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Utvärderingens mål, syfte och metod

Mångkulturellt centrum gör på uppdrag av kommunledningsförvalt-
ningen i Botkyrka en första extern utvärdering av arbetet med att imple-
mentera Strategi för ett interkulturellt Botkyrka som antogs av fullmäktige 
2010. Tanken var från början att arbetet skulle utvärderas externt en gång 
per mandatperiod, men så skedde av olika skäl inte. Däremot gjordes en 
intern uppföljning 2014 vars resultat den föreliggande utvärderingen tagit 
del av.1

Målet med utvärderingen är att undersöka hur förståelsen för och 
kompetensen kring interkulturalitet utvecklats inom kommunens organi-
sation under de sex år som strategin funnits, samt i vilken mån och grad 
den implementerats i kommunens förvaltningar och på verksamhetsnivå. 
Vidare innefattar uppdraget att lämna rekommendationer för det fortsatta 
arbetet, inklusive frågan om hur uppföljningen i framtiden bör utformas. 
Utvärderingens korta tidsram (två månader) omöjliggör en större ansats i 
fråga om att exempelvis undersöka utfallet av genomförda interkulturella 
projekt, faktiska förändringar i medborgarnas tillgång till kommunala 
tjänster, arbete, bostad och andra mått på förbättrade livsvillkor, liksom 
upplevda effekter hos medborgarna. Däremot kan utvärderingens resultat 

1.  Elin Othén, Ett interkulturellt Botkyrka. Uppföljning av Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- 

förvaltningens och Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med strategi för ett interkulturellt 

Botkyrka, Kommunledningsförvaltningen, [utförd 2014, publikationen saknar utgivningsår]. 

Denna uppföljning avgränsar sig till en intervjustudie med fem medarbetare på kultur- och  

fritidsförvaltningen och med förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-

förvaltningen. Även om uppföljningen innehåller intressanta uppgifter och inslag som 

bekräftas av den föreliggande utvärderingens insamlade material är det svårt att i denna 

bygga på den tidigare eftersom det inte framgår vilken metodologi som följts. I synnerhet är 

det otydligt vilken relation det finns mellan det empiriska materialet som samlades in och 

utredningstexten. Texten består till åtminstone en tredjedel av deskriptiva och normativa 

förklaringar av interkulturella strategin som inte verkar hämtade från intervjupersonernas 

utsagor. Utredningsgruppen har dock tagit del av uppföljningens beskrivningar av problem 

med strategins implementering och av exempel på interkulturellt arbete som gjorts på de 

nämnda förvaltningarna och inkorporerat dem i analysen.
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förhoppningsvis bidra till det pågående arbetet att utveckla nya Riktlinjer 
för ett jämlikt Botkyrka varför en särskild avdelning ägnas åt att jämföra 
Strategi för ett interkulturellt Botkyrka med remissversionerna av Strategi 
för ett jämlikt Botkyrka och Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka utifrån den 
kunskap som vunnits genom utvärderingen.

Ett trettiotal kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en omfat-
tande dokumentanalys har genomförts inom ramen för utvärderingen.2  
Intervjuer har genomförts med företrädare från kommunens samtliga 
förvaltningar och med de nämnder som inte har en förvaltning knuten 
till sig. Intervjupersonerna på förvaltningarna har valts ut av förvalt-
ningscheferna – som formellt är ansvariga för strategins implementering 
inom sina förvaltningar. Hos nämnderna har utvärderingsgruppen valt ut 
intervjupersoner utifrån en kombination av kriterier: Intervjupersonerna 
ska inte tidigare ha intervjuats av utvärderingsgruppen och ska i så hög 
grad som möjligt representera olika politiska partier. Dessutom har ut-
värderingsgruppen intervjuat personer som tidigare varit drivande eller 
ansvariga för arbetet med den interkulturella strategin (även då de inte 
längre arbetar inom kommunen), personer som för närvarande har ett 
stort inflytande på utformningen av organisationens arbete samt – som  ett 
blygsamt men för analysen nödvändig nedslag på verksamhetsnivå – per-
soner som har haft omedelbar kontakt med medborgare genom sitt arbete 
på medborgarkontoren i Fittja, Alby och Tullinge samt på Antidiskrimi-
neringsbyrån i Alby.

Utvärderingen har gjort närläsningar av styrdokumentet Strategi för 
ett interkulturellt Botkyrka, av remissversionen av Strategi för ett jämlikt 
Botkyrka samt av Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Dessutom har rele-
vanta flerårsplaner, årsplaner och årsredovisningar analyserats. Utöver 
detta har utvärderingen studerat sekundärlitteratur som inspirerat stra-
tegin och dess utformning samt undersökt relationen mellan Botkyrkas 
interkulturella strategi och de internationella organ och nätverk som  
Botkyrka deltagit i och som arbetat med interkultur.

Utredningsgruppen har bestått av sju personer: Lenita Kefala, Patrick 
Konde, Edda Manga, Mikael Morberg, Hanna Sandberg Nilsson, Anja 
Norell och Marit Nygård under ledning av Edda Manga.

2.  Intervjumallar finns i bilaga.
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Bakgrund

Strategi för ett interkulturellt Botkyrka antogs av Kommunfullmäktige 
17 juni 2010. Dess syfte enligt strategitexten var att ge riktning och sam-
ordning åt det långsiktiga arbetet – som kommunen på olika sätt redan 
bedrev – med att skapa möjligheter och ”livschanser” för kommunens 
invånare i nivå med ”det svenska genomsnittet”.3 Botkyrkas speciella be-
folkningssammansättning som landets ”mest etniskt blandade kommun” 
lyfts fram. Dessutom pekar man ut diskriminering på grund av en exklu-
derande definition av svenskhet, samt brist på sociala nätverk inom landet 
till följd av migration, som viktiga orsaker till att många botkyrkabor inte 
”får tillgång till samhället” på samma villkor som landets majoritetsbe-
folkning. Strategin lyfter fram som ett särskilt viktigt problem att majo-
riteten av Botkyrkas barn och ungdomar är födda och uppväxta i Sverige 
men upplever att de i allmänhet betraktas som ”icke-svenskar”.4 I strategin 
beskrivs detta problem som särskilt kännbart för Botkyrka och som en 
fråga av växande relevans på nationell och europeisk nivå. Botkyrkas ar-
bete med strategin beskrivs därför som framtidsavgörande, nyskapande 
och av betydelse för hela landet, Europa och globalt.

Frågan om interkulturalitet och globalisering knyts i texten till ska-
pande av tillväxt och hållbarhet. Interkulturalitet antas gynna tillväxt och 
hållbarhet genom att fler perspektiv kommer in i verksamheterna.5 Inter-

3.  Se Nina Edström, Gott och Blandat. Om rekrytering och exkludering. Botkyrka: 

Mångkulturellt centrum 2001; Mylla för Mångfald. Om strategier och stötestenar i kommunalt 

mångfaldsarbete. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 2004; Mera mångfald i Botkyrka. 

Organisationsutveckling i kommunal förvaltning.  Botkyrka: Mångkulturellt centrum 2009.

4.   En av informanterna berättar att denna tanke uttrycktes på ett kärnfullt sätt i ungdoms-

fullmäktiges remissvar på det första utkastet av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka: ”Vi vill 

vara stolta över vår släkts historia och identitet och ändå vara svenskar, framförallt vill vi inte 

bli betraktade som icke-svenskar”. Denna formulering citeras sedan i strategitexten.

5.  Dessa tankar kom förmodligen in i strategitexten via Charles Landry och hans tankesmedja 

Comedia (http://www.comedia.org.uk/), vilka varit inflytelserika inom organisationen ICC 

som Botkyrka är medlem i. Landry, tillsammans med Phil Wood, har spridit dessa (forts. s. 8)
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kulturalitetbegreppet preciseras i strategitexten i kontrast mot en specifik 
förståelse av mångkulturalitet: medan mångkultur är en statisk beskriv-
ning av kulturer som existerar sida vid sida som enklaver, isolerade från 
varandra fast de befinner sig på samma plats så representerar interkultur 
en dynamisk förståelse av kultur som process. 

En interkulturell strategi sägs främja rörelse och möten som gör det 
möjligt att förvandla den existerande mångfalden i samhället från att vara 
en belastning till att bli en fördel. Den interkulturella strategin söker uti-
från denna förståelse och detta ideal utveckla ”strukturer och verksamhe-
ter, så att de matchar de samhällsförändringar som skett under de senaste 
40 åren”6 Kommunen ska, enligt strategin, göra detta tillsammans med 
den frivilliga och den privata sektorn. Interkulturalitet antas kunna förena 
rättighets- och tillväxtperspektivet: när individer ges jämlika rättigheter 
och skyldigheter blir de också förmögna att bidra till den allmänna kassan 
och samhällsutvecklingen. Det handlar om att få varje enskild medborga-
re ”att växa, oavsett social och etnisk bakgrund”.7 Interkulturalitet beskrivs 
också som en investering i trygghet och säkerhet då den interkulturella 
inkluderingen antas ”förebygga konflikter, social splittring och utslag-
ning”.

Interkulturalitet associeras i strategitexten till begrepp som rättvisa, 
jämlikhet, erkännande, deltagande, identitet, självreflektion och ömsesi-
dighet och ställs i motsättning till segregation, fördomar och diskrimine-
ring. Ett interkulturellt förhållningssätt beskrivs som öppet och flexibelt 
samt präglat av medvetenhet om egna och andras kulturella uttryck.

Sammanfattningsvis kan sägas att problemområdet för den interkultu-
rella strategin är att försöka förvandla en situation där kulturell mångfald 
har ogynnsamma effekter för kommunens befolkning till en situation där 
kulturell mångfald utgör en fördel i globaliseringens kontext genom att 
förverkliga demokratiska jämlikhetsideal. Med strategins egna ord:

5.  (forts.) tankar bland annat i boken The Intercultural City. Planning for diversity advantage, New 

York, Taylor & Francis, 2008. Det bör anmärkas att detta slags tänkande annars är legio inom 

den mångfaldsdiskurs som dominerade 1900-talets sista och 2000-talets första decennium.

6.  Strategi för ett interkulturellt Botkyrka, 2010, s. 3.

7.  Strategi för ett interkulturellt Botkyrka, 2010, s. 4.
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Syftet är att hitta lösningar för att hantera kulturell olikhet inom 
ramen för grundläggande demokratiska värden och utifrån inter-
nationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Då utvärderingsgruppen uppfattar uppdraget som avgränsat till att utvär-
dera den interkulturella strategins kunskaps- och implementeringsläge i 
förhållande till de mål och intentioner som uttrycks i strategitexten, avstår 
vi från att diskutera själva begreppet eller göra en bedömning av dess teo-
retiska och politiska för- och nackdelar. Vi nöjer oss med att konstatera att 
den vetenskapliga diskussionen om begreppet interkulturalitet och dess 
relation till angränsande begrepp som mångkultur, mångfald, assimila-
tion, nationalism, integration, diskriminering, rasism, demokrati, etce-
tera, utgör ett stort forskningsfält som givetvis även innefattar kritik mot 
interkulturalitetsbegreppet. Även om en del av denna kritik skulle kunna 
vara av betydelse för strategins implementering, gör vi den bedömningen 
att en begreppsanalys faller utanför denna utvärderings ramar. Däremot 
kan det vara av värde för utvärderingen att placera strategin i ett historiskt 
och internationellt sammanhang.

Begreppet interkulturalitet i historiskt perspektiv

Enligt en ofta upprepad historieskrivning i interkulturalistiska sammanhang 
härstammar begreppet interkulturalitet från det internationella samfundets 
ansträngningar att motverka de sociala fenomen som gav upphov till För-
intelsen, för att på så sätt undanröja risken för en upprepning. Enligt denna 
ursprungsberättelse var det inom FN (Förenta nationerna), Unesco (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och Europarådet 
– som begreppet interkulturalitet utvecklades. Syftet var att bygga vänskapli-
ga relationer mellan nationer och främja mänskliga rättigheter. 

Begreppets lansering dateras i denna historieskrivning till år 1974 då 
Unesco använder det i ett rekommendationsdokument för internationell 
förståelse och utbildning. I dokumentet uppmanar organisationen med-
lemsstaterna att:

främja studiet av skilda kulturer, deras ömsesidiga inflytande, deras 
framtidsutsikter och levnadssätt, för att befordra ömsesidig förståelse 
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av skillnaderna mellan dem. Sådana studier bör bl.a. lägga tillbörlig 
vikt vid undervisning i främmande språk, civilisationer och kulturarv 
som ett medel att främja internationell och interkulturell förståelse. 

Denna för Unesco och det europeiska identitetsskapandet självsmick-
rande historieskrivning bör på empirisk grund ifrågasättas. Begreppet 
interkulturalitet var i bruk inom en rad discipliner långt innan Unesco 
”lanserade” det. Inom biologin forskades det exempelvis om bakteriekul-
turers ”interkulturella samverkan” i början av 1900-talet, inom humanis-
tisk forskning gjordes det kartläggningar av interkulturell överföring av 
innovationer och idéer och ”interkulturell kommunikation” analyserades 
av lingvister och lärdes ut till diplomater under 1900-talets första hälft.8 
Unesco hämtade sannolikt begreppet från antropologin eller pedagogi-
ken, där interkulturalitet kopplades till kulturell mångfald och migration 
och användes för att kritisera rasistisk uteslutning från medborgarskap 
och statlig assimilationspolitik. Antropologen Ruth Benedict skrev exem-
pelvis 1941 i sin bok Race Problems on Immigration att det huvudsakliga 
problemet med dåtidens kulturförståelse i USA är långtidsetablerade 
medborgares defensiva attityd och ovilja att dela med sig av status och 
möjligheter.9 Benedict hävdade att de satsningar som gjordes i USA syfta-
de till att immigranter skulle ge upp sina traditioner och assimileras. Själv 
menade hon att det borde finnas plats för båda.

Interkulturalitet i ett internationellt sammanhang

Det som internationella organ som Unesco, Europarådet och EU kan sä-
gas ha lanserat är interkulturalitet som ett begrepp för offentlig styrning 
och stadsplanering. Inom detta ramverk har det utvecklats metoder och 
processer under rubriker som interkulturell dialog, interkulturell under-
visning och interkulturella perspektiv. Likaså har det vuxit fram inter-
nationella nätverk, koalitioner och temaår. Utvecklingen kan ses som en 

8.  Se L. J. Cole & W. H. Wright, Application of the Pure-Line Concept of Bacteria, Oxford 

University Press, 1916; J. B. Matthews, Peace and the Social Sciences, Taylor and Francis, 1930; 

E. T. Hall, The Silent Language, Doubleday and Company, 1959.

9.  Benedict, R, Race Problems in America, 1941, s. 76-77.
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ny typ av styrning och reglering av ”policyområden” där lokala partners 
knyts upp så att deras nätverk kan användas för att genomföra projekt och 
informationsinsatser. Dels handlar arbetet om att skapa en gemensam för-
ståelse av innebörden i ett begrepp – i detta fall interkultur – dels om att 
skapa gemensamma mål och aktiviteter kring policyområdet.  

Botkyrka har anslutit sig till arbetet inom internationella organisa-
tioner som ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism), ICC 
(Intercultural Cities Network) samt tagit initiativet till uppbyggnaden av 
ett lokalt Unescocenter i Botkyrka under namnet Unesco LUCS (Lokalt 
Unescocenter för samverkan), invigt i maj 2014. Grundarna är tre svenska 
kommuner: Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. 

ECCAR etablerades 2004 på initiativ av Unesco. Ett hundratal europe-
iska städer har idag anslutit sig till nätverket (motsvarande nätverk finns 
också i andra världsdelar) och dess tiopunktsplan mot rasism och diskri-
minering. Varje år hålls en internationell konferens för medlemmarna. I 
det svenska nätverket Svenska kommuner mot diskriminering och rasism 
som bildades 2008 ingår i skrivande stund 26 kommuner. Nätverket ko-
ordineras idag av SKL (Sveriges kommuner och landsting) med stöd av 
DO (Diskrimineringsombudsmannen).10 Man samlas ett par gånger per 
år för att utbyta erfarenheter av pågående utvecklingsarbete. Punkt 9 i 
tiopunkts planen förespråkar ett interkulturellt synsätt i städernas anti-
rasistiska arbete. Den lyder: ”Bidra till ett interkulturellt synsätt i sam-
hällsplaneringen”.11

10.  Mikael Spång, Svenska kommuner mot diskriminering och rasism – en beskrivning av elva 

kommuners arbete för att motverka diskriminering och rasism, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013.

11.  Tiopunktsplanen från 2013 omfattar följande åtaganden:

  (1) Konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen.

  (2) Integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem.

  (3) Erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism.

  (4) Informera om gällande rättigheter och skyldigheter.

  (5) Främja lika rättigheter och skyldigheter.

  (6) Säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och välfärdsleverantör.

  (7) Erbjuda lika tillgång till bostäder.

  (8) Utmana diskriminering och rasism genom utbildning.

  (9) Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen.

  (10) Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering.
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Botkyrka anslöt sig till ICC 2011 och utgör en av 21 pilotkommuner/
städer. Europarådets ministerråd fattade 2015 beslut om interkulturell 
integration som Soft European Law.12 Sedan dess har nätverket växt från 
21 till över 100 städer. Botkyrka och Västerås är de enda svenska medlem-
marna i nätverket. 

Unesco LUCS räknar idag 20 medlemmar. Föreningens mål är att 
samla och sprida kunskap, metoder och verktyg för att utveckla socialt 
jämlika och sammanhållna platser fria från rasism och diskriminering. 
Föreningen har ett uttalat interkulturellt perspektiv och framhäver vikten 
av interreligiös dialog i syfte att skapa hållbara lokalsamhällen. Botkyrka 
driver idag tre Unesco LUCS-piloter: antirykteskampanjen ”Botkyrka 
fördomsfritt”, jämlikhetsdata och arbete mot våldsbejakande extremism. 
Grundkravet är att piloterna drivs i samarbete mellan förvaltning, civil-
samhälle och stödjande forskning. Unesco LUCS ordnar en årlig om-
världskonferens, koordinerar spridningskonferenser samt följer upp och 
kommunicerar arbetet med kunskapspiloterna.

Botkyrka kommuns engagemang i nationella och internationella nät-
verk har förklarats i offentliga sammanhang, till exempel i presentationer 
av kommunens interkulturella strategi under politikerveckan i Almeda-
len, med att en interkulturell strategi måste genomföras på flera plan och 
av flera aktörer för att kunna ge resultat. Deltagande i internationella 
nätverk som ECCAR och ICC förväntas stärka det nationella och lokala 
utvecklingsarbetet. Som exempel på kunskapsutbyte och inspiration inom 
nätverken kan nämnas att framtagandet av Botkyrkas interkulturella stra-
tegi lett till att även Eskilstuna tagit fram en interkulturell strategi. 

Botkyrkas interkulturella strategi bygger på ECCAR:s tiopunktsplan, 
de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, diskrimine-
ringslagstiftningen, nationella mål för demokrati, folkhälsa och jämställd-

12.  Europarådet fastslog 2005 behovet av att utveckla interkulturell dialog för att kunna ta vara på 

den mångfald som kännetecknar Europa. Rådet beslöt att ta fram en vitbok som skulle ligga 

till grund för rådets framtida arbete med interkulturell dialog. I syfte att förankra initiativet 

genomfördes ett stort konsultationsarbete med intressenter inom frivilligorganisationer, 

religiösa och etniska samfund, experter, tjänstemän politiska representanter, forskare och 

allmänhet runt om i Europa. År 2008 genomfördes ”European Year of Intercultural Dialogue” 

(EYID) av Europaparlamentet och medlemsstaterna. Se White Paper on Intercultural Dialog. 

”Living Together As Equals in Dignity”, Strasbourg: Council of Europe, 2008.
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het samt kommunens hållbarhetsarbete inom ramen för Ålborgsprinci-
perna.13 I utformningen av Botkyrkas interkulturella strategi hämtades 
speciell inspiration i Barcelonas arbete med dessa frågor. Barcelona 
utgjorde vid denna tidpunkt ett lärande exempel inom ECCAR och Euro-
parådet genom att ha tagit fram en ambitiös och detaljerad interkulturell 
strategi och grundat ett lokalt Unescocenter, UnescoCat. Staden var också 
föregångare i arbetet med att motverka rykten och står modell för det som 
sedan kommit att utgöra antirykteskampanjen ”Botkyrka fördomsfritt”.  

Målformuleringar i Botkyrkas interkulturella strategi 

Botkyrkas interkulturella strategi är tänkt att vara långsiktig och dess im-
plementering planerades ske progressivt med målsättningar satta på 5, 10 
och 15 års sikt. Det yttersta målet var att ”flickor och pojkar, kvinnor och 
män som har Botkyrka som sin hembygd, oavsett social och etnisk bak-
grund, inte bara [ska] ha samma möjligheter till utbildning, arbete och 
bostadskarriär som befolkningen i övriga länet – de ska också ha ett för-
språng på en globaliserad arbetsmarknad och i samhället i stort”.14 

13.  År 2004 skrev kommunen under en europeisk deklaration om hållbar utveckling – Ålborg+10-

deklarationen. Ett arbete påbörjades då kring hur kommunen skulle arbeta med de 50 

åtaganden som deklarationen innehåller. I grunden ligger tre dimensioner av hållbarhet: 

miljömässiga, ekonomiska och sociala. Utifrån deklarationen tog kommunen fram sex 

hållbarhetsutmaningar för de kommande 30 åren, som sedan legat till grund för planering 

av kommunens kärnverksamheter och lokala utvecklingsprogram. Dessutom inleddes ett 

certifieringsarbete för ökad medvetenhet och förståelse bland personal och förvaltningar. Se 

Ett hållbart Botkyrka – startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat 

till Ålborg+10, Botkyrka kommun, 2007.

14.  Strategi för ett interkulturellt Botkyrka, 2010 s. 5.



14

Strategin var upplagd så att arbetet skulle påbörjas på ”hemmaplan”, ge-
nom att förändra kommunen som organisation.15 Tanken var att detta 
interna förändringsarbete skulle undanröja diskriminering inom kommu-
nens organisation och därmed sätta igång en positiv spiral vars effekter 
så småningom skulle spridas till kommunen som plats och därefter även 
bortom dess gränser. Detta skulle ske genom att kommunen levde upp till 
sina egna mål, svensk lagstiftning och FN:s konventioner om mänskliga 
rättigheter, så att alla invånare oavsett social och etnisk bakgrund nåddes 
och genom att utveckla en respektfull dialog och ett bra samarbete med 
”brukare, medborgare och det civila samhället”. Det underströks att det 
var av särskild av vikt att kommunens medarbetare och chefer utvecklade 
interkulturell kompetens i form av förmåga till kritisk reflektion över sina 
egna kulturella uttryck.

Strategin var tänkt att implementeras genom att dess intentioner 
formulerades som mål och åtaganden i det ordinarie styrsystemet både 
centralt i kommunorganisationen och hos de olika förvaltningarna, nämn-

5 år 10 år 15 år 
Om 5 år är ett icke- 

diskriminerande, inter-

kulturellt förhållnings-

sätt en av de kompe-

tenser som känneteck-

nar verksamheten och 

bemötandet från chefer 

och medarbetare i Bot-

kyrka kommun. 

Om 10 år är Botkyrka 

en plats där flickor och 

pojkar, kvinnor och män 

vidgar sina sociala nät-

verk och möjligheter i en 

globaliserad värld. Om 

10 år ses etnisk mång-

fald i första hand som 

en grund för tillväxt och 

utveckling i Botkyrka och 

regionen.

Om 15 år har vår kraft-

samling bidragit till att 

utveckla samhälls- och 

arbetskulturen i Sverige, 

så att erfarenheterna och 

kompetensen hos vår be-

folkning tas till vara i sam-

hällets sociala och ekono-

miska utveckling. Då har vi 

brutit dagens mönster och 

byggt förutsättningar för 

ett interkulturellt samhälle 

där social och etnisk bak-

grund eller trosuppfatt-

ning inte är ett hinder för 

att få tillgång till makt och 

resurser på lika villkor.

15.  Se Léon Rosales, René. 2015. Ett interkulturellt Botkyrka, om vikten av ett interkulturellt 

perspektiv i kommunal verksamhet. Tumba: Mångkulturellt centrum
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derna, styrelserna och helägda bolagen. Tanken fanns också att det vore 
gynnsamt att kommunen genom sin interkulturella profil kommunicerade 
en positiv bild av sig själv till omvärlden och de egna invånarna. Det skulle 
skapa stolthet över Botkyrka och öka den sociala sammanhållningen.

Arbetet skulle delas upp i tre områden: ”antidiskriminering”, ”kom-
munen som plats” respektive ”kommunen som organisation”. Antidiskri-
mineringsarbetet skulle motverka maktordningar som leder till ojämlika 
villkor för kommunens invånare. Arbetet med kommunen som plats skul-
le fokusera tillgång till arbete, utbildning, boende, identitet, hemkänsla 
och delaktighet samt arbete mot segregationen. Arbetet med kommunen 
som organisation skulle fokusera kommunens ansvar som arbetsgivare 
och utförare av kommunala tjänster. Strategitexten betonar vikten av att 
utveckla processer som säkerställer att alla invånare får del av verksam-
heten på lika villkor oavsett bakgrund. Kommunen skulle förbättra sina 
former för rekrytering och de anställdas arbetsvillkor, utveckla bemötan-
de och tjänster till medborgarna samt öppna för dialog och samverkan 
med medborgare och föreningsliv.

•

Vad har åstadkommits när strategin nu är inne på sitt sjätte år? Vad åter-
står att göras? Vilka lärdomar kan dras av arbetet hittills? Hur bör arbetet 
fortsätta? Föreliggande utvärdering söker besvara dessa frågor genom att 
samla erfarenheter och uppfattningar hos tjänstemän och politiker som 
på ett eller annat sätt varit kopplade till arbetet med strategin.
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Förståelsen av interkulturalitet och 
interkulturella strategin hos olika aktörer

I strategitexten beskrivs interkulturalitet som ett förhållningssätt. Ett 
viktigt mål var att nå alla organisationens högsta chefer vilka förväntades 
utveckla ”interkulturell kompetens”, definierad som en förmåga att reflek-
tera över sina egna kulturella uttryck och en öppen och respektfull attityd 
gentemot kulturellt andra. Som påpekats tidigare skulle interkulturell 
kompetens bli ett verktyg för att ”hitta lösningar för att hantera kulturell 
olikhet inom ramen för grundläggande demokratiska värden och utifrån 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter”. Förvaltningsche-
ferna gavs ansvar för att se till att medarbetarna gavs tillfälle att reflektera 
över strategins betydelse för de egna verksamheterna och omforma verk-
samheten i dess riktning.

Utvärderingsgruppen ställde frågor ämnade att belysa förståelsen av 
strategitextens beskrivning av ett interkulturellt förhållningssätt hos che-
fer och/eller ansvariga för interkulturalitetsarbetet på de olika förvaltning-
arna. Vi ställde även frågor ämnade att belysa förmågan till hypotetisk 
tillämpning av ett interkulturellt förhållningssätt.

Generellt kan sägas att alla intervjupersoner hade kännedom om och 
en grundläggande förståelse av begreppets innebörd.16 De av informanter-
na som varit anställda i kommunen 2010–2012 hade i allmänhet nåtts av 
någon form av utbildningsinsats eller informationsmöte. De som anställts 
senare uppgav att de läst strategin antingen i samband med att de sökte 
jobb inom kommunen eller som nyanställda i samband med att de satte 
sig in i verksamheten. Ett par informanter uppgav att de kände till Bot-
kyrkas interkulturella profil redan när de sökte sig till kommunen. 

Två fenomen sticker ut i materialet: För det första är det manifesta 
motståndet mot strategin remarkabelt lågt. Endast två intervjupersoner 

16.  Det finns dock tecken på att detta är långt ifrån regel hos medarbetare som inte varit direkt 

involverade i arbetet med strategin. En informant berättar att kunskapen om strategin inte är 

utbredd inom förvaltningen: ”Visst vi har hört att det finns men har ingen riktigt koll på vad 

det är för någonting”.
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uttryckte skepsis mot den interkulturella strategins verklighetsbeskrivning 
och/eller önskvärdheten att uppnå dess mål.17 Politikernas och tjänsteper-
sonernas unisona anslutning till den interkulturella strategin skulle kunna 
tolkas som en närmast total framgång för strategin, men skulle också 
kunna tolkas som ett tecken på vaghet och stort tolkningsutrymme hos 
begreppet, alternativt en låg grad av förståelse och engagemang.

För det andra råder det nära på universell konsensus om att begreppet 
är för svårt, abstrakt eller akademiskt för att riktigt kunna greppas, spridas 
och användas i verksamheten. Förståelsen av begreppet interkulturalitet 
och av strategins mål varierar också starkt mellan olika informanter. En 
del av informanterna uppger frankt att de inte använder begreppet inter-
kulturalitet i sitt arbete och att de inte begriper det. Återkommande ut-
trycks önskemål om att strategin konkretiseras och då kanske inte enbart 
i textform. I detta sammanhang bör det nämnas att en stor del av strategi-
texten består av listor på konkreta implementeringsförslag inom olika 
verksamhetsområden. Ingen av informanterna refererar till dessa förslag 
eller tycks vara medvetna om deras existens.

Några exempel på hur informanter svarat på frågan om hur de förstår 
interkulturalitet:

Hur vi ser på och hur vi möter, och bemöter våra invånare, det vill 
säga att vi ser våra invånare som den absolut största tillgången vi 
har, i kommunen.

För mig har den interkulturella strategin blivit ett sätt att beskriva 
hela den komplexa organisationen som Botkyrka är. Utan att förmin-
ska oss till etnicitet.

Det kanske låter banalt men för mig är interkulturella strategin grun-
den i den halvan med förhållningssätt till hur vi ser på oss själva i ett 

17.  Av dessa ansåg en person att den interkulturella strategin ensidigt lyfter fram fördelar med 

kulturell mångfald medan den bortser från problem orsakade av invånare som utgör en 

ekonomisk belastning och vilkas kulturer är främmande och hotar den jämställda svenska 

kulturen. Den andra ansåg att strategin syftade till att skapa en ny global människa frigjord 

från kulturell instängdhet, vilket utgör en orealistisk målsättning givet människors behov av 

identitet och tillhörighet.
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sammanhang och hur vi ser också på alla vi som är Botkyrkabor i ett 
sammanhang, vi är liksom förenade av att vi är Botkyrkabor. Det är 
ju den etiketten vi kan sätta på alla.

Jag tänker på interkulturalitet ganska mycket utifrån ett rättighets-
perspektiv, att det handlar om att vi ska ha en medborgarservice som 
är utifrån allas, alla våra medborgares behov.

Provisoriska utopier.

Det är skrivet väldigt mycket som handlar om det här med sam-
existens och hur man ska kunna bo och verka i Botkyrka utifrån 
sina erfarenheter och bakgrund och hur de ska bidra till samhälls-
utvecklingen.

Som jag har uppfattat det eller som jag tänker det så är det ju för-
flyttningen från det mångkulturella till det interkulturella är bland-
ningen och utbytet, där alla parter har jämlika villkor.

Egentligen kan man säga att det är en förlängning eller ett förstoran-
de av mänskliga rättigheter eller jämlikhetsfrågan.

Det är så vida tolkningar av detta begrepp och begreppet i sig är väl-
digt luddigt för många och för vissa är det snarare lite  provocerande 
med en förståelse av att interkulturalitet handlar mycket om att 
man… många gånger… att kategorisera folk utifrån, att man snarare 
sätter kategorier på folk istället för att det ska vara ett aktivt begrepp 
som kanske tar till vara på det folk har med sig från sina olika kulturer 
och det gör det till något annat som kan vara bra för vårt  samhälle.

Jag tror att det blir lite grann det jag började med, nämen, det här 
att det blir så komplicerat, att det blir en strategi som ska tryckas 
ut i organisationen. Bara det väcker ju många gånger motstånd i 
människor: Vad kommer de nu med? Vilket gör att man kanske 
inte tar till sig saker. När det egentligen är så enkelt, om liksom alla 
förstod att, jamen det är ju det här vi gör i det vardagliga arbetet så 
skulle ju liksom ingen bry sig, jamen jaja, är det det. Där tänker jag 
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att den där pedagogiska, när man har så här strategier, att hur, alltså 
göra det lite enklare. Så, vi i Botkyrka, vi gillar olika. Och vi jobbar 
för det, och det är det som är det viktigaste, att vi inkluderar alla 
människor i den här samhällsgemenskapen. Att det inte är så jätte-
mycket svårare än så faktiskt.

Jag har nog menat hela tiden att man måste fundera på vad är det 
som skapar och ger människor identitet? Och det kan jag komma 
tillbaks till för identitetsbegreppet tycker jag är jätteintressant, och då 
handlar det också naturligtvis om platsidentitet för det blir ju också 
en fråga kontrasterat liksom av det faktum att man beskriver platser 
där man sätter etiketter på människor från de platserna.

Interkulturalitet betonar mycket mer skillnaderna inom olika grupper, 
alltså inte bara det som vi kallar för etnicitet och kultur och så där.

För mig är det en process när man har kommit längre till hur vi ska 
prata om hur vi ska vara med varandra. Det handlar om att se allas 
styrkor och alla, på ett jämlikt sätt kan vara med och bidra till en 
samhällsutveckling. Att alla får en självklar plats. Det finns ingen som 
är över eller under. Interkulturalitet för mig är också ett förhållnings-
sätt, om hur man kan se på det här för att det ska bli en samhällsför-
ändring, för att jag vet att idag finns det en majoritetsbefolkning och 
det finns minoritetbefolkningar och att de har inte samma status, det 
finns normgivande idag. Men jag hoppas ju att genom ett interkultu-
rellt förhållningssätt så kan man ändra det där så att man är den man 
är och att alla får samma plats och rum, i samhället i stort.

Ja interkulturalitet enligt den definitonen som finns är ju att man ska 
involvera både civilsamhället och andra förvaltningar och funktioner 
och att man på det sättet ska stärka individer så att de kan tillvarata 
sina rättigheter också bli demokratiska medborgare, att de inte lik-
som hamnar som ja andra klassens medborgare.

Informanternas utsagor om interkulturalitet kan delas in i fyra underka-
tegorier utifrån de ordval och associationer som kommer fram i inter-
vjumaterialet: interkulturalitet som ett individuellt förhållningssätt, som 
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verktyg att uppnå specifika nytto- eller rättvisemål och slutligen som en 
mer övergripande samhällsvision.

De flesta informanter förstår interkulturalitet som ett förhållningssätt 
till andra människor och en kompetens som påverkar bemötandet av 
brukare och medborgare. Interkulturell kompetens uppfattas då som en 
etisk förmåga som är önskvärd att medarbetarna utvecklar och anmärk-
ningsvärt ofta som en förmåga de redan i kraft av att arbeta i Botkyrka 
förutsätts ha. En del av informanterna definierar interkulturalitet snarare 
utifrån ett rättighetsperspektiv, dessa informanter uppfattar att interkul-
turalitet berör ett faktiskt existerande problem. Mer sällsynt är att infor-
manterna uttrycker ett nyttoperspektiv och där är behovsbeskrivningarna 
vaga: till exempel att det behövs mötesplatser och att olika slags invånare 
måste samarbeta mer med varandra. Endast en handfull informanter ger 
uttryck för interkulturalitet som samhällsvision och refererar till den både 
som en förklaringsmodell och som ett normativt eller riktningsgivande 
ideal. Det finns skillnader mellan dessa olika förståelser angående vad 
som ska göras och av vem. Interkulturell kompetens är en individuell pro-

Interkulturell Rättigheter Nytta Samhällssyn
kompetens
Ett förhållnings-

sätt gentemot 

kulturell olikhet 

som beskrivs som 

respektfullt, öppet, 

flexibelt, nyfiket, 

professionellt, 

mjukt, lyhört,  

självreflexivt. 

En aspekt av kom-

munens uppdrag  

att leverera väl-

färdstjänster samt 

planera och bygga 

ut samhället i  

enlighet med  

demokratiska  

jämlikhetsideal.

En styrande hypo-

tes om kulturell 

mångfald som en 

tillgång för tillväxt 

och samhälls-

utveckling som 

bygger på dels 

att diskriminering 

berövar samhället 

kunskaper och 

kompetenser som 

blir osynliggjorda, 

dels att möten 

mellan människor 

som har olika 

erfarenheter och 

perspektiv skapar 

kreativitet. 

En syn på kultu-

rell identitet som 

dynamisk och 

kontextuell och 

på demokrati som 

oberoende av et-

nisk homogenitet 

och istället knuten 

till ett skapande av 

det gemensamma 

som process mel-

lan människor som 

lever tillsammans 

och interagerar 

med varandra på 

en plats.
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cess som kommunen med hjälp av utbildningsinsatser och tydliga direktiv 
kan stödja sina medarbetare att gå igenom. I slutändan är dock processen 
beroende av varje medarbetares egen behovsuppfattning, vilja och priori-
tering. Det är också svårt att mäta resultat vad gäller insatser på detta om-
råde. Interkulturalitet som rättighet sker på verksamhetsnivå, processen 
måste drivas av organisationen och brytas ner till mål och åtgärder som 
arbetas in i kommunens verksamheter och följs upp. Processen är beroen-
de av kunskapsbildning (identifiera ojämlika utfall vad gäller tillgång till 
rättigheter och tjänster), politisk vilja, administrativa resurser och åtgär-
der samt uppföljning. Interkulturalitet som nytta sker på samhällsplane-
ringsnivå och måste drivas av politiker och ansvariga för samhällsplane-
ringsfunktionen. Denna nivå kräver långsiktighet och effekterna är svåra 
att förutse och bedöma utifrån ett mandatperiodsperspektiv.

Sammanfattningsvis kan sägas att förståelsen av interkulturalitet och 
tolkningen av den interkulturella strategin varierar, dels mellan informan-
terna och även hos de enskilda personerna beroende på sammanhang. 
På den enklaste förståelsenivån betonas endast en av ovan nämnda kate-
gorier, vanligtvis interkulturell kompetens. Ju mer engagerad en inter-
vjuperson varit i interkulturellt arbete desto djupare och mer komplex 
blir förståelsen och desto fler av kategorierna finns närvarande i intervju-
materialet. Tolkningsskillnaderna försvårar en kollektiv implementering 
av strategin eftersom den pekar i olika riktningar beroende på vilken in-
gång man har.

Det är dock uppenbart att strategin utgör en gemensam referenspunkt 
som på ett eller annat sätt påverkar alla informanters förståelse av vilka 
etiska egenskaper och förmågor som är önskvärda hos medarbetare, hur 
relationen till medborgarna bör ser ut, vad det är för social verklighet 
kommunen utgör och vilka gemensamma mål det finns i fråga om att 
hantera kulturell olikhet utifrån jämlikhetsideal och mänskliga rättighe-
ter. Som en av informanterna observerar: även om sådana dokument kan 
tyckas bli byrålådaprodukter händer det saker i praktiken. Det blir en 
diskursiv förändring, ett maktperspektiv smyger sig in i sättet att tala. Det 
kanske inte syns i mål och indikatorer och uppföljningar men det finns 
där i alla fall. 
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Strategins implementering

Implementeringen av den interkulturella strategin har enligt de svar vi 
fått från informanterna skett osystematiskt och ojämnt både över tid och 
över olika enheter i organisationen. Centralt erbjudna utbildningsinsatser 
förekom under strategins första tre år och följdes i många fall av inaktivi-
tet. Enskilda förvaltningar har dock tagit till sig den interkulturella strate-
gin och försökt att systematiskt bygga in den i den egna verksamheten.

Många informanter uttrycker att det varit svårt att engagera sina 
kollegor på förvaltningarna i implementeringen. Som en av intervju-
personerna uttrycker det: ”Jag tycker att det många gånger är lite suck, 
lite jobbigt, lite uppförsbacke [när strategin kommer på tal].” Det finns 
en utspridd uppfattning att kommunens medarbetare befinner sig i en 
pressad arbetssituation och upplever strategin som ytterligare en börda 
som de väljer att bortse ifrån för att ”överhuvudtaget överleva”. En annan 
återkommande uppfattning är att strategin är överflödig då den redan im-
plementeras. Till exempel menar en informant att ”förvaltningens verk-
samheter vänder sig till alla, så alla av dess verksamheter är exempel på 
implementering av interkulturella strategin”.

Nu är förstås uppfattningen om vad det innebär att implementera den 
interkulturella strategin avhängig frågan om hur man förstår dess inne-
börd. Vi har därför analyserat intervjusvaren utifrån de fyra ovan nämnda 
förståelsekategorierna.

Interkulturell kompetens

I de fall man förstår den interkulturella strategins mål som utvecklandet 
av interkulturell kompetens hos medarbetarna kan vi dela upp svaren 
mellan de som anser att denna kompetens redan existerar och de som an-
ser att interkulturell kompetens saknas eller kan förbättras hos medarbe-
tarna men att det krävs stora insatser för att åstadkomma detta och att de 
insatser som gjorts i samband med strategin är otillräckliga.
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Utifrån synvinkeln att kompetensen redan existerar är frågan om hur 
långt strategin implementerats irrelevant. Dessa informanter uppfattar 
strategin som överflödig, även om de ansluter sig till dess intentioner. De 
ser interkulturell kompetens som redan existerande antingen därför att 
anställda i Botkyrka kommun självklart redan besitter denna förmåga 
eller därför att människor inte kan annat än utveckla interkulturell kom-
petens som en följd av sitt arbete. Detta är en uppfattning som inte bara 
finns representerad i intervjumaterialet utan också tycks vara spridd inom 
organisationen. En informant uppger till exempel att det funnits en sorts 
försvarsställning: ”’Vi diskriminerar inte’, ’Vad är det intressanta? Vi be-
handlar alla lika’”.

En annan observation som kan göras är att en förståelse som fokuse-
rar interkulturell kompetens inbjuder till att förvaltningar som inte har en 
omedelbar kontakt med medborgarna uppfattar strategin som irrelevant 
för den egna verksamheten.

Utifrån synvinkeln att kompetensen saknas eller kan förbättras be-
skrivs implementeringen som bristfällig. Det skedde utbildningsinsatser i 
samband med att strategin lanserades där deltagarna fick arbeta med sina 
fördomar eller de etiska dilemman de ställs inför i arbetet. Dessa insatser 
nådde dock endast ett fåtal individer, i de flesta fall har de inte upprepats 
eller följts upp. Det har skett stora kompetensförluster i samband med 
personalomsättning. Intervjupersonerna uttrycker uppskattning för de 
utbildningsinsatser som erbjudits men anser att de är otillräckliga och att 
större kontinuitet och systematik behövs.

Rättigheter

Utifrån en rättighetsfokuserad förståelse av strategin finns också en upp-
delning mellan de som tänker att detta arbete åtminstone delvis redan 
görs mer eller mindre oberoende av strategin och de som anser att strate-
gin inte kunnat implementeras då den inte sipprat ner till verksamheter-
na. Båda grupperna anser dock att arbetet för att säkra en jämlik tillgång 
till rättigheter och tjänster både kan och bör förbättras och de ser i den 
interkulturella strategin ett potentiellt verktyg att åstadkomma detta.

Det finns en uppfattning, främst hos intervjupersoner som arbetar 
nära verksamheter med brukare- och medborgarkontakt, att arbetet re-
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dan pågår och till och med utförs bättre ute i vissa verksamheter än vad 
strategiskaparna förstår. En viss irritation mot vad som uppfattas som ett 
osynliggörande av utvecklingsarbete som har föregått strategin eller skett 
parallellt med dess framtagande är märkbar. En intervjuperson menade 
att de som sysslade med att försöka implementera den interkulturella stra-
tegin skulle behöva lära sig av den verksamhet som sker på hens arbets-
plats. En annan intervjuperson uttryckte att den interkulturella strategin 
främst varit nyttig genom att kommunen uppfattat nyttan med att ekono-
miskt finansiera en verksamhet som drivits av det civila samhället långt 
före strategins uppkomst. En möjlig väg till implementering från denna 
utgångspunkt vore att istället för att lägga ansvaret på medarbetare som 
inte har kunskap och intresse för frågorna eller uppfattar dem som en ex-
tra börda finansiera civila aktörer som redan arbetar med rättighetsarbete.

Från tjänstepersoners perspektiv ses implementeringsproblematiken 
som en fråga mer kopplad till styrningssystem. Strategin har varit frivillig, 
den har saknat målindikatorer och medskick, det har saknats tjänstetid 
och sanktion från chefer för att arbeta med strategin, och det har saknats 
utbildningsinsatser med verksamhetsnära personal för att ge stöd i över-
sättningen av strategins intentioner till implementeringsåtgärder inom 
den egna verksamheten.

Nytta

I fråga om implementeringen av strategin utifrån nyttoförståelsen finns 
det få utsagor i intervjumaterialet. Enligt en informant är det interkultu-
rella greppet i Karsby International School ett sätt att förverkliga idén om 
att förvandla den kunskapsrikedom som elevernas mångfald av erfaren-
heter och färdigheter utgör, till en kollektiv styrka. En annan informant 
nämnde medborgardialoger som resurs i samhällsplaneringen. 

Det framgår av intervjumaterialet att arbetet med att bredda rekryte-
ringsmönstren och förändra sätten att synliggöra och värdera kompetens 
både inom organisationen och inom näringslivet, går långsamt. Intervju-
personer på olika nivåer uppger att de inte kunnat genomföra en bredare 
rekrytering på grund av brist på kvalificerad arbetskraft. Det har gjorts 
försök, bland annat genom att involvera Rättviseförmedlingen, men utan 
resultat.
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Samhällssyn

Strategin uppges av flera informanter ha fungerat som redskap och för-
klaringsmodell vid beslutsfattandet i kontroversiella frågor och där visat 
sig ge en större beredskap och kompetens i Botkyrka kommun än i andra 
delar av landet. Exempel på detta är hur frågan om tillstånd för böneutrop 
i moskén i Fittja hanterades med strategin som grund. Tillståndsfrågan 
betraktades som en vanlig ordningsfråga (som en fråga om kyrkklockor 
skulle betraktats) och hänvisades till polismyndigheten för utredning. 

Ett annat exempel är en förändrad syn på frågan om bostadssegre-
gationen. En informant berättar att det tidigare var ett självklart mål för 
kommunen att försöka attrahera inflyttare med svensk bakgrund i flera 
generationer. Numera ser politikerna en möjlighet att jämna ut de sociala 
skillnaderna genom att blanda olika former av bebyggelse och upplåtelse-
former som möjliggör för invånare som växt upp i Botkyrka att göra 
bostadskarriär inom kommunen. Kommunens bostadspolitik har med 
andra ord riktats om till att matcha den existerande befolkningens livsut-
veckling.

Interkulturella aktiviteter rapporterade av informanterna

Följande aktiviteter, projekt och beslut har citerats av informanterna som 
exempel på implementering av interkulturella strategin:

•  Webbutbildning för alla medarbetarna.18

•  Processledarutbildningar till alla förvaltningar.
•  Dilemmaworkshop med alla förvaltningar. Chef och en mindre grupp.
•  Kompetensutvecklingsinsatser där all personal i dagligverksamhet  

utbildas i jämställdhet och normkritik.
•  Antirykteskampanjen.
•  Academic Power, som syftar till att underlätta för nyanlända  

akademiker att komma ut till arbetslivet.

18.  Enligt intervjumaterialet har arbetet med webbutbildningen dragit ut på tiden på 

grund av olika slags svårigheter. Den beräknas dock bli klar till lanseringen av den nya 

jämlikhetsstrategin.
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•  BASUN, som genomförs i dialog med arbetsgivare som får tänka 
kring sin rekrytering.

•  Youth Advocate Programmes (YAP).
•  Mentors in Violence Prevention (MVP).
•  Kompis Sverige som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar.
•  Arbete med att rekrytera in interkulturell kompetens till kultur- och 

fritidsförvaltningen.
•  Kompetensbaserad rekrytering (KBR). 
•  Beslut om 35 timmars förskola oberoende av vad föräldrarna gör samt 

Öppna förskolan som är öppen för alla.
•  Äldreomsorgens arbete med språklig kompetens hos personalen.
•  Införande om fråga om diskriminering i medborgarundersökningen/

medarbetarundersökningen
•  Mätningar av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvältningen 

(AVUX) verksamheters utfall med avseende på kommundel. 
•  ”Mystery visitors” för att bedöma likvärdigt bemötande.
•  Karsby International School, ett exempel på hur det jobbas interkultu-

rellt med normer och värderingar hos barn på ett tidigt stadium.
•  Fittjaskolan användning av en interkulturell pedagogik som fokuserar 

ifrågasättande av egna värderingar. 
•  Interkulturell pedagogik, inte minst i norra Botkyrkas förskolor.
•  Arbete kring flerspråkighet i skolan.
•  Biblioteken i Botkyrka erbjuder bland annat bibliotekskort till pap-

perslösa, jobbar interkulturellt med sitt programutbud, aktiviteter och 
medier. Det finns bestånd på 50 språk och information om verksam-
heten på flera språk.

•  Samarbete med interreligiösa rådet.
•  Samarbete med antidiskrimineringsbyrån.
•  Föräldrastöd till alla föräldrar i kommunen.
•  Erbjudande av val av språk på hemtjänsten. 
•  Olika typer om mat inom vården.

Strukturellt arbete

På en organisatorisk nivå har olika förvaltningar kommit olika långt i att 
införliva den interkulturella strategin. Kultur- och fritidsförvaltningen 
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utmärker sig i detta avseende som något av en modell för den interkul-
turella strategins implementering. Förvaltningen har jobbat med inter-
kulturalitet inom chefsgruppen och haft seminarier kring frågan. De har 
försökt strömlinjeforma strategin så att den inlemmas i styrningssystemet. 
Den har ingått i alla enheters handlingsplaner som en rubrik man ska 
skapa aktiviteter kring. Verksamhetsidéer har granskats utifrån strategin. 
Enligt flera informanter är begreppet interkulturalitet etablerat inom för-
valtningen och förekommer i verksamheten i så måtto att förvaltningen 
förhåller sig aktivt till strategin och skapar aktiviteter utifrån den.
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Problem med strategin enligt informanterna

Många av informanterna har stor kunskap om arbetet med strategin 
och de hinder som uppstått i samband med genomförandet. De har gett 
en rikhaltig och mångfacetterad beskrivning av problemen som vi i detta 
avsnitt sammanfattar.

Obegripligt

Den vanligaste kritiken mot den interkulturella strategin är att den är 
obegriplig, abstrakt och saknar tydlig koppling till verksamheterna. Som 
en informant uttrycker det: ”Ingen förstår den och det är inte av illvilja”. 
En av informanterna menade att det finns en utbredd rädsla för att göra 
fel på detta område. En annan informant menade att ett stort problem är 
att cheferna inte förstår begreppet men ändå bär ansvaret för att sprida 
kunskapen om den interkulturella strategin ner till verksamheterna. Ett 
par informanter menade att den allmänna kritiken mot begreppets obe-
griplighet egentligen döljer likgiltighet eller ovilja att arbeta med området; 
det är ett sätt att urskulda sig. 

Att man inte omedelbart förstår ett begrepp kan vara ett tecken på att 
den öppnar nya perspektiv. Är man villig att arbeta med det, så är svårbe-
gripligheten inget hinder utan kunskapen växer i och med att man brottas 
med och resonerar kring begreppet. Utifrån denna uppfattning är kritiken 
mot strategins obegriplighet egentligen bara ett tecken på att det arbete 
uteblivit som förutsatts ske ute på förvaltningarna med medarbetarna 
med att diskutera och applicera strategin på den egna verksamheten.

Toppstyrning 

En annan relativt vanlig kritik är att problemet med att få ut strategin 
till verksamheterna och sätta den i arbete är av metodologisk natur. Det 
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handlar om den klassiska svårigheten att förankra idéer som dikterats 
ovanifrån (eller som en informant beskriver det ”från sidan”) hos de 
medarbetare som ska realisera dem. Spridningen av strategin har fung-
erat bättre horisontellt på ledningsnivå än vertikalt från chefsnivå till 
verksamhetsnära medarbetare. Flera menar att det inte bara gäller den 
interkulturella strategin utan att detta problem drabbar en mängd direktiv 
inom kommunen som skapas av politiker och höga tjänstemän som alla 
saknar egentlig kunskap om vad medarbetarna på de olika verksamheter-
na redan gör eller hur deras verklighet ser ut. 

Det finns en utbredd strategitrötthet, heter det. Strategiskrivandet som 
politikerna ägnar sig åt ökar deras egen kompetens på området, men på 
förvaltningarna och på verksamhetsnivå har den ”blivit ett papper som 
inte jobbas med aktivt”. 

Frivillighet och bristande uppföljning

Ett problem som lyfts fram av informanter som haft direkt ansvar för att 
stödja arbetet med strategin ute på förvaltningarna är att deltagandet inte 
varit påbjudet utan frivilligt. Dessa informanter uppger att en del förvalt-
ningar helt enkelt tackat nej till stöd och valt att inte arbeta med frågan.

Det har inte heller funnits någon uppföljning, vilket gör att det saknas 
motivation att prioritera frågan. Dessutom har underlåtenhet att ta i frå-
gan kunnat passera obemärkt.

Felriktad

Olika slags kritik har förekommit angående strategins målsättningar. Den 
främsta är kanske att det inte finns någon koppling till medborgarna eller 
att denna koppling är bristfällig. Medborgarna och brukarna är abstrakta 
objekt i strategin och det saknas kunskap om hur de ser på sina egna behov.

En annan synpunkt är att strategin, i den mån den riktas utåt där 
mångfalden redan existerar, missar sin egen poäng. Det är mot de homo-
gena områden där de exkluderande mekanismerna är som starkast som 
den interkulturella strategin bör riktas: ”Kanske är det här [i kommunhu-
set] vi skulle bli mer interkulturella”.
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En informant menade att strategin satt upp för höga mål, de fram-
står som orealistiska, vilket gör det svårt att på allvar försöka förverkliga 
dem. En annan informant menade att målsättningen är ambitiös men inte 
realistisk eftersom den vill skapa en ny, global människa. Enligt denna 
informant fungerar människor inte på det vis som strategin förutsätter, de 
skulle bara uppleva rotlöshet om de försökte bli dessa globala människor.

En annan synpunkt gäller kopplingarna som i vissa sammanhang 
gjorts mellan den interkulturella strategin och behovet av kvantifierbara 
indikatorer på diskriminering och ojämlikhet. Som en informant säger:

Vi kanske inte kan fånga de här indikatorerna för vi kanske inte vet 
hur de här indikatorerna ser ut innan, förrän vi har testat vad som 
händer om vi gör si eller så. Så jag tror vi ska vara väldigt öppna 
med, så vi inte blir jättenormerande i hur en interkulturell strategi 
levs.  För vi vet faktiskt inte det och även om vi hittar på lite kriterier 
som vi tycker att vi ska följa upp så kanske vi missar de mest viktiga 
resultaten och kunskaperna kring det. Så jag tror att det gäller, man 
kan försöka samla massa indikatorer och visa på exempel men visa 
att det här just bara är indikatorer och exempel, det är inga kriterier 
i det här målstyrda, det är inte så här vi vill ha det. Det här är några 
exempel på hur det kan vara men det kan också vara på en massa 
andra sätt, det vet vi inte. Jag är jättetrött på målstyrning och resul-
tatfokus utan kvalitet.

Oprioriterad och underfinansierad 

Arbetet med implementeringen har varit underfinansierat både cen-
tralt och inom de flesta förvaltningar. Hos vissa förvaltningar har ingen 
tjänstetid vikts åt arbetet med strategin, inom andra har arbetet lagts på 
praktikanter eller medarbetare med relativt lite makt inom organisatio-
nen, i många fall medarbetare som befinner sig i en prekär situation med 
tillfälliga kontrakt och osäkra arbetsvillkor, vilket förvärrat kompetensför-
lust. Krav på ett interkulturellt förhållningssätt har mot denna bakgrund 
upplevts som en pålaga i en redan ansträngd arbetssituation. Som en in-
formant sammanfattar synpunkten: ”Processerna har inte fått tillräckligt 
med stöd och resurser för att kunna implementeras”.
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Upplevelsen av strategin som en extra pålaga utan uppbackning i 
form av fördjupad kunskap eller redskap att omsätta den i praktisk hand-
ling har resulterat i diskussioner om huruvida den tillhör ”kärnuppdra-
get” eller ej. Det talas också om ”perspektivträngsel”. Ur detta har växt ett 
motstånd mot att ändra sina invanda arbetssätt, även när dessa inte effek-
tivt når alla brukare och medborgare som bör nås.

Kortsiktig och projektifierad

Enligt många informanter har implementeringen av strategin skett i 
form av ”enskilda projekt eller initiativ” vissa finansierade genom externa 
medel, något som belastat medarbetare med ansökningsskrivande och 
administrering av externa medel. När projekttiden är slut försvinner både 
insatserna och många gånger även de som arbetat med det. Energin är 
också begränsad hos medarbetare, även om de en gång varit tillräckligt 
engagerade i frågan för att söka stöd utanför kommunen, är det få som 
söker nya projektpengar och är bereda att driva liknande processer igen. 

Personbundenhet, kompetensförlust och konflikter

Strategin har varit mycket personberoende och förvärvad kunskap har för-
svunnit när folk bytts ut. Många satsningar har hindrats på grund av byte 
av personal. Höga krav och otillräckliga resurser har också lett till dåligt 
arbetsklimat inom vissa enheter som arbetat med frågorna och det har fun-
nits personliga konflikter mellan tjänstemän med olika syn på frågan.

En informant jämför det interkulturella perspektivet med jämställd-
hetsarbetet och menar att det senare är mer utvecklat och inarbetat i or-
ganisationer både internationellt, nationellt och kommunalt. Det finns en 
större tillgång till expertis inom jämställdhetsområdet, större stöd från 
utbildning och forskning på universitetsnivå och mer utvecklade praktiker 
och uppföljningsformer. Mot denna bakgrund kan sägas att det råder en 
strukturell ojämlikhet mellan perspektivområdena vilket gör att jämställd-
hetsområdet lätt blir styrande för allt perspektivarbete: till exempel genom 
att konsulter som egentligen är experter på jämställdhet uppdras att även 
hålla i interkulturalitetsfrågor eller andra ”normkritiska” områden.



32

Informanternas förslag  
för det framtida arbetet

Piloter i verksamhet

Flera informanter föreslår att man konkretiserar och sprider kunskaper ge-
nom att ge extra stöd och resurser till ett antal piloter som andra verksam-
heter inbjuds att besöka och lära sig av. En informant utvecklar tanken: 

Jag tror att strategin skulle må väl av att fånga upp nu, tio väldigt 
praktiska verksamhetsorienterade piloter, som inte är specialprojekt. 
Utan ”så här funkar en interkulturell förskola pedagogiskt” och ”så här 
funkar en interkulturell vårdavdelning eller boende”.

Processledarutbildning

Fortsätt att återkommande utbilda strategiska tjänstepersoner som kom-
munen tidigare gjorde. De förvaltningschefer och -ledningar som var med 
från början har bytts ut. De nya behöver utbildas så att de istället för att 
bromsa maskineriet lär sig att äga frågan. Chefer behöver kompetensut-
veckling och vidareutbildning så att insikten om interkulturalitet djupnar.

Utbildning till alla medarbetare

Fortbildning till alla medarbetare i kommunen så att de kan tillägna sig 
ett interkulturellt arbetssätt. Det måste också erbjudas tillfälle för fördju-
pade diskussioner kring värdegrund och fördomar.

Skrota begreppet interkulturalitet

Fundera på om begreppet interkulturalitet är bra att fortsätta med. Jobba 
istället utifrån ett normkritiskt perspektiv.
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Förbättra ledningen

Inför hårdstyrning och tydliga krav. Minst en halvtidstjänst på varje för-
valtning bör vikas för arbete med implementering av strategierna. Ta ner 
strategin till en mer operativ nivå och låt den omskapa verksamheten i 
praktiken. Sätt interkulturalitet som mål i nämnderna och i årsplanerna 
och i mål och budget, och lägg in stödinsatser i form av utbildningspaket.

Förbättra uppföljningen

Förbättra uppföljning och utveckla uppföljningsmetoderna. Lyft frågan 
om bemötande i brukarundersökningar och medborgarundersökningar.

Involvera medarbetarna

Strategin kräver ett aktivt arbete för att medarbetarna ska förhålla sig till 
den i verksamheten och reflektera kring den. Annars riskerar den att flyta 
ovanpå så att det bara är något obegripligt som retar. Intervjua medarbe-
tare. Lyft upp goda exempel.

Involvera medborgarna

Medborgarna behöver inkluderas mer i kommunens uppdrag och digi-
taliseringens möjligheter bör utnyttjas i detta syfte. Medborgarna ska i så 
hög utsträckning som möjligt själva definiera sina problem.
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Utvärderingens problembeskrivning

Botkyrkas interkulturella strategi skrevs fram och antogs genom en 
bred politisk samverkan och har utgjort en viktig del av kommunens pro-
fil utåt. På flera punkter går strategin emot mot dagens nationalistiska och 
högerpopulistiska strömningar. Strategin 

1)   utgår från kulturell mångfald som tillgång snarare än problem; 

2)   är oriententerad mot att värdera och utveckla interkulturell kompe-
tens, aktivt arbeta mot diskriminerande strukturer inom den kom-
munala organisationen och säkra jämlik tillgång till medborgerliga 
rättigheter och kommunala tjänster för alla invånare; 

3)   formulerar en samhällsvision om en inkluderande svenskhet som gör 
upp med bilden av nationen som kulturellt enhetlig och istället rör sig 
i riktning mot en kulturellt dynamisk politisk gemenskap där tillhö-
righet knyts till platsidentitet snarare än blodsband. 

Allt detta gör Botkyrkas interkulturella strategi värdefull som motkraft 
mot rasism och extremnationalism. Den är ett sätt att värna om och ut-
veckla demokratin. Det finns med andra ord all anledning att fortsätta 
och även förstärka ansträngningarna att förverkliga strategins mål både 
vad gäller den kommunala organisationens och samhällets utveckling. 
Efter att ha slagit fast detta måste vi samtidigt konstatera att det finns sto-
ra skillnader och brister i kunskapen om och implementeringen av stra-
tegin i och mellan organisationens olika enheter. Det har skett återkom-
mande och strukturellt determinerade kompetens- och kunskapsförluster. 
Det har brustit i kontinuitet både vad gäller påbörjade aktiviteter och 
uppföljning. Varför har det blivit så? I förra avsnittet summerade vi inter-
vjupersonernas problembild, vilket gav flera kvalificerade svar på denna 
fråga. I detta avsnitt ger vi vår syn på de problem och hinder som vi från 
vår utkikspost har funnit.  
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Texter som skapas genom brett politiskt samarbete brukar lida av en 
viss vaghet, spretighet och intern motsägelsefullhet. Strategi för ett inter-
kulturellt Botkyrka utgör inget undantag härvidlag. Även om den åter-
kommande kritiken mot strategins och interkulturalitetbegreppets obe-
griplighet till viss del kan tolkas som en försvarsmekanism och som sådan 
ett uttryck för passivt motstånd, erbjuder strategitexten meningslager på 
så många nivåer och pekar mot så många olika applikationsområden och 
handlingsvägar att texten som sådan inte kan sägas peka i en tydlig rikt-
ning. Som framgår av analysen av intervjumaterialet finns det minst fyra 
olika tolkningar av den interkulturella strategin bland våra informanter 
och det finns en stor spridning i fråga om förståelsedjup. Då gruppen 
består av personer som på ett eller annat sätt har haft med strategin att 
göra – i många fall har det handlat om politiker som varit pådrivande i 
dess tillkomst eller tjänstepersoner som varit ansvariga för arbetet med 
den – antar vi att de har en högre förtrogenhet med denna än resten av 
kommunens medarbetare. Utvärderingen sluter sig på denna grund till att 
tolkningsvariationen och kunskapsbristen om den interkulturella strate-
gin är minst lika stor i resten av organisationen. 

Om en toppstyrd politisk strategi ska lyckas måste den vara så tyd-
lig och entydig att dess innebörd relativt snabbt kan förmedlas till alla 
medarbetare samt förstås och implementeras inom organisationens olika 
verksamheter i enlighet med de styrandes intentioner. Ett sådant direktiv 
måste vara tvingande och åtföljas av de resurser som krävs för att im-
plementeras. Medarbetarna måste tilldelas tydliga ansvarsområden och 
arbetet måste följas upp systematiskt och knytas till ett belönings- eller 
påföljdsystem som är transparent och förutsägbart för alla berörda. En 
sådan hierarkisk styrningsform inom ramen för en demokratisk organisa-
tion kräver att tydlighet skapas genom att en politisk ståndpunkt formas 
och utkristalliseras i kontrast mot andra konkurrerande uppfattningar, 
i en situation där politisk konflikt tillåts att komma till uttryck och där 
former för demokratisk konflikthantering och beslutsgång är tillräckligt 
legitima för att den segrande ståndpunkten ska få tillräcklig tyngd och 
legitimitet för att inte utmanas. 

Det är inte så den interkulturella strategin – eller den nya jämlik-
hetsstrategin för den delen – tillkommit. Snarare handlar det om ett 
dokument som tagits fram genom samarbete, samverkan och konsensus-
byggande mellan politiker och tjänstemän, i relation till andra liknande 
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styrningsdokument som skrivits fram på internationell nivå och som för-
väntas anammas och implementeras av medarbetarna i organisationen på 
frivillig basis, genom att innehållet appellerar till deras välvilja och rätt-
skänsla samt kan omsättas i handling inom ramen för existerande resurser 
eller med ett marginellt tillskott. I statsvetenskapliga termer är det alltså 
fråga om governance snarare än government. Forskningen är idag oense 
om den faktiska och möjliga effektiviteten i denna slags mjukstyrning och 
även i fråga om dess egentliga funktion.19 Kritiker av mjukstyrning menar 
att den har visat sig ineffektiv, att den osynliggör maktkonflikter och av-
politiserar de frågor som hör till policyområdet, vidare att mjukstyrning 
har en tendens att förvandla strukturella frågor till frågor om individuella 
attityder och kompetenser. Dessutom menar kritikerna att mjukstyrning, 
trots ”dialog” med ett stort antal aktörer som formellt betraktas som lik-
värdiga, tenderar att befästa existerande maktrelationer genom att privile-
giera synliga och inflytelserika aktörer.

Det faller utanför ramarna för denna utvärdering att ta ställning till 
mjukstyrningens möjligheter eller omöjligheter på ett teoretiskt plan. Vi 
vill dock påpeka att det material som utvärderingen samlat och analyse-
rat ger stöd åt kritiken mot mjukstyrning. Det kan därför inte uteslutas 
att arbetet med strategin konfronterats med problem som har sin grund i 
själva strategidokumentets genre. Dessutom tycks arbetet ha skett utifrån 
flera och konfliktande styrningsformer: den har tagits fram och spridits 
på ett hierarkiskt sätt som ett politiskt direktiv som tas upp på lednings-
nivå och sedan förmedlas från ledningen till verksamheterna, samtidigt 
som strategitexten krävt en stor tolkningsinsats hos medarbetare på olika 
nivåer, varit frivillig och förväntats genomföras med små tillskott av re-
surser och utan uppföljning inom det ordinarie kontrollsystemet. Här är 
det tillrådligt att välja väg: antingen på ett mer renodlat sätt utnyttja den 
kommunala organisationens hierarkiska ordning och tvingande styr- och 
kontrollsystem genom att omformulera strategin i termer av tydliga mål 
i kommunens årsplan och i de olika förvaltningarnas eller, om ansvaret 
för implementeringen av strategin ska läggas på medarbetarna ute i verk-

19.  Se till exempel Nazem Tahvilzadeh, The Urban Politics of Sustaining Growth: Sustainability 

governance in the Gothenburg metropolitan area, Göteborg, 2015; Malin Rönnblom, “Om 

regionalpolitik, jämställdhet och statens förändrade former”, Tidskrift för genusvetenskap, nr. 

1, 2008; Anna Di Robilant, “Genealogies of Soft Law”, The American Journal of Comparative 

Law, vol. 54, nr. 3, 2006.
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samheterna, låta dessa medarbetare vara med och formulera den på ett 
sätt som de upplever som relevant och meningsfullt för deras arbete. I ett 
sådant fall måste medarbetarna ges makt att själva definiera och prioritera 
bland sina arbetsuppgifter och dessutom kunna påverka resursanvänd-
ningen på sina arbetsplatser så att arbetet med den interkulturella strate-
gin verkligen kan utföras inom ramen för befintliga resurser genom om-
prioriteringar och omstruktureringar. Om medarbetarna inte har makt att 
påverka sina egna arbetsuppgifter kommer det interkulturella arbetet med 
nödvändighet utgöra en extra pålaga och om det tillhör det slags uppdrag 
som ska ske frivilligt kommer det också att systematiskt väljas bort.
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Den nya jämlikhetsstrategin

I skrivande stund finns utkastet till en ny Strategi för ett jämlikt Botkyr-
ka och Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ute på remiss. Den nya strategin 
samlar i kondenserad form fem styrdokument som utifrån olika perspek-
tiv arbetar med jämlikhet. Förutom interkulturalitet ingår jämställdhet, 
funktionsvariation, arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld och folk-
hälsa i den nya jämlikhetsstrategin. I arbetet med att föra in och samman-
fatta den interkulturella strategins förhållningssätt och målsättningar i 
den övergripande jämlikhetsstrategin har det skett vissa förändringar som 
utvärderingen i detta avsnitt ämnar adressera. 

För det första betonar jämlikhetsstrategin i mindre grad än den inter-
kulturella strategin rasism och diskriminering som orsak till invånarnas 
ogynnsamma villkor och invånarnas interkulturella kompetens som en 
speciell tillgång för kommunen. Ordet rasism förekommer överhuvudtaget 
inte i remissversionen av jämlikhetsstrategin, diskriminering används fyra 
gånger jämfört med 30 gånger i Strategi för ett interkulturellt Botkyrka. Av 
de fyra gånger som diskriminering nämns i den nya strategitexten refererar 
den två gånger till något som sker mellan medborgare inom patriarkala 
familjer snarare än som något strukturellt som rör samhället i stort. 

Andra aspekter av interkulturalitet som försvunnit från den nya stra-
tegitexten är frågan om ökat valdeltagande och demokratisk inkludering, 
interkulturalitetens roll i uppbyggandet av platsidentitet och marknadsfö-
ringen av Botkyrka. Interkulturalitet får också en undanskymd plats i för-
hållande till skapandet av trygghet, förebyggande av konflikter och säkerhet 
samt i skapandet av tillväxt och en konkurrenskraftig miljö i den globala 
ekonomins kontext i den nya strategitexten. Istället betonas den interkul-
turella strategins rättighetsaspekt, dvs. interkulturalitet som ett sätt att till-
gängliggöra rättigheter och tjänster på lika villkor för alla medborgare.

Vissa saker som inte finns i Botkyrkas interkulturella strategi har 
tillkommit som väsentligen förändrar förståelsen av interkulturalitet i 
jämlikhetsstrategins text. Till exempel används begrepp som ”grupptill-
hörighet” och ”olika grupper” som en markör för sociala problem texten 
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igenom. Exempelvis står det i riktlinjerna: ”Förebygga samt minska eko-
nomisk utsatthet bland barn med olika grupptillhörighet och från olika 
områden genom att: stärka det sociala arbetet kring familjerna för att 
underlätta för barnens föräldrar att bli självförsörjande – sammankopp-
la försörjningsstöd med arbetsmarknadsåtgärder och bostadssituation”. 
Det görs också några generaliserande hänvisningar till kulturell skillnad 
i förhållande till en underförstådd (enhetlig) svenskhet. I den nya stra-
tegitexten finns även en föreställning om ”förflyttning” som kopplar den 
interkulturella strategin till offentligt stöd för individuell frihet att välja 
sin egen identitet och liv i förhållande till den egna gruppen. I detta sam-
manhang kontrasteras interkulturell och mångkulturell planering.20

Något tillspetsat skulle man kunna säga att diskursen om hedersre-
laterat våld och förtryck har blivit strukturerande för definitionen av det 
interkulturella och fört det interkulturella perspektivet bort från ett fokus 
på rasism och strukturell diskriminering, medborgerligt demokratiskt 
bemäktigande och mångfald som tillgång och återintroducerat en kultu-
ralistisk förklaringsmodell med fokus på individuell frigörelse och mång-
fald som problem.

Till skillnad från många av informanterna anser inte utvärderingen 
att den nya jämlikhetsstrategins komprimerade innehåll och till viss del 
enklare språk utgör ett steg framåt i den interkulturella strategins förverk-
ligande. Som vi kommer att behandla i nästa avsnitt finner utvärderingen 
att vagheten finns kvar fast i mer kortfattad form, dessutom att inrikt-
ningen i remissversionen av den nya strategin förändrats med resultatet 
att de inre motsägelserna ökat istället för att minska. Om kombinationen 
toppstyrning – mjukstyrning kvarstår som arbetsmetod ser vi en ökad 
risk för att förvaltningar väljer att bortse från den interkulturella strategin 
genom att välja att plocka ut ett perspektiv från jämlikhetsstrategin, som 
är enklare att förstå och implementera, som sitt bidrag till arbete med 
jämlikhetsstrategin. 

Utvärderingen noterar att det i Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 
fanns en rad konkreta förslag på implementeringsåtgärder, även om ma-
joriteten av våra informanter uppfattade den som abstrakt och i avsaknad 
av konkretion. Utvärderingen har jämfört den interkulturella strategins 

20.  Strategi för ett jämlikt Botkyrka, 2010, s. 8.
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konkreta förslag med de konkreta förslag som finns summerade i re-
missversionen av Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Vi noterar att de kon-
kreta implementeringsförslagen är kraftigt reducerade. Få implemente-
ringsåtgärder på områdena antidiskriminering och kommunen som plats 
finns kvar. Också förslagen på området Kommunen som organisation är 
färre än i den interkulturella strategin. För att illustrera detta har vi gjort 
en tabell med de förslag som fanns i Strategi för ett interkulturellt Botkyr-
ka. De förslag som det finns motsvarigheter till i Riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka har vi markerat med grönt. Det förslag som inte finns med i 
Riktlinjer har vi markerat i rött.

Antidiskriminering  Kommunen Kommunen 
 som plats som organisation

Genomföra förvaltnings-
överskridande insatser för 
att tillsammans med be-
rörda grupper i civilsam-
hället identifiera, förebyg-
ga och skapa beredskap 
för kulturella vanor och 
beteendemönster som 
begränsar den enskilda 
kvinnans och mannens 
handlingsutrymme och 
livschanser, t.ex. destruk-
tiv social kontroll i form av 
heders relaterat förtryck.

Utveckla samverkan med 
lokala aktörer som rådgi-
vare, för att få en verklig-
hetsnära bild av rasism 
och diskriminering i kom-
munens olika delar.

 

Genomföra insatser för att 
fler av Botkyrkas förskolor 
och skolor skautveckla en 
interkulturell pedagogik 
och ett interkulturellt led-
arskap.

Genomföra insatser som 
strävar efter en jämn so-
cioekonomisk och etnisk 
sammansättning bland 
elever i alla våra förskolor 
och skolor.

Bygga vidare på kompe-
tensprofiler för tjänster 
i kommunen genom att 
fastställa vilka grundläg-
gande kunskaper och fär-
digheter som krävs för att 
chefer och medarbetare 
i olika verksamheter ska 
kunna bidra till ett hållbart 
interkulturellt Botkyrka. Vid 
rekrytering ska kommunen 
aktivt söka personer som 
har de här färdigheterna.

Genomföra ett utvecklings-
arbete för att ge förvalt-
ningarna stöd i att identi-
fiera vilka grundläggande 
kompetenskrav utöver den 
teoretiska utbildningen 
som krävs på respektive 
förvaltning, för att bidra till 
att den här strategin upp-
fylls inom 15 år.
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Antidiskriminering  Kommunen Kommunen 
 som plats som organisation

Förebygga och skapa 
beredskap för att hantera 
konflikter och hatbrott 
som handlar om rasism 
och diskriminering, bland 
annat genom information 
och förebyggande arbete, 
som en del i kommunens 
arbete med trygghet och 
säkerhet.

 

Genomföra kompetens-
utveckling för förvalt-
ningar och nämnder, för 
att öka medvetenheten 
om rasism och diskrimi-
nering som samhällspro-
blem. 

Undersöka möjligheten 
att skärpa upphandlings-
kraven på kommunens 
leverantörer genom att 
utveckla kommunens 
nuvarande antidiskri-
mineringsklausul, vilket 
kan ge strategin större 
genomslagskraft.

Genomföra insatser för att 
vända den etniska sam-
mansättningen i skolorna 
från problem till konkur-
rensfördel, t.ex. genom att 
utveckla och marknadsföra 
en internationell eller en 
interkulturell inriktning i 
fler av kommunens för-
skolor, grundskolor och 
gymnasier.

Utveckla ett interkulturellt 
förhållningssätt i peda-
gogik och bemötande av 
elever och föräldrar inom 
skola och utbildning för 
både barn och vuxna.

Utveckla inkubatorsmiljö-
er som lockar en bredare 
kompetensbas bland våra 
invånare.

Genomföra insatser för att 
säkra hela rekryteringsked-
jan, karriärmöjligheterna 
och löneutvecklingen från 
diskriminerande inslag 
eller begränsningar p.g.a. 
kön samt etnisk och social 
bakgrund.

Säkerställa att kommunens 
utbildning för förtroende-
valda, ledarskapsutveck-
ling och utbildning för 
medarbetare ger en god 
grund för genomförandet 
av kommunens strategier 
för demokrati och delaktig-
het, ett jämställt och inter-
kulturellt Botkyrka.

Skapa interkulturella ar-
betsplatser på alla förvalt-
ningar genom ett aktivt 
arbete för att säkra förhåll-
ningssätt och arbetssätt 
från diskriminerande inslag. 
Det handlar bland annat 
om att synliggöra outtalade 
normer och värderingar 
som bas för att möta och 
hantera mångfald.
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Antidiskriminering  Kommunen Kommunen 
 som plats som organisation

Genomföra insatser i 
samarbete med bostads-
bolag, för att aktivt mot-
verka diskriminering och 
verka för att alla har lika 
rättigheter på bostads-
marknaden oavsett etnisk 
bakgrund.

Arbeta aktivt mot dis-
kriminering och för lika 
möjligheter och rättighe-
ter för flickor och pojkar 
inom skola och högre 
utbildning, särskilt peda-
gogik och bemötande av 
elever och föräldrar.

Arbeta aktivt för mång-
fald och mot diskrimi-
nering inom kultur- och 
fritidsområdet både i 
representation och i ut-
bud, så att det motsvarar 
intresset hos och är till-
gängligt för kommunens 
invånare, oavsett kön och 
bakgrund.

 

Utveckla regionalt samar-
bete som kan ge nyanlända 
en snabbare och långsiktigt 
hållbar väg till självförsörj-
ning, samt kunna möta 
studiebakgrunden och 
språkkunskapen hos varje 
ung immigrant och få en 
mer effektiv inslussning av 
nyanlända elever i grund- 
och gymnasieskolan.

Utveckla den kommunala 
introduktionen av nyanlän-
da, inklusive sfi (svenska 
för invandrare), så att nya 
invånare får förutsättning-
ar att snabbare aktivera 
sina medborgerliga rättig-
heter och skyldigheter, till 
exempel genom att förenk-
la rutinerna för validering 
av utländsk utbildning så 
att våra invånares kompe-
tens fullt ut kan tas tillvara. 
Fokus ska ligga på att möj-
liggöra ett snabbt inträde 
till samhällslivet i stort.

Organisera en konsekvent 
och permanent samver-
kan för bättre matchning 
mellan näringslivets och 
offentliga verksamheters 
personalbehov och kom-
petensutvecklad arbets-
kraft.

Vidareutveckla kommu-
nens ordinarie planering 
och uppföljning, så att vi 
kan arbeta ännu mer mål-
inriktat för att uppnå goda 
resultat för alla våra med-
borgare och brukare.

Stödja en utveckling av 
förvaltningarnas verksam-
heter, så att flerspråkighet 
uppfattas och används 
som en resurs i mötet med 
brukaren när så är möjligt 
och lämpligt

Utveckla kommunens 
webbplats som komple-
ment till det personliga 
bemötandet, för att ge 
ökad kunskap om sam-
hällsservice, olika vägar 
till utbildning och arbete 
samt om medborgerliga 
rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter. Verktyget 
ska också kunna användas 
inom utbildning.
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Antidiskriminering  Kommunen Kommunen 
 som plats som organisation

Stödja utvecklingen av 
Mångkulturellt centrum till 
nationellt kunskapscen-
trum för diskriminerings-
frågorna.

Arbeta för insatser på re-
gional nivå som vill bryta 
negativa effekter av seg-
regation och arbeta mot 
inlåsningar av våra invån-
ares livschanser.

Utveckla kommunens ar-
bete med stadsförnyelse i 
alla våra kommundelar, så 
att det bidrar till att skapa 
bostadsområden som är 
socialt och etniskt blanda-
de, och anpassa sättet att 
utföra arbetet så att dialo-
gen med de boende får en 
central plats i all översiktlig 
planering.

Skapa och behålla mötes-
platser där kvinnor och 
män från olika kommun-
delar i olika åldrar och 
med olika social och etnisk 
bakgrund kan träffas. Vi 
ska också säkra att alla 
medborgare har tillgång 
till mötesplatser oavsett 
funktionshinder och över 
sociala, etniska och religi-
ösa gränser. Det gäller inte 
minst våra förskolor och 
skolor, fritidsgårdar, bibli-
otek och andra naturliga 
mötesplatser. 

Genomföra fortbildningsin-
satser i interkulturellt för-
hållningssätt, för att stödja 
alla medarbetare och che-
fer att utveckla förmågan 
att kritisk reflektera över de 
egna kulturella uttrycken 
som vi ofta tar för givna och 
ser som de enda rätta.

Arbeta med pilotarbetplat-
ser för att identifiera avgö-
rande s.k. generic skills hos 
chefer och medarbetare i 
Botkyrka.

Utveckla formerna för di-
alog och samverkan med 
brukare och det civila sam-
hällets organisationer, för 
att säkerställa att verksam-
heternas kvalitet erbjuds 
och fördelas likvärdigt 
mellan flickor och pojkar, 
kvinnor och män utifrån 
behov oavsett social och 
etnisk bakgrund.
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Antidiskriminering  Kommunen Kommunen 
 som plats som organisation

Göra insatser inom res-
pektive nämnd, för att ut-
veckla invånarnas nätverk 
utanför det egna området 
och den egna sociala och 
etniska gruppen. 

Stödja en mobilisering av 
det civila samhället och 
dess ideella organisationer 
kring gemensamma in-
satser för en interkulturell 
samhällsutveckling.

Utveckla förvaltningsöver-
skridande insatser i sam-
arbete med lokala aktörer, 
för att stärka invånares 
känsla av samhörighet och 
hemkänsla i kommunen 
och i den kommundel 
där de bor. Skolans roll är 
viktig, medan kommu-
nens fastslagna principer 
för den sociala ekonomin 
(KS 2005:392) är en bra 
utgångspunkt för andra 
former av samarbete. 

Utveckla kommunens in-
formation till medborgarna 
som ett medel att tillgodo-
göra sig sina medborgerli-
ga rättigheter.

Genomföra insatser i alla 
nämnder, för att stödja 
förtroendevalda och 
medarbetare att utveck-
la förutsättningar för en 
respektfull och ömsesidig 
dialog med medborgare 
och brukare. Syftet är att 
nå kommunens mål för alla 
flickor och pojkar, kvinnor 
och män oavsett social, et-
nisk och religiös bakgrund 
i alla våra kommundelar.
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Antidiskriminering  Kommunen Kommunen 
 som plats som organisation

Använda kommunens 
satsning på upplevelse och 
kreativitet som ett konkret 
verktyg för att uppnå målen 
om identitet, hemkänsla och 
delaktighet.

Genomföra insatser för att 
öka valdeltagandet och 
känslan av delaktighet 
bland olika grupper av flick-
or och pojkar, kvinnor och 
män, oavsett social, etnisk 
eller religiös identitet.

Stödja ett konkret samarbe-
te mellan föreningar och oli-
ka trossamfund över sociala, 
etniska och religiösa gränser 
samt mellan stadsdelar, 
för att minska den sociala 
distansen mellan områden 
och grupper som ett led i 
att motverka grannskapsef-
fekter och stärka den sociala 
sammanhållningen.21

Utveckla former för dialog 
med trossamfund. Syftet 
är att skapa ömsesidigt 
förtroende och en stabil 
grund för samverkan mellan 
kommunen och de religiö-
sa samfunden, där många 
medborgare upplever till-
hörighet och trygghet, för 
att hantera problem och 
utmaningar av ömsesidigt 
intresse.

21.  I Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka kopplas denna punkt specifikt till hedersproblematik.
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Utvärderingens rekommendationer

Låt oss återvända till den interkulturella strategins övergripande mål, 
att ”flickor och pojkar, kvinnor och män som har Botkyrka som sin hem-
bygd, oavsett social och etnisk bakgrund, inte bara [ska] ha samma möj-
ligheter till utbildning, arbete och bostadskarriär som befolkningen i övri-
ga länet – de ska också ha ett försprång på en globaliserad arbetsmarknad 
och i samhället i stort”. 

Hur bör arbetet med den interkulturella strategin utformas så att det 
bidrar till uppfyllandet av detta mål utifrån den lägesrapport och pro-
blembeskrivning som tecknats ovan?

Först av allt måste vi konstatera att svaret på frågan blir olika beroen-
de på vilken av de fyra förståelserna av interkulturella strategin vi utgår 
ifrån. Olika delmål och implementeringsmetoder samt olika möjligheter 
till uppföljning följer av vilket fokus som väljs. 

Utveckling av interkulturell kompetens som ett inre förhållningsätt 
hos medarbetarna involverar exempelvis en relativt komplex kvalitativ 
process, som innehåller svåråtkomliga kognitiva och psykologiska aspek-
ter vars resultat är beroende av varje persons individuella egenskaper och 
vilja. Det är både meningsfullt och viktigt att arbeta med kompetensut-
veckling på området men det är tveksamt om detta låter sig operatio-
naliseras som mätbara verksamhetsmål möjliga att följa upp genom en 
revision. Däremot kan det konstateras att det utbredda passiva motstån-
det och förnekandet av behov av åtgärder för att utveckla interkulturell 
kompetens hos medarbetarna tyder på att det finns stora utmaningar på 
området. Först och främst måste kommunen undersöka vad som döljer 
sig bakom uppfattningen att medarbetarna redan besitter interkulturell 
kompetens och behandlar alla lika, så att kommunen får en välgrundad 
uppfattning om behoven.

Situationen är en annan vad gäller implementeringen av det rättig-
hetsfokuserade interkulturella arbetet. Organisationen har länge arbetat 
med att utveckla icke diskriminerande praktiker gentemot medborgarna, 
öka tillgängligheten och delaktigheten för marginaliserade grupper samt 
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förbättra mångfalden/representativiteten inom organisationen. Här gäller 
det att se över hur detta arbete lyckats och vad det finns för hinder för att 
förbättra resultaten. Utvärderingen föreslår att arbetet på detta område 
koncentreras på att omforma och systematisera de verktyg som redan 
finns och att införliva denna del av arbetet i organisationens styrnings- 
och uppföljningssystem.

Vad gäller förståelsen av interkulturalitet som såväl nytta som sam-
hällsvision är de delvis teoretiska till sin karaktär. Det handlar om en 
sorts hypoteser, förhoppningar eller visioner. Där måste arbetet med 
nödvändighet acceptera ett risktagande. Det handlar om att investera i ett 
förverkligande genom att tillhandahålla och möjliggöra möten, genom att 
undanröja hinder och stödja nya verksamheter och genom att skapa fysis-
ka miljöer i enlighet med idealet om det interkulturella samhället. Detta 
måste göras på samhällsplaneringens och samhällsbyggandets nivå.

Vad gäller relationen mellan det interkulturella arbetet i alla dess for-
mer och det övergripande målet råder det med nödvändighet en viss osä-
kerhet. Det är relativt enkelt att följa upp befolkningens utveckling i fråga 
om utbildning, arbete och bostadskarriär, men svårt att direkt koppla 
utveckling eller brist på utveckling på dessa områden till det interkultu-
rella arbetet. Detta är något som till viss del och över en längre tidsperiod 
skulle kunna undersökas vetenskapligt, men som till en del måste förbli 
tentativt och för alla praktiska ändamål helt enkelt förutsättas.

Med tanke på den strategitrötthet som många av informanterna 
vittnar om och det faktum att olika utredningar av det här slaget lämnat 
långa listor av rekommendationer utan att det funnits kraft att omsätta 
dem i praktiken har denna utvärdering beslutat att begränsa antalet re-
kommendationer till en knapp handfull:

1. Fortsätt! Det interkulturella arbetet måste ske långsiktigt och 
systematiskt och med organisationens fulla stöd och sanktion. Det 
handlar om stora förändringar och det kommer att ta tid. Ta bort 
tidsangivelserna för uppfyllande av strategins olika mål och följ is-
tället upp arbetet internt varje år och externt vart tredje år.

2. Tilldela resurser till implementeringen av strategin i rimlig pro-
portion till det arbete som krävs för att uppnå de resultat som för-
väntas.
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3. Skapa ett förvaltningsöverskridande organ med uppgift att bygga 
upp, förvalta och sprida interkulturell kunskap och kompetens samt 
övervaka och samordna den kommunala organisationens interkul-
turella arbete. Representanterna i detta organ väljs utifrån funktion 
inom organisationen. Platsen ska automatiskt överföras till annan 
person vid personalförändring så att kumulativ kollektiv kunskaps-
bildning främjas och att man undviker att kompetens går förlorad.

4. Ta vara på och utveckla redan existerande verksamheter och 
verktyg. Exempelvis: koppla den interkulturella strategin till läro-
planen i styrningen av skolan.
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Bilagor

Var finns intervjupersonerna inom organisationen? 
 

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNALA 

NÄMNDER OCH RÅD FÖRVALTNINGAR

Kommunlednings -
förvaltningen

Arbets- och  
näringslivsberedningen

Demokratiberedningen

Klimat- och planerings-
beredningen

Personalutskottet

Folkhälsokommittén

Brottsförebyggande 
rådet

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildnings -
nämnden

Kultur- och fritids-
nämnden

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgs-
nämnden

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden

Kommunala 
pensionärsrådet

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildnings- 
förvaltningen

Kultur- och fritids- 
förvaltningen

Utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgs- 
förvaltningen

Tekniska förvaltningen

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgakontor
Alby, Fittja, Tullinge

Före detta tjänstemän
och politiker i
Botkyrka kommun

Antidiskriminerings- 
byrån



2.  Frågeformulär tjänstemän

1.  Hur kom begreppet interkulturalitet in i arbetet på kommunen/din 
förvaltning?

2.  Vad är interkulturalitet för dig/din förvaltning?
3.  Hur påverkar det ditt arbete/arbetet på din förvaltning?
4.  Anser du att strategin är relevant för din förvaltnings arbetsområde?
5.  Har du exempel på hur strategin har omsatts i praktik på din  

 förvaltning?
6.  Har insatserna införlivats i den vardagliga verksamheten?
7.  Har strategin förändrat representation och rekrytering på din  

 förvaltning/inom organisationen?
8.  Har förvaltningens förståelse/kompetens för interkulturalitet  

 förändrats sedan strategin skapades? Hur?
9.  Har strategin mött på ambivalens eller motstånd på förvaltningen  

 eller på övriga organisationen?
10. Hur tror du att strategin uppfattas av medborgare?
11. Hur kan arbetet med interkulturalitet utvecklas?
12. Om den interkulturella strategin skulle uppfyllas till fullo hur  

 skulle verkligheten på ditt verksamhetsområde se ut?

 
Frågeformulär politiker

1.  Hur kom du i kontakt med begreppet interkulturalitet?
2.  Vad är interkulturalitet för dig?
3.  Hur tror du att medvetenheten om interkulturalitet och kunskap om  

strategin är hos politiker, chefer och medarbetare?
4.  Hur påverkar det ditt politiska arbete?
5.  Hur är/var det tänkt att interkulturalitet skulle implementeras i kom-

munens arbete?
6.  På vilket sätt anser du att strategin är relevant för olika förvaltningar?
7.  Har strategin mött på ambivalens eller motstånd?
8.  Hur har förståelsen av interkulturalitet förändrats över tid i kommunen?
9.  Har den påverkat representation och rekrytering inom kommunen/

förvaltningarna?
10. Hur kan arbetet med interkulturalitet utvecklas?
11. Fortsatt utveckling





Botkyrkas interkulturella strategi var, när den antogs år 
2010, den första i sitt slag i Sverige. Den har uppmärk-
sammats både nationellt och internationellt. Strategins 
femårsmål löd:

”Om 5 år är ett icke-diskriminerande, interkulturellt för-
hållningssätt en av de kompetenser som kännetecknar 
verksamheten och bemötandet från chefer och medar-
betare i Botkyrka kommun.”

Hur har det gått?


