
This infographic was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund under 
grant agreement No 863614. The content of this infographic represents the views of the author only 
and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for 
use that may be made of the information it contains.



GRANSKNINGSPROCESS

STEP

Samspel 

Jämlikhet Interkulturellt 
stadsindex (ICC)  

Indexet har utvecklats av Europarådets  
program Intercultural Cities.

INTERCULTURALISM 

Uppskatta 
mångfald  

Genom en uppsättning starka indikatorer, bedöms 
nivån av interkulturell integration i en stad och visar 
var staden står inom olika politikområden som främ-
jar interkulturell integration och vilka områden som 

har störst behov av insatser i framtiden.

I den interkulturella staden bor människor av olika nationalitet och ursprung, med olika 
språk och tro. Staden bekämpar aktivt diskriminering och anpassar politik, institutioner 

och öka delaktighet i samhället.

Enkätdatan kontroll-
eras av Europarådets 
experter för att ut-
värdera resultaten av 
granskningsprocessen 

gemensamma nämnare 
i städerna.

Städerna besvarar den första 
enkäten och undersöker den 
lokala och nationella politiken 
avseende integration och  
interkul-turalitet. 

-
liga och privata aktörer i 
intervjuer och fokusgrupper 
för att validera resultaten 
från ICC-indexet och gräva 
i områden som de behöver 
fokusera på.

BYGGA  
KOMPETENS

GRANSKNING  
ICC-INDEX

SKRIVBORDSSTUDIER  
OCH ANALYS 

INTRESSENTERNAS 
ENGAGEMANG FACKGRANSKNING

var:  
Cluj-Napoca

vem:  
7 EU-städer och  
6 tekniska partners

vad:   
2-dagars workshop om hur 
ICC används och hur re-
sultaten ska kompletteras 
med kvalitativa data.

STEG

1

STEG 

3

STEG

2
Datainsamling via enkät  
och bedömning

88 frågor om 12 områden Engagemang Interkulturell linsMedling och  
Språk
Media och kommunikationInternationell utblickInterkulturell intelligens och 

kompetens Välkomna nyanlända Ledarskap och medborgarskap
AntidiskrimineringDelaktighetSamspel

2 dagars 

Bedömningen beskrivs 
i en rapport.

uppmätt i 

…NÄSTA STEG?



ExperterProjektägare

Städer

Öppen dag
Oktober 2020-Maj 2021

Policy design Runda bords
Oktober- December 2020

Utbildningsvecka
Juni 2021

Städerna marknadsför 
projektet och informerar 
allmänheten om resultaten från 
översynen av 
stadsgranskningen och 
resultaten från 

Möten mellan kommunanställda, expertis, 
utvalda projektägare för att gemensamt 
identifiera integrerade handlingar för att 
förbättra policyns dimensioner som de 
olika städerna har valt.

Sessioner av internationell 
kapacitetsbyggande dedike-
rade för kommunanställda 
tillsammans med externa 
gäster för att dela kunskap 
och utbyta de bästa exemplen 
från praktiken.

Slutgiltig design av 
integrationsstratigi
erna

...VAD KOMMER HÄRNÄST?

ENGAGEMANG

UTBILDNING &
 KUNSKAPSÖVERFÖRING

MEDSKAPANDE

METOD FÖR DESIGN AV STADENS 
INTEGRATIONSSTRATEGIER


