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Abstract (english) 

The purpose of this essay is to investigate if Botkyrka municipalitys policy Strategi för ett 

interkulturellt Botkyrka (Strategy for an intercultural Botkyrka), reproduce a previously discovered 

discourse about swedishness, etnicity and culture as something static and one-dimensional. How 

they tackle the challenge to n’either homogenise nor culturaly essentialise their citizens. This is 

examined with the use of a social constructivist approach on the strategy. By using this approach and 

with the frameworks from discourse analysis and governmentality, this study shows that despite 

rethinking in goals and course of action, the examined material follows the previously demonstrated 

discourse, through their use and articulation of the investigated concepts.   

 

Abstract (svenska) 

Denna uppsats har till syfte att undersöka om Botkyrka kommuns styrningsdokument Strategi för ett 

interkulturellt Botkyrka, reproducerar en tidigare funnen diskurs kring svenskhet, etnicitet och kultur 

som något statiskt och endimensionellt. Hur de hanterar utmaningen att varken homogenisera eller 

kulturellt essentialisera deras invånare. Detta undersöks genom användningen av en 

socialkonstruktivistisk ansats av strategin. Med hjälp av denna ansats och teoretiskt ramverk från 

diskursanalys och governmentalitet visar studien att trots nytänkade kring mål och tillvägagångssätt, 

följer den tidigare demonstrerade diskursen även i denna strategi genom artikulering och 

användning av de undersökta begreppen.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur Botkyrka kommuns styrningsdokument Strategi för ett interkulturellt 

Botkyrka  talar om etnicitet, kultur och svenskhet. Genom att studera hur de talar om begreppen, går 

det enligt de teoretiska ramverken kring socialkonstruktionism och diskursanalys förstå deras 

verklighetsuppfattning av begreppen. Vilket synsätt de sprider är viktigt eftersom att sätt att tala om 

ett ämne också anses påverka den reella verkligheten. Analysen påvisar att trots att strategin 

kommer med nya tankar kring mål och tillvägagångssätt så används de undersökta begreppen ändå 

på ett liknande sätt som i den tidigare diskursen i ämnet.  
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1.0 Inledning 

Emil Rättfärdig 

Samhällets sammansättning struktureras av samhällets minst integrerade personer.  

Ändå ska Göran Persson och hans utvalda,  

alla med jobb som är välbetalda, 

ansvara för min bedrövliga vardag.  

 

Min pappa säger alltid att jag ska visa mig bättre än svenskar.  

 

Men svenskarna rycker på axlarna och visar,  

nonchalans när jag visar,  

papper som visar,  

att jag har visat,  

intresse för att visa,  

mina jobbansökningar i över fyra år. 

 

Fyra år, som har satt djupa spår i min själ, eller... "Min själ med invandrarbakgrund".  

 

För jag vet nu att det inte räcker att jag heter Rättfärdig i efternamn på assyriska.  

Det måste stå i klartext. 

Att jag har växt upp med korv och potatismos.  

 

Och jag har knäckts, när jag har övervakats av misstänksamma svenskar. 

Bara för att färgen på mitt hår inte stämmer överens med barnet som jag rullar i barnvagnen 

framför mig. 

 

Och jag kan bättre svenska än dom flesta svenskar. 

Så, ge mig gärna folkpartiets språktest.  

Om det nu skulle göra mig mer svensk.  

 

Men om svensk, innebär att vara trångsynt och fördomsfull.  

Så är jag mycket hellre, Emil Brikha. Assyr, från Iran.  

Alltid utanför det svenska samhället.  

För jag kommer aldrig bli mer svensk än vad Sverige tillåter mig att vara.  

 

Emil Brikha, estradpoet. 
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Denna dikt är visserligen skriven för flera år sedan. De politiska hänvisningarna Emil gör, är 

inte alla aktuella, men det centrala, att svenskhet är något mer än ett medborgarskap och det 

egna upplevda, där individers identitet känns och bestäms av fler än en själv, är minst lika 

central idag.  

     “Kommunens ungdomsfullmäktige har uttryckt att de nya generationerna måste kunna 

vara stolta över familjens historia och identitet och ändå vara svenskar. Framför allt vill de 

inte betraktas som ”icke-svenskar”. Detta är en ödesfråga för Botkyrka och ställer särskilda 

krav på oss som Sveriges mest etniskt blandade kommun.”(Botkyrka kommun, 2010) Detta 

citat går att läsa i andra stycket i Botkyrkas styrdokument Strategi för ett interkulturellt 

Botkyrka. Citatet understryker en problematik som år efter år följer svenska medborgare. 

Trots att Sveriges befolkning idag har en mer heterogen befolkning än tidigare har det inte lett 

till en mer öppen och ödmjuk syn på samhällets invånare, utan de etniska och kulturella 

hierarkierna - ofta byggda på yttre attribut - är fortfarande tydliga där rapporter visar på en 

ojämn och diskriminerande bostadsmarknad, arbetsmarknad, utbildningssystem och 

rättssystem baserat på etnisk och religiös bakgrund. (Se: Burns, R. Tom, Machado, Nora, 

Hellgren Zenia och Brodin, Göran (red.)2007; ECRI-Rapport om Sverige 2013, 2013; 

Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, 

2005). Att ”bara” vara del av samhället, väcker också yttre motstånd om inte det som anses 

som de rätta ”svenska koderna” uppfylls (Grip, 2010). 

    Som uppväxt i Sverige, född av två vita föräldrar, har jag aldrig och kommer jag aldrig att 

helt förstå denna problematik. Trots att jag kan förstå att detta är problematiskt kan jag aldrig 

veta hur det är att uppleva detta, därför att min svenskhet aldrig blir ifrågasatt. Men även om, 

och kanske just därför, har mitt intresse för detta ökat, där jag som en del av problemet 

åtminstone kan försöka lära mig mer om detta.                                                    

     Idéhistorikern Amanda Peralta menar att denna problematik återfinns inom den statliga 

offentligheten. Trots samhällets övergångs från det relativt “homogena” till det “heterogena” 

har staten fortfarande samma syn på sig själv och samhället (Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering, 2005). Även Mark Terkessidis (2010) menar att ett 

rörligt samhälle kräver nya förhållningssätt och figurationer för att tilltala det vardagliga 

deltagandet, skapa solidaritet och känsla av samhörighet. Framförallt bör existensen av 

migration ses som en permanent social verklighet och inte som ett särskilt, exceptionellt 

undantag. Terkessidis menar att svaret på detta är interkultur.  

     Denna maktens syn och den tidigare nämnda problematiken om att inte upplevas som 

svensk har jag valt att ta ner till studien av det tidigare citerade styrningsdokumentet Strategi 
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för ett interkulturellt Botkyrka. Strategin är tänkt att underlätta och guida i kommunalt arbete 

med heterogena befolkningar och ersätter det tidigare förhållningssättet om “mångkultur” som 

pendlat mellan ris och ros i en europeisk kontext (Joppke, 2016). Den interkulturella 

forskningens relativt låga utbredning gör strategin extra intressant och relevant att studera, 

särskilt i relation till att begreppet är nytt och avses spridas. Att undersöka policydokument i 

sig ses enligt denna studie av vikt då uppsatsen ansats är att diskursiva skillnader mellan 

människor också kan naturalisera ojämlika maktstrukturer, legitimera säråtgärder 

(Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 2005) och kanske stoppa 

upplevt flerdimensionella identiteter från att delta i den svenska gemenskapen?   

1.2 Disposition 

Denna studie är disponerad utifrån 7 huvudrubriker. Uppsatsen fortskrider genom att ge 

läsaren bakgrundsinformation och förförståelse för begreppet interkultur samt Botkyrkas 

interkulturella strategi. Därefter presenteras uppsatsen syfte och frågeställningar för att vidare 

presentera tidigare forskning på ämnet för att senare kunna använda den som ett 

jämförelseobjekt till strategin. Därpå ges en kortare redogörelse för uppsatsens teoretiska och 

metodologiska ramverk, vilket följs upp av ett avsnitt som analyserar uppsatsens empiri. 

Uppsatsen avslutas därefter med ett förtydligande av uppsatsen slutsatser och en vidare 

diskussions kring ämnet och framtida forskning.  

 

2.0 Bakgrund 

Detta avsnitt är disponerat i två delar där det första avser att ge en kortare förståelse av 

begreppet interkultur, dess historia och användning. Det andra avsnittet är en kortare resumé 

av Botkyrka kommuns interkulturella strategi, något som utvecklas med en presentation av en 

tidigare utförd utvärdering av den interkulturella strategin. 

2.1 Interkultur 

Enligt Nationalencyklopedin avser interkultur “processer där människor med olika språk och 

kulturer kommunicerar och interagerar med varandra” (Nationalencyklopedin, 2016). 

Begreppet har en över hundraårig historia och har använts inom en rad olika ämnen bland 

annat biologi, pedagogik och antropologi. Det var först 1974, som begreppet började 

utvecklas och användas av organisationer som Europarådet, Unesco och FN, vilka använde 

begreppet inom offentlig styrning och stadsplanering. Denna aktualisering inom offentlig 
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styrning har skett som en del i att motverka de sociala fenomen som gav upphov till 

Förintelsen (Mångkulturellt centrum, 2016).  

     Sedan dess har användningen och förståelsen av begreppet utvecklats och använts allt mer. 

Exempelvis har den internationella organisationen ICC (Intercultural Cities Network) 

utvecklas som en del av Europarådet. ICC består av ett nätverk av städer som alla utgår från 

ett interkulturellt förhållningssätt med syfte att sprida och dela kunskap, verktyg och 

inspiration för att kunna utveckla policydokument samt sköta praktiska strategier utifrån en 

heterogen befolkning (Europarådet, 2016). Det finns även andra organisationer som tar upp en 

interkulturell aspekt bland annat tidigare nämnda ECCAR samt UNESCO lucs. Botkyrka 

kommun är i nuläget medlem i alla de tre organisationerna.  

     För en djupare förklaring av interkultur har jag bland annat använt mig av Europarådets 

Vitbok om interkulturell dialog (Europarådet, 2008). De beskriver hur interkulturalitet lägger 

fokus på att mänskliga rättigheter, demokrati och lagen ska vara lika för alla. De tar också 

begreppet till en mer visionär skala om ett öppet samhälle baserat på samarbete och där 

kulturell olikhet ska erkännas karaktärisera Europas bakgrund. Interkultur liknas med en slags 

moralkompass där ord som medvetenhet, förståelse, försoning och tolerans bör ses som ledord 

för framtiden. Det interkulturella förhållningssättet ska inberäkna alla sfärer och aktörer, allt 

från grannskap till arbetsplatser, statliga institutioner, ungdomssektorn, religiösa föreningar 

och civila individer, lokalt som internationellt.  

     Vitboken togs fram därför att de ansåg att de tidigare formerna och förståelsen kring att 

sköta frågor om kulturell olikhet exempelvis multikultur och assimilation, inte längre var 

anpassade efter den sociala verkligheten. Tolerans för kultur ska vara grunden men med den 

förbehållningen att varken “”majority” or “minority” traditions” (Europarådet, 2008:10) ska 

tillåtas stå över principerna om mänskliga rättigheter eller andra av Europarådets dokument 

rörande jämlikhet, civila, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. De 

motsätter sig inte begreppet integration, men förstår det som en tvåsidig process där 

människor lever och möter andra med respekt och värdigheter. Immigranter ska kunna leva 

och delta till fullo i det nya värdlandet, men också följa lagen och respektera de 

grundläggande europeiska värderingarna och dess kulturella arv. Interkulturell dialog är i 

detta en återkommande fras som betonar öppenhet och respekt för skilda åsikter, mellan 

exempelvis individer, men också etniska, kulturella eller religiösa grupper. 

     Angående identitetsbyggande menar de att identiteten är komplex och kontextuell och är 

inte det som gör oss lika utan snarare unika. Ingen ska tvingas in i en kategoriell grupp, 

tankesystem eller världsåskådning och alla ska även kunna se förbi tidigare val och göra nya, 
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så länge de följer universella principer om de mänskliga rättigheterna. Kulturella praktiker 

kan därför praktiseras så länge de görs med respekt för andra. Kulturell mångfald tas även upp 

i boken The intercultural city (Wood & Landry, 2008) som en resurs där kulturer förändras i 

mötet av varandra i det offentliga rummet och menar således att interkulturalitet motsätter sig 

en syn på kultur och identitet som homogen och statisk. 

     Denna tabell från Wood & Landry (2008) som också visas i Ett interkulturell Botkyrka 

(León, 2015) betonar skillnader mellan olika förhållningssätt till etnisk mångfald:  

 

(Bildkälla: León, 2015)  

     Interkulturalitet ska därför inte bara ses ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter utan också betona dialog där alla individer ska ses som aktiva medskapare. 

Förhållningssättet gör ett försök att inkludera alla - näringslivet, det civila samhället och det 

offentliga - som medskapare men understryker ändå det offentligas roll där fördomar och 

diskriminering aktivt ska bekämpas av styrningssystem och institutioner. Även René León 

Rosales (2015) understryker att det i ett kommunalt perspektiv krävs reflektion kring 

stereotypa bilder av “de andra” och hur dessa producerar och reproducerar makthierarkier.  

2.2 Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 

Den 17 juni 2010 antog Botkyrka kommun Strategi för ett interkulturellt Botkyrka. Strategin 

är en av fem vägledande dokument där de andra fyra tar upp jämställdhet, hedersrelaterat våld 

och förtryck, funktionsvariation och folkhälsa. Den interkulturella strategin antogs med 

bakgrund i lokala utvecklingsarbeten och medlemskapet i ECCAR (Den europeiska 

koalitionen av städer mot rasism och diskriminering).  

     Strategin beskrivs som en utveckling av ett redan pågående arbete inom kommunen där ett 

förhållningssätt inspirerat av ‘mångkultur’ skulle ersättas med ‘interkultur’. Att gå ”från 
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mångkultur till interkultur” (Botkyrka, 2010:4), kan således beskrivas som det primära med 

strategin; Att skapa interaktion och utbyte mellan människor med olika referensramar. 

Strategin ska vara den utgångspunkt, som på ett långsiktigt och systematiskt vis skapar möten 

och rörelse mellan socioekonomiska och etniska grupper som enligt Botkyrka nu lever 

okunniga om varandra, och där ‘de andra’ ses som främmande. 

     De senaste 40 åren beskrivs ha medfört samhällsförändringar som inte Botkyrka lyckats 

matcha med passande strukturer och verksamheter. Strategin ses därför ha en mångfacetterad 

användning inom Botkyrka kommun där strategin ska implementeras och användas som 

grund inom alla ordinarie styrsystem inom både kommunal-, förvaltnings- och 

verksamhetsnivå. Målsättningen var även att engagera privat- och frivilligsektorn för att 

tillsammans med dem skapa strukturer och verksamheter, för att individer och grupper skulle 

verka för att nå gemensamma mål och inte bara samexistera sida vid sida.  

      Till 2025 - som utses som det år då målen för strategin ska vara uppfyllda - önskar de att 

det interkulturella förhållningssättet ska karaktärisera hela Sveriges samhälls- och arbetskultur 

så att allas erfarenheter och kompetenser tas till vara samt att social och etnisk bakgrund 

“eller trosuppfattning inte är ett hinder för att få tillgång till makt och resurser på lika 

villkor” (Botkyrka, 2010:5). Andra explicit uttrycka mål är att tillståndet för kommunens 

invånare ska vara förändrat till det bättre. Invånarna ska förutom att ha lika arbets-, bostads- 

och utbildningsmöjligheter som i övriga länet, även ha ett försprång på en globaliserad 

arbetsmarknad och i samhället i stort. De önskar även att Botkyrka ska vara en plats där alla 

oavsett ålder och kön kan vidga sina sociala nätverk och möjligheter samt att kommunens 

verksamheter samt bemötande från chefer och medarbetare ska kännetecknas av ett icke-

diskriminerande och interkulturellt förhållningssätt. Genomgående i strategin ryms även ett 

flertal “delmål”, exempelvis att skapa tillväxt, ett hållbart samhälle, ökad framtidstro för 

kommunens invånare, fler arbetstillfällen, förebygga konflikter samt motverka social 

splittring och utslagning. Strategin betonar både den sociala och ekonomiska ekonomin som 

vinnare i strategin.  

     För att nå målbilden är handlingsarbetet uppdelat i tre huvudområden: antidiskriminering, 

kommunen som plats och kommunen som organisation. Strategin presenterar förutom korta 

introduktioner till varje ämne även 40 punkter på handlingsvägar som kommunen ska följa. I 

detta arbete är dialog ständigt betonat men de talar också om vikten av representativitet hos 

dem som tolkar och beslutar inom offentligheten samt lokal kunskap och erfarenhet om 

platsen och människorna som är inblandade.  
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    Strategi för ett interkulturellt Botkyrka ska till sist ersätta de tidigare riktlinjerna för etnisk 

mångfald mot etnisk diskriminering och andra lokalt framtagna dokument i arbetet för 

mångfald och mot diskriminering. Vid skrivandet av denna uppsats framgick även att det 

tagits fram ett nytt förslag som vid denna tidpunkt ligger på remiss hos kommunen. Det nya 

förslaget med namn Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka (Botkyrka, 2016) för samman de fem 

tidigare strategierna till ett dokument. 

2.2.1 Provisoriska utopier, Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 

I slutet av november 2016, släppte Mångkulturellt centrum utvärdering Provisoriska utopier 

(2016) där de med ledning av Edda Manga utvärderat Botkyrkas interkulturella strategi 

genom att undersöka hur kommunala medarbetare och chefer förstått och implementerat 

begreppet interkultur i sitt arbete. Utvärderingen var ett extern arbete men på uppdrag av 

kommunledningsförvaltningen i Botkyrka.  

     I utvärderingen kommer de fram till att en grundläggande förståelse av interkultur fanns 

hos alla intervjupersoner, men att förståelsen av både begreppet och strategin var varierande 

där ett par inte förstod begreppet alls. I allmänhet ansåg respondenterna att begreppet var för 

svårt och abstrakt för att vara användbart i verksamheterna, men det öppna motståndet mot 

den interkulturella strategins verklighetsbeskrivning och måluppfyllelse var väldigt lågt.  

     Trots en varierande bild som försvårar en kollektiv implementering visar utvärderingen att 

strategin uppenbart är en gemensam referenspunkt som påverkar informanterna på ett direkt 

eller indirekt sätt. Den har skapat en viss diskursiv förändring men också påverkat praktiska 

händelser och beslut, så som att frågan om tillstånd för böneutrop hanterats som en vanlig 

ordningsfråga. Att medborgardialoger har använts oftare som en resurs för samhällsplanering 

eller exempelvis att kommunen har gått från att försöka attrahera personer med svensk 

bakgrund att flytta till Botkyrka till att istället blanda former av bebyggelser och 

upplåtelseformer för att möjliggöra för dem som redan bor i Botkyrka att göra bostadskarriär 

inom kommunen. Förutom detta exemplifierade respondenterna 27 implementeringsåtgärder 

som innehöll både kommunala webbutbildningar, uppföljningsåtgärder, olika samarbeten med 

organisationer och företag men också sådant som olika typer av mat inom vården eller val av 

språk inom hemtjänsten. 

     Utvärderingens allmänna kritik av arbetet med strategin och dess genomförande går att 

sammanfatta med de rubricerande begreppen “Obegripligt”, “Toppstyrning”, “Frivillighet 

och bristande uppföljning”, “Felinriktad”, “Oprioriterad och underfinansierad”, “Kortsiktig 

och projektifierad”, “personbundenhet”, ”kompetensförlust” och ”konflikter” 
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(Mångkulturellt centrum, 2016:29-31). Utvärderarna poängterar att strategin skulle behövt ett 

mer entydligt direktiv som på grund av dess toppstyrning behöver åtföljas av resurser och ett 

visst belönings- eller påföljdssystem istället för att vara ett moraliskt uppmanande dokument 

som appellerar till medarbetarnas välvilja. 

       I utvärderingen beskriver de trots allt hur Botkyrkas interkulturella strategi är “värdefull 

som motkraft mot rasism och extremnationalism” (Mångkulturellt centrum, 2016:34) baserat 

på tre viktiga utgångspunkter. Den första berör ett synsätt på kulturell mångfald som tillgång 

istället för problem, den andra är utvecklandet av interkulturell kompetens, aktivt arbetande 

mot kommunala diskriminerande strukturer och att medborgerliga rättigheter och kommunala 

tjänster ska vara jämlikt säkrade för alla invånare. Den tredje rör en samhällsvision som 

motsätter sig synen på nationen som kulturellt homogen genom ett inkluderande synsätt på 

svenskhet där den politiska gemenskapen knyts till en platsidentitet snarare än blodsband. 

Trots ett flertal förbättringsåtgärder inom implementeringen menar utvärderingen att dessa 

punkter som grund legitimerar att arbetet med den interkulturella strategin och dess mål bör 

fortsätta användas och utvecklas.  

     Till sist gör de även en jämförelse med det nya remissförslaget Riktlinjer för ett jämlikt 

Botkyrka (2016), denna tidigare nämnda strategi som baseras på de fem styrdokumenten 

Botkyrka har, däribland Strategi för ett interkulturellt Botkyrka. I detta nya remissförslag är 

invånarnas ogynnsamma villkor i mindre grad sammankopplat med rasism och 

diskriminering, där exempelvis ordet rasism inte förekommer alls. Diskriminering tas endast 

upp en handfull gånger och av dem refererar de två av gångerna till något som sker mellan 

medborgare och inom familjen. Andra exempel är att frågan om valdeltagande, inkludering, 

platsidentitet och marknadsföring har försvunnit. Interkulturalitet som en kraft för att skapa 

tillväxt och konkurrenskraft i en ny globaliserad värld har undanskymts, till förmån för den 

interkulturella strategins rättighetsaspekt där alla medborgare ska få samma tillgång till 

rättigheter och tjänster. 

     Utvärderarna pekar också på ett flertal begreppsskillnader mellan dokumenten där 

exempelvis den nya strategin genomgående använder sig av ord som “grupptillhörighet” och 

“olika grupper” för att peka ut sociala problem. De anser att den nya strategin några gånger 

generaliserar kulturell skillnad till en underförstådd homogen svenskhet samt att “Något 

tillspetsat skulle man kunna säga att diskursen om hedersrelaterat 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 kulturalistisk 
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förklaringsmodell med fokus på individuell frigörelse och mångfald som problem.” 

(Mångkulturellt centrum, 2016:39). Utvärderingen anser att den nya förslaget inte är ett steg 

framåt i den interkulturella strategins förverkligande då den fortfarande är vagt formulerad 

med ökade inre motsägelser istället för färre.  

 

3.0 Syfte, problemställning och avgränsning 

Detta avsnitt har för avsikt att ge en förståelse för studiens problemställning, syfte och dess 

avgränsningar.  

3.1 Syfte och problemställning 

Som redan påpekat finns det en växande känsla att av andra inte anses vara tillräckligt 

“svensk”. Att yttre attribut och bakgrund påverkar individers möjlighet att få delta i en 

nationell gemenskap. I den tidigare formuleringen kring ”icke-svenskhet” anses 

problematiken ligga i en förståelse om svenskhet som något endimensionellt. Denna förståelse 

styrks av tidigare forskning som visar en tydlig diskurs där olika offentliga dokument 

konstruerar och reproducerar bärande begrepp kring svenskhet och särskilda uppdelningar av 

svenska medborgare som också riskerar att legitimera säråtgärder och ojämlika 

livsförhållanden (Se: Brune, 2004; Dahlstedt, 2003; Grip, 2010).  

      Denna studie avser att ta ner denna problematik till det kommunala policydokumentet 

Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (2010), för att undersöka om denna diskurs lever kvar 

eller om den interkulturella strategin lyckas lyfta ett annat förhållningssätt. Policydokument 

berättar enligt studiens ansats inte bara vad en kommun avser att göra utan redogör även för 

deras verklighetsuppfattning. Uppsatsen utgår från att svenskhet fortfarande uppfattas ha en 

stark koppling till etnicitet och det i sin tur kultur. Begreppens gemensamma nämnare är 

därmed etnicitet, vilket leder till att uppsatsen har ett större fokus på det begreppet.        

     Uppsatsen huvudsyfte är med utgångspunkt i studiens problemställning att undersöka om 

Botkyrkas interkulturella strategi reproducerar en särskiljning av svenska medborgare och 

en syn på etnicitet som homogent och endimensionellt. Jag ämnar använda mig av en 

socialkonstruktivistisk och begreppsanalytisk ansats för att se på ordens betydelse och 

användning för att därigenom försöka förstå vilka verklighetsuppfattningar av svenskhet, 

etnicitet och kultur som konstrueras i strategin. Studien avser även att försöka förstå den 

interkulturella strategin och dess begreppsanvändning med hjälp av diskursanalysens och 

governmentalitetens ramverk. 
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    Min intention med detta är att kunna bidra med kunskap om kommunal artikulering i 

policy- och styrnings-dokument centrerat på kommunens syn på sina invånare. Som en 

sidostående beståndsdel har jag för avsikt att kunna skapa en större förståelse för en 

interkulturell styrning och användning samt förhoppningsvis bidra till att finna en väg mellan 

att kulturellt essensialisera och homogenisera i talet om människor.  

 

De frågeställningar jag tagit fram utifrån uppsatsen syfte är: 

 

 Vilka verklighetsbeskrivningar av begrepp som etnicitet, kultur och svenskhet 

konstrueras och institutionaliseras i Botkyrka kommuns styrningsdokument Strategi 

för ett interkulturellt Botkyrka? 

 Särskiljer sig den ovanstående användningen ifrån den normaliserande diskursen, som 

tidigare forskare funnit, och isåfall på vilket sätt? 

 På vilket sätt hanteras - enligt den interkulturella strategin - frågan om “icke-

svenskhet” och dess förbättring? 

3.2 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att endast undersöka Botkyrkas interkulturella strategi antagen 

2010. Detta görs enligt praktiska och tidsmässiga ramar men också för att den är intressant 

som den första svenska interkulturella strategin. Studien är också avgränsad till att endast 

undersöka den diskursiva verkligheten som konstrueras genom artikulering och kommer inte 

att undersöka strategins eller artikuleringens reella effekter. Även denna avgränsning är 

grundad i praktiska och tidsmässiga ramar men sker också utifrån teoretiska ramar där studier 

av ord har relevans även utan en praktisk synvinkel. 

      Trots att denna studie främst fokuserar på begreppen etnicitet och kultur menar jag inte att 

motsätta mig idén om att individers förutsättningar och pålagda identitet samverkar med andra 

sociala kategorier såsom kön eller klass. Det intersektionella perspektiv som understryker 

detta och som för många anses nödvändigt för att förstå social ojämlikhet är intressant men 

rymmer inte inom denna studie, istället överlåter jag det perspektivet till en annan intressent 

inom området. 

     Till sist vill jag betona att på grund av att studien inte jämför olika interkulturella strategier 

med varandra samt att strategin är en tillämpning av ett interkulturellt förhållningssätt, har 

studien svårigheter att säkerställa om studiens resultat kan representera ett interkulturellt 

förhållningssätt eller snarare är ett utfall av “personliga” kommunala influenser. Med tanke på 
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den interkulturella redogörelsen i tidigare avsnitt kan studien dock ge en viss kommentar 

kring ämnet. 

 

4.0 Tidigare forskning 

Detta avsnitt framför en sammanfattning av den tidigare framforskade diskursen kring 

begreppen etnicitet, kultur och svenskhet. Den diskurs som synliggörs nedan kommer senare 

vara ett viktigt redskap för att kunna studera om Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 

(2010) öppnar upp för en ny diskurs eller om strategin trots nya åtgärder och visioner 

fortsätter att reproducera desamma verklighetsbilder som forskare funnit i tidigare 

sammanhang. 

     Den forskning studien redovisar nedan är riktad mot forskning, politiska dokument, 

myndighetsrepresentanter samt olika media såsom tidningar och film. De undersökta ämnena 

varierar och innehåller bland annat etnisk konstruktion, konstruktionen av svenskhet, 

framställningen av integration och multikultur. Trots att utgångspunkterna, de exakta ämnena 

och de metodologiska valen är olika menar jag att det finns ett återkommande mönster. Detta 

redovisar jag nedan som tre teman: ‘Endimensionella och naturliga kategorier’, ‘De goda och 

de onda’ samt ‘Ansvar och åtgärder’. 

4.1 Endimensionella och naturliga kategorier 

Trots att förståelsen av “vi:et” har tusentals år på nacken har det aktualiserats i och med 

nationalstatens uppkomst. “Vi:et” har visserligen expanderats till att innehålla en större 

heterogenitet, men enligt Magnus Dahlstedt (2002) som studerat demokrati och IMER-

forskning, lever vi i ett både nationalstatligt och etnocentriskt paradigm med politiska koncept 

som inte bara förutsätter och förgivettar homogena, nationella gemenskaper med en nationell 

gräns för var denna börjar och slutar, utan också legitimeras som ett naturligt och 

grundläggande politiskt element. Dahlstedt visar vidare hur etnisk och kulturell 

gränsöverskridning eller “kulturblandningar” ses som främmande element inom det politiska 

livet. Detta är något som Paulina de los Reyes (2000) också betonar existera inom 

arbetsmarknadspolitiska dokument och forskning. Att det existerar en normativ föreställning 

av endimensionella kategorier som tenderar att utesluta sociala identiteters föränderlighet och 

komplexitet. Istället för att framhäva individers sociala villkor, används kulturella 

kategoriseringar med olikheter som utgångspunkt som inte heller anses nödvändiga att 
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bepröva. Även kategoriseringar såsom ”‘invandrare’, ‘etnisk grupp’,” ‘etnisk minoritet’” 

(Dahlsted, 2002:14) ses ofta som naturgivna.  

     De los Reyes(2000) uppmärksammar också hur etnisk olikhet, även när det ses som en 

fördel och styrka, baseras i essentialiserande olikhet som varken anses behöva ifrågasättas 

eller verifieras. Integrationsbegreppet på kommunal nivå, bygger också på samma naturliga 

olikhet vilket Lena Grip uppmärksammar i sin doktorsavhandling från 2010. Avhandlingen 

visar på en kommunal användning av schabloner av den grupp som ska integreras där det 

bland annat existerar en föreställning kring vad en person är kapabel till att göra eller inte. 

Detta leder ofta till en självuppfyllande profetia. Dessa föreställningar skapar inte bara 

praktiska skillnader utan förstärker också en uppdelning mellan ett “vi” och ett “dom” (Grip, 

2010). Detta mönster sammanfaller med diskursen om mångfald som grundas i ett 

olikhetsparadigm där olikheter mellan människor är utgångspunkten för strategiformulering 

utan att ifrågasättas eller prövas (Åhlund & Alinia, 2011). Att dela in människor utifrån ras-

konstruktioner har dock förändrats, där kultur – som ofta sammanförs med etnicitet - visar sig 

vara den nya indelningsprincipen av människor. Här används oftast stereotypa föreställning 

som utgångspunkt, vilket jag kommer redogöra mer för nedan (Utredningen om strukturell 

diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, 2005).  

4.2 De goda och de onda 

Förutom att deskriptivt och självklart särskilja på människor visar detta andra tema på att de 

givna sociala grupptillhörigheter associeras med föreställda egenskaper där grupperna 

konstrueras som två motpoler. (Utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering, 2005). Sverige och svenskhet dyker ständigt upp som idealet, något 

immigranter anses avvika ifrån. Stereotypa schablonbilder får här en funktion för gränsen och 

skillnaden. Tydligt blir också att den tidigare nämnda homogenisering blir nödvändig för 

polariseringens överlevnad (Grip, 2010). Andra egenskaper, tillhörigheter och preferenser blir 

oftast ignorerade eller ses som undantag.  

     Denna övertro på Sverige och “svenska värderingar” som anses annorlunda än andra 

länders följer en förnekelse av det som är negativt inom den egna gruppen. Inom det politiska 

livet finns också en generell bild av immigranter som hot mot den “svenska kulturen” och 

välfärden (Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös 

tillhörighet 2005). de los Reyes (2000) visar också hur påstådda kulturella olikheter grundar 

sig på ett antagande om homogenisering. En övertro kring en svensk jämställdhet ställs 

exempelvis emot det som anses som immigranters kvinnoförtryckande kultur. Något också 
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Aleksandra Ålund och Minoo Alinia (2011) styrker i deras studie. ”De andra” blir de 

svenskens antites som bevisar och förverkligar svenskhetens överlägsenhet (Utredningen om 

makt, integration och strukturell diskriminering, 2005).  

4.3 Ansvar och åtgärder 

Det tredje temat jag funnit handlar om vem som anses vara ansvarig eller vad som får skulden 

för en viss situation och vart åtgärderna riktas. Genomgående i studierna och rapporterna 

visas hur immigranter ofta får skulden för strukturella samhällsproblem och där det 

råder  ”tystnad kring de hinder som etablerade institutioner […] skapar för dem som 

definieras som invandrare” (Brune, 2004. S.361). Denna förklaringsgrund finns att läsa inom 

tidningar (Brune, 2004), hos olika samhällsorganisationer såsom polis, skola, socialtjänst och 

frivilligorganisationer där de konkreta lösningar främst var individ och familjecentrerade 

(Lozic, 2016). Denna syn visar sig också i allt från undervisningsmaterial till politisk retorik 

där det inom den politiska kontexten uppvisas en bekväm vana att förflytta fokus från att 

motverka diskriminering och uppmuntra individens tro på sig själv (Utredningen om 

strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet 2005).  

     Dahlstedt (2002) bekräftar att individens “kulturella bakgrund” ges som oifrågasatta 

förklaringar till olika “politiska företeelser”. “Kulturkrockar” är vanligt förekommande 

förklaringsgrunder (Brune 2004:350) och de los Reyes (2000) visar också hur kulturbegreppet 

på väldigt lösa eller inga grunder används som en slags “restpost” som tillåts förklara det som 

anses vara oförklarligt. Även Ålund och Alinia (2011) tar upp i sin artikel att kultur- och 

identitetsformatering i samband med migration allt för ofta förenklats till problem angående 

kulturell anpassning och kulturkrockar. Allmänt inom forskning och rapporter finns också ett 

större fokus på sådant som särskiljer de svenska medborgarna än de mekanismer och 

föreställningar som faktiskt producerar och reproducerar avvikelse och särskiljning (de los 

Reyes, 2000) . 

 

5.0 Metodval och teoretiskt ramverk 

Liksom Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) som menar att det är svårt att 

göra en utpräglad distinktion mellan teori och metod vid användandet av ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt har jag valt att lägga de oftast separerade avsnitten om metod och teori under 

samma. Där de andra ramverken för studien har en mer metodologisk eller teoretisk 

användning redovisar jag det löpande. Detta avsnitt är därför disponerat på så sätt att jag först 
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gör en kort sammanfattning av undersökningen och dess kvalitativa ingångspunkt. Därefter 

redogör jag för de olika metodologiska och teoretiska ramverken var för sig för att till sist 

beskriva det material och den material-inhämtning som utförts där även etiska reflektioner 

återfinns. Jag kommer genomgående att införliva i texten de avgränsningar och kritiska 

resonemang kring de val jag gjort samt de jag blivit ställd inför samt redogöra för 

användningen av ramverken och dess relevans för studiens ämne. 

5.1 En kvalitativ undersökning 

Liksom Per Dannefjord (2005) ser jag på min studie som en pågående diskussion där jag inte 

avser ge ett svar som aldrig behöver utvecklas eller ifrågasättas. Med tanke på studiens syfte, 

har en kvalitativ ansats antagits för uppsatsens genomförande där forskningsansatsen varit 

både deduktiv och induktiv. Denna pendlande ansats har skett både på grund av att studien 

tagits fram genom ett ständigt reviderande, ifrågasättande och inte minst ständigt nya insikter, 

teoretiska perspektiv och material-upptäckter där även min problemformulering och 

frågeställningar har förändrats under studiens gång. Men också för att möjliga hypoteser och 

teoretiska ramverk har legat som bakgrund för en väldigt upptäckande logik i undersökningen 

av materialet. Den kvalitativa metoden motiverar jag med att kvantifiering varken är 

nödvändig eller användbar i studiens syfte, eftersom att empirin är liten samt att jag avser att 

försöka granska materialets mening och inte förstå frekvenser eller sannolikhet. Vid ett par 

tillfällen har jag använt mig av kvantifierbara mätningar i ordanvändning, men detta har 

endast skett för att motivera de kvalitativa upptäckterna. På grund av den kvalitativa ansatsen 

avser jag med studien inte kunna skapa en statistisk generaliserbarhet men däremot en 

teoribaserad generaliserbarhet.  

    För att kunna förstå materialets mening har jag använt mig av diskursanalytiska verktyg 

inspirerade av den socialkonstruktivistiska ansatsen där analys av begrepp och dess 

användning är central. Detta går väl ihop med den kvalitativa metoden som ofta utgår ifrån 

det skrivna eller talade ordet för att ta fram det enligt sammanhanget betydelsefulla innehållet. 

5.2 En socialkonstruktionistisk ansats 

Denna studie följer en socialkonstruktionistisk ansats som inte uppfattar begrepp och 

definitioner som neutrala ord utan värde eller innehåll. Istället ses dem som konstruktioner 

som i sin kontext och genom associationer tillhandahåller och reproducerar en 

verklighetsuppfattning. Enligt Vivian Burr (2015) är socialkonstruktionismen ett 

samlingsnamn eller en gemensam nämnare för ett antal liknande analytiska förhållningssätt i 
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samhällsvetenskapliga studier. Det finns därför ingen exakt och allmängiltig definition. 

Socialkonstruktionismen är dock ett teoretiskt ramverk som utgår från ett kritiskt perspektiv 

till den vardagliga förståelsen av verkligheten. Genom att utmana den objektiva kunskapen 

om att forskningen tar oss närmare det mest “sanna” eller det mest “rätta” sättet att förstå den 

sociala verkligheten låter den oss också vara misstänksamma mot de allmänna föreställningar 

som berättar hur världen är. Istället bör verkligheten förstås som både beroende och som en 

produkt av den historiska och kulturella kontexten, där förståelsen av omvärlden konstrueras 

genom interaktion mellan människor där en del mönster av sociala handlingar exkluderas och 

andra tas tillvara och uppmärksammas. Detta synsätt betonar att kunskap och förståelse av 

omvärlden inte behöver ha ett “rätt”. Att verkligheter konstrueras mellan människor 

artikulerar också att förståelsen egentligen inte kommer från verkligheten utan från andra 

människor. Synsättet motsätter sig inte existensen av en objektiv verklighet utanför 

människan men den anses inte vara det intressanta i frågan. 

     Grunden till olika förståelser är enligt Burr (2015) språket. Språket ses möjliggöra både 

tänkande och kommunikation. Detta möjliggör i sin del kategorisering och ett ramverk för den 

omgivande verkligheten. Det socialkonstruktionistiska ramverket tas oss därför fram till 

frågan om vad som är verkligt. Thomas Luckmann och Peter L. Berger (2011) poängterar 

dock likt Burr att den sociologiska forskaren inte kan ta den vardagliga kunskapen för given, 

men har heller inte till uppgift att avgöra vad som är verkligt eller inte, istället bör forskarens 

uppgift vara att försöka förstå hur en verklighet produceras och reproduceras, och som i mitt 

fall försöka förstå vilken verklighetsuppfattning som framhävs. Detta synsätt ger därför 

studien både en teoretisk förståelse av hur man bör förstå verkligheten men vägleder även 

studiens metodologiska val.  

      Trots att jag främst talat om det skrivna ordet ger socialkonstruktionismen ett ramverk 

även för att förstå handlingar och annan interaktion. Luckmann och Berger (2011) framhäver 

att sociala strukturer är summan av de diskursiva klassificeringar som görs vilket understryker 

en förståelse av hur orden blir verklighet. Människors identitet är därför en social produkt 

formad i dialektiken mellan individen och samhället och ständigt reproducerande, 

skulpterande och omförvandlande av de omgivande sociala relationerna. Även Burr (2015) 

påtalar hur det socialkonstruktionistiska förhållningssättet argumenterar för att det inte 

existerar essenser i människor som skulle göra dem till vad de “är”, utan att varje människa är 

deltagare i en social process utan slut och som ständigt påverkar människor till vad de “är”. 

De förnekar inte en biologisk påverkan men framhäver att individer aldrig är 

“färdigutvecklade” utan påverkan är ständig (Burr, 2015). “Essenslösheten” är enligt ett 
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socialkonstruktionistiskt synsätt inte bara något som hör till människan utan även den sociala 

världen bör ses vara i ständig förändring. Språket möjliggör kategorisering och särskiljning. 

Det ger kunskap och det är när det delas som språket kan generera reell påverkan på den 

sociala verkligheten (Berger & Luckmann). Språket ger därför inte bara ett psykologiskt 

ramverk utan producerar även reella konsekvenser (Burr, 2015). 

     Denna problematisering av en sanning är något jag har tagit med mig i denna studie, där 

jag inte avser att komma med den enda eller “rätta” förståelsen av detta, utan jag har som 

avsikt att ge ett perspektiv på det hela. De begrepp jag kommer att studera avser jag heller inte 

bara se som just deskriptiva ord eller som ett analytiskt redskap utan framförallt som ett sätt 

att tolka, förstå och förhålla sig till den omgivande verkligheten. Min avsikt är därmed att med 

hjälp av denna teoretiska ram undersöka vilka utsagor som konstrueras.  

5.2.1 Diskursanalys 

I grund och botten handlar även diskursanalys om språk och begreppsanvändning. Om hur 

språket skapar och används i formationer och således skapar diskurser. Diskurser kan ses 

enligt Winther Jørgensen och Phillips ständigt citerade definition som “ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) på” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:7). Det diskursanalytiska ramverket innefattar även det ett flertal inriktningar utifrån 

olika teoretiker. Ramverken används inom de flesta samhällsvetenskapliga ämnena och har en 

stark koppling till den socialkonstruktionistiska ansatsen där språket anses ha en relation till 

den sociala praktiken. Diskurser blir viktiga att förstå för att det inte bara är deskriptiva samtal 

utan också berättar en uppfattningen av verkligheten som både påverkar och påverkas av den.  

    Trots att den interkulturella strategin endast är ett dokument, är den skapad och påverkad av 

både nationella och internationella instanser och organisationer och kan därför ses 

representera en diskurs. De diskursanalytiska verktygen blir också viktiga på grund av den 

jämförelse av strategins artikulering som görs med tidigare framforskade diskursen. Det 

diskursanalytiska ramverket ger studien såväl metodologisk riktning och analytisk förståelse.  

     Michel Foucault är en av flera teoretiker som arbetat fram och aktualiserat olika 

diskursanalytiska förståelseramar. Foucault (1993) centraliserar hur kunskap inte är 

allmängiltigt utan hur den som har makt över språket och dess betydelse också har makt att 

påverka människors uppfattning om världen, människans konstruktion av sig själv men också 

skapa kunskap om andra. Viss kunskap legitimeras mot annan, och vissa aktörers kunskap och 

anspråk görs mer gällande än andras. Bland annat talar Foucault om politiska diskurs- och 
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regelsystem och hur dessa kan upprätthålla en social ordning som skapar normativa 

föreställningar.  

     Det diskursanalytiska ramverket tillsammans med socialkonstruktionismen ger mig en 

förståelse av diskurser som föränderliga, påverkade samt påverkande. Institutionaliserade 

tolkningar blir i detta sammanhang extra viktiga på grund av deras priviligierade möjlighet att 

producera och reproducera kunskap och diskussioner som sedan styr människors sätt att tänka 

och handla.  

5.2.2 Governmentalitet 

Governmentalitet är en utveckling av diskursanalysen där Foucault (bl.a. [1976] 2002, [1969] 

2002) centraliserar makt och staten. Som jag tidigare redovisat har makt och diskurser nära 

samband. Makt över vilka och vilkas definitioner som ska vara gällande före andras. 

Governmentalitets-begreppet ger en ledande väg i denna studie där metoder för styrning och 

ledning, enligt denna förståelse uppfattas som ett maktinstrument. Trots att Botkyrkas strategi 

varken innehåller en öppen piska eller morot är den ändå ett maktinstrument som styr 

kommunens arbete och säger något om hur de som arbetat med studien vill att diskursen om 

ämnet bör föras. (Det bör dock poängteras att enligt detta synsätt är även de som utfört studien 

i sin tur visst påverkade av samhälleliga diskurser.)  

     Det traditionella sättet att styra människor för social ordning som ofta har varit fysisk har 

enligt Foucault ([1976] 2002) förändrats till att främst vara psykisk. Makten är på ett vidare 

plan närvarande i vardagen som en rutin och norm baserad på kunskap, precis som den också 

föder och reproducerar kunskap. Den vetenskapliga kunskapen om människan produceras 

inom expertområden för att sedan internaliseras av samhällsmedborgare genom olika 

disciplinerande institutioner såsom skola, sjukhus eller familj. Makten är på så sätt inte bara 

en yttre piska utan tränger ner i vardagen och formar de normer, värdering och handlingar 

som människor gör och har i förhållande till sin omgivning. Istället för de ständiga förbuden, 

påvisar Foucault hur denna form istället är jakade och berättar vad människan bör göra. Vilket 

leder till att människan kan sägas styra sig själv. Makten är därför producerad, reproducerad 

och upprätthållen av normaliserande kunskap. Men normerna är också de relationella och bör 

ses som möjliga att förändra.  

     Foucault ([1969] 2002) tydliggör genom användningen av governmentalitetsbegreppet att 

det normala befästs genom att peka på det onormala vilket möjliggör etablerandet av 

kategorier och särskiljning. Detta i sin tur påverkar oss människor i hur vi handlar i, med och 

mot vår omgivning. Denna studie ser på diskursen kring etnicitet (samt kultur och svenskhet) 
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som en del av governmentalitet, där den bidrar till att styra människors syn på och särskiljning 

av människor för att bland annat kunna legitimera åtskillnad i levnadsvillkor, behandling eller 

andra politiska företeelser. Då reella olikheter på detta sätt kan förklaras med existensen av 

“olika människor”. Governmentalitetsbegreppet ger mig också förståelse om vikten av att 

studera institutionella dokument. Jag vill dock poängtera att jag inte tar ställning för om 

governmentalitet som styrning är positivt eller ej, utan det används i denna studie som ett 

analysverktyg för att se hur samhället och individer påverkar och påverkas. 

5.2.3 Etnicitet som en kategoriell social konstruktion  

Att begreppet etnicitet ges ett eget avsnitt i denna studie sker både för att förklara studiens 

förhållning till begreppet men också för att jag avser använda etnicitet som ett analytiskt 

begrepp som urskiljningsprincip. Etnicitet används som synonym för många ord. Sociologen 

Sinisa Malešević (2004) menar att den största användningen av ordet både kollektiviserar och 

är grundläggande felaktig. Kategoriseringen essentialiserar samt förminskar individers 

individualitet till en kollektiv massa med namnteckningar såsom “asiat” eller “irländsk” (egen 

översättning). Alla liknande namnteckningar för grupper är problematiska, då exempelvis 

“asiat” innefattar en otrolig mängd olika sub-grupper, religioner, nationaliteter, språk osv. 

     Genom att sätta en socialkonstruktionistisk förståelse på etnicitet som begrepp ansluter jag 

mig till forskare såsom Ålund och Alinia (2011) som menar att förståelsen av etnicitet, och 

därigenom kultur är ett föränderligt fenomen som konstant korsas med andra sociala 

kategorier och där identiteten bör ses som fragmenterad och bruten och ständigt 

konstruerande. Kulturella identiteter liksom kulturer som utvecklas i mångetniska 

sammanhang bör enligt författarna förstås som nya, där “Kulturella korsningar manifesterar 

nya identiteter, etniciteter och (politiska) solidariteter” (Åhlund & Alinia, 2011:59). Detta 

innebär att denna studie även förstår identiteter som heterogena, obeständiga och kontextuella. 

5.3 Tillvägagångssätt och etiska reflektioner 

Denna kvalitativa studie är baserad på huvudmaterialet Botkyrka kommuns styrdokument 

Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (2010). Att studera just denna strategi anser jag vara 

lukrativt ur flera aspekter; Förutom att det ger en förståelse av Botkyrka kommuns 

beslutsfattare i frågan, är dokumentet skapat för att vara normerande för hela Botkyrka 

kommuns medarbetare och chefer vilket i sin tur påverkar det faktiska arbetet på kommunen. 

Dokumentet kan också ses representera en nationell och internationell diskurs, och är förutom 

detta, dessutom ett dokument som går att hitta på Botkyrka kommuns hemsida och är på så 



22 
 

sätt ett ställningstagande gentemot medborgarna i frågan. Till sist är strategin utgångspunkt i 

ett kommunalt försök att sprida den interkulturella strategin nationellt vilket också 

understryker dokumentets relevans.  

     Den interkulturella strategin har för en generell förståelse lästs ett antal gånger. Därefter 

har jag delat upp och kodat strategin utifrån flera olika förhållningssätt. För det första är 

texten kodad utefter begreppen etnicitet, kultur och svenskhet. Begreppen har kvantifierats i 

antal men har främst kodats utifrån en begreppslig förståelse. Strategin har i sin helhet även 

kodats utifrån sådant som kan anses hjälpa i problematiken med ”icke-svenskhet”, vad som 

ska främjas och bekämpas samt ansvarsfördelning. De kodade styckena har jag därefter 

kritiskt analyserat utifrån de teoretiska ramverk som socialkonstruktionismen, diskursanalysen 

bidrar med. Även governmentalitet har använts i analysen, men där har texten i sin helhet 

varit i större fokus. I övrigt har jag analyserat strategin utifrån två delar där jag jämförde mål 

och visioner med de 40 uttryckta handlingsvägarna för att se om det fanns en särskiljning. 

Skillnaden var nästan obefintlig och i analysen har jag därför inte fortsatt med denna 

uppdelnning. De skillnader som var värda att poängtera har dock redogjorts för i analysen.  

     Till sist vill jag tillägga att utvärderingen av strategin (Mångkulturellt centrum, 2016) som 

problematiserar att både kännedom, tolkning och användningen av strategin var väldigt olika 

både mellan olika medarbetare samt mellan olika nämnder inom kommunen, kan ifrågasätta 

grunden av denna studie. Att jag ändå har fortsatt med den argumenterar jag vara rimligt på 

grund av praktiska aspekter men även för att utvärderingen visade att strategin använts och 

diskuterats många gånger och bland annat väglett politiska beslut. Den för den här studiens 

viktigaste motivering är att strategin är ett offentligt dokument som finns tillgängligt på 

kommunens hemsida vilket gör att den fortfarande berättar ett ställningstagande. Oavsett hur 

mycket användning och påverkan strategin har haft så berättar den ändå något om den 

politiska ledningens inställning och hur de vill att Botkyrkas medarbetare eller Botkyrka 

kommun generellt ska ha för inställning i ämnet. Strategin visar på en diskurs som i en 

omtumlande samtid är värd att veta mer om.  

     Eftersom att Botkyrka, är en kommun styrda av folkligt valda representanter och strategin 

är ett offentligt dokument är en anonymisering inte nödvändig. Att inte anonymisera är i detta 

fall också nödvändigt för att kunna visa på citat och referera till strategin och därmed utföra 

studien.  
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6.0 Resultat och Analys 

På grund av materialets omfång och för att undvika för mycket upprepning har jag valt att 

skriva ihop resultat och analys i ett avsnitt. Den kommande texten är uppdelad i fyra 

underrubriker. Det första redogör för och analyserar den begreppsanvändning av ”etnicitet”, 

”kultur” och ”svenskhet” som görs. Det andra avsnittet redovisar en kortare redogörelse för 

hur strategin avser hantera frågan om ”icke-svenskhet” bland annat angående ansvarsfrågan. 

Det tredje avsnittet för en diskussion kring hur strategins diskurs går att jämföra med den 

tidigare forskningen, varpå det sista avsnittet analyserar materialet utifrån ett än mer 

koncentrerat diskursanalytiskt och governmentalitets perspektiv. 

6.1 Konstruktionen av människan  

I följande del redovisas de artikuleringar som sker i strategin kring de undersökta begreppen 

etnicitet, kultur och svenskhet. Den redovisade empirin analyseras med en 

socialkonstruktionistisk ansats för att se vilka verklighetsbeskrivningar som görs. Avsnittet 

har tre underrubriker, uppdelat utifrån de tre analyserade begreppen. 

     I allmänhet går det att konstatera att de undersökta begreppen används på ett enkelt och 

vad som kan sägas självklart sätt. Förståelsen av begreppen anses självklar då ingen 

definiering eller tydliggörande av dem görs. Om det är ett medvetet val för att kunna lägga in 

egna uppfattningar i begreppen eller om de anser att det finns en tydlig allmängiltig 

definiering kan jag inte avgöra utifrån detta material.  

6.1.1 Etnicitet 

Begreppet etnicitet är ett väl använt begrepp i strategin (Botkyrka, 2010) och används på olika 

sätt 31 gånger. De sätt som begreppet används är: “etnisk bakgrund”, “den egna[...]etniska 

gruppen”, “etniska grupper”, “etnisk[...]identitet”, “etniska[...]gränser”, “Sveriges mest 

etniskt blandade kommun”, “bostadsområden som är [...]etniskt blandade”, “etnisk[...] 

sammansättning” “etnisk mångfald” samt “etnisk tillhörighet” (Botkyrka, 2010:2-5, 7-13).  

     Frasen “etnisk bakgrund” är den främst använda frasen. Användandet av denna fras 

uppmärksammar läsaren om att etnicitet inte nödvändigtvis har med det land man bor i, eller 

hur en individ identifierar sig själv utan har med ens föräldrar eller möjligtvis far- och 

morföräldrar att göra. Denna formulering tyder därför på att individen inte själv har makt i det 

egna identitetsformulerandet utan härstammar till biologiska faktorer. Å andra sidan 
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uppmärksammar detta också en faktisk problematik där diskriminering sker utifrån 

utomstående ögons tro eller förståelse om personens etniska bakgrund. Formuleringen kan 

liksom “ras” i rasifieringsdebatten1 anses vara ett nödvändigt begrepp för att påvisa ett reellt 

problem. Detta görs i strategin exempelvis där de talar om att uppmärksamma begränsande 

föreställningar om etnisk bakgrund eller att människors lika värde och rättigheter ska vara 

desamma oavsett etnisk bakgrund. Däremot kan användningens snarare ses som särskiljande i 

citat som “de har en annan etnisk bakgrund än svensk.” eller “, oavsett svensk eller annan 

etnisk bakgrund” (Botkyrka, 2010:5). De visar på en syn på etnicitet där det går att göra en 

tydlig uppdelning som ej ifrågasätts. “Etnisk bakgrund”, “svensk”, “annan”, är också alla ord i 

singular vilket bekräftar att en person har en etnisk bakgrund och inte flera eller är komplex 

och föränderlig. Detta utesluter exempelvis alla människor med föräldrar som uppfattar sig ha 

olika etniska bakgrunder. Att det går att särskilja människor utifrån etnisk beståndspunkt, där 

det går att urskilja olika typer, är också tydligt eftersom att de talar om ”etniska grupper” och 

att det finns ”etniska gränser” som ska passeras. Till sist ger strategin en förståelse av att 

etnicitet har man, att ha en etnisk tillhörighet eller etnisk identitet, man är etnisk. Detta ger 

därmed en tydlig verklighetsuppfattning om etnicitet som särskiljbar och sammanförande, en 

endimensionell syn på etnicitet som inte är rörlig eller föränderlig och att etnicitet eller 

särskilt etnisk bakgrund inte går att välja eller definiera själv. Etnicitet är trots detta något som 

alla har. 

     De sammanhang som etnicitet används är i de flesta fall i en positiv bemärkelse. 

Exempelvis anses det positivt att personal på kommunen delar den etniska sammansättningen 

som kommuninvånarna och att etnisk mångfald ska ses som en grund för tillväxt och 

utveckling. Etnisk bakgrund eller identitet ska inte vara ett hinder i samhället eller en grund 

för diskriminering.  

     När många individer med samma ”etnisk bakgrund” samlas verkar det dock ses som mer 

problematiskt, vilket visar sig i uttalande om att etniskt segregerade områden ska brytas (i 

texten görs dock inget uttalande om detta även gäller det som kallas “etniskt svenska” 

områden). Detta exemplifieras också i att främja nätverk utanför den ”egna etniska gruppen”. 

Texten ger därför en förståelse av att etnicitet är positivt på en individuell nivå och möjligtvis 

som något privat men att det finns risker när så kallade “etniska grupper” blir för isolerade 

                                                           
1 För en längre diskussion och förståelse kring detta rekommenderas exempelvis: Molina, Irene & de los Reyes, 
Paulina (2002). ”Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige”, s. 295-317 i de los 
Reyes, Paulina; Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.). Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i 
det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas. 
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eller segregerade. Etniska grupper kan med andra ord vara mål för åtgärder för att bli 

skyddade mot exempelvis rasism och diskriminering (detta sker i den stora majoriteten av 

fallen), men anses också vara en del av problemet (vilket sker i en minoritet av fallen). 

Diskriminering betonas existera inom både den kommunala och statliga organisationen, i 

privata organisationer och företag, skola och kulturliv. Det beskrivs även vara ett 

samhällsproblem, där även rasism tas in: “genomföra kompetensutveckling för förvaltningar 

och nämnder, för att öka medvetenheten om rasism och diskriminering som 

samhällsproblem“ (Botkyrka, 2010:8) Detta ger en verklighetsbeskrivning som lyfter ett visst 

ansvar från individen och betonar strukturella förhållanden. Att ständigt betona etnicitet, trots 

att det är i ett positivt syfte bör också uppmärksamma att det betonar etnicitet som en möjlig 

uppdelningsgrund och möjligen gör det onödigt centraliserat. 

     Etnicitet används också som en deskriptiv kategori som anses kunna vara del och/eller 

möjliga förklaringar för en särskiljning i exempelvis “valdeltagande,” “samhörighet”, 

“hemkänsla” osv. Överlag beskrivs etnicitet som något som man har, är eller besitter, endast 

vid två tillfällen kopplas det explicit ihop med kulturella uttryck och något som man gör. 

Etnicitet kan därför ändå i denna text förstås som något som påverkar det man gör eller 

uttrycker i kulturella termer. En diskussion kring kultur och dess användning kommer jag 

därför fortsätta analysera nedan.  

6.1.2 Kultur 

Ordet kultur används vid betydligt färre tillfällen än etnicitet. Begreppet interkultur har jag 

valt att föra en egen diskussion kring längre ned i texten. De sätt som kultur annars används är 

i fraser som: “mångkulturell miljö”, ”mångkulturell[..]kommun”, “från mångkultur till 

interkultur”, “kulturella uttryck”, “kulturella[...]rum”, “kulturell[...]olikhet” samt 

“kulturella vanor och beteendemönster” (Botkyrka, 2010:2-5, 8-9, 13) 

    Kultur och etnicitet tas som tidigare nämnt upp i relation till varandra där etnicitet bland 

annat anses påverkar kulturella uttryck. Till skillnad från etnicitets-begreppet verkar kultur ha 

en ännu mer oklar definition och tas bara upp ett par gånger om man bortser från 

“interkultur”. Kultur används i texten för att beskriva samhället men även individuella 

handlingar. Kultur är liksom etnicitet något som det anses finnas olika typer utav, ramarna 

uttrycks dock inte vara lika fasta, då de i sin användning av det talar om “mångkultur”, 

“kulturell olikhet” och “kulturella uttryck” (i jämförelse med exempelvis “etniska grupper”). 

Den förståelse som ges av kulturers “bakgrund” är att alla oavsett “etnisk bakgrund” har 

kulturella uttryck där de exempelvis uttrycker “Alla medarbetare och chefer ska i sitt 
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yrkesutövande utveckla förmågan att kritisk reflektera över sina egna kulturella uttryck. Vi 

tenderar alla, oavsett svensk eller annan etnisk bakgrund, att ta de egna uttrycken för givna 

och se dem som de enda rätta.” (Botkyrka, 2010:5). 

    Kultur är beskrivet som något man gör mer än är, men är liksom etnicitet beskrivet som 

något statiskt. Det som skiljer från den etniska förståelsen är att man kan och bör kritiskt 

reflektera sina kulturella uttryck. Det är dock oklart om detta också betyder att man kan eller 

bör ändra dem.  

    En mångkulturell miljö som beskrivs som en samling av människor med olika 

utgångspunkter och referensramar, ses kunna ha både positiva och negativa konsekvenser. I 

nuläget beskrivs den mångkulturella miljön i Botkyrka som problematisk och något som 

måste hanteras och lösas, men de vill göra denna mångfald till något positivt, då de anser att 

den har potential i en globaliserad värld. De påtalar också hur denna mångfald är problematisk 

om det inte sker interaktion mellan människorna. Kulturell olikhet framställs därför som något 

kommunen behöver “hantera” för att den ska vara något positivt för samhället. Överlag nämns 

kultur som något negativt om inte kommunen hanterar dess utmaning rätt och om inte 

medarbetare kritiskt reflekterar över sina kulturella uttryck. En central formulering är 

strategins syfte vilken råder: “Syftet är att hitta lösningar för att hantera kulturell olikhet 

inom ramen för grundläggande demokratiska värden och utifrån internationella konventioner 

om mänskliga rättigheter”. Detta exemplifieras även i citatet “Om vi lyckas hantera 

utmaningen rätt, kommer erfarenheten av att leva och verka i en mångkulturell miljö att ge 

alla våra kommuninvånare oavsett bakgrund ett försprång i en alltmer globaliserad värld.” 

(Botkyrka, 2010:2). 

     Handlingsvägarna öppnar upp med denna punkt: “[...]identifiera, förebygga och skapa 

beredskap för kulturella vanor och beteendemönster som begränsar den enskilda kvinnans 

och mannens handlingsutrymme och livschanser, till exempel destruktiv social kontroll i form 

av hedersrelaterat förtryck” (Botkyrka, 2010:8). Kultur ska här begränsas, något som tyder på 

en viss bild av en processuell kultur som ändå kan förändras. 

    Att kultur tas upp vid mycket färre tillfällen än etnicitet, beror bland annat på att kultur inte 

finns med som en grund för att inte drabbas av diskriminering eller som grund för lika 

behandling. Artikuleringen visar således att etnicitet i jämförelse med kultur inte har några 

rätt eller fel, medan kultur har det. Att det enda negativa uttalade exemplet av kultur är 

hedersnormer konstruerar tillsammans med den tidigare förda diskursen att det oskrivet är “de 

andra” som i exemplet problematiseras. I jämförelse med exemplet som hörde till 

kommunalarbetarnas kultur var det som värst att de ser sina egna kulturella uttryck som de 
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“enda och rätta”. Att kommunen, som här fått representera en förståelse av ”majoriteten”, 

ändå anses ha kulturella uttryck och inte bara ”de andra”, samt det kritiska förhållningssättet, 

visar ändå på en mindre uppdelning än vanligt. 

     I en diskussion kring artikuleringen av kultur i sig är det svårt att inte ta upp frågan om 

begreppet “interkultur”. Trots att det inte är det primära syftet med begreppet, för tanken på 

namnet och dess förhållningssätt till idén att kulturella/etniska grupper ska interagera med 

varandra. Även i de böcker som talade om interkultur var “etniska grupper” återkommande, 

trots att de menade att individens identitet är föränderlig och rörlig och att ingen skulle 

behövas tvingas in till en grupp den inte ville vara en del av.  

6.1.3 Svenskhet 

Ord kopplade till svenskhet används endast vid ett par tillfällen. De sätt de talar om svenskhet 

eller Sverige, är i hänvisningar till Sverige som nation, till språket, till något som ses som ett 

svenskt samhälle och en etnisk svensk bakgrund. De påtalar att SFI (Svenska för invandrare) 

ska snabbare tillgodogöras för nyanlända och flerspråkighet ska ges en positiv rubrik inom 

kommunala verksamheter. Ett annat exempel är: “Samtidigt är allt fler av våra invånare 

födda och rotade i Sverige utan egna minnen av invandring[...]” (Botkyrka, 2010:2). I 

tidigare visade citat talar de också om svensk eller annan etnisk bakgrund. Dessa hänvisningar 

påtalar för läsaren att alla som bor och/eller är födda i Sverige inte kategoriseras lika, utan att 

de kan särskiljas trots att det inte har egna minnen av invandring.  

6.2 Förhållningen till “icke-svenskhet” 

Eftersom att strategin är en kommunal strategi så anser sig kommunen med dess chefer och 

medarbetare att det överliggande ansvaret för de olika åtgärderna ligger på dem. I flera 

åtgärdspunkter delas ansvar för en förändring eller fortsatt arbete också ut till regionala 

medarbetare, bostadsbolag, lokala aktörer, civila samhället samt dess ideella organisationer.  

     Talet om en “icke-svenskhet” tas begreppsligt inte upp igen efter det första tillfället. De 

sätt som dock tas upp kopplade till fördomar, identitet och synen på andra och sig själv är att 

strategin ska uppmärksamma föreställningar om exempelvis etnisk bakgrund som begränsar 

den enskilde invånaren och även inom kommunen arbeta med att ”synliggöra outtalade 

normer och värderingar som bas för att möta och hantera mångfald” (Botkyrka, 2010:12). 

Det kommunala bemötandet av Botkyrkas invånare tas upp vid ett flertal tillfällen där 

antidiskriminering är återkommande tillsammans med en förståelse och reflekterande över 

kulturella uttryck. Att motverka diskriminering ska som tidigare nämnt ske inom ett flertal 
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områden men också bland de kommunala medarbetarna vilka ska nås genom 

utbildningsinsatser och samtal. Antidiskrimineringens vikt i strategin understryks genom att 

det ämnet är ett av tre huvudområden för strategin. Rasism tas upp vid två tillfällen, där det 

ses som en del av konflikter och hatbrott men också där kommunens förvaltningar och 

nämnder behöver få en ökad medvetenhet om rasism och diskriminering.  

      Under förklaringen av att gå från mångkultur till interkultur tar de upp att den 

interkulturella strategin ska bidra till “gemensamma spelregler som bygger på erkännande, 

deltagande, identitet, självreflektion och insikten om ett ömsesidigt bildningsbehov. Begreppet 

rymmer också en bearbetning av fördomar och diskriminering och av de beteenden som 

reglerar sociala relationer på olika nivåer – staten, familjen, det civila samhället och 

arbetet.” (Botkyrka, 2010:4). Detta återkommer under handlingsvägarna, där de uttrycker sig 

vilja stärka invånarnas känsla av samhörighet och hemkänsla i kommunen. Bland annat där 

målen kring identitet, hemkänsla och delaktighet föreslås förbättras genom satsningar på 

upplevelser och kreativitet. En betoning av stolthet över Botkyrka som plats och en ökad 

social sammanhållning är också ett mål som de vill nå genom att sprida och tala om en positiv 

bild av Botkyrka och dess invånare.  

        Att det inom strategin finns en återkommande betoning på diskriminering (och rasism) 

lyfter en del ansvar från individen och lägger det på strukturella orsaker. Även att kommunen 

förstås ha ansvar i att motverka diskriminering visar på att de uppmärksammar maktaspekten.  

6.3 En fortsatt diskurs? 

Jämför vi den analyserande strategin med den tidigare beskrivna diskursen på ämnet ser vi ett 

flertal likheter, men också en del ställen som artikulerats annorlunda. I följande kapitel 

kommer jag att redogöra för dessa skillnader och likheter utifrån de tre teman som jag tog upp 

under avsnittet ”Tidigare forskning”, nämligen ”Endimensionella och naturliga kategorier”, 

”De goda och de onda” samt ”Ansvar och åtgärder”. 

6.3.1 Endimensionella och naturliga kategorier i strategin 

Den interkulturella strategin har ett förhållandevis öppnare synsätt till en heterogen 

befolkning och uttrycker en positiv förståelse av etnisk, kulturell, social och religiös 

mångfald. Men när strategins begreppsanvändning synas används fortfarande begrepp och 

artikuleringar som ger en förståelse av etniska och/eller kulturella blandningar som icke 

existerande alternativt orelavanta. De kategorier som framstår kring de undersökta begreppen 

är väldigt endimensionella och utesluter sociala identiteters komplexitet på liknande sätt som 
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tas upp i tidigare forskning. Detta visar sig exempelvis i hur orden i frasen ”svensk eller 

annan etnisk bakgrund” (Botkyrka, 2010:5) är skrivna i singular eller i talet om etniska 

grupper, vilket antyder att en etnicitet sammanhåller personer till en grupp. Även 

beskrivningen av etniska gränser visar på en okomplex förståelse av etnicitet, att etnisk 

identitet har fasta, tydliga gränser. Det ska dock poängteras att frasen ”etnisk identitet” 

fortfarande har en öppen tolkning, där individen själv har påverkan i och med att strategin 

hänvisar till hur individens egen identifiering. Denna formulering används dock endast vid 1 

av 31 tillfällen.  

     Studien visar också att begreppet interkultur liksom integration och mångfald utgår från en 

naturgiven olikhet mellan människor, där det återkommande i texter kring interkultur talas om 

etniska eller kulturella grupper som ska interagera med varandra. Detta återfanns även i 

Europarådets vitbok om interkultur (2008). Att stödja interaktion är kanske viktigare än 

någonsin men att ständigt tala om homogena grupper hävdar jag utesluta alldeles för många 

människor och lägger fokus på skillnader istället för likheter. Interkultur skapar en viss 

dubbelhet, där det finns en uppfattning om kultur som något som ständigt skapas i möte med 

andra, men trots detta är existensen av etniska och kulturella grupper ständigt närvarande.  

6.3.2 De goda och de onda i strategin 

I denna strategi uttrycks det som tidigare nämnt inga föreställningar om vad särskilda 

individer eller föreställda grupper kan eller inte kan göra. Dokumentets utformning och 

innehåll kan dock vara en möjlig orsak till att ämnet inte nämnts. Det kan också vara ett 

medvetet val, men det går inte att avgöra genom detta material allena.  

     Det görs heller ingen ordentligt polariserande uppdelning av Botkyrkas invånare som 

exempelvis majoritet och minoritet. Underliggande finns dock en uppfattning av en 

uppdelning mellan kommunens medarbetare och invånarna, som skulle kunna representera 

denna uppdelning. Uppdelningen är som tidigare visat närvarande, men är mångdimensionell 

och inte särskilt polariserande. Poängteras bör dock att talet om kultur som ett problem endast 

explicit väljs att exemplifierades med ”hedersnormer”, och när kulturella uttryck rörde 

kommunens medarbetare var det i den ringa grad att de behövdes “kritiskt reflekteras över”. 

Här visas en viss polarisering där det goda finns hos “oss” och att det är värre hos “dem”. För 

liksom de los Reyes (2000) och Ålund och Alinia (2011) hävdar är ojämnställdhet, 

kvinnoförtryckande kultur och hedersnormer något som ständigt hänvisas till “de andra”, ger 

även denna text en liknande förståelse på grund av ”hedersnormers” historiska artikulering 
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och associerande. Detta visar på en tendens till sociala grupptillhörigheter som associeras med 

föreställda egenskaper men är förhållandevis små. 

6.3.3 Ansvar och åtgärder i strategin 

Den ovan nämnda särskiljning mellan kommunalt anställda och civila återfinns även här. Till 

skillnad från den nämnda diskursen lägger kommunen ett stort ansvar på sig själva och andra 

strukturella faktorer. En del punkter bland strategins handlingsvägar menar till att kommunen 

ska arbeta för att underlätta för att andra ska kunna ta större ansvar. Att detta helt eller i stort 

skulle ta bort fokus från kommunens eget ansvar finner jag inte i strategin. Uppenbart är att 

det i en kommunal strategi ska finnas punkter om vad kommunen behöver göra, men 

punkterna hade kunnat explicit varit riktad mot hur kommunen ska hjälpa andra, individer, 

familjer och/eller grupper för att komma åt problem, utan att påtala diskriminering, rasism och 

liknande inom den egna organisationen och som ett strukturellt samhällsproblem som 

återfinns både i samhället i stort men även inom olika myndigheter och verksamheter. 

     Att kultur skulle vara den nya indelningsprincipen av människor går att återfinna i 

strategin, men kultur ses inte som den enda indelningsprincipen utan som en utav flera. De 

andra indelningsprinciperna som tas upp är social- och religiösbakgrund samt kön. Men med 

tanke på att etnicitet tas upp 31 gånger i strategin i jämförelse med socialbakgrund/identitet på 

20 gånger, religion 10 gånger och kön 6 gånger så kan etnicitet, och till denna kultur, ses som 

den mest använda indelningskategorin. 

     I frågan om strategin fokuserar sådant som skiljer svenska medborgare åt eller de 

mekanismer och/eller företeelser som skapar särskiljningar, menar jag att strategin framhåller 

flera mekanismer och företeelser som skapar särskiljningar, men genom deras användning och 

artikulering av de studerade begreppen är de själva också en del av en särskiljande diskurs och 

mekanism. Att de sker en ständig användning av begrepp som ”etnisk- social-, religiös 

bakgrund eller tal om ”grupper” och ”gränser” är exempel som väcker uppmärksamhet till 

olikheter. Trots en i strategin tidig uppmaning om att påtala platsidentitet är det endast vid ett 

fåtal tillfällen som fraser som ”Botkyrka arbetar för att uppnå en utveckling som är positiv för 

alla våra kommuninvånare [Egen understrykning] både nu och i framtiden” (Botkyrka, 

2010:2) används. Denna ständiga upprepning av etnicitet normaliserar särskiljningen. 

6.4 Styrning och påverkan 

Under detta avsnitt avser jag att se på materialet med hjälp av det teoretiska ramverk som 

governmentalitets-begreppet bidrar med, men också införa diskursanalysen på ett lite djupare 
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plan än tidigare. Jag har redan visat på den diskurs som uppenbarar sig i strategin och hur den 

kan jämföras med den tidigare framforskade diskursen. Jag har visat på vilka 

verklighetsuppfattningar som reproduceras men vad betyder dem egentligen? Spelar dessa 

ordval någon roll eller är de meningslösa begreppsval? Hur kan jag förstå detta med hjälp av 

de redovisade teoretiska ansatserna? 

     Det diskursanalytiska ramverket tillsammans med governmentalitetsbegreppet lägger som 

tidigare visat, stor vikt vid orden. Det är språket som hjälper individen att förstå sin 

omgivning, men också sig själv. De språkliga verklighetsbeskrivningar som används i denna 

strategi är inte bara viktig för att den är en del av, och således påverkad av en politisk diskurs 

sprungen ur både statliga dokument, regelverk samt internationella nätverk och 

organisationer, såsom Europarådet och ECCAR. Diskursen visar sig också på flera sätt vara 

densamma som andra priviligierade informationskällor reproducerar, exempelvis forskning, 

media, myndigheter och statligt anställda. Den har därför inte vikt endast i sig själv utan som 

en del av något som återfinns inom hela det svenska samhället: Som normerande kunskap 

som berättar hur verkligheten är. Något som indirekt pekar ut hur verkligheten inte är. Detta 

blir i sin tur blir ledande för individers utforskande av hur hen ska förstå sin omgivning, det 

ger en referensram som individen sen kan utgå ifrån för att avgöra vad som är rätt och vad 

som är fel. Vad som passar in, vad som inte passar in.  

     Eftersom att individen inrättar sig efter den kunskap som diskursen tillhandahåller, är det 

inte konstigt att det anses som svårt eller omöjligt att vara ”svensk” och samtidigt ha en mer 

heterogen identitet än vad som förväntas, när diskursen påtalar att den ska vara homogen och 

endimensionell. Strategin är enligt detta synsätt delaktig i produktionen av en diskursiv 

sanning av endimensionella kategorier, färdiga ensidiga etniska lådor med namn som ”etnisk 

svensk”, ”etnisk fransk” osv. Detta skapar en uppfattning av att det som inte anses rymmas 

inom de lådorna är fel. Sprider således samhället den äldre förståelsen av etnicitet som något 

endimensionellt så är det ungdomsfullmäktige påtalade i strategin - att det inte upplevs vara 

okej att vara stolt över sina föräldrars identitet och att vara svensk samtidigt – inte lika 

svårbegripligt, eftersom att de två exemplen kan ses som varandras motsatser. En teoretisk 

förklaring är därför att diskursen skapar subjektspositioner som individer inrättar sig till, men 

också försöker inrätta andra i. Något som således blir problematiskt när ”innehållet” inte 

anses passa ”förpackningarna”.   

      Det skulle även gå att ta det så långt som att säga att detta sätt att tala om människor även 

legitimerar en syn av andra som ”icke-svenska”, vilket i sin tur legitimerar olika behandling 
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och diskriminering mot de människor som inte anses fylla upp rollen som den 

endimensionella etnicitetens - och därmed svenskhetens - ram skickar ut.  

       Förutom att dokumentet i sig och dess begreppsanvändning är en del av governmentalitet, 

går det även att se i strategins utformning att den främjar mjukstyrning och främst betonar vad 

medarbetarna och andra aktörer bör göra istället för att inte göra. Detta exemplifieras tydligt i 

de handlingsvägar som kommunen har satt upp. Inom dem ryms exempelvis 34 punkter på 

sådant som bör främjas och endast 10 punkter på sådant som bör bekämpas.2 Ett tydligt 

exempel på något som ska främjas är: ”stödja en utveckling av förvaltningarnas 

verksamheter, så att flerspråkighet uppfattas och används som en resurs i mötet med 

brukaren när så är möjligt och lämpligt” eller ”utveckla förvaltningsöverskridande insatser i 

samarbete med lokala aktörer, för att stärka invånares känsla av samhörighet och hemkänsla 

i kommunen och i den kommundel där de bor.”(Botkyrka, 2010:11, 12)   

     Den moraliska betoningen är så som presenterats i bakgrundskapitlet tydligt närvarande 

inom den interkulturella vitboken av Europarådet (2008). Liksom de utrycker i utvärderingen 

Provisoriska utopier (2016) är den moraliska tonvikten framträdande även inom Botkyrkas 

strategi. Strategin uppmanar inte bara till praktiska förändringar utan också till förändring av 

värderingar, tankar och förhållandet till sig själv. Förutom att detta går att se i de redan 

exemplifierade citaten tydliggörs det i andra handlingspunkter såsom att: ”genomföra 

fortbildningsinsatser i interkulturellt förhållningssätt, för att stödja alla medarbetare och 

chefer att utveckla förmågan att kritisk reflektera över de egna kulturella uttrycken som vi 

ofta tar för givna och ser som de enda rätta” eller ”utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt i pedagogik och bemötande av elever och föräldrar inom skola och 

utbildning för både barn och vuxna” (Botkyrka, 2010:9,13). Även denna beskrivning som går 

att se tidigare i strategin visar hur strategin försöker nå mer än praktiska åtgärder: ”Det 

handlar om att skapa gemensamma spelregler som bygger på erkännande, deltagande, 

identitet, självreflektion och insikten om ett ömsesidigt bildningsbehov. Begreppet rymmer 

också en bearbetning av fördomar och diskriminering och av de beteenden som reglerar 

sociala relationer (på olika nivåer – staten, familjen, det civila samhället och arbetet). 

Interkulturell kompetens förutsätter därmed dels ett förhållningssätt till andra som präglas av 

öppenhet och flexibilitet, dels en medvetenhet om olika kulturella uttryck, inklusive sina 

egna.” (Botkyrka, 2010:4). 

                                                           
2 I beräkningen av detta har jag valt att räkna dem som innehåller både främjande delar och bekämpande delar 
att finnas med i både kategorierna. En punkt som däremot innehåller flera delar som alla antingen ska främjas 
eller bekämpas har punkten räknats som en.  
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      Dessa redovisade citat menar jag mer explicit påtalar ”egen-styrning” och/eller genom 

förändring av normer. De redovisade citaten påtalas också som något positivt som är 

eftersträvansvärt och delar inte ut bestraffningar mot det motsatta. Detta rymmer inom 

governmentalitetens ramar, men jag vill även tydliggöra governmentalitens nästan viktigaste 

aspekt som ligger i det outtalade. Den mer vardagliga begreppsanvändningen, som har än mer 

omedveten påverkar på människan. Det blir i denna strategi väldigt tydligt hur etablerandet av 

kategorier och särskiljning mellan människor sker redan i den explicita ordanvändningen och 

till och med den grammatiska tillämpningen. 

     Genom att zooma ut från strategin, och titta på den användning av interkultur som 

presenterades i bakgrundsavsnittet, visar det på en styrning väldigt lik governmentalitet. För 

det första att det är mer än regler, det är förhållningssätt, en moralkompass och en sätt att se 

på samhället. Det interkulturella är i sig inget regelverk, även om det kan tänkas påverka 

lagar. Istället är det ett förhållningssätt som sprids genom nätverk, organisationer, 

styrdokument, goda exempel och studiebesök, som främst visar hur man bör agera. Genom att 

också få med sig alla olika sorters aktörer på olika nivåer inom samhället, skulle göra att 

kunskapen kommer överallt ifrån. 

     Diskurser är påverkade av den historiska kontexten. Strategins begreppsanvändning kan 

därmed fortsätta ses använda de uttryck som härstammar från en historisk verklighetsbild av 

världens som indelningsbar utifrån homogena nationalstater med homogena befolkningar. 

Detta betonar hur strategin är påverkad liksom att den påverkar. Jag hoppas ändå att jag med 

denna studie kunnat visa på en valbarhet, där diskursen utövar makt, men där diskursen också 

är påverkansbar och där aktörer till viss del har möjlighet att omdefiniera de begrepp som 

används. Samt hur en diskurs aldrig kommer förändras om inte någon försöker ändra den.  

 

7.0 Diskussion och slutsats 

Denna studie avsåg att studera hur Botkyrka kommun i deras interkulturella strategi 

reproducerade en särskiljning av svenska medborgare och en syn på etnicitet och således 

svenskhet som homogen och statisk. Studiens slutsats är att denna reproducering är verklig 

och trots att intentionerna med strategin är goda och i jämförelsevis väldigt seriös och 

genomgående i sitt framförande om att nå en samhällelig förbättring, visar denna studie att de 

artikuleringar och antaganden de gör fortsätter att reproducera en endimensionell bild av 

etnicitet, kultur och således svenskhet. Trots att inte dessa antaganden och artikuleringar 

nödvändigt har varit medvetet använt i denna förståelse, bör dessa med den teoretiska 
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bakgrunden ändå betraktas som en “sanning” i den bemärkelse att de skapar reella 

konsekvenser.  

    Studien visar därmed att trots ett nytt förhållningssätt i det “interkulturella” och nya sätt att 

se på samhället och dess gemenskap följer gamla begrepp och fraser som fortfarande skapar 

en särskiljande verklighetsbild av omgivningen. Även om det skulle krävas mer forskning för 

att kunna dra slutgiltiga slutsatser om begreppen är en kommunal eller interkulturell tillkomst, 

återfinns begreppsanvändningen i europarådets vitbok om interkultur (2008), vilket antyder 

att det interkulturella i sig har denna inneboende problematik. 

      Studiens andra syfte var att se hur denna diskurs gick att jämföra med den tidigare 

framforskade diskursen. Denna uppsats visar tydligt hur en stor del av den tidigare diskursens 

delar är densamma som inom den interkulturella strategin. De mest centrala likheterna är  

förståelsen av etnicitet som något statiskt, endimensionellt och med tydliga gränser, att det 

sker ett större fokus på det som särskiljer än det som är gemensamt samt att etnicitet och 

kultur används som en indelningsgrund. De större skillnaderna är följande att strategin har ett 

förhållandevis öppnare synsätt till en heterogen befolkning, att strategin inte uttrycker lika 

mycket föreställningar om särskilda individer eller föreställda grupper(även om användandet 

av begreppet ”hedersnormer”, särskilt på detta sätt bör ifrågasättas och diskuteras). Trots att 

det sker en uppdelning och särskiljning är den inte lika polariserande, utan har fler grunder, 

och det finns en förståelse om fler grupper än två. Till sist visar studien hur denna undersökta 

strategi tog på sig en stor roll i ansvarsförfarandet och där de inte blundande för strukturella 

orsaker.  

     Att hantera problematiken om frågan “icke-svenskhet” gavs som tidigare redogjort olika 

lösningar som både förändrade problemformuleringen och betonade andra 

solidaritetsgemenskaper. Strategin la även fram ett antal andra förslag kring att tackla 

fördomar, utveckla solidaritet och motverka diskriminering. Dessa förslag kan denna studie 

inte ge svar kring om de fungerar eller inte, det som studien visar på är dock ett 

maktförhållande kring formulering av problemet samt att det ges en blandad förståelse där 

lösningar kring strukturer fokuseras men där även individer och grupper återfinns. 

     Problematiken om att inte homogenisera en befolkning men inte heller kulturellt 

essensialisera är enligt denna studie svår. Studien menar dock att det begreppsligt är enklare 

att genomföra om det införs en högre förståelse kring etnicitet, kultur och således svenskhet 

och identitet som föränderliga och komplexa, där den endimensionella förståelsen bör ses 

tillhöra en verklighetsuppfattning från svunnen tid. En globaliserad värld betonad av 

föränderlighet, heterogenitet, relativism osv. kräver en matchande förståelse av identitet. Jag 
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menar att denna studie därmed även ifrågasätter begreppet etnicitets relevans och 

användbarhet. Sker ingen förändrad förståelse av begreppet, har etnicitet en väldigt svag och 

förvirrande förklaringsgrund, där problematiserandet av den nuvarande användningen bör ges 

större utrymme inom den offentliga debatten och forskning.  

     Till sist klargör denna uppsats hur det interkulturella förhållningssättet och denna 

interkulturella strategi har en stark koppling till governmentalitets-begreppet. Den moraliska 

tonvikten, mjukstyrning, positiva exempel och främjande åtgärder är alla tydliga exempel 

även om diskursen i sig är ett av de tydligaste grunddragen.  

    Eftersom att denna studie inte kunnat säga något om de reella effekterna av strategin skulle 

detta vara ett intressant ämne för framtida forskning. Att även om artikuleringen fortsätter att 

reproducera en särskiljande verklighetsuppfattning behöver detta inte betyda att strategin 

förbättrat för människor i praktiken i fråga om jämställdhet, diskriminering eller liknande. Att 

göra en djupare analys av Botkyrkas nya strategi vore också intressant för att se Det skulle 

också vara av intresse att jämföra interkulturella strategier för att lägga ett större fokus på det 

interkulturella, och jämföra hur detta synsätt används för att skapa ett bättre samhällsklimat. 

Till sist anser jag det vore intressant att göra en liknande studie som denna men ha som 

utgångspunkt i kommunala dokument som inte uttalat handlar om “mångkultur”, “integration” 

eller “interkultur”, för att se hur artikulering görs och om den särskiljande förhållningen blir 

tydligare för att den inte uppmärksammas på samma sätt eller om den faktiskt visar sig vara 

mindre synlig. 
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