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Inledning 

   lla individer i ett samhälle har rätt att behandlas jämlikt av myndigheter. Detta garanteras  

    bland annat av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och av de  

    olika konventioner som utvecklats därefter, och som de flesta länder, inklusive Sverige, 

har ratificerat. Trots detta vet vi att diskriminering förekommer i många sammanhang. 

I Sverige är det kommunernas uppdrag att ge medborgarna grundläggande samhällsservice 

i form av till exempel äldreomsorg, förskola och skola samt socialtjänst. Det är därför av stor vikt 

att kommunerna utvecklar mätinstrument för att bevaka att medborgarna verkligen har tillgång 

till de kommunala tjänsterna på jämlika villkor. 

Botkyrka kommun gick med i nätverket Europeiska koalitionen av städer mot rasism (EC-

CAR) år 2005 och blev fullvärdig medlem år 2007.1 Nätverket initierades av FN-organet Unesco 

år 2004 med syfte att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter och kunskap bland europeiska stä-

der som vill utveckla och stärka sitt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.  

År 2006 undertecknade Botkyrka kommun nätverkets Declaration of Intent och åtog sig 

därmed att arbeta med den tiopunktsplan (Ten-Point Plan of Action) som tagits fram inom ECCAR 

(UNESCO 2005). Detta dokument består av tio åtaganden som kommuner och städer i nätverket 

ska arbeta med för att förbättra sitt aktiva arbete mot diskriminering. För varje punkt ges exempel 

på hur åtagandet kan operationaliseras i konkreta handlingsplaner (Se bilagan för en svensk över-

sättning av tiopunktsplanen). 

Punkt nummer 2 handlar om vikten av att utveckla indikatorer för att mäta förekomsten av 

diskriminering samt mäta effekten av det kommunala arbetet mot diskriminering: 

 2. Analysera rasism och diskriminering och övervaka kommunal politik.  Att  initiera 

 eller vidareutveckla insamling av data om rasism och diskriminering, fastställa uppnåeliga  

 mål och gemensamma indikatorer för att analysera effekten av kommunal politik.

Som exempel på hur detta åtagande kan operationaliseras nämns: 

•	 Att	skapa	formella	resurser	för	insamling	av	data	och	information	om	rasism	och	 

 diskriminering på den kommunala kompetensens alla områden genom att introducera  

 relevanta variabler vid insamling av data.

A

1. ECCAR står för European Coalition of  Cities against Racism.
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•	 Att	upprätta	partnerskap	med	forskningsorganisationer	för	att	regelbundet	 

 analysera insamlade data och information, genomföra studier på lokal nivå och  

 utveckla konkreta rekommendationer för de lokala myndigheterna.

•	 Att	definiera	uppnåeliga	mål	och	tillämpa	gemensamma	indikatorer	för	att	analysera	 

 trender i rasism och diskriminering och effekten av kommunal politik.

•	 Att	skapa	ett	forskningsråd	för	en	fortgående	dialog	mellan	forskare	och	policyskapare.

Av ovanstående citat framgår att ECCAR identifierar insamling och analys av data om rasism och 

diskriminering som ett centralt moment i ett kommunalt arbete mot rasism och diskriminering. 

Bland annat har en särskild grupp bildats inom ECCAR för att vidareutveckla nätverkets arbete 

på denna punkt. 

ECCAR:s indikatorrapport – ECCAR-ADIX

Tillsammans med Madrid (Spanien), Graz (Österrike) och Potsdamm (Tyskland) har Botkyrka 

ingått i ECCAR:s arbetsgrupp för indikatorer. Rapporten Study on Challenges in the Develop-

ment of Local Equality Indicators – A Human-Rights-Centered Model (Unesco 2010) är en 

produkt av gruppens arbete och har tagits fram av European Training Centre for Human Rights 

and Democracy (ETC) i Graz, som också samordnat ECCAR:s arbetsgrupp. 

Syftet med ECCAR:s indikatorrapport är dels att ge en teoretisk bakgrund till utvecklingen 

av ECCAR-indikatorer för att kunna mäta rasism och ojämlikhet; indikatorer som dessutom ska 

kunna användas för att utvärdera kommunal verksamhet. Ett annat syfte har varit att undersöka 

och belysa de legala och praktiska aspekterna av användandet av indikatorer. Härnäst följer en 

sammanfattning av rapportens innehåll.

I den första delen undersöks de legala aspekterna av myndigheters användande av etniskt 

differentierad statisk. Detta sker genom en genomgång av olika konventioner och rekommen-

dationer som reglerar det internationella arbetet mot diskriminering på internationell nivå, och 

som tagits fram inom ramen för internationella organ såsom FN, OSCE, EU med flera (Unesco 

2010:11ff). Genomgången av de juridiska bestämmelserna på internationell, nationell och re-

gional nivå visar att ”etnisk” datainsamling närmast kan ses som ett måste för stater som vill 

främja ett systematiskt arbete mot diskriminering och för mänskliga rättigheter.

Datainsamlingen måste dock ske inom en ram av starka skyddsåtgärder. En genomgång av 

den nationella lagstiftningen i sju utvalda länder visar att det, trots skillnader i nivåer av skydd 

för individens integritet, finns viktiga likheter i ländernas lagstiftningar när det gäller möjligheten  

att använda etnisk differentierad statistik för att motverka diskriminering.2

För det första skiljer alla sju stater mellan känsliga personuppgifter och statistiska uppgifter. 

Detta är en viktig distinktion. Medan insamling och bearbetning av statistiska uppgifter är all-

mänt tillåtet enligt lag i alla dessa länder, kan känsliga personuppgifter samlas in och bearbetas 

endast med samtycke av den registrerade. Alla länders lagstiftning öppnar dock även för möjlig-

2. De utvalda länderna är Belgien, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike (UNESCO 2010:20).
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heten att samla in känsliga personuppgifter om detta är motiverat av ett större samhällsintresse. 

Behovet av att utveckla indikatorer för ett framgångsrikt arbete mot etnisk diskriminering är här 

att betrakta som ett större samhällsintresse. 

I rapporten konstateras att juridiken inte utgör något hinder för att utveckla ECCAR-indika-

torer, men att det finns andra svårigheter att övervinna innan detta kan systematiseras på kom-

munal nivå. För det första krävs det lösningar för hur insamling av data ska äga rum rent tekniskt. 

För det andra måste ECCAR-modellen ”harmoniseras” med mångfalden som finns inom ECCAR 

när det gäller medlemsstädernas storlek, befolkningssammansättning och kompetens. För det 

tredje finns det ofta en politisk ovilja som måste övervinnas. Slutligen kan det också uppstå pro-

blem om implementeringen av modellen inte backas upp med nödvändiga resurser lokalt. 

I rapportens andra del presenteras den grundläggande kopplingen till mänskliga rättigheter 

som ECCAR-indikatorsarbetet bygger på. Den föreslagna modellen är tänkt att operationalisera 

artikel 1 i Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

(ICERD 1965), som därmed fungerar som den konceptuella basen för ECCAR-ADIX, som är 

namnet på ECCAR:s indikatorsprojekt. Detta är ett dokument som är juridiskt bindande och som 

samtliga medlemsländer har ratificerat.3 Paragraf 1 i Artikel 1 i denna konvention fastslår att: 

1. I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag,  

 inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller  

 etniskt ursprung som har till syfte att eller verkan att omintetgöra eller inskränka er- 

 kännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grund- 

 läggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av  

 det offentliga livet. 

Denna paragraf bedömdes inom ECCAR som lovande att basera det fortsatte arbetet på, då det 

öppnar för en nyanserad förståelse av diskriminering, där man till exempel lyfter fram diskrimi-

nering som ett fenomen som dels kan kopplas till ett syfte, dels uppträda som en verkan. Det 

beskrivs också som ett fenomen som förekommer i det ”offentliga livet”, vilket med andra ord 

berör den kommunala verksamheten.   

Med ovanstående som bakgrund presenteras vidare i rapporten själva den indikatormodell 

som föreslås vägleda medlemsstädernas indikatorbaserade arbete mot diskriminering. Model-

len kallas ECCAR-ADIX. Den består av tre områden där indikatorer kan utvecklas. Det första 

området handlar om att utveckla indikatorer för att mäta förekomsten av diskriminering i förhål-

lande till de kommunala tjänsterna. Det andra området handlar om att utveckla indikatorer som 

möjliggör en bedömning av huruvida en kommun har vidtagit konkreta åtgärder i förhållande 

till de problem som synliggjorts genom indikatorerna inom det första området. Slutligen föreslår 

rapporten att kommuner utvecklar indikatorer som möjliggör en utvärdering av inverkan av de 

genomförda kommunala åtgärderna. Tanken med modellen är också att den möjliggör en stän-

dig, indikatorbaserad utvärdering av hur kommunen arbetar med de olika punkter som ingår i 

den tiopunktsplan som varje stad och kommun inom ECCAR åtagit sig att arbeta med (Se  

bilaga 1). 

3. Sverige ratificerade denna konvention 1971, och den trädde i kraft 1972.
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Den tredje delen i rapporten beskriver hur olika kommuner och städer som är medlemmar 

i ECCAR redan idag använder vissa indikatorer som skulle kunna integreras inom ECCAR-ADIX. 

Här konstateras att en del redan görs i de flesta städer idag, men att arbetet kan vidareutvecklas 

och framför allt harmoniseras inbördes, eftersom det skiljer sig mycket från land till land.

Sammanfattningsvis kan ECCAR-rapporten Study on Challenges in the Development of 

Local Equality Indicators – A Human-Rights-Centred Model sägas erbjuda en mycket ambitiös 

modell för utveckling av ett indikatorbaserat kommunalt arbete mot diskriminering. Detta kräver 

dock, som också påpekas i rapporten, att modellen, med dess teoretiska och metodologiska 

implikationer, förankras inom den kommun som ska förhålla sig till den. Denna rapport från 

Mångkulturellt centrum är det första försöket inom ECCAR-samarbetet att anpassa ECCAR-

ADIX-modellen till en konkret kommunal kontext. 

Rapportens syfte

Denna rapport är tänkt att presentera ett underlag för hur Botkyrka kommun kan arbeta vidare 

med den indikatormodell som utvecklats inom ECCAR (UNESCO 2010). Särskild vikt kommer att 

läggas vid fyra aspekter, nämligen att:

1. ge en kompletterande översikt av konventioner och internationella rapporter som  

 pekar på vikten av att utveckla och bruka indikatorer för ett arbete mot diskriminering  

 på kommunal nivå;

2. lyfta fram de omständigheter som gör detta arbete relevant för Botkyrka kommun;

3. diskutera kring hur detta arbete kan implementeras i Botkyrka kommuns nuvarande 

 organisation;

4. diskutera hur civilsamhället i Botkyrka kan göras delaktigt i arbetet mot diskriminering. 

 

Disposition

Rapporten inleds med en diskussion om centrala begrepp för det fortsatta resonemanget, näm-

ligen indikator, etnicitet och diskriminering. Därefter presenteras en översikt över internatio-

nella, nationella och lokala dokument som pekar mot behovet av att utveckla indikatorer för ett 

kommunalt antidiskrimineringsarbete. 

I nästföljande avsnitt diskuteras olika aspekter av ett arbete som mäter etnisk diskrimine-

ring. Hur vet man att det handlar om etnisk diskriminering? Vilka fördelar kan ett sådant arbete 

ge? Vilka etiska frågor måste man förhålla sig till? Och hur kan man tänka när det gäller etnisk 

kategorisering?

Det sista avsnittet lyfter fram Botkyrka kommuns förutsättningar och resurser i relation till 

detta arbete. Rapporten avslutas med en slutdiskussion som sammanfattar innehållet i förhål-

lande till de uttalade syftena.  
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Definitioner 

   en rapport som undersöker vikten av att utveckla indikatorer för arbetet mot etnisk diskri- 

   minering är det viktigt att inledningsvis definiera de begreppsliga utgångspunkterna. Här  

   nedan följer definitioner av de tre nyckelbegreppen. 

Indikator

Begreppet indikator kommer från det latinska ordet ”indico” som betyder ange, utvisa eller röja 

(Nationalencyklopedin 2010). Det är svårt att hitta en entydig definition av begreppet, men idag 

används det i många sammanhang som ”ett mått som förenklar förståelsen för en ofta mer 

komplex verklighet” (Socialdepartementet 2005:17). Indikatorer kan ses som mätbara företeel-

ser som används för att peka på, indikera, tillståndet i ett större system, mått som kan användas 

som underlag i politiska och administrativa beslutsprocesser. Indikatorer ska dock inte ses som 

absoluta sanningar, utan som uppskattningar av olika tillstånd, och ska därför analyseras i för-

hållande till en större kontext och i förhållande till uppsatta mål (ibid). 

Diskriminering

För att bekämpa diskriminering behöver man en förståelse av vad fenomenet innebär och vilka 

olika uttryck det kan ta sig. Denna rapport utgår från den definition av diskriminering som före-

slås i Diskrimineringslagen (2008:567). Under paragraf 4 ges följande definitioner:

1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

 annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, 

 om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,  

 etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning  

 eller ålder, 

2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, 

 ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att  

 särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck,  

 viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder,  

 viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfarings- 

I
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 sättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga  

 för att uppnå syftet,

3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 

 med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,  

 etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell  

 läggning eller ålder,

4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 

 värdighet,

5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på 

 ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroende- 

 förhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna  

 åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 

Diskrimineringslagen identifierar olika typer av diskrimineringsformer. Direkt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera kan ses som handlingar som 

är avsedda att särbehandla och missgynna. Indirekt diskriminering däremot äger rum genom 

handlingar som kan framstå som neutrala men vars effekter är att vissa kategorier av människor 

särbehandlas och missgynnas. 

Denna distinktion är viktig, då den innebär att det inte bara är individers fördomar som 

sätts i fokus, utan även institutionella praktiker som kan verka neutrala men som i praktiken 

innebär att individer missgynnas på grund av ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 

uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, 

viss sexuell läggning eller viss ålder. Denna uppdelning mellan direkt och indirekt diskriminering 

återfinns i till exempel i artikel 2, Europarådets direktiv 2000/78/EG, som inrättar en allmän ram 

för likabehandling i EU.

Givet denna enkla uppdelning kan ett kommunalt arbete mot diskriminering analyseras dels 

utifrån den beredskap som finns i kommunen att motverka eventuella uttryck för direkt diskrimi-

nering som äger rum i kommunen, i själva organisationen och i kontakten mellan kommuninvå-

nare och de olika verksamheter som kommunen ansvarar för, dels utifrån beredskapen att inom 

dessa verksamheter motverka indirekt diskriminering. 

Etnicitet

Ett arbete som syftar till att bekämpa uttryck för direkt och indirekt etnisk diskriminering måste 

utgå ifrån en förståelse av fenomenet etnicitet. Det finns emellertid ingen allmän konsensus om 

av vad etnicitet är. Inom humanvetenskaplig forskning dominerar dock idag en syn på etnicitet 

som en socialt konstruerad identitet, det vill säga en identitet som inte är ”naturlig” och oförän-

derlig, utan som är en effekt av historiskt betingade sätt att avgränsa vad som kallas ”ett folk” 

eller en ”etnisk grupp”, som alltid skapas genom kontrastering mot andra etniska grupper, och 

som alltid förändras med tiden.
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Gemenskapen inom en etnisk grupp och avgränsningen mot andra etniska grupper brukar 

baseras på uppfattningar/föreställningar om en gemensam kultur och/eller ursprung. Etnisk 

tillhörighet kan därmed både aktivera kroppsligt/biologiskt baserade diskussioner om släktskap, 

”ras” (specifika utseendedrag som används för att indela människor i skilda kategorier, som ofta 

även kopplas ihop med specifika egenskaper samt geografiska områden), och diskussioner om 

sociokulturella fenomen såsom språk, religion, traditioner, gemensam historia med mera. (Jfr 

Eriksen 1993/1998, Balibar 1997/2002). 

Vad som får symbolisera den etniska tillhörigheten varierar beroende på vad som lyfts fram 

som det avgörande i ett visst sammanhang. En kamp mellan olika sätt att bestämma vilka som 

hör hemma i en etnisk grupp och vilka som inte gör det, är därmed alltid möjlig. 

En individs etniska identitet kan dessutom definieras dels utifrån en subjektiv känsla, det vill 

säga hur individen väljer att definiera sig själv etniskt, dels utifrån hur samma individ definieras 

av andra. En individs subjektiva etniska identitet behöver inte sammanfalla med hur hon ses av 

andra, om till exempel hennes utseende avviker från den fysionomi som brukar förknippas med 

en viss etnisk identitet. 

Mångfalden av olika dimensioner i fenomenet etnicitet gör det väldigt svårt att hitta indika-

torer som på ett definitivt sätt skulle kunna belysa hela dess komplexitet i statistiska samman-

hang. Det är dock viktigt att göra det ändå, för att motverka olika former av indirekt och direkt 

diskriminering som drabbar människor just på grund av etnisk tillhörighet. Denna diskussion 

utvecklas längre fram. Så här långt kan det konstateras att ett arbete för att utveckla indikatorer 

som ett sätt att motverka direkt och indirekt etnisk diskriminering måste förhålla sig till den 

komplexitet som kännetecknar fenomenet etnicitet. Detta pekar i sin tur mot en modell som 

dels kombinerar olika typer av data och insamlingsmetoder, dels ger plats för såväl subjektiva 

som objektiva aspekter av vad etnisk diskriminering kan innebära, något som även förespråkas i 

ECCAR:s rapport (UNESCO 2010:26).
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Dokument som stödjer  
ett kommunalt arbete  
mot diskriminering

   om det har framgått har behovet av att ta fram relevanta indikatorer för ett framgångs- 

    rikt arbete mot diskriminering på kommunal nivå identifierats som centralt inom  

    ECCAR. Samma analys har gjorts av andra organisationer som arbetar mot olika 

former av diskriminering. I detta avsnitt presenteras en översikt av olika konventioner, lagar och 

officiella dokument som identifierar behovet av att arbeta med indikatorer, och närmare bestämt 

etniska data, i ett arbete mot diskriminering och rasism. 

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

Inom Europarådet, som arbetar med främjandet av demokrati, mänskliga rättigheter och rätt-

statsutveckling, finns uppföljningsorganet European Commission against Racism and Intolerance 

(ECRI). Detta organ består av oberoende experter som har till uppgift att regelbundet skriva 

rapporter om läget i de olika medlemsländerna utifrån hur de mänskliga rättigheterna uppfylls. 

I dokumentet ECRI:s allmänna policyrekommendationer nr 1 (1996) pekar ECRI på vikten av 

”att säkerställa att alla offentliga och liknande organ, t ex inom hälsovård, socialvård och un-

dervisning, tillhandahåller tjänster till alla utan att diskriminera” (1996:6).  Detta talar för vikten 

av ett kommunalt antidiskrimineringsarbete, då det är på denna nivå som många medborgare 

möter just tjänster inom vård, socialvård och utbildning. Vidare är det ECRI:s förslag att

… eftersom det är svårt att utveckla och effektivt genomföra policies på ifrågavarande  

områden utan tillförlitligt underlag, i enlighet med europeiska lagar, föreskrifter och re-

kommendationer om datasäkerhet och skydd för privatlivet, när så är lämpligt insamla 

uppgifter som kan underlätta att bedöma och värdera situation och erfarenhet hos grup-

per som är särskilt utsatta för rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans. 

(1996:6, min kursivering) 

ECRI har skrivit tre rapporter om Sverige. I den andra rapporten konstaterades att ”[d]et finns 

luckor i den tillgängliga informationen om situationen för olika minoritetsgrupper på områ-

den som utbildning, sysselsättning, sjukvård och bostäder” (2003:21). Rapporten fortsätter 

med att konstatera att det vid denna tid också fanns brister i statistiken över rasistiska brott, 

vilket försvårade möjligheten att bedöma omfattningen av den typen av brott. På grund av 

detta uppmuntrade ECRI de svenska myndigheterna att förbättra sin insamling av data för att 

S
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underlätta situationen för utsatta minoriteter samt följa upp effekterna av den förda politiken 

(2003:21). 

I den senaste rapporten som ECRI ägnar åt Sverige återkommer kritiken mot bristen på 

information om situationen för olika minoritetsgrupper när det gäller utbildning, sysselsättning, 

sjukvård och bostäder (2005:29). Rapporten noterar att det verkar finnas en viss tvekan när det 

gäller insamlingen av sådana uppgifter, men konstaterar att det inte finns något förbud i svensk 

lag när det gäller insamling av data differentierad efter nationellt och etniskt ursprung. ECRI 

formulerar i denna rapport följande rekommendation: 

 ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna förbättrar sitt bevakningssystem  

genom att samla in relevant information uppdelad enligt kategorier såsom religion, språk, 

nationalitet och nationellt eller etniskt ursprung, och att de ser till att detta i samtliga fall 

sker med vederbörlig respekt för principerna för skydd av personuppgifter, upplyst samtycke 

och frivillig självidentifiering av tillhörighet i en viss grupp. Dessa system bör utarbetas i 

nära samarbete med ideella organisationer och med hänsyn till könsdimensionen, i synner-

het med tanke på möjlig dubbel eller flerdubbel diskriminering. (ECRI 2005:30) 

EU 

Även EU har pekat på vikten av att samla in data för att kunna arbeta mot diskriminering. Bland 

annat har man publicerat European Handbook on Equality Data, som understryker behovet 

av ”jämlikhetsdata” för att säkra verksamheten i olika myndigheter ur ett antidiskriminerings-

perspektiv (2006). Denna rapport togs fram som ett led i implementeringen av EU-direktivet 

2000/43/EG om likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung. 

SKL och arbetet för mänskliga rättigheter

Det har tidigare framgått att det internationella arbetet mot diskriminering till stor del utgår 

från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, samt från de interna-

tionella konventioner som utvecklats därefter, som till exempel Internationella konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD). Under många år har arbetet med dessa 

konventioner skett på en statlig nivå, men under de senare åren har FN börjat rikta fokus mot 

det faktiska respekterandet av mänskliga rättigheter. Härigenom blir det tydligt att lokala och 

regionala myndigheter har en avgörande roll när det gäller säkerställandet av dessa rättigheter. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnade ett seminarium på detta tema den 6 

oktober 2008, i samarbete med Europarådets kongress för lokala och regionala organ samt 

rådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Seminariet hade arbetsnamnet ”Systematiskt 

arbete för mänskliga rättigheter – en utmaning för kommuner, landsting och regioner”. Det 

dokumenterades i en rapport med samma rubrik (SKL 2008). Anders Knape, ordförande för SKL 

och ordförande för svenska delegationen till Europarådets kongress för lokala och regionala 

organ, beskriver i rapporten att de lokala myndigheternas roll för uppfyllelsen av mänskliga rät-

tigheter blir allt viktigare, bland annat som en följd av de decentraliseringsprocesser som äger 

rum runt om i Europa. 
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I Sverige arbetar kommuner och landsting redan idag med många av de tjänster som  

nämns i konventioner och internationella överenskommelser. 

 Medvetenhet om den egna rollens strategiska betydelse behöver öka bland både för-

troendevalda och tjänstemän på lokal nivå. Det handlar om att se och förstå sina åtaganden 

men också om att inse de möjligheter som öppnar sig. (SKL 2008:3)

De lokala myndigheternas betydelse för uppfyllelsen av mänskliga rättigheter bekräftas i den 

rapport som Lars O. Molin, dåvarande kommunfullmäktiges ordförande i Örebro (KD) och ersät-

tare i SKL, presenterade för Europarådets kongress för lokala och regionala organ den 1 mars 

2010 (Molin 2010). Även i denna rapport, The Role of Local and Regional Authorities in the 

Implementation of Human Rights, lyfts lokala myndigheter fram som nyckelaktörer i den var-

dagliga uppfyllelsen av mänskliga rättigheter. 

Protecting and promoting human rights is a responsibility shared by all different tiers of 

authority within each Council of Europe member state. Because of the close relationship 

between citizens and their elected representatives at this level, local and regional bodies  

are best placed to analyse the human rights situation, identify the relevant problems and 

take action to solve them. (Molin 2010:2)

Strategi för ett interkulturellt Botkyrka

Botkyrka kommun har i sitt arbete för att skapa ett hållbart Botkyrka valt att utveckla ett inter-

kulturellt tänkande som presenteras i dokumentet Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (Dnr 

KS/2009:207, antaget i Botkyrka kommunfullmäktige 17 juni 2010, § 128). I denna strategi 

ingår tre huvudområden, nämligen antidiskriminering, kommunen som plats samt kommunen 

som organisation. Dokumentet identifierar även de handlingsvägar som ska prioriteras för att 

möjliggöra arbetet med varje huvudområde. 

Arbetet med att utveckla indikatorer för ett arbete mot diskriminering har en självklar 

koppling till det första området, antidiskriminering. Detta kan ses som en förutsättning för att 

kommunen ska kunna leva upp till flera av de uttalade syftena i strategin, till exempel att inga 

invånare eller medarbetare ska utsättas för diskriminerande behandling utifrån någon av diskri-

mineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Arbetet med att utveckla dessa indikatorer kan även 

ses som en förutsättning för en kommunal styrning och fördelning av resurser som motverkar 

ojämlika villkor bland kommunens invånare (Botkyrka kommun KS/2009:207:9). 

Arbetet med att ta fram indikatorer för ett arbete mot diskriminering kan dock även ses 

som mycket viktigt för de två andra huvudområden som den interkulturella strategin har identi-

fierat; nämligen kommunen som plats samt kommunen som organisation.  Det kan till exempel 

ses som en förutsättning för satsningar som syftar till att ”öka valdeltagande och känslan av 

delaktighet bland olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män, oavsett social, etnisk 

eller religiös identitet”, som är en av de formulerade handlingsvägarna under rubriken Kom-

munen som plats (Botkyrka kommun KS/2009:207:7). Det kan även ses som ett stöd för 

ambitionen att ”vidareutveckla kommunens ordinarie planering och uppföljning, så att vi kan 

arbeta ännu mer målinriktat för att uppnå goda resultat för alla våra medborgare och brukare”, 
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som är en av handlingsvägarna i arbetet med kommunen som organisation (Botkyrka kommun, 

KS/2009:207:11). 

Sammanfattning

Det finns en bred enighet om vikten av att utveckla indikatorer i arbetet mot etnisk diskrimine-

ring. Samsynen är stor i flera av de internationella organisationer som arbetar med dessa frågor, 

och även bland nationella organisationer samt i kommunen själv.  Engagemanget i ECCAR lik-

som medverkan i framtagandet av den nu presenterade studien kan därför ses som ett nödvän-

digt och välkommet led i ett djupare kommunalt engagemang för ett arbete mot diskriminering. 

Det konkreta arbetet med indikatorer kan i sin tur ses som en del av en större diskussion 

som handlar om hur mänskliga rättigheter garanteras och uppfylls i vardagslivet. Som framgått 

ovan har även här lokala myndigheter identifierats som nyckelaktörer av bland annat FN, Euro-

parådets kongress för lokala och regionala organ samt av SKL. 

Detta aktualiserar frågan om inte arbetet med att utveckla indikatorer mot diskriminering i 

Botkyrka kommun borde utföras inom ramarna för en större satsning, där uppfyllelsen av mänsk-

liga rättigheter genom de kommunala tjänsterna sätts i fokus. 
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Att mäta etnisk diskriminering 

     ur vet man att det handlar om etnisk diskriminering? 

     En knepig fråga när det gäller diskussioner om diskriminering handlar om huruvida  

     de situationer och mönster som observeras ”verkligen” handlar om etnisk diskrimi-

nering eller om de kan förklaras på andra sätt. 

Diskussionen är knepig för att den ibland stannar i frågan om huruvida en viss aktör verk-

ligen hade som syfte att diskriminera någon eller inte. Det är här viktigt att komma ihåg att de 

teoretiska perspektiv som finns på diskriminering idag, liksom den lagstiftning som finns mot 

diskriminering, inte definierar fenomenet som något som enbart utförs avsiktligt, utan också som 

något som kan vara ett resultat av skenbart neutrala praktiker där ingen menat att diskriminera, 

så kallad indirekt diskriminering. 

Detta kan sägas än mer aktualisera behovet av indikatorer för att mäta diskriminering, då 

indirekt diskriminering blir synlig först i de konkreta negativa utfallen som vissa praktiker har för 

en viss kategori människor, och inte vid en direkt social interaktion (Makkonen 2007:34). Pro-

blemet blir då hur man mäter diskriminering när det ibland är effekten av ”ett förfaringssätt som 

framstår som neutralt”.

En tänkbar teoretisk modell för detta återfinns i rapporten Common Measures for Discri-

mination II (Olli & Olsen 2006:10). Denna modell bygger på fyra moment:

1. En individ eller grupp är, i jämförelse med en annan individ eller grupp, annorlunda  

 behandlad eller påverkad.

2. Detta är ogynnsamt för den individ eller grupp som behandlas annorlunda. 

3. Denna annorlunda behandling eller effekt är kausalt kopplad till en av  

 diskrimineringsgrunderna

4. Det finns inget undantag eller rättfärdigande för skillnaden i behandling eller effekt.  

 (Min översättning).

Denna modell pekar från första början på behovet av indikatorer när det gäller diskriminering. 

Vidare står det också klart att diskussioner om diskriminering alltid innebär en jämförelse mellan 

minst två olika grupper. Diskriminering av en utsatt individ eller grupp måste göras i förhållande 

till en annan individ eller grupp. Resonemanget förutsätter också att man definierar den kategori 

man jämför med, vanligen det som ofta kallas ”majoritetssamhället”.  

H
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En annan punkt som är intressant att ta upp är att modellen utgår från att diskriminering 

förutsätter en annorlunda behandling som har ett klart samband med en av diskrimineringsgrun-

derna, och att det inte finns någon annan faktor som kan förklara skillnaden. Detta kan sägas 

ställa krav på en analys av varför en skillnad i utfall mellan en grupp och majoritetssamhället 

uppstår. 

Det är viktigt att påminna om att detta är en modell för att arbeta mot diskriminering som 

enbart fokuserar utfall. Som vi har sett inrymmer fenomenet etnicitet många olika dimensioner, 

varav den subjektiva är mycket viktig. Om en individ eller grupp upplever sig diskriminerad på 

grund av sin etnicitet, så utgör det ett problem i sig, oberoende om en analys av utfall skulle be-

kräfta upplevelsen eller inte. Detta talar för att ett arbete mot diskriminering också bör inkludera 

de subjektiva erfarenheterna av diskriminering. Detta kan med fördel göras tillsammans med 

föreningar som representerar utsatta grupper. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett indikatorbaserat arbete mot diskriminering 

bör fokusera en analys av eventuella skillnader i utfall mellan olika etniska grupper som saknar 

förklaring när det gäller både kommunens verksamheter och dess egen organisation, men också 

de upplevelser av diskriminering som människor kan ge uttryck för. Detta pekar i sin tur på beho-

vet av att kombinera olika metoder i arbetet, dels sådana som mäter ”objektiva” skillnader men 

också sådana som lyfter fram subjektiva aspekter av etnisk diskriminering.

Fördelar 

I rapporter som beskriver behovet av att utveckla ett medvetet och systematisk bruk av etniskt 

differentierad statistik i den offentliga sektorn lyfts ofta en rad positiva effekter fram.

Det kan till exempel underlätta juridiska överläggningar om huruvida det har förekommit 

diskriminering eller inte. Det rör sig också om information som många människorättsorganisa-

tioner behöver för att kunna bevaka myndigheters och staters agerande när det gäller mänskliga 

rättigheter. Det är slutligen också en viktig källa för forskning kring frågor rörande diskriminering 

och integration (European Commission 2007:23, Makkonen 2007:27ff). 

Det finns även andra fördelar som har en klar koppling till kommunal verksamhet, och som 

är värda att lyfta fram i detta sammanhang: 

1. Indikatorer för etnisk diskriminering är nödvändiga för utvecklingen av en effektiv  

 offentlig politik mot diskriminering. Den kommunala verksamheten, i form av till  

 exempel skola och vård, måste för att fungera på bästa sätt förhålla sig till eventuella  

 ojämlikheter i människors tillgång till tjänsterna. Dessa ojämlikheter blir synliga genom  

 relevanta indikatorer. Det blir då möjligt att ta beslut om insatser och resursfördelning  

 som baseras på en klar förståelse av situationen. 

2. Indikatorer för etnisk diskriminering är nödvändiga för en kommun som vill bevaka sin  

 egen organisation utifrån ett antidiskriminerings- och människorättsperspektiv. Detta  

 kan göras till exempel genom en rekryteringspolitik som strävar efter att organisationen  

 ska spegla den mångfald som kännetecknar kommunens invånare. 
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3. Indikatorer för etnisk diskriminering är en resurs i olika insatser som syftar till att öka  

 medvetenheten om vikten av att arbeta mot etnisk diskriminering. De kan även utgöra  

 ett underlag för till exempel beslut om vilka föreningar, frivilligorganisationer eller  

 andra, man kan samarbeta med och stödja. 

Farhågor  

Flera av rapporterna som behandlar vikten av att utveckla indikatorer för att kunna mäta etnisk 

diskriminering förhåller sig också till de vanligaste invändningarna och farhågorna som detta 

förslag brukar ge upphov till. Enkelt uttryckt handlar de om att a/ etniskt differentierad statistik 

skulle vara förbjuden på grund personuppgiftslagen, b/ denna statistik skulle förstärka etniska 

skillnader och stereotyper samt c/ denna statistik skulle innebära en alltför betungande ekono-

misk börda för en kommunal administration. 

Samtliga dessa farhågor tar upp mycket viktiga frågor kring ett kommunalt bruk av etniskt 

differentierad statistik. Det är därför också av stor vikt att förhålla sig till dessa frågor, och klart 

formulera de argument som finns till stöd för ett medvetet bruk av indikatorer i ett kommunalt 

arbete mot etnisk diskriminering. 

Föreställningen om att etnisk statistik skulle vara förbjuden

En föreställning om etnisk differentierad statistik som rapporteras i olika dokument är att denna 

typ av statistik skulle strida mot personuppgiftslagen (European Commission 2006:25, UNESCO 

2010:14). Föreställningen brukar vara förknippad med farhågor kring missbruk av etnisk dif-

ferentierad statistik vilket är förståeligt i ljuset av några av de mörkaste perioder vi sett i Europas 

historia och samtid. 

Det finns två spår här som är viktiga att förhålla sig till. Det ena handlar om det historiska 

missbruket av etnisk differentierad statistik, och det andra handlar om huruvida denna typ av 

statistik skulle strida emot personuppgiftslagen. Låt oss gå igenom dessa två spår var för sig.

I rapporten Measuring Discrimination – Data Collection and EU Equality Law, konstate-

rar Timo Makkonen att missbruk av etniskt differentierad statistik förekom bland annat under 

andra världskriget i Europa, då judar och romer förföljdes och mördades, men även i till exempel 

Nordamerika, Sydafrika, Kina (2007:50). Han menar dock att man i denna diskussion också bör 

beakta fyra omständigheter: 

1. För det första är inte ett diskriminerande utpekande av vissa grupper i samhället  

 beroende av statistik. Detta är ett fenomen vars historia är betydligt äldre än statistiken  

 själv. Avsaknaden av en viss typ av statistik garanterar inte avsaknaden av brott mot  

 de mänskliga rättigheterna i samhället, såsom förföljelse och förtryck av vissa etniska  

 grupper.

2. För det andra innebär många av de metoder som brukas för att samla uppgifter om  

 diskriminering inte insamling av personuppgifter. Även för metoder som i en inledande  

 fas måste identifiera individer, och därmed hantera personuppgifter, finns det idag  

 etablerade metoder för avidentifiering av uppgifterna. De leder med andra ord inte till  
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 upprätthållandet av den typ av massiva databaser som kan missbrukas i förföljelsen av  

 vissa kategorier av människor. 

3. För det tredje använder sig nästan varje land i världen, inte minst i Europa, redan  

 av statistik som underlag för beslutsfattande. I denna statistik används också redan  

 många gånger ”ställföreträdande indikatorer” (proxy indicators) för etnicitet såsom  

 språk, födelseland och nationalitet. Det som ofta saknas hos olika myndigheter är ett  

 medvetet bruk av denna typ av statistik när det gäller arbete mot etnisk diskriminering  

 och för mänskliga rättigheter. 

4. För det fjärde kan det påpekas att det är just de fruktansvärda händelser som in- 

 träffade under andra världskriget som ledde till stadfästandet av de moderna  

 mänskliga rättigheter som stater är skyldiga att respektera, och som fungerar som  

 ett juridiskt och organisatoriskt skydd mot missbruk. Det är just behovet av att utveckla  

 sätt att mäta individers tillgång till den samhällsservice som sammanhänger med deras  

 mänskliga rättigheter, såsom utbildning och vård, som aktualiserar nödvändigheten att  

 använda sig av etnisk differentierad statistik. 

Det finns alltså ett behov av att å ena sidan utveckla indikatorer för att på bästa sätt kunna för-

bättra myndigheters arbete mot diskriminering, och å andra sidan skydda individers integritet och 

privatliv (Makkonen 2007:52). Denna balansgång görs möjlig i personuppgiftslagen (1998:204). 

Syftet med personuppgiftslagen (PUL) är att fungera som ett skydd mot de kränkningar 

av människors personliga integritet som kan äga rum genom behandling av personuppgifter. I 

lagen definieras bland annat vilka personuppgifter som det är förbjudet att behandla, så kallade 

”känsliga personuppgifter”, under paragraf 13: 

13§ Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar

a) ras eller etniskt ursprung,

b) politiska åsikter, 

c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller

d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 

Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som 

känsliga uppgifter.

 

Efter att ha definierat vad som är att betrakta som känsliga personuppgifter anges dock under 

paragraferna 15 till 19 de fall då det trots förbudet är tillåtet att behandla känsliga uppgifter. 

Under paragraf 15 förklaras att känsliga uppgifter får behandlas om den registrerade, det 

vill säga den som personuppgiften avser, uttryckligen lämnar sitt samtycke. Detta öppnar till 

exempel för enkäter där personer själva får ange sin etniska tillhörighet. 

Paragraf 19 är viktig för ett antidiskrimineringsarbete som baseras på etniskt differentierad 

statistik. Här framgår att känsliga uppgifter får behandlas för statistiska ändamål, ”om samhälls-

intresset av det statistiska projektet där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbör-
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ligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära” (Personuppgifts-

lagen 1998:204).  Att utveckla indikatorer för ett effektivt kommunalt arbete mot diskriminering 

borde rimligen kunna betraktas som ett ärende av stort samhällsintresse. 

Risken att etniska skillnader och stereotyper förstärks

En annan farhåga som rapporteras handlar om att etniskt differentierad statistik riskerar att 

förstärka föreställda skillnader mellan olika etniska grupperingar, när vi i stället borde sträva 

efter ett samhälle där etniska skillnader inte spelar någon roll. Tänkesättet kan sägas utgå från 

att jämlikhet uppnås genom en nedtoning av skillnader och lika behandling av alla människor. 

Denna tankegång beskrivs dock som förlegad i antidiskrimineringssammanhang (European 

Commission 2007:26). Ett exempel är att dagens antidiskrimineringslagstiftning istället utgår 

från att skillnader mellan olika kategorier av människor måste tas i beaktande i ett arbete som 

utgår från de mänskliga rättigheterna. Lika behandling är inte en garanti för jämlikhet, något 

som blir väldigt tydligt när vi tittar eller lyssnar på grupper utsatta för indirekt diskriminering. 

Det blir med andra ord ohållbart, ur ett antidiskrimineringsperspektiv, att låtsas att männis-

kor inte skiljer sig från varandra när det gäller etnicitet, och för den delen kön, ålder, sexualitet, 

funktionshinder, när det är just på dessa grunder som människor diskrimineras. 

Det kan vidare påpekas att likaväl som statistik kan förstärka skillnadsskapande och stereo-

typer, så kan det också användas för att betona likheter i villkor eller motverka stereotyper. 

Oron för att etniskt differentierad statistik kan bli alltför dyr

Utvecklingen av etniskt differentierade indikatorer i ett kommunalt arbete mot diskriminering kan 

också väcka farhågor om att processen skulle bli alltför ekonomiskt betungade för kommunen. 

Ett självklart motargument är att det också kostar att inte göra det arbetet, både materiellt 

och immateriellt, och inte bara för de människor som utsätts för diskriminering. Diskriminering 

kan ses som ett slöseri med resurser i ett samhälle, som något som förstärker känslor av utanför-

skap, hindrar delaktighet och motverkar den sociala sammanhållningen. 

Ur ett lokalt perspektiv kan det argumenteras att det i Botkyrkas fall inte handlar om att 

skapa nya källor till statistik, då det redan genomförs en mängd statistiska undersökningar om 

Botkyrkas invånare, som vi kommer att se längre fram. 

Än så länge kan vi nöja oss med att konstatera att utmaningen i Botkyrka snarare ligger i 

att se till att de många befintliga statistiska undersökningarna vidareutvecklas utifrån behovet 

av att ta fram indikatorer för kommunens arbete mot diskriminering. 

Vilka etniska kategorier ska användas? 

En av de knepigare frågorna att förhålla sig till när det gäller utvecklingen av indikatorer för ett 

arbete mot diskriminering handlar om hur detta ska operationaliseras, eller mer konkret: Vilka 

etniska kategorier ska användas och på vilket sätt? 

Frågan är svår eftersom, som vi sett tidigare, fenomenet etnicitet är väldigt komplext. Det 

kan handla om gemenskaper baserade på uppfattningar om gemensam kultur, språk, religion, 

men det kan också handla om utseende, födelseland och släktskap. Vidare finns det en objektiv 

dimension av etnicitet, där människor identifieras som hörande till en viss etnisk kategori utifrån 
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till exempel utseende, födelseland, språk eller religion, som inte behöver stämma överens med 

den subjektiva etniska identifikationen, det vill säga hur individen själv definierar sig. 

Många av de internationella organisationer som arbetar mot diskriminering framhåller vik-

ten av att människor själva får identifiera sin etnicitet (Makkonen 2007:77). Det finns dock be-

gränsningar med detta, då människor till exempel kan underkommunicera en etnisk tillhörighet 

som upplevs som stigmatiserande i samhället (Eriksen 1993/1998:107). Principen med etnisk 

självidentifikation är bärande i länder som USA och England, där folkräkningar genomförs med 

jämna mellanrum. Det är dock ett ovanligare inslag i svenska statistiska sammanhang, där det 

inte genomförs folkräkningar på samma sätt. I Sverige är det i stället vanligt att man i statistiken 

använder sig av födelseland som ett sätt att indikera en etnisk dimension. 

Det finns flera begränsningar med detta. Genom en sådan kategorisering blir det till exem-

pel inte möjligt att lyfta fram villkoren för människor med etniska tillhörigheter som identifieras 

med en nationalstat, men som själva i första hand identifierar sig med en etnisk minoritet i fö-

delselandet. Exempel här är kurder eller romer, som kan vara födda i olika länder men som iden-

tifieras och identifierar sig själva som just kurder eller romer. Ett annat problem är att personer 

som är födda i Sverige av föräldrar födda utomlands inte blir synliga i en statistik som bygger på 

födelseland, vilket kan leda till att den diskriminering de kan utsättas för inte blir synliggjord. 

Även om statistik som använder födelseland som en indikator för etnicitet bär med sig 

många begränsningar, kan den fortfarande synliggöra viktiga skillnader i villkor mellan olika 

kategorier av människor. Födelseland har även fördelen att vara en uppgift som är registrerad i 

Statiska centralbyråns databanker, och är därmed en möjlig indikator att arbeta med när under-

sökningar beställs från just SCB, till exempel den medborgarenkät som produceras vartannat år. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns någon enskild indikator för etnici-

tet som skulle kunna fånga samtliga de olika dimensioner som finns i fenomenet. Detta pekar på 

behovet av att arbeta med en rad olika källor i framtagandet av ett indikatorbaserat kommunalt 

arbete mot diskriminering. Olika källor som kan ingå i detta är: 

•	 Medborgar-	och	brukarenkäterna	som	genomförs	med	jämna	mellanrum	i	kommunen,	 

 under förutsättning att de vidareutvecklas så att frågor om etnicitet blir synliga. De skulle  

 kunna fungera som ett underlag som synliggör eventuella skillnader i utfall när det gäller  

 hur de kommunala tjänsterna är tillgängliga för olika etniska grupper i kommunen. 

•	 Enkäter	som	delas	ut	bland	föreningar	som	arbetar	med	dessa	frågor,	och	särskilt	 

 föreningar som företräder så kallade riskgrupper i samhället när det gäller  

 diskriminering, till exempel människor med mörk hud, romer eller muslimer. 

•	 De	anmälningar	som	tas	emot	av	diskrimineringsbyrån	i	Alby.	

•	 De	kvalitativa	fördjupningar	som	information	som	ges	av	indikatorer	kan	ge	upphov	till.	 

 Kvalitativa undersökningar om de processer som leder till diskriminering har fördelen att  

 de ger en mer praktiknära och djupare förståelse för hur diskriminering uppstår samt för  

 vilka konsekvenser det har för olika individer. Denna förståelse kan ses som central för ett  

 långsiktigt arbete mot diskriminering utifrån lokala förutsättningar. 



22

Botkyrkas förutsättningar 
och resurser

    otkyrka kommun kännetecknas av en vilja att hitta nya vägar när det gäller att främja  

     medborgerlig delaktighet. Det finns till exempel sedan länge medborgarkontor i  

     varje kommundel. Kommunen har också länge arbetat med att utveckla metoder för 

dialog med medborgare, exempelvis genom områdesutvecklare som har till uppgift att föra en 

fortlöpande dialog med lokala aktörer med mera. 

Dessa satsningar kan samtidigt ses som nödvändiga i en kommun som uppvisar de demo-

grafiska kännetecken som präglar Botkyrka. Samma demografiska kännetecken, nämligen mar-

kanta skillnader i socioekonomiska förutsättningar i olika kommundelar som även sammanfaller 

med mönster av etnisk segregation, kan också ses som starka argument för att utveckla ett 

medvetet bruk av indikatorer som mäter diskriminering. 

Det framstår som viktigt att i denna rapport lyfta fram några av de verktyg som kommu-

nen har till sitt förfogande och som kan användas i utvecklingen av en medveten strategi kring 

bruket av indikatorer för ett kommunalt antidiskrimineringsarbete. Det finns till exempel många 

typer av enkäter och statistiska undersökningar som redan idag genomförs regelbundet i Bot-

kyrka. Det finns även en närvaro av föreningar som aktivt arbetar med frågor om diskriminering. 

Mångkulturellt centrums närvaro kan också ses som ett viktigt verktyg för kommunens arbete 

mot diskriminering. I det följande tas dessa olika resurser upp till diskussion i tur och ordning. 

Befintliga datagenererande verktyg

Idag genomförs med jämna mellanrum en mängd olika undersökningar om Botkyrkas invånare, 

både av kommunen själv och av andra. Ett exempel är de olika förvaltningarnas brukarundersök-

ningar. Ett annat är den årliga medborgarenkäten som kommunen ansvarar för. Även Statistiska 

centralbyrån gör en medborgarenkät vartannat år som ger Botkyrka möjlighet att jämföra sig 

med andra kommuner. Skolor genomför elevenkäter, och så vidare. Det finns med andra ord en 

omfattande produktion av statistik i kommunen. 

I en intervju med Eva Berggren, ansvarig för samordningen av den offentliga statistiken i 

Botkyrka kommun, framgår att siffrorna bland annat används för att följa upp de mål som for-

mulerats för verksamheten, för att göra prognoser i befolkningsutvecklingen för skolan och äld-

reomsorgen, för att kunna följa sysselsättnings- och inkomstutvecklingen över tid. En förändring 

som inträffat under de senare åren är att kön systematiskt introducerats som en övergripande 

indelningsgrund, i syfte att synliggöra ojämlika villkor mellan könen. 

B
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Detta har till exempel lett till att ett nytt mönster i sysselsättningsutvecklingen har kunnat 

skönjas i norra Botkyrka, där det nu framgår att medan männens sysselsättningsgrad är uppåt-

gående, så är kvinnornas neråtgående. Detta nyanserar betydligt den tidigare bilden, där man 

beskrev sysselsättningsutvecklingen i norra Botkyrka som enbart uppåtgående. Eva Berggren 

funderar under intervjun om detta kan förklaras med att den finska befolkningen som finns i om-

rådet börjar närma sig pensionsåldern eller flytta från området, och att den håller på att ersättas 

av andra invandrargrupper där kvinnor inte förvärvsarbetar i lika hög grad. 

Det har dock inte genomförts någon motsvarande differentiering för att kunna mäta skillna-

der mellan olika etniska grupper. Eva Berggren menar att hon inte känner till någon diskussion 

om detta, och det uppfattar hon som att det finns en viss rädsla för att differentiera utifrån etni-

citet. Det händer att hon tar fram statistik uppdelad efter indikatorer som kommunicerar etnici-

tet, men det genomförs inte systematiskt utan snarare ad hoc, när det uppstår behov att förklara 

någonting, till exempel förändring i sysselsättningsgrad. 

När det gäller att mäta diskriminering menar Eva Berggren att denna fråga berörs av en 

enda fråga i Medborgarenkäten. Hon markerar dessutom att hon inte är nöjd med frågans 

utformning utan tycker att den borde utvecklas. För det första är den formulerad som en nega-

tion: ”Jag upplever att jag inte utsätts för diskriminering i kommunen”. Hon menar att personer 

kanske inte vill berätta i en telefonintervju om de själva blivit utsatta för diskriminering. Det vore 

också mer intressant att formulera frågan på ett sätt som ger information om huruvida den dis-

kriminering som upplevs äger rum inom de kommunala verksamheterna. 

Genomgång av statistiska undersökningar

En genomgång av ett axplock statistiska undersökningar som görs om Botkyrka kommuns in-

vånare bekräftar den bild som Eva Berggren ger.4 Statistiken belyser mycket viktiga aspekter av 

invånarnas liv. Det finns dock en anmärkningsvärd brist på etniskt differentierad data, även i 

frågor där detta skulle vara högintressant, till exempel när det gäller diskriminering.  

Ett exempel på det är den fråga i kommunens medborgarenkät som handlar om huruvida 

informanterna upplevt att de utsatts för diskriminering i kommunen under året som gått. År 

2008 var det 8 procent som rapporterade att de upplevt att de råkat ut för situationer av diskri-

minering. År 2009 ökade siffran till 12 procent. 

Om denna statistik delas upp efter kön och utifrån norra respektive södra Botkyrka, framgår 

det att 18 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i den norra delen rapporterar dis-

kriminering, att jämföra med 8,3 procent av kvinnorna och 9,3 procent av männen i den södra 

delen av kommunen. I Fittja rapporterar 20 procent av männen och 19 procent av kvinnorna att 

de råkat ut för diskriminering under det gångna året. 

Med tanke på den demografiska sammansättningen i Botkyrka finns det anledning att 

misstänka att en del av den rapporterade diskrimineringen handlar om etnisk diskriminering. 

Men det vore lika intressant att få veta om de redovisade siffrorna handlar om diskriminering 

som grundar sig på kön, sexualitet, ålder, etnicitet eller någon annan variabel. Detta kan dock 

4. Skop-research AB:s Rapport till Botkyrka kommun oktober/december 2009, Barn och ungdomsförvaltningen Årsredovisning 2009, 

Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning om Botkyrka kommun 2009.
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inte utläsas i denna undersökning, då ingen följdfråga ställs när någon rapporterar upplevelse 

av diskriminering. Det blir därför svårt att använda siffrorna som underlag för administrativa och 

politiska beslutsprocesser. 

Sammanfattningsvis verkar det som om den produktion av statistik som finns om Botkyrkas 

invånare skulle tjäna på att utvecklas genom etniskt differentierade indikatorer, för att bättre 

kunna användas till att bevaka och bemöta uttryck för bland annat etnisk diskriminering. 

Involvera det civila samhället 

Många av kommunens invånare är föreningsaktiva. I föreningarna finns ofta ett samhällsen-

gagemang som också kan ses som en stor resurs för ett kommunalt arbete mot diskriminering. 

Just vikten av ett samarbete med det civila samhället i ett kommunalt arbete mot diskriminering 

och för de mänskliga rättigheterna är något som lyfts fram av till exempel UNESCO/ECCAR, SKL 

och Europarådets kongress för lokala och regionala organ (UNESCO 2005, SKL 2008, Molin 

2010). Särskilt möjligheten att föra en ständig, konsultativ dialog med organisationer i det civila 

samhället angående läget för diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter framhålls som 

något som ska byggas in i styrsystemet. Detta poängteras tydligt i punkt nummer 4 i ECCAR:s 

tiopunktsplan (UNESCO/ECCAR 2005:10): 

4. Större medverkan och mer välinformerade invånare.  Att ge invånare bättre 

 information om deras rättigheter och skyldigheter, om skydd och rättsliga alternativ  

 och om straffen för rasistiska handlingar eller beteende, genom en medverkansmodell, i  

 synnerhet genom konsultation med användare av tjänster och tjänsteleverantörer.

Denna tanke kan sägas ligga i linje med det arbete som görs inom Botkyrka kommun idag, där 

fokus ofta läggs på dialog och processer av konsultation. Inför skrivandet av denna rapport har 

intervjuer genomförts med representanter från två föreningar som berörs av ett arbete mot dis-

kriminering. 

Den första intervjun genomfördes 7 juli 2010 med Simeneh Tamirat, från Organisation for 

Poverty Alleviation and Development (Organisationen för fattigdomsbekämpning och utveckling) 

som vänder sig till människor med afrikansk bakgrund i Botkyrka. Den andra intervjun genomför-

des 27 september 2010 med Karin Fernstedt från Islamiska förbundet, en förening som vänder 

sig till muslimer i Botkyrka, oberoende av nationalitet.  

I båda föreningarna anordnas kulturella aktiviteter samt aktiviteter i syfte att ge information 

till medlemmarna om hur samhället fungerar. Föreningarna satsar med andra ord medvetet på 

processer som främjar integrationen av deras medlemmar i samhället. Under intervjuerna berät-

tade båda att deras medlemmar rapporterat om situationer av diskriminering som de upplevt 

eller bevittnat. Det görs dock inte någon systematisk dokumentation av detta. 

Ingen av de intervjuade rapporterade någon mer djupgående diskussion i föreningen om 

behovet och möjligheten att mäta diskriminering i kommunen. Båda konstaterade dock att sta-

tistik och indikatorer om medlemmarnas utsatthet för diskriminering skulle kunna ha en positiv 

effekt även för deras egen verksamhet. Det skulle göra det lättare att argumentera för den roll 

föreningen skulle kunna spela, exempelvis genom att försvara medlemmarnas intressen. 
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Dessa två föreningar kan ses som goda exempel på hur ett samarbete med det civila sam-

hället kan bli en central resurs i ett kommunalt arbete mot diskriminering. Här finns erfarenheter 

och beredskap att stödja personer som utsätts för diskriminering. Föreningarna arbetar också 

med att ge samhällsinformation till sina medlemmar, något som kan vara viktigt för en spridning 

av information om rättigheter och skyldigheter bland kommuninvånare som kanske inte nås fullt 

ut av en mer officiell informationsspridning. 

Genom att samarbeta med föreningar kan man sprida information om de rättigheter med-

borgarna har samt deras möjlighet att få stöd i händelse av diskriminering inom gemenskaper 

som upplevs som bekanta och trygga. I de fall föreningar representerar människor som inte har 

svenska som modersmål kan även eventuell språkförbistring lättare klaras ut om människor får 

hjälp att ta till sig budskapet genom andra personer med samma modersmål. 

Samarbete med Mångkulturellt centrum 

ECCAR identifierar ett samarbete med forskningsorganisationer som en möjlig väg när det gäller 

att utifrån insamlade data genomföra kvalitativa studier på en lokal nivå och ta fram konkreta 

rekommendationer för det lokala styrsystemet (UNESCO 2005:9). ECCAR identifierar även beho-

vet av konkreta utbildningsinsatser i detta arbete. 

Ett samarbete med en forskningsmiljö kan behövas till exempel om skillnader i utfall mellan 

olika etniska gruppers tillgång till kommunens tjänster blir synliga och måste analyseras. Som 

framgått ovan, behöver inte skillnader i utfall betyda att det rör sig om diskriminering utan kan 

handla om till exempel vistelsetid i Sverige. Också detta är i så fall mycket viktigt att klarlägga.

Mångkulturellt centrum är en organisation belägen i Botkyrka som har stor kännedom om 

förhållandena i Botkyrka kommun. Centret har sedan slutet på 1980-talet arbetat med frågor 

om diskriminering, rasism och segregationens konsekvenser. Detta har man fördjupat sig i ge-

nom forskning, utvärderingar och utställningar. Man har även genomfört många utbildningsin-

satser i form av föreläsningar, konferenser och kurser. Centret har också på eget förlag och ge-

nom medverkan i andra publikationer bidragit till tillkomsten av många verk som kan användas i 

utbildningsinsatser när det gäller rasism, diskriminering och segregationens konsekvenser (se till 

exempel Skovdahl 1996, Ramberg & Pripp 2002, Motsieloa 2003, Magnusson 2005, Hübinette 

& Tigervall 2008, León Rosales 2010). 

Mångkulturellt centrum kan utifrån denna samlade kompetens spela en viktig roll för det 

fortsatta arbetet med att utveckla en bra modell för ett indikatorbaserat kommunalt arbete mot 

diskriminering i Botkyrka. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Botkyrka kommun har många viktiga resurser 

som kan stödja utvecklingen av ett indikatorbaserat arbete mot diskriminering, i form av 

•	 etablerade	rutiner	för	statistiska	undersökningar	tänkta	att	fungera	som	underlag	för	 

 politisk styrning, 

•	 föreningar	som	aktivt	arbetar	med	frågor	om	diskriminering	

•	 en	forskningsmiljö	som	har	lång	erfarenhet	av	diskrimineringsfrågor.	
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Slutdiskussion 

   enna rapport har på olika sätt pekat på behovet av att utveckla den datagenererande  

    delen av det kommunala styrsystemet för att stärka kommunens arbete mot etnisk  

    och annan diskriminering, med anledning av den indikatormodell som presenterats 

inom ECCAR. Slutdiskussionen ska i det följande sammanfatta de resonemang som lyfts fram i 

förhållande till de syften som formulerades i början. 

1. Ge en kompletterande översikt av konventioner och internationella rapporter som pekar på 

vikten av att utveckla och bruka indikatorer för arbetet mot diskriminering på kommunal nivå. 

Det har i denna rapport framgått att det finns ett samförstånd kring vikten av att utveckla 

indikatorer i arbetet mot etnisk diskriminering hos flera av de större internationella och nationel-

la organisationer som arbetar med dessa frågor. Detta arbete kan också ses som en förutsättning 

för att kunna arbeta med Botkyrka kommuns interkulturella strategi. 

Arbetet mot diskriminering är kopplat till frågan om hur mänskliga rättigheter garanteras 

och uppfylls i det vardagliga livet. Även här har kommuner identifierats som nyckelaktörer, av 

bland annat FN, Europarådets kongress för lokala och regionala organ samt SKL. 

Utifrån denna översikt kan det sägas att Botkyrka kommuns arbete med att utveckla indi-

katorer för att motverka diskriminering ligger i linje med den aktuella utvecklingen när det gäller 

frågor om antidiskrimineringsarbete och arbete för de mänskliga rättigheterna

2. Lyfta fram de omständigheter som gör detta arbete relevant för Botkyrka kommun

Botkyrka kommun kännetecknas idag av påtagliga skillnader i socioekonomiska förut-

sättningar mellan olika delar av kommuner, ett mönster som också samverkar med en etnisk 

boendesegregation i olika kommundelar. Stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar 

kombinerat med etnisk segregation motverkar den sociala sammanhållningen, och ger upphov 

till processer av social stigmatisering och diskriminering. Detta är i sig ett starkt argument för att 

utveckla verktyg för att mäta diskriminering, för att som nästa steg kunna åtgärda problemen. 

Som framgått av rapporten har Botkyrka kommun starka verktyg till sitt förfogande i detta 

arbete. Det finns en redan etablerad struktur av statistiska undersökningar som genomförs med 

jämna emellanrum, och som berör viktiga aspekter av Botkyrkabornas liv. Dessa undersökningar 

kan vidareutvecklas så att skillnader mellan olika etniska gruppers tillgång till de kommunala 

tjänsterna samt deras upplevelser av diskriminering framgår. Botkyrka kommun har också möjlig-

het att samarbeta med föreningar som redan idag jobbar med frågor kopplade till diskriminering 

D
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och som företräder särskilda riskgrupper när det gäller etnisk diskriminering. Mångkulturellt 

centrum är också en resurs för kommunen när det gäller ett analys- och forskningsarbete, men 

även i frågor som rör fortbildning om diskriminering och segregationens konsekvenser. 

3. Diskutera hur arbetet kan implementeras i Botkyrka kommuns nuvarande organisation

Denna rapport är ett första steg i en anpassning av ECCAR-ADIX-modellen till den lokala 

kontexten i just Botkyrka kommun. För att kunna forma ett långsiktigt hållbart antidiskrimine-

ringsarbete behöver dock ECCAR-ADIX-modellen kompletteras med andra källor.

I rapporten finns argument för att ett indikatorbaserat arbete mot diskriminering i Botkyrka 

kommun ska utgå från olika källor, kombinera data om både objektiva och subjektiva aspekter 

av etnisk diskriminering, och därtill kompletteras med kvalitativa uppföljningar. Detta kräver 

samordning när det gäller till exempel medborgarenkäterna och förvaltningarnas olika brukar-

undersökningar. Samordningen behövs för att möjliggöra jämförelser av data. Till exempel måste 

man använda samma etniska kategorier. Därför bör också de olika förvaltningar och enheter 

som producerar eller beställer statistik göras delaktiga. 

Vidare pekar ECCAR:s ADIX-modell också på behovet av rutiner som möjliggör en analys av 

läget för etnisk diskriminering i kommunen, såsom det framträder genom indikatorer. Detta ska i 

sin tur vara kopplat till indikatorer som möjliggör en mätning av vilka åtgärder som har vidtagits 

för att bemöta de problematiska aspekter som framträder ur lägesanalysen. Enligt modellen 

måste det till slut också utvecklas indikatorer för en uppföljning av vilka resultat dessa åtgärder 

har lett fram till. 

Den föreslagna modellen ställer en del ansvarsfrågor till den organisation som ska arbeta 

med den: Vem ansvarar för den samlade analysen av läget utifrån tillgängliga indikatorer? När 

ska en lägesanalys presenteras, av vem och för vem? Vem ansvarar för att denna analys är kopp-

lad till relevanta åtgärder när det gäller de problemområden som blir synliga? Hur ska man mäta 

om dessa åtgärder har varit framgångsrika? 

Det finns med andra ord många frågor att arbeta vidare med. Det fortsatta arbetet med 

ECCAR-ADIX-modellen kräver en samordning, en intern diskussion och en granskning av den 

egna verksamheten för att klarlägga i vilken grad den nuvarande kommunala organisationen 

motsvarar ADIX-modellen och vad som behöver utvecklas. 

4. Diskutera hur civilsamhället i Botkyrka kan göras delaktigt i arbetet mot diskriminering. 

Rapporten har lyft fram vikten och värdet av att använda föreningar som resurs i ett kom-

munalt arbete mot diskriminering. I både Botkyrka och i Stockholmsregionen i stort finns det 

föreningar som arbetar med dessa frågor och som företräder etniska gruppers erfarenheter. 

Dessa föreningar har också beredskap att stödja personer som utsätts för diskriminering, eller 

potential att göra det. 

Föreningarna kan också utveckla sitt arbete med att ge samhällsinformation till sina med-

lemmar, något som är viktigt för en spridning av information om rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter bland kommuninvånare. Föreningar kan fungera som instanser där erfarenheter av 

upplevd diskriminering samlas, för att på så sätt komplettera en datainsamling som utgår från 

objektiva aspekter av etnicitet, såsom födelseland. 
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Coalition of Cities Against Racism – Ten-Point Plan of Action

1. Utveckla samverkan med lokala aktörer som rådgivare för att få en verklighetsnära bild  

 av situationen i fråga om rasism och diskriminering i olika delar av kommunen/staden. 

2. Ta fram statistik och indikatorer för att kunna analysera situationen i fråga om  

 diskriminering och rasism. 

3. Insatser för att stödja personer som har blivit utsatta för diskriminering och  

 rasism. En utsatt individ ska kunna få juridisk hjälp med sin situation (t ex genom  

 antidiskrimineringsbyråer).

4. Stödja en större medverkan och mer välinformerade invånare. Ge invånare bättre  

 information om deras rättigheter och skyldigheter, samt om de skydd och lagstiftning  

 som finns mot diskriminering och rasistiska handlingar och beteenden, både genom  

 allmän information och genom ökad samverkan och konsultation med berörda  

 medborgare. 

5. Ett aktivt arbete för lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatser för att säkra  

 rekrytering och rutiner från diskriminerande inslag samt öka medvetenheten om rasism  

 och diskriminering som samhällsproblem. 

6. Att arbeta för att servicen till medborgarna ska vara lika oberoende av vilken grupp du  

 tillhör. 

7. Att vidta ett aktivt förhållningssätt mot diskriminering och för lika rättigheter på  

 bostadsmarknaden i kommunen oavsett etnisk bakgrund.

8. Ett aktivt arbete mot diskriminering och för lika möjligheter och rättigheter inom  

 skolan och högre utbildning. De delar som är i fokus är pedagogik och bemötande av  

 elever och föräldrar med fokus på ömsesidig respekt, samt val av skolmaterial som inte  

 är diskriminerande eller kränkande i sitt innehåll.

9. Ett aktivt arbete för mångfald och mot diskriminering inom kulturlivet både i  

 representation och utbud. Teater, musik och all annan kultur som produceras ska  

 anpassas till hela kommunens/stadens befolkning, inte bara delar av den. Ett aktivt  

 arbete för att alla kommunens invånare, oavsett bakgrund, ska känna tillgång och  

 intresse att  ta del av kommunens kulturella utbud. 

10.Skapa beredskap att hantera konflikter och hatbrott som handlar om rasism och  

 diskriminering. I detta ingår det att informera om hatbrott och förebyggande arbete.    



Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 147 85 Tumba

www.mkc.botkyrka.se 

08-531 850 21

Om behovet av att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka

© Mångkulturellt centrum 2011 ISBN 978-91-86429-11-9

Mångkulturellt centrum 2011: 4 ISSN 1401-2316

Foto Andrzej Markiewicz 

Grafisk form Ingrid Ramberg 

Rapporten är skriven på uppdrag av Botkyrka kommun.





Alla individer i ett samhälle har rätt att behandlas jämlikt av myndigheter. Trots detta vet vi att diskriminering förekommer 
i många sammanhang. I rapporten argumenterar författaren för vikten av att kommunerna utvecklar mätinstrument för 
att bevaka att medborgarna verkligen får tillgång till de kommunala tjänsterna på jämlika villkor.
Studien har sin bakgrund i det arbete som bedrivs av nätverket Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR), 
där Botkyrka ingår som medlem.


