet en kort tid, utspridda 
på landsbygden eller i privata hem och därmed är bland de svåraste arbetarna 
att nå med information om rättigheter och för att tillförsäkra dem ett effektivt 
skydd (Basok 2003a). Till det kan man lägga att arbetsgivarna ofta är ovilliga till 
att deras anställda knyter kontakter med fackförbund. Dessutom har man kon-
staterat att migrerande lantarbetare själva är obenägna att rapportera eventuella 
yrkessjukdomar och skador. Detta beror på dels rädsla för att förlora jobbet, 
dels det ovan beskrivna avståndet till fackföreningar vilka annars skulle kunna 
vara en naturlig ingång (Basok 2003a, Cabrera 1991). Flera studier har funnit 
att migrerande lantarbetare inte rapporterar sina bekämpningsmedelsrelaterade 
sjukdomar till vårdcentraler på grund av fruktan för repressalier då deras arbets-
givare har en negativ attityd till att de vänder sig till vården (Mobed m fl 1992, 
Schnitzer & Shannon 1999). Schenker (2010, s 333) noterar att immigrantarbe-
tares osäkra jobbstatus, eventuellt papperslösa immigrantarbetare och ofta utan 
ett reellt arbetskontrakt de facto bidrar till förhöjda yrkesskadefrekvenser. Andra 
faktorer Schenker tar upp som bidragande till en förhöjd risk för yrkesskador är 
bland annat avsaknaden av säkerhetsutbildning, bristfällig säkerhetsutrustning, 
ekonomiskt tryck att fortsätta arbeta samt språkliga och kulturella skillnader. 
Sammantaget leder dessa faktorer till att migrantarbetarnas situation sällan lever 
upp till de krav som ställs på arbetsmiljö i nationell lag. 

Det finns en betydande mängd forskning kring arbetsförhållanden för mexi-
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kanska och latinamerikanska jordbruksarbetare i Kanada. Studier har visat på 
en drastisk ökning i rekryteringen av migrerande lantarbetare i Kanada (Binford 
2004, Choudry m fl 2009, Preibisch & Binford 2007, Preibisch 2007). Flera stu-
dier pekar på att bristen på adekvat statlig tillsyn för migrantarbetarna ofta leder 
till att arbetsgivare struntar i lagstiftningen och gör sig skyldiga till övergrepp och 
olaglig exploatering (Aguiar 2004, Aguiar m fl 2011). Ökat statligt och regionalt 
engagemang avseende tillsyn efterlyses av forskarna och stränga straff för arbets-
givare som begår övergrepp mot utländska migrantarbetare har föreslagits. 

I syfte att förbättra situationen har man i Kanada etablerat ett ambitiöst pro-
gram, The Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP). Programmet har vunnit 
internationellt erkännande som en av de bästa tillämpningarna när det gäller 
stöd till migrantarbetare. Trots det visar forskningen på återkommande över-
grepp på och negligering av migrerande lantarbetare när det gäller deras arbets-
förhållanden, löner, boende och rörlighet (Basok 2000, 2002, 2003a; Preibisch 
2007; Thomas 2010). Exempelvis har man funnit att SAWP försvagar migrant-
arbetares lokala förhandlingsposition och tvingar dem att acceptera villkor utan 
hänsyn till deras specifika behov (Norris 2009, Tomic m fl 2010, Wilson 2007). 
Enligt SAWP har arbetsgivare rätt att avskeda och därför låta utvisa arbetare när 
de vill. Som ett resultat har det visat sig att arbetare har skickats tillbaka för att de 
har blivit sjuka, vägrat utföra farligt arbete eller klagat på sitt boende. Det tänkta 
skyddet har till del kommit att bli ett verktyg för kontroll och maktutövande 
gentemot arbetstagarna (Preibisch 2005, s 91). Tomic m fl (2010) hävdar att mig-
rerande lantarbetare i Kanada i själva verket är förvägrade rätten att välja sitt eget 
boende, rätten att lämna sin arbetsgivares fastighetsområde efter arbetet samt 
rätten att röra sig fritt inom det området. Med andra ord är migrerande lantar-
betare ”ofria” lönearbetare som fortsätter att tjäna som bunden arbetskraft åt 
arbetsgivare som vill ha en orörlig, pålitlig men ändå flexibel arbetsstyrka (Atkin-
son 1985, Bauder 2006, Cohen 1987, Mendis 2007). De kanadensiska erfarenhe-
terna visar att det är problematiskt att knyta den legala statusen till arbetsgivare 
eftersom migrantarbetarna därmed lämnas utsatta. Mexikanska migrantarbetare 
i Ontario utnyttjar inte sina lagliga rättigheter av följande skäl: rädslan för att bli 
utesluten från gästarbetarprogrammet, social utestängning från samhället samt, 
viktigast av allt, språkbarriärer (Basok 2003b). Enligt Hanson m fl (2006, s 5) är 
jordbruksarbetare bland de minst skyddade i Kanada i såväl federal lagstiftning 
som provinslagstiftning, trots att de har förhöjd risk att bli sjuka eller skadas 
i arbetet. Barnetsons (2009) analys av lönearbetare inom jordbruket i Alberta, 
som inte omfattas av lagstiftning rörande anställningsrelationer, målar upp reger-
ingens, lantbrukares och kapitalets sammanflätade intressen som barriärer mot 
förbättringar av arbetsförhållandena för migrerande lantarbetare. 

Lantarbetare från de nytillkomna EU-medlemsländerna i Central- och Östeu-
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ropa som säsongsmigrerar till södra Europa har också rönt ett växande intresse. 
Det finns en allt större mängd litteratur som inriktar sig på sociala förhållanden 
och arbetsmarknadsvillkor för migrerande arbetare i södra Europa. Som Marko-
vas (2006) empiriska studie visar är migrantarbetare i södra Europa verksamma 
på en mycket segregerad arbetsmarknad. De har tillfälliga, lågavlönade, tunga 
eller farliga arbeten – de arbeten som inhemska arbetare vägrar ta, särskilt inom 
byggsektorn, tung industri och jordbruk. Den etniska stratifieringen av arbets-
marknaden är särskilt tydlig i Spanien (Solé & Parella 2003). Agudelo-Suarez 
m fl (2009) hävdar att migrantgrupper (rumäner, marockaner, ecuadorianer, co-
lombianer och afrikaner från söder om Sahara) i Spanien oftare utsätts för dis-
kriminering i samhället och arbetslivet i form av rasism, övergrepp och farliga 
arbetsförhållanden i jämförelse med den infödda befolkningen. Studien visade 
även att migrantgrupper ställs inför politiska och rättsliga strukturella barriärer 
som exkluderar dem från välfärdstjänster. Undersökningen pekar på ett behov 
av att införa en integrationspolitik, att erkänna arbetstagarnas behov av sociala 
rättigheter och att forska ytterligare om individuella och sociala faktorer som 
påverkar migranternas hälsa. Geigers (2008) empiriska studie tyder på att social 
integration av marockanska och rumänska migranter i det spanska samhället 
misslyckats, vilket exemplifieras av deras begränsade tillgång till sociala förmå-
ner. Kasimis och Papadopoulos (2005) beskriver liknande problem i Grekland 
där migrerande lantarbetare utsätts för stigmatisering och diskriminering trots 
deras betydande bidrag till den lokala ekonomin. Genom fältarbete vid lantbruk 
som anställer rumänska och bulgariska studenter i Storbritannien, visar Ivan-
cheva (2007) att studenterna är djupt frustrerade över att utnyttjas när det gäller 
löner och levnadsförhållanden, och att de lockats till Storbritannien med falska 
löften om kulturellt utbyte och utbildning.

Till stor del har den psykosociala ohälsa som dokumenterats i den interna-
tionella forskningen kopplingar till den diskriminering (och medföljande arbets-
miljöproblematik) som beskrivs ovan. Social och kulturell isolering är en del av 
migrerande lantarbetares vardag och arbetarna är ofta isolerade från resten av 
samhället på grund av språkliga, kulturella och ibland rent rasistiska barriärer. 
Data från Kanada pekar på att mexikanska lantarbetare inte integreras i det kana-
densiska samhället i social och kulturell bemärkelse, trots att deras bidrag till den 
lokala ekonomin är betydelsefullt (Basok 2002, 2003b; Bauder 2008a, 2008b; 
Smart 1997). I detta sammanhang visar Reid (2004) att de boende i Exeter, On-
tario, är medvetna om att det finns migrerande lantarbetare i samhället men att 
de sällan etablerar sociala kontakter med dessa arbetare – snarare har de en xe-
nofobisk inställning till migrantarbetarna. Detta liknar situationen i Kalifornien 
där den migrerande arbetskraften inte tydligt ingår i det allmänna medvetandet 
på landsbygden, i stället framträder ideologier grundade i fördomar och resulta-
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tet är kulturell utestängning (Mitchell 1996). För att råda bot på den här typen 
av problem föreslår flera studier att insatser som rör migrantarbetare inbegriper 
att utbilda och engagera de boende i värdsamhällena rörande migrantarbetarnas 
närvaro och svåra belägenhet. Det skulle kunna kombineras med insatser som 
riktas mot migrantarbetarna själva (se till exempel Reid 2004).

Data från USA visar att migrerande lantarbetare i de sydliga delstaterna ofta 
utsätts för dagligt psykologiskt våld, vilket bland annat bidrar till missbruk av 
droger och alkohol (Bletzer & Weatherby 2009). Lantbrukare säljer ofta vidare 
konsumentvaror såsom mat, alkohol och cigaretter till migrerande lantarbetare 
som ett sätt att kontrollera och hantera arbetare i situationer där de ska utföra 
krävande och riskabelt arbete (Bletzer 2004). Liknande mönster har rapporterats 
från Kanada och Storbritannien. 

Alkoholproblem orsakade av psykisk ohälsa och social isolering har i flera 
studier konstaterats vara ett av de vanligaste problemen kopplade till dåliga psy-
kosociala förhållanden bland migrerande lantarbetare i USA (Bletzer & Weath-
erby 2009, Bletzer 2004, Duke & Carpinteiro 2009, Garcia 2004, Griffin & Sos-
kolne 2003). Garcia (2004) menar att en aktiv politik och handlingsprogram 
som stödjer att hela familjen migrerar tillsammans och främjar social integration 
skulle kunna vara ett effektivt sätt att angripa alkoholproblem och psykisk ohälsa 
bland mexikanska lantarbetare i USA. En studie av latinamerikanska lantarbe-
tare i North Carolina, USA, visar att saknad efter familjen är en betydande orsak 
till psykosocial ohälsa bland migrerande lantarbetare (Grzywacz m fl 2006). Stu-
dien fann att saknaden ofta var så stark att den orsakade ångest. Därför föreslår 
studien ett underlättande av familjekontakt, bland annat genom utökad tillgång 
till telefon, för att på så sätt förbättra migranters mentala hälsa.

Slutligen finns det även forskning som pekar på att migrerande lantarbetares 
psykosociala ohälsa kan kopplas till nivån av bekämpningsmedelsexponering de 
utsätts för i sitt dagliga arbete. En växande mängd litteratur hävdar att migreran-
de lantarbetare som exponeras för bekämpningsmedel löper en ökad risk för de-
pression, och depression är en stor riskfaktor för självmord (Bazylewicz-Walczak 
m fl 1999, Cabrera 1991, Jaga & Dharmani 2007, London m fl 2005, Magaña & 
Hovey 2003, Parrón m fl 1996, Reidy m fl 1992, Stallones & Beseler 2002). 

Avslutande diskussion
Trots att Sverige har mer än ett sekels erfarenhet av migrantarbetare i det svenska 
jordbruket så har det producerats mycket lite forskning avseende dessa mig-
rantarbetares arbetsmiljö och livssituation. Frånvaron av forskning på det här 
området är anmärkningsvärd med tanke på hur väl svensk arbetslivsforskning i 
allmänhet hävdar sig i en internationell jämförelse. Möjligen är det dessutom så 
att bristen på forskning och kunskap bidrar till ett oengagemang från de svenska 
myndigheternas sida. 
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Migrantarbete inom jordbruket följer allmänna trender avseende globalise-
ring och migration och mycket tyder på att fenomenet just nu växer snabbt. I 
såväl Danmark som Norge och Finland pågår nystartade forskningsprojekt vilka 
syftar till att inom sina länder öka kunskapen på området. I Sverige utgör ett pro-
jekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp det enda pågående forsk-
ningsprojektet på området. Resultatet ska utmynna i en handbok för arbetsgi-
vare i jordbruket med utländsk arbetskraft. Den här artikeln syftar till att utifrån 
forskning och erfarenheter från jämförbara länder identifiera och beskriva cen-
trala problemområden för framtida forskning i Sverige. Utgångspunkten tas i två 
närbesläktade övergripande områden som lyfts fram som särskilt problematiska i 
den internationella litteraturen: diskriminering och psykosocial ohälsa. Men den 
forskning som föreslås nedan är av central betydelse även på andra områden som 
berör de migrerande lantarbetarna. Med utgångspunkt i erfarenheterna från den 
internationella forskningen vill vi lyfta fram fyra problemområden, som särskilt 
angelägna att belysa:

•	 Kartläggning av omfattning och karaktäristika. En av de grundläggande bris-
terna idag vad gäller kunskap på området är att det råder stor osäkerhet 
vad gäller antalet säsongsanställda migrantarbetare inom jordbruket. Vi 
saknar också tillförlitlig kunskap om migrantarbetarnas härkomst, ålder, 
kön etcetera. Vi har begränsad kunskap om vilka arbetsuppgifter de utför 
och vilken typ av jordbruk de arbetar inom. Än mindre vet vi om deras 
psykosociala hälsa. Det behövs med andra ord gedigen deskriptiv forsk-
ning av mer kvantitativ karaktär. 

•	 Rättsliga förutsättningar och problem. Det finns idag inga publikationer 
inom juridik eller juridisk forskning som tar specifikt sikte på migrantar-
betare inom jordbruket. Frågorna är komplexa och beroende av många 
olika faktorer såsom arbetstagarnas härkomst. Det rättsliga perspektivet 
skiftar beroende på om man rör sig inom EU (samt EES-länderna och 
Schweiz) eller har härkomst utanför detta område. Det kan antingen vara 
frågan om att arbetstagaren själv flyttar till Sverige för att arbeta eller så 
kan arbetstagaren följa med sin arbetsgivare då denne bedriver verksam-
het i Sverige. Behovet av att synliggöra rättsliga förutsättningar utifrån 
olika scenarier är stort. 

•	 Organisation och ledarskap. Internationella erfarenheter visar att social och 
kulturell isolering är en del av de migrerande lantarbetarnas vardag och 
att de ofta är isolerade från det omgivande samhället. Utifrån forskning 
inom andra branscher vet man också att den psykosociala arbetsmiljön 
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hänger intimt ihop med ledarskap och organisation – social isolering för-
stärker sannolikt betydelsen. Det finns exempelvis indikationer på att de 
som kommer till ett jordbruksföretag med få anställda – kanske ensam 
anställd (något som är vanligt inom djurhållningen) – är särskilt utsatta. 
Om man kan förstå mer om de mekanismer som utlöser psykosocial 
ohälsa så kan det ligga till grund för åtgärder. 

•	 Myndigheternas ansvar. Det faktum att den svenska modellen, där fack 
och arbetsgivare gemensamt har ett avgörande inflytande över vad som 
händer på arbetsmarknaden, ser ut att överleva på papperet, innebär 
inte med nödvändighet att den överlever i praktiken. Inte om man i den 
svenska modellen räknar med att alla arbetstagare (även migranter) ska 
åtnjuta ett grundläggande reellt (arbetsrättsligt) skydd, samt att svenska 
myndigheter är skyldiga att se till att såväl arbetsrättsligt skydd som so-
ciala skyddsnät fungerar. Ur den migrerande lantarbetarens perspektiv är 
såväl fungerande arbetsrätt (i praktiken) som sociallagstiftning relevant 
för att uppnå drägliga arbets- och levnadsvillkor.

Det finns god grund i den internationella forskningen att anta att många 
migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oac-
ceptabla förhållanden bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland 
annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, expo-
nering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, 
diskriminering, trakasserier, långa arbetstider och låg lön samt brist på stöd från 
samhället såsom sjukvård och rättshjälp. Behovet av forskning och systematisk 
kartläggning avseende situationen i Sverige är akut. Lika akut är behovet av att 
myndigheter och organisationer engagerar sig sökandet efter lösningar på de 
svåra problem som man i dagsläget bara kan ana. Inget talar för att Sverige är 
förskonat från de risker som man har identifierat i omvärlden. 
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