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Förord

Regionplanekontoret påbörjade 2010 sitt uppdrag att på strategisk nivå
förnya och bredda integrationspolitiken. En kartläggning av arbetet med
integration inom Stockholms län genomfördes för att kunna bestämma
inriktningen. Bl.a. har 15 stora arbetsgivare intervjuats kring hur man jobbar
med mångfald i respektive organisation. Kartläggningen visar att det görs en
del arbete för att göra organisationer mångfaldsorienterade. Rapporten visar
däremot att det ofta saknas tydliga strategier. De intervjuade visade ett stort
intresse för ett regionalt utvecklingsarbete för att öka mångfald på länets
arbetsmarknad. Kartläggningen resulterades i första arbetsrapporten ”Vad
händer?”, som publicerades oktober 2010.
I samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län bestämdes att initiera ett
utvecklingsarbete inriktad mot arbetsgivare i Stockholms län i syfte att göra
organisationer mer mångfaldsorienterade. För att personer med utländsk
bakgrund ska kunna få ett arbete är det viktigt att respektive arbetsgivare har
en positiv bild av vad mångfald kan betyda för sin organisation. I detta sam
manhang handlar det om mångfald som uppstår när personer med utländsk
bakgrund och personer med svensk bakgrund möts på en arbetsplats.
För att kunna lyckas med ett utvecklingsarbete måste man ha kunskap
om hur situationen ser ut vid startpunkten. I samverkan med Länsstyrelsen
har kontoret gett uppdrag att få en beskrivning om hur mångfald ser ut på
arbetsställen i Stockholms län. Denna beskrivning presenteras i denna andra
arbetsrapport i kontorets arbete med att förnya och bredda integrations
politiken. I samverkan med Länsstyrelsen har ytterligare två arbetsrapporter
planerats med inriktning på en litteraturstudie om mångfald i organisationer
samt en kartläggning av organisationers arbete med mångfald.
Stockholm, februari 2011

Evert Kroes
Regionplanerare social utveckling
Regionplanekontoret

Innehåll

Sammanfattning
Summary

9

Inledning

11

Bakgrund

7

11

Syfte och metod

12

Utgångspunkter och begrepp
Avgränsningar

13

16

Rapportens disposition

17

Befolkningssammansättning och arbetsmarknad i Stockholms län
Stockholms län – befolkning och arbetsmarknad 19
27

Ledningsnivåer
Arbetsgivare

31

Uppdelning på olika typer av arbetsgivare

31

Ledningsnivå hos olika typer av arbetsgivare
Branscher

34

37

Uppdelning efter bransch

37

Ledningsnivå uppdelad på bransch
Lokal variation

42

45

Befolkningssammansättning och arbetsliv i olika kommuner 45
Ledningsnivå på arbetsställen i kommunerna 58
Stockholm i en internationell kontext

61

Befolkningsutveckling och arbetsmarknad 61
Möjligheter till benchmarking

63

Slutsatser och vidare f rågeställningar
En deskriptiv ansats

67

67

Slutsatser 68
Vidare frågeställningar

71

Att studera, mäta och följa upp 72
Bilaga 1 – Att tolka fördelningsdiagrammen
Referenser

77

75

19

Stockholms organisationers mångfaldsorientering 7

Sammanfattning

Ramböll Management har av Tillväxt-, miljö- och regionplaneringskontoret inom
Stockholms läns landsting fått i uppdrag att kartlägga och beskriva mångfald på
Stockholms läns arbetsmarknad med fokus på anställda med svensk respektive
utländsk bakgrund. Kartläggningen har utgjorts av en statistisk analys av hur
anställda med svensk och utländsk bakgrund bosatta i Stockholms län fördelar sig
på arbetsmarknaden i stort, hos arbetsgivare, inom branscher och på kommunnivå.
Kartläggningens viktigaste slutsatser kan beskrivas i följande punkter:
•

Stockholms län befolkning i arbetsför ålder utgjordes 2008 av 70 procent med
svensk bakgrund och 30 procent med utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda).

•

Stockholms län arbetsmarknad utgjordes 2008 av 77 procent med svensk bak
grund och 23 procent med utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda).

•

Stockholms län har en växande arbetsmarknad där gruppen utländsk bakgrund
ökar. Mellan åren 2003-2008 ökade andelen anställda med utländsk bakgrund
med 32 procent. Motsvarande siffra för anställda med svensk bakgrund är sex
procent. Utrikes födda personer har lägst förvärvsintensitet (62 procent).

•

Personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade på chefspositioner i
såväl länet i stort som bland arbetsgivartyper, branscher och kommuner.

•

Den kategori som i allra högst utsträckning är segregerad på arbetsmarknaden
är anställda med svensk bakgrund – tio procent av den totala andelen anställda
med svensk bakgrund befinner sig på arbetsplatser utan anställda med utländsk
bakgrund. Två procent av de anställda med utländsk bakgrund befinner sig på
arbetsplatser utan anställda med svensk bakgrund.

•

Offentliga arbetsgivartyper är överrepresenterade bland arbetsgivartyper med låg

•

Bilden är komplex avseende branscher. De branscher som uppvisar en över

andel anställda med utländsk bakgrund.
representation av anställda med svensk bakgrund är framför allt kreditinstitut
och försäkringsbolag (87 procent av de anställda har svensk bakgrund) samt civila
myndigheter och försvaret (86 procent av de anställda har svensk bakgrund). De
branscher som uppvisar en överrepresentation av anställda med utländsk bakgrund
är framför allt hotell och restaurang (44 procent av de anställda har utländsk bak
grund) samt vård och omsorg (31 procent av de anställda har utländsk bakgrund).
•

Den bransch med högst antal anställda med utländsk bakgrund (hotell- och
restaurang) uppvisar högre grad av segregation än den bransch med lägst antal
anställda med utländsk bakgrund (kreditinstitut och föräskringsbolag).

•

I kommuner med hög andel personer med utländsk bakgrund i befolkningen, som Bot
kyrka, Huddinge och Södertälje kommun, är andelen anställda med utländsk bakgrund
på resepktive kommuns arbetsmarknad lägre jämfört med andelen i befolkningen.

•

Det finns också kommuner där det finns en högre andel anställda med utländsk
bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bosatt i kommun, som
exempelvis Lidingö och Salem.

Rapporten har en deskriptiv ansats och ger också förslag på vidare frågeställningar
som kan vara intressanta att gå vidare med för att förstå och förklara situationen i
Stockholms län.
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Summary

Ramböll Management was charged by Growth and Regional Planning at Stockholm
County Council with mapping and describing diversity in the Stockholm County
labour market, focusing on employees from both Swedish and non-Swedish back
grounds. The mapping process consisted of a statistical analysis of how employees
from a Swedish or non-Swedish background1 resident in the County of Stockholm are
distributed in the labour market as a whole, among employers, in various sectors and
at municipal level. The most important conclusions of the survey can be described in
the following points.
•

In 2008, of the population of employable age in the County of Stockholm, 70
percent were from a Swedish background and 30 percent from a non-Swedish
background (including those born outside Sweden).

•

In the same year, the labour market in the County of Stockholm consisted to 77
percent of individuals from a Swedish background and to 23 percent of individu
als from a non-Swedish background (including those born outside Sweden).

•

The County of Stockholm has a growing labour market in which the group of
individuals from a non-Swedish background is increasing. Between 2003 and
2008 the proportion of employees from a non-Swedish background increased by
32 percent. The equivalent figure for employees from a Swedish background was 6
percent. The lowest number of gainfully employed residents (62 percent) is found
among individuals born outside Sweden.

•

Individuals from a non-Swedish background are under-represented in mana
gerial positions in both the county in general and among employers, the various
sectors and municipalities.

•

The labour market category that is segregated to the greatest extent is employees
from a Swedish background – ten percent of the total proportion of employees
from a Swedish background are at workplaces with no employees from a nonSwedish background. Two percent of the employees from a non-Swedish back
ground are at workplaces with no employees from a Swedish background.

•

Public sector employers are over-represented among employers with a low
proportion of employees from a non-Swedish background.

•

Where the various sectors are concerned, the picture is complex. Those sectors
in which employees from a Swedish background are over-represented are mainly
credit institutes and insurance companies (87 percent of employees come from
a Swedish background) along with the civil authorities and armed forces (86
percent of employees come from a Swedish background). Those sectors in which
employees from a non-Swedish background are over-represented are mainly
hotels and restaurants (44 percent of employees come from a non-Swedish
background), along with healthcare and the caring professions (31 percent of
employees come from a non-Swedish background).

1

A person has a non-swedish background when he is born
outside of Sweden or both his parents are born outside of
Sweden.
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•

The sector with the highest number of employees from a non-Swedish back
ground (hotel and restaurant sector) displays a higher degree of segregation than
the sector with the lowest number of employees from a non-Swedish background
(credit institutes and insurance companies).

•

In municipalities populated by a large number of individuals from a non-Swedish
background, such as Botkyrka, Södertälje and Huddinge, the proportion of
employees from a non-Swedish background in the respective municipalities’
labour markets is lower than the proportion in the population.

•

There are also municipalities in which there is a higher proportion of employees
from a non-Swedish background than the proportion of individuals from a nonSwedish background resident in the municipality, such as Lidingö and Salem.

The report takes a descriptive approach and also provides proposals for further
questions that it may be of interest to pursue in order to understand and explain the
situation in the County of Stockholm.
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Inledning

Bakgrund
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2010 (RUFS 2010) är en
målsättning att hela regionen ska präglas av delaktighet och integration samt att alla
invånare oavsett bakgrund använder sin kompetens på en väl fungerande offentlig
och privat arbetsmarknad. Som ett led i detta arbete har Länsstyrelsen tagit initiativ
till gemensam kraftsamling för att starta ett långsiktigt utvecklingsarbete gentemot
arbetsgivare i Stockholmsregionen. Syftet med åtgärden är att få fler utrikesfödda
snabbare in på arbetsmarknaden och att göra organisationer i Stockholmsregionen
mångfaldsorienterade för att stimulera den ekonomiska tillväxten i regionen. Mål
gruppen för utvecklingsarbetet är arbetsgivare i den offentliga, privata och ideella
sektorn.
Inom ramen för Tillväxt och regionplanering i Stockholms läns landstings arbete
med åtagandet i RUFS 2010, som handlar om ”att samverka på strategisk nivå för
att förnya och bredda integrationspolitiken”, genomfördes 2010 en kartläggning av
mångfalden i Stockholms arbetsliv1. Inom ramen för denna kartläggning intervjua
des regionens 15 största arbetsgivare om hur de arbetar med mångfald i respektive
organisation. Den övergripande kartläggningen visade dels att det bedrivs en del
arbete med syfte att göra organisationer mångfaldsorienterade, dels att det ofta
saknas tydliga strategier för detta arbete. Kartläggningen visade också att det finns
ett stort intresse för ett gemensamt regionalt utvecklingsarbete med syfte att påverka
Stockholmsregionens organisationer i en mer mångfaldsorienterad riktning.

Fakta

Mångfaldspolitik
I regeringens slutbetänkande ”Sverige, framtiden och mångfalden” 1997
anges nya mål och riktlinjer för Sverige integrationspolitik och för den
generella samhällspolitiken. Regeringen menar i detta betänkande att den
framtida politiken ska ha mångfald som utgångspunkt och att målen ska vara
lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund och kännetecknas
av ömsesidig respekt och tolerans. I detta hänseende används mångfald som
ett brett begrepp som inte endast omfattar bakgrund: ”mångfald kan också
syfta på alla de livserfarenheter som landets invånare har, av vilka somliga är
förvärvade utanför Sveriges gränser”.
Källa: Mångfald mot enfald SOU 1989:13, Räkna med mångfald SOU 1997:174,
se även webbsidan Mångfald i Arbetslivet som drivs av Eva Löfgren och
Gabriella Fägerlind (www.mangfald.com)

Ett första steg i arbetet är mobilisering av målgruppen genom möten och workshops
med arbetsgivare, debattartiklar, med mera. Detta arbete kommer att pågå under
perioden februari 2011–juni 2011 och ledas av Länsstyrelsen.

1

RTK: Vad händer? En kartläggning av arbetet med integration i Stockholmsregionen. Stockholm, september 2010.
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För att kunna driva ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete inriktat på att göra
organisationer mångfaldsorienterade är det viktigt att ha kunskap om hur situa
tionen på Stockholms arbetsmarknad faktiskt ser ut. Mer precist handlar det om
att klargöra hur personer med svensk respektive utländsk bakgrund fördelar sig på
arbetsmarknaden samt hur eventuella skillnader mellan de två kategorierna kan för
klaras. Denna rapport bör ses som ett första steg i att beskriva och därmed också öka
kunskapen om huruvida personer med svensk respektive utländsk bakgrund fördelar
sig olika på arbetsmarknaden. Nedan redogörs mer ingående för rapportens huvud
sakliga syfte och metod.

Syfte och metod
Syftet med denna rapport är att kartlägga och beskriva mångfald på Stockholms läns
arbetsmarknad med fokus på anställda med svensk respektive utländsk bakgrund. För
delningen av personer med svensk och utländsk bakgrund beskrivs med avseende på:
•

arbetsmarknaden i stort i Stockholms län

•

arbetsgivargrupper, framför allt offentliga och privata (statistik saknas från
ideella arbetsgivare)

•

bransch/verksamhetsområde

•

geografi, för att ge en uppfattning om spridningen mellan länets kommuner.

Kopplat till varje område beskrivs också fördelningen mellan personer med svensk
och utländsk bakgrund på ledningsnivå. Detta innebär att rapporten framför allt
fokuserar på hur mångfalden med avseende på svensk och utländsk bakgrund för
delar sig horisontellt, det vill säga mellan kategorier som arbetsgivare och branscher
på arbetsmarknaden. Genom att inkludera ledningsnivå studeras också i viss mån
fördelningen vertikalt, det vill säga fördelningen mellan anställda med svensk och
utländsk bakgrund på olika befattningar/positioner.2
I möjligaste mån redovisas också följande bakgrundsvariabler:
•
•

kön; hur ser situationen ut för män, resp. kvinnor,
geografiskt ursprung uppdelad på flera kategorier - hur ser situationen ut för
grupper med utländsk bakgrund utifrån en geografisk indelning.

2

Horisontell och vertikal segregation används framför allt
i jämställdhetssammanhang för att beskriva fördelningen
mellan kvinnor och män. Begreppen är inte lika vanligt
förekommande i mångfaldsdiskussionen i Sverige, men
användbara för denna rapports syfte.
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Figur 1. Rapportens fokus och avgränsning

Stockholms län – Befolkning
Svensk bakgrund: 70 procent
Utländsk bakgrund 30 procent

Arbetsgivartyp

Bransch

Kommun

Vertikal integration

Stockholms län – Anställda på arbetsmarknaden
Svensk bakgrund: 77 procent
Utländsk bakgrund 23 procent

Horisontell integration

Inledningsvis diskuterades också att inkludera ålder som variabler. På grund av den
mängd data som dessa variabler medför behandlas de i begränsad utsträckning. Ålder
har exkluderats (rapporten behandlar främst arbetsför befolkning 15–64 år), och kön
och utländsk bakgrund utifrån en geografisk indelning är inte inkluderade i samtliga
nedslag. Detta innebär emellertid att den typen av analyser skulle vara intressanta att
göra även i andra fall än de som finns beskrivna i rapporten, för att kunna skapa en
fördjupad förståelse för, och ge en rättvisande bild av, Stockholms arbetsmarknad.
Inom ramen för RUFS 2010 ingår även att följa upp integration och utanförskap i
hela regionen. Det konstateras att en viktig del är ett systematiskt och tillförlitligt sätt
att mäta utvecklingen och följa upp insatser på en regional nivå. Baserat på vad som
framkommer i granskningen av situationen på arbetsmarknaden inom Stockholms
regionen förs i denna rapport även ett resonemang kring möjliga indikatorer för att
följa utvecklingen av organisationers mångfaldsorientering. Fördelar och nackdelar
med det data som tagits fram inom ramen för uppdraget diskuteras.
Detta är en kvantitativ studie som är baserad på datainsamling i form av statistiskt
underlag som beställts från Statistiska Centralbyrån. Frågeställningar har arbetats
fram av Ramböll i samarbete med uppdragsgivaren och kontakten med SCB har
sedan skötts av Ramböll. Den primära datakälla som använts är Registerbaserad
Arbetsmarknadsstatistik (RAMS) utifrån vilken specialutdrag har gjorts. Detta har
möjliggjort brytningar i statistiken i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Ramböll
har även tagit del av statistik från SCB:s Onlinedatabas, samt hämtat information och
viss jämförande statistik från OECD:s öppna databas.

Utgångspunkter och begrepp
Rapporten ska vara ett underlag i det ovan beskrivna utvecklingsarbetet som syftar
till att göra organisationer i Stockholms län mer mångfaldsorienterade. Rapporten
är i första hand kvantitativ och deskriptiv, och behandlar främst den representativa
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mångfalden med avseende på fördelning av personer med svensk och utländsk
bakgrund på arbetsmarknaden.
Det är viktigt att poängtera att en granskning av fördelningen av anställda med
svensk och utländsk bakgrund inte ger en fullständig bild av huruvida en organisation kan anses präglas av mångfald avseende ursprung. Mångfaldsbegreppet är
komplext och innefattar betydligt mer än kategorierna svensk respektive utländsk
bakgrund. Nedan utvecklas resonemanget om komplexiteten i begreppet mångfald
tillsammans en diskussion om begreppen mångfald samt proportionalitet och dessa
två begrepps användning i rapporten.

Mångfaldsbegreppet
Medan ”mångfald” är ett ofta använt begrepp i den offentliga debatten finns det ingen
enhetlig och obestridd definition. Den engelska motsvarigheten “diversity” brukar
översättas till “olikheter”, vilket även är en vanlig betydelse när mångfaldsbegreppet
används i en svensk kontext. Mångfald är ett brett begrepp och syftar i allmänhet på
heterogenitet, eller en blandning av olikheter, vad gäller såväl föränderliga som oföränderliga dimensioner, såsom kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, utbildning och så vidare.3 Från att ha betraktas
i denna deskriptiva bemärkelse, i termer av en blandning av olikheter/heterogenitet,
har begreppet fått en alltmer normativ användning. Mångfald har under de senaste
årtiondena kommit att innebära en strategi för hur myndigheter och arbetsmarknadens parter ska förhålla sig till olikheter och kommit att bli en vision för hur en kreativ
blandning av olikheter ska uppnås.4 Utgångspunkten för dess normativa betydelse är
således att olikheter är berikande och att människor med olika bakgrund kan tillföra
samhället/arbetsplatsen ett värde och nya perspektiv.

Svensk bakgrund, utländsk bakgrund och utrikes född
Precis som påpekas i Regionplanekontorets rapport Vad händer – en kartläggning
av arbete med integration i Stockholmsregionen är det komplicerat att mäta mångfald på flera plan. Förutom svårigheter i att definiera begreppet, uppstår ytterligare
svårigheter när begreppet ska kopplas till mätbara indikatorer och tillämpas på
verksamheter och de anställda.
Definitioner som tillämpats för att beskriva mångfald inom till exempel statsförvaltningen har tidigare utgått från andelen födda i Sverige respektive andelen födda
utomlands.5 De senaste årens rekommendationer för offentlig statistik, är emellertid
att mångfald ska redovisas som andelen personer med svensk bakgrund respektive
utländsk bakgrund. I kategorin utländsk bakgrund ingår både utrikes födda och
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. I kategorin svensk bakgrund ingår in3

4
5

Mångfald mot enfald SOU 1989:13, Räkna med mångfald
SOU 1997:174, se även webbsidan Mångfald i Arbetslivet
som drivs av Eva Löfgren och Gabriella Fägerlind (https://
www.mangfald.com)
Alla är lika olika – Mångfald i arbetslivet DS 2000:69
Se t.ex. Arbetsgivarverket 2004, Etnisk mångfald i staten
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rikes födda som har minst en inrikes född förälder eller minst en förälder där uppgift
om födelseland saknas.
I denna rapport har Ramböll valt att utgå från den faktiska andelen personer
med svensk respektive utländsk bakgrund eller utrikes födda på arbetsmarknaden
och använt det som ett slags basmått mot vilket faktiska förhållanden ställs. I denna
rapport används definitionerna svensk bakgrund, utländsk bakgrund och utrikes
född. Det som åsyftas med svensk bakgrund är personer födda i Sverige med minst en
svenskfödd förälder. Med utländsk bakgrund åsyftas personer som är födda i Sverige
men som har två utrikesfödda föräldrar. Definitionen utrikes född åsyftar personer
som är utrikes födda. Läsaren måste dock vara uppmärksam på att ibland används
benämningen utländsk bakgrund som samlingsbegrepp för både utrikes födda och
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (enligt stycket ovan).
Det ska noteras att utländsk bakgrund och utrikes född på det sätt som de används
i denna rapport är tämligen trubbiga begrepp. Människor som kommer till Sverige
har olika bakgrund och därmed också olika förutsättningar, vilket begreppen missar
att fånga upp. Som ett exempel likställs personer födda i Norden (exklusive Sverige)
statistiskt sett med personer födda i Somalia i begreppet utrikes född, trots att dessa
personer har skilda utgångspunkter på arbetsmarknaden.6 I de inledande beskriv
ningarna av Stockholms arbetsmarknad har kategorierna vid ett tillfälle därför utvid
gats till att även innefatta beskrivningar av vilken födelseregion människor har.

Proportionalitet
Ett annat begrepp som används i rapporten är proportionell representation eller
proportionalitet. Med detta menas att en grupp skall representeras i samma utsträck
ning i en viss delmängd av en population (till exempel. en yrkeskategori) som i en hel
population (till exempel hela arbetsmarknaden). Exempelvis innebär detta att om
kvinnor utgör 50 procent av arbetskraften så bör de utgöra motsvarande andel av
chefer, för att kunna sägas vara proportionerligt representerade på chefsposter. Inom
en bransch där kvinnor istället utgör en majoritet av de anställda, säg 75 procent, så
bör de inneha 75 procent av branschens chefsposter för att vara proportionellt repre
senterade.
Med en jämn proportionerlig fördelning menas att samtliga delmängder (till
exempel branscher) har samma fördelning som populationen som helhet (till exem
pel hela arbetsmarknaden). Utifrån detta perspektiv kan flera saker utläsas, såsom
huruvida personer med viss bakgrund återfinns i högre eller lägre grad inom vissa
branscher eller på arbetsplatser med särskilda egenskaper.
Många olika förklaringar kan finnas till att grupper inte är proportionerligt
representerade, varav vissa har naturliga förklaringar och andra inte. Exempelvis är
6

Se till exempel Bornhäll, A och Westerberg, H (2009)
Arbetsmarknadssituationen för somalier i Östergötland – en
jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota för
en redogörelse av somaliers situation på arbetsmarknaden
samt Statistiska centralbyrån (2009) Integration – utrikes
födda på arbetsmarknaden, Integration: rapport 2
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det naturligt att personer utan högre utbildning är underrepresenterade inom yrken
som normalt kräver högre utbildning. Däremot är det exempelvis svårare att förklara
varför bara hälften av cheferna i offentlig sektor i Stockholms län utgörs av kvinnor,
när kvinnor utgör två tredjedelar av de anställda.
I rapporten undersöks i vilken mån olika grupper är proportionellt represente
rade, och i vilken mån grupper är proportionerligt jämnt fördelade. Begränsningar
kopplade till vilka grupperingar som används (svensk bakgrund, utländsk bakgrund,
utrikes född) gäller alltjämt i denna del. Diskussioner kring förklaringar till avvikel
ser från proportionalitet lämnas till största del utanför rapporten, eftersom rappor
ten har en deskriptiv ansats.

Avgränsningar
Det har poängterats att det inte räcker med mångfald på en representativ nivå utan
att det krävs organisatoriska förändringar för att uppnå en “fungerande mångfald”7.
Att endast sträva efter en numerär mångfald kan i själva verket, menar kritikerna,
vara ett sätt att undgå ett normförändrande arbete och skapa en skenbar mångfald.
Förslag har därför formulerats om för att skilja begreppen representation och
mångfald från varandra. Representation syftar till representationen av till exempel
antalet olika grupper på arbetsplatsen. Mångfaldsbegreppet refererar då till de
beteendemässiga olikheterna respektive likheterna som kommer att uppstå ur repre
sentationen. Särskillnaden blir viktig för att mångfald inte ska ta tappa sin egentliga
innebörd och reduceras till en representationsfråga.8
I denna studie behandlas endast fördelningen av personer avseende svensk eller
utländsk bakgrund på arbetsställen inom kommuner, branscher och arbetsgivar
typer. Studien innehåller inte information om i vilken utsträckning människor med
olika bakgrund faktiskt arbetar tillsammans. På arbetsplatser kan det finnas arbets
grupper och/eller arbetsuppgifter som präglas av stor homogenitet, vilket kan inne
bära att människor med olika bakgrund, även om de är anställda av samma företag,
har begränsat samröre med varandra. Studien undersöker inte heller hur stor rör
ligheten på arbetsmarknaden är för människor med olika bakgrund. Rapporten be
handlar således i första hand representationen av personer med svensk och utländsk
bakgrund på arbetsmarknaden i Stockholms län.
Kopplat till rapportens fokusområde, det vill säga arbetsmarknaden, används i
SCB:s statistik två olika kategorier sett till andelen personer på arbetsmarknaden.
Dels används definitionen anställda och dels används definitionen sysselsatta. Båda
bygger på olika typer av information och är därför inte jämförbara i sig. Då uppdraget
fokuserar på mångfald på arbetsplatsen har Ramböll valt att i huvudsak exkludera

7

8

Se till exempel webbsidan Mångfald i Arbetslivet som drivs
av Eva Löfgren och Gabriella Fägerlind
(https://www.mangfald.com)
Bergendahl, C. och Broman, P. (2009) Varför mångfald?
En studie som uppmärksammar några av de förklaringar
som finns till att organisationer tillämpar mångfald i dagens
arbetsliv, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
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egna företagare och se till enbart anställda. Om situationen på arbetsmarknaden
skulle beskrivas ur perspektivet sysselsatta blir bilden delvis annorlunda. Det är
exempelvis något vanligare att driva eget företag bland personer födda utomlands
jämfört med personer födda i Sverige. I vissa fall kan andra mått presenteras i syfte
att illustrera intressanta trender eller ge en så heltäckande bild som möjligt.
I regionala redovisningar kan förvärvsarbetande fördelas efter såväl arbets
platsens belägenhet (dagbefolkning) som bostadens belägenhet (nattbefolkning).
I denna rapport används för arbetsmarknadsdata dagbefolkning som enhet, då det
är situationen på Stockholms läns arbetsmarknad som står i fokus. Vad gäller befolk
ningen som helhet avser dock uppgifterna oftast nattbefolkning.
Den huvudsakliga redovisningen görs utifrån ett material uppdelat på arbets
ställen. Med arbetsställe avses varje adress (lokal), fastighet eller grupp av när
liggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Arbetsställe kallas
ibland arbetsplats och är enligt SCB:s definitioner en förutsättning för att geografiskt
kunna redovisa arbetsmarknadsstatistik. En arbetsgivare kan ha flera arbetsställen,
men i denna rapport redovisas endast efter arbetsställen belägna inom Stockholms
län.
Vidare ges ingen förklaring till varför det ser ut som det gör, utan rapporten har
främst ett deskriptivt syfte. Det finns viktiga bakomliggande faktorer som kan för
klara segregation på arbetsmarknaden, som diskriminering, tillgången till informella
nätverk och andra faktorer. Dessa behandlas dock inte i rapporten.

Rapportens disposition
Rapporten inleds med ett kapitel som berör befolkningssammansättning och arbets
marknaden i Stockholms län i stort. De tre följande kapitlen innehåller fördjupade
beskrivningar av arbetsmarknaden med fokus riktat mot arbetsgivare, branscher
och kommuner. I kapitel sex sätts situationen i Stockholms län i ett internationellt
perspektiv. I kapitel sju beskrivs rapportens slutsatser.
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Befolkningssammansättning och
arbetsmarknad i Stockholms län
Stockholms län – sammanfattning
Horisontell integration
– Sett till andelen anställda utgörs Stockholms läns arbetsmarknad till 77 procent av personer
med svensk bakgrund och 23 procent av personer med utländsk bakgrund. Detta kan
jämföras med fördelningen av den arbetsföra befolkningen som består av 70 procent av
personer med svensk bakgrund och 30 procent av personer med utländsk bakgrund. Det finns
således en skillnad mellan mångfalden i befolkningen och mångfalden på arbetsmarknaden.
– Bryts kategorin utrikes födda ut ur kategorin utländsk bakgrund synliggörs att antalet
anställda som är utrikes födda är större än antalet anställda med utländsk bakgrund. Sett till
förvärvsintensitet är emellertid förhållandet det omvända.
– Sett över tid har antalet arbetsställen ökat och i takt med detta har även antalet personer
med såväl svensk som utländsk bakgrund ökat på arbetsmarknaden.
– Sett till kön är skillnaderna mellan män och kvinnors representation på Stockholms
arbetsmarknad störst bland personer med svensk bakgrund. Den grupp som i allra minst
utsträckning finns representerad på arbetsmarknaden är kvinnor med utländsk bakgrund.
– På arbetsmarknaden i Stockholms län befinner sig 10,4 procent av den totala andelen
anställda med svensk bakgrund på ett arbetsställe helt utan personer med utländsk
bakgrund. Cirka 1,9 procent av den totala andelen med utländsk bakgrund befinner sig på ett
arbetsställe helt utan personer med svensk bakgrund. För att en fullständigt proportionerlig
fördelning ska uppstå behöver 14,6 procent av populationen anställda i Stockholms län byta
arbetsställe.
Vertikal integration
– Andelen personer med utländsk bakgrund på chefspositioner är i jämförelse med personer
med svensk bakgrund underrepresenterade då de utgör 23 procent av de anställda men
endast 13 procent av cheferna. Chefer med utländsk bakgrund har i störst utsträckning sitt
ursprung i nordiska och europeiska länder.

I detta kapitel redovisas sammansättningen av befolkningen och anställda i Stock
holms län med avseende på svensk eller utländsk bakgrund. Syftet är att ge över
gripande bild av mångfalden bland anställda. Inledningsvis beskrivs befolkningssam
mansättningen och fördelningen mellan personer med svensk och utländsk bakgrund
i Stockholms län. Dessutom beskrivs utvecklingen på arbetsmarknaden avseende
antalet personer med svensk respektive utländsk bakgrund samt utrikes födda för
perioden 2003–2008. Kapitlet innehåller också en beskrivning av variationen av
svensk/utländsk bakgrund på ledningsnivå för länet i stort.

Stockholms län – befolkning och arbetsmarknad
Med avseende på Stockholms befolkning9 kan två kategorier urskiljas; personer med
svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund avser här
såväl utrikesfödda personer som personer med utländsk bakgrund. År 2008 rörde
det sig om 1 981 263 individer. De fördelade sig i enlighet med diagram 1, vilket ger en
övergripande bild av fördelningen bland samtliga invånare i Stockholms län.

9

Samtliga uppgifter om befolkningen i stort har hämtats från
SCB Onlinedatabas, Ämnesområde: Befolkning, Vald tabell:
Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter
region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002-2009
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Diagram 1. Andel invånare i Stockholms län 2008 uppdelade efter svensk och utländsk
bakgrund (inkl. utrikes födda)

27 procent

73 procent

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund
(inkl utrikes födda)

(Källa: SCB Statistikdatabas, Befolkning)

Sett till befolkningen i Sverige var år 2008 14 procent födda utomlands. Denna siffra
skiljer sig från siffran i Sveriges storstadsområden såsom Stockholm, där andelen
av befolkningen födda utomlands var 18 procent. Koncentrationen av utrikes födda
i storstaden kan ses som ett resultat av en utveckling där befolkningen i Sverige,
liksom i många andra länder, kommit att koncentrera sig till större städer (SCB
2010:22). Den utrikesfödda delen av befolkningen är heterogen avseende samman
sättning. Totalt 18 procent av de utrikes födda i storstadsregionerna (Stockholm,
Göteborg, Malmö) kom från Norden, 37 procent från övriga Europa och 46 procent
från ett land utanför Europa (SCB 2010:46).
Samtliga personer inom populationen i diagram ett står inte till arbetsmarknadens
förfogande. För att exkludera personer som inte är relevanta för denna studie som
fokuserar på situationen på arbetsmarknaden kan en enkel avgränsning göras utifrån
ålder. Genom att urskilja gruppen i åldrarna 15-64 år framträder en annan bild. År
2008 var antalet bosatta i Stockholms län i arbetsför ålder (det vill säga 15–64 år)
1 339 320 individer, se diagram två.
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Diagram 2. Andel invånare 15–64 år i Stockholms län 2008 uppdelade efter svensk och
utländsk bakgrund (inkl. utrikes födda)

30 procent

70 procent

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund
(inkl utrikes födda)

(Källa: SCB onlinedatabas, Befolkning)

Diagrammet ovan illustrerar den del av befolkningen som kan betraktas stå till
arbetsmarknadens förfogande, men bilden visar emellertid inte hur det faktiskt ser
ut på arbetsmarknaden. På Stockholms läns arbetsmarknad fanns år 2008 994 134
människor anställda. Fördelningen mellan de olika kategorierna synliggörs i diagram
tre.
Diagram 3. Andel anställda i Stockholms län uppdelat på svensk bakgrund, utländsk
bakgrund och utrikes födda (inklusive rörlig arbetskraft)

19 procent
4 procent

77 procent

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Utrikes födda

Av diagrammet framgår att 77 procent av den totala mängden personer på arbets
marknaden har svensk bakgrund, 19 procent är utrikesfödda, och fyra procent har ut
ländsk bakgrund. Skillnaden mellan diagram två och diagram tre kan diskuteras och
analyseras utifrån ett resonemang om människor förutsättningar till att få tillträde till
arbetsmarknaden. Här ryms frågor som rör diskriminering och utanförskap. Denna
rapport är emellertid avgränsad till att endast undersöka den faktiska situationen på
arbetsmarknaden och berör inte närmare bakomliggande förklaringsfaktorer. Det är
dock värt att notera skillnaden mellan fördelningen av personer med svensk respek
tive utländsk bakgrund i befolkningen jämfört med på arbetsmarknaden.
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Om kategorierna utländsk bakgrund och utrikes född slås samman har således
23 procent av de anställda på arbetsmarknaden utländsk bakgrund. Dessa siffror
används som utgångspunkt när mångfalden på arbetsmarknaden inom de olika om
råden som studien berör beskrivs.
Som tidigare nämnts rymmer kategorierna svensk bakgrund, utländsk bakgrund
och utrikes född personer med varierande bakgrund. För att illustrera detta presente
ras i tabellen nedan en grov översikt av hur fördelningen utifrån geografisk bakgrund
ser ut bland människor på Stockholms arbetsmarknad.
Tabell 1. Anställda (dagbefolkning) per arbetsställe i Stockholms län 2008 uppdelat efter
födelseregion och kön

Kön

Födelseregion

Män

Sverige

404 139

42

Norden

14 244

1

Europa

22 341

2

Kvinnor

Samtliga

Antal

Andel (procent)

Världen

53 259

6

Sverige

382 071

40

Norden

21 059

2

Europa

17 183

2

Världen

48 250

5

Samtliga

962 546

100

(Källa: SCB/RAMS)

Med Norden avses länderna Finland, Norge, Danmark och Island. De vanligaste
födelseländerna bland personer från Europa är före detta Jugoslavien, Polen, Turkiet,
Tyskland, Storbritannien och Nordirland. De vanligaste födelseländerna som finns
representerade bland grupper från övriga världen är Irak, Iran, Chile, Libanon och
Somalia (Källa: Databasen STATIV, SCB, 2008).

Förändring mellan år
Mellan åren 2003-2008 ökade antalet arbetsställen från 68 752 till 75 860. I takt
med detta ökade också det totala antalet anställda på Stockholms läns arbetsmarknad
(från 905 051 till 994 134 individer). Detta gäller såväl andelen anställda med svensk
bakgrund som andelen utrikesfödda och personer med utländsk bakgrund10. Diagram
fyra illustrerar detta. I diagrammet ingår rörlig arbetskraft, det vill säga förvärvsar
betande som saknar fast arbetsställe (som exempelvis byggnads- och skogsarbetare
samt lärarvikarier som ambulerar mellan skolor).11

10 Diagrammet visar siffror från åren 2004–2008. Det saknas
heltäckande siffror från tidigare år avseende grupperna.
11 SCB:s definition.
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Diagram 4. Antal anställda (inklusive rörlig arbetskraft) i Stockholms län 2003–2008
uppdelat på bakgrund
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Den procentuella ökningen bland de tre grupperna skiljer sig avsevärt. Antalet an
ställda med svensk bakgrund har mellan åren 2003–2008 ökat med 43 092 individer,
motsvarande sex procent, medan andelen anställda med utländsk bakgrund under
samma period ökade med 10 615 individer, motsvarande 32 procent och andelen
utrikes födda ökade med 35 376 individer, motsvarande 24 procent.
Diagrammen visar att kategorin utrikes födda är större än kategorin med utländsk
bakgrund. Denna bild överensstämmer med hur det ser ut i befolkningen i stort. Sett
i andel är 25 procent av nattbefolkningen utrikes född medan endast fem procent
har utländsk bakgrund (SCB, 2008). Representationen av kategorin utrikesfödda
är således även här större än kategorin utländsk bakgrund. Sett till förvärvsintensi
tet är emellertid kategorin utrikes födda representerad på arbetsmarknaden i lägre
utsträckning, än kategorin utländsk bakgrund. Nedan illustreras detta närmare i
tabellen.
Tabell 2. Översikt över nattbefolkningens sammansättning i Stockholms län 2008

Nattbefolkningen 20–64 år,
Stockholms län 2008
Utrikes född

Andel
(procent)

Förvärvs
intensitet
(procent)

25

61,9

Inrikes född med två utrikes födda
föräldrar (utländsk bakgrund)

5

76,3

Inrikes född med en inrikes och en
utrikes född förälder

9

81,8

Inrikes född med två inrikes födda
föräldrar

61

84,6

(Källa: SCB/RAMS)

När antalet anställda delas upp efter kön följer samtliga kategorier varandra i utveck
ling, med undantag för gruppen utrikes födda där kvinnor, mellan åren 2003–2006,
var fler till antalet än de utrikes födda männen. År 2008 var antalet män större än
antalet kvinnor. Inom de övriga två kategorierna är antalet anställda kvinnor lägre
än antalet anställda män. Skillnaden mellan antalet män och kvinnor är som störst
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bland personer med svensk bakgrund. Detta är en intressant iakttagelse som kan vara
värd att studera djupare. Diskussioner om mångfald kan, som tidigare nämnts, även
handla om andra variabler såsom ålder och kön. Det intressanta här vore att närmare
undersöka populationen sammansättning för att undersöka hur det kommer sig att
variationen i kategorin svensk bakgrund avseende kön är så pass mycket större än
inom kategorierna utländsk bakgrund och utrikes född.
Sett till den procentuella ökningen avseende antalet sysselsatta, följer kvinnor och
män varandra i ökning. Ökningen för svenska män är sju procent och ökningen för
svenska kvinnor är fem procent. Bland kvinnor och män med utländsk bakgrund är
skillnaden i procentuell ökning större. Antalet anställda män med utländsk bakgrund
har mellan åren 2003-2008 ökat med 32 procent och antalet kvinnor med utländsk
bakgrund som ökat 31 procent. Sett till utrikes födda är skillnaderna mellan könen
än större. Antalet anställda utrikes födda män har ökat med 28 procent jämfört med
antalet anställda utrikes födda kvinnor som ökat med 19 procent. Detta är en tydlig
indikator på att tillträdet på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund
är på uppgående.
Diagram 5. Antal anställda (inklusive rörlig arbetskraft) i Stockholms län 2003–2008
uppdelat på bakgrund och kön.
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Fakta
Inträde på arbetsmarknaden
Utrikes födda har ett tidsbegränsat arbete i större utsträckning än inrikes
födda. Utrikes födda kvinnor är överrepresenterade bland vikariatsanställda
och behovsanställda, medan utrikes födda män är i majoritet bland prov
anställda, säsongs- och projektanställda. Utrikes födda kvinnor arbetar deltid
i högre utsträckning än utrikes födda män, men det finns inga stora skillnader
mellan inrikes födda kvinnor och utrikes födda kvinnor i andelen heltids
arbetande (cirka 65 procent i båda grupperna). Skillnaden i andelen heltidsarbetande kvinnor och män är som störst i gruppen med kortast vistelsetid i
Sverige.
Källa: Statistiska centralbyrån (2009) Integration – utrikes födda på arbets
marknaden, Integration: rapport 2.

Avseende inträde och tillträde till arbetsmarknaden är tendensen att mångfalden i
termer av variationen av personer med svensk respektive utländsk bakgrund ökar
över tid på Stockholms läns arbetsmarknad. Den grupp som i minst utsträckning be
finner sig på arbetsmarknaden och också, i relation till män ur samma grupp, ökar sin
närvaro på arbetsmarknaden i minst utsträckning, är utrikes födda kvinnor. Denna
bild bekräftas också i en mängd andra studier som genomförts; flertalet undersök
ningar konstaterar att avståndet i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes
födda är större bland kvinnorna än bland männen för varje år som går.

12

De anställdas fördelning per arbetsställe
Hittills har rapporten beskrivit fördelningen av personer med svensk respektive
utländsk bakgrund på arbetsmarknaden med fokus på representationen av personer
med utländsk bakgrund. I detta avsnitt fördelas de anställda som finns i Stockholms
regionen utifrån vilken andel anställda med svensk/utländsk bakgrund utgör på varje
arbetsställe. Syftet är att belysa eventuell segregation genom att undersöka huruvida
människor av olika ursprung (svensk respektive utländsk) arbetar på samma arbets
platser.
Diagrammet nedan visar graden av segregation ur ett övergripande perspektiv.
Här illustreras hur stor andel av de anställda som befinner sig på en arbetsplats med
viss fördelning av svensk/utländsk bakgrund. På den lodräta skalan visas hur stor del
av arbetskraften som har svensk respektive utländsk bakgrund (från 0–100 procent).
På den vågräta skalan visas hur stor andel av de anställda på Stockholms läns arbets
marknad som befinner sig på ett arbetsställe med en sådan fördelning bland med
12 Integrationsverket (2007) Statistikrapport 2007 – uppdatering av aktuella siffror, relevanta nyckeltal och indikatorer
om integration; Statistiska centralbyrån (2009) Integration
– utrikes födda på arbetsmarknaden, Integration: rapport 2
samt Integrations- och Jämställdhetsdepartementet (2010)
Nyanlända utrikes födda kvinnor: hinder och barriärer för
etablering
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arbetarna. Fördelningen går från 100 procent med svensk bakgrund till vänster över
till 100 procent med utländsk bakgrund till höger. I diagrammet nedan framgår då
hur drygt tio procent av den totala andelen anställda med svensk bakgrund befinner
sig på ett arbetsställe helt utan personer med utländsk bakgrund. Vidare visar det att
cirka två procent av den totala andelen med utländsk bakgrund befinner sig på ett
arbetsställe helt utan personer med svensk bakgrund. Övriga 88 procent av anställda
befinner sig på arbetsplatser där viss representation finns av båda grupperna.
(Se även bilaga 1 – Att tolka fördelningsdiagrammen.)
Diagram 6. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund/utländsk
bakgrund (inkl. utrikes födda)
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Givet dessa siffror skulle 14,6 procent av populationen anställda i Stockholms län
behöva byta arbetsställe för att en fullständigt proportionerlig fördelning ska uppstå.
I faktiska tal innebär detta 140 919 personer av 962 546 sysselsatta.
Viktigt att poängtera är dock att denna bild endast beskriver fördelningen av
människor på arbetsställen. Den anger inte vilken typ av arbetsställen som detta
avser eller på vilka positioner de sysselsatta placerar sig på de olika arbetsställena.
Detta innebär att graden av vertikal och horisontell integration inte kan bedömas; det
vill säga det går inte att bedöma huruvida personer på samma arbetsställen faktiskt
möts.
Om andelen av Stockholms läns 75 860 arbetsställen med anställda granskas blir
bilden en annan.
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Diagram 7. Andel arbetsställen med viss fördelning bakgrund/utländsk bakgrund
(inkl. utrikes födda)
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Diagrammet visar att en betydligt större andel av arbetsställena endast har anställda
av svensk eller utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) jämfört med arbetskraf
tens fördelning. Jämförs detta med bilden över arbetskraften kan slutsatsen dras
att det rör sig om en mängd små arbetsställen med ett fåtal anställda (i snitt cirka
2,7 anställda per arbetsställe). Dessa är att betrakta som homogena avseende på
bakgrund. Som synes är det närmare 50 procent av arbetsställena som enbart har
anställda med svensk bakgrund, medan cirka tio procent av arbetsställena ute
slutande har anställda med utländsk bakgrund (inklusive. utrikes födda).
Både diagram sexoch diagram sju fyller en viktig funktion i att illustrera bilden
av en arbetsmarknad som präglas av en segregation av människor med avseende på
bakgrund.

Ledningsnivåer
För att fördjupa beskrivningen och översiktligt illustrera förhållandena vad gäller
vertikal integration på arbetsmarknaden i Stockholms län presenteras nedan varia
tionen av svensk/utländsk bakgrund för personer på ledningsnivå. För Stockholms
regionen som helhet har data hämtats från SCB.
I nedanstående tabell presenteras anställda personer inom yrkesområdet
ledningsarbete enligt SSYK (SSYK yrkesområde 1) dividerat med anställda personer
20–64 år med yrke enligt SCB:s yrkesregister, utifrån bakgrund.

100
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Tabell 3. Andel i chefsposition i Stockholms län uppdelat på svensk bakgrund, utländsk
bakgrund inklusive utrikes födda

Andel i chefsposition
(procent)
Svensk bakgrund

8,3

Utländsk bakgrund (inkl. utrikes födda)

4,3

Stockholmsregionen totalt

7,4

(Källa: SCB)

Utifrån ovanstående tabell kan uttydas att personer med svensk bakgrund i högre
grad innehar chefstjänster i Stockholms län, jämfört med personer med utländsk
bakgrund.
Utifrån ett könsperspektiv kan det också vara intressant att bryta ned personer i
chefsyrken utifrån bakgrund och kön, vilket görs i nedanstående tabell.
Tabell 4. Fördelning chefspositioner i Stockholms län uppdelat på svensk bakgrund, utländsk
bakgrund inklusive utrikes födda, samt kön

Män
Antal

Kvinnor

Andel
(procent)

Antal

Andel
(procent)

Totalt
Antal

Andel
(procent)

Svensk bakgrund

40 564

86,8

21 207

86,7

61 771

86,7

Utländsk bakgrund
(inkl. utrikes födda)

6 187

13,2

3 257

13,3

9 444

13,3

Totalt

46 751

100,0

24 464

100,0

71 215

100,0

(Källa: SCB)

Ur avsnitt 2.1 framgår att personer födda i Sverige utgör cirka 77 procent av anställda
i länet. De data från SCB som presenteras i ovanstående tabell visar att personer med
svensk bakgrund utgör knappt 87 procent av samtliga chefer i Stockholms län, vilket
innebär att de är överrepresenterade på chefspositioner. Istället är personer med
utländsk bakgrund underrepresenterade, i och med att de utgör 23 procent av de
anställda men bara 13 procent av cheferna.
Vad gäller kön förefaller det inte finnas någon stor skillnad i representativitet mel
lan män och kvinnor utifrån vilken bakgrund de har. Således är personer med svensk
bakgrund överrepresenterade som chefer i förhållande till personer med utländsk
bakgrund, oavsett om de är män eller kvinnor.
Det är därtill relevant att studeraom det finns skillnader i representativitet på
chefsposter utifrån var personer kommer ifrån på ett mer detaljerat plan. I nedanstå
ende tabell presenteras andel chefer inom grupper med olika födelseregion.
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Tabell 5. Andel i chefsposition i Stockholms län efter födelseregion

Födelseregion

Andel i chefsposition
(procent)

Sverige

8,2

Norden exkl. Sverige

7,0

EU/Efta exkl. Norden

5,6

Världen exkl. EU/EFTA

2,5

Stockholmsregionen totalt
(Källa: SCB/Statistikdatabas)

7,4

13

Noteras bör att ovanstående kategorier skiljer sig från kategoriseringen av personer
med svensk bakgrund och utländsk bakgrund, genom att personer med utländsk
bakgrund kan vara födda i Sverige men ha två utlandsfödda föräldrar. Drygt sju pro
cent av samtliga anställda i Stockholmsregioner arbetar i ett chefsyrke. Störst andel
personer i chefsposition återfinns bland de som är födda i Sverige. Personer i chefs
position bland de födda i norden (exklusive Sverige) utgör nästan lika stor andel av
dess andel av anställda som de gör av cheferna i regionen, vilket innebär att de i hög
grad är proportionerligt representerade. Underrepresenterade är däremot chefer från
EU/Efta (exklusive Norden) och särskilt chefer från Världen (exklusive EU/EFTA).
Av denna sistnämnda grupp utgörs 2,5 procent av personer i chefstjänster – vilket
endast utgör en tredjedel av den 7,4 procent vilket en proportionerligt jämn fördel
ning skulle innebära.
Rapporten kommer fortsättningsvis att illustrera fördelningen av personer med
utländsk bakgrund på chefsnivå. I dessa avsnitt delasde anställda upp i arbetsgivar
typer, branscher eller kommuner.

13 Område Integration, Statistik med inriktning mot arbetsmarknaden. Fördelning efter län och födelseregion.
År 1997–2008.
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Arbetsgivare

Arbetsgivare – sammanfattning
Horisontell integration
– Sett till fördelningen på arbetsmarknaden i stort (77 procent anställda med svensk
bakgrund och 23 procent anställda med utländsk bakgrund) så placerar sig två offentliga
arbetsgivartyper och två arbetsgivartyper ur näringslivet i enlighet med, eller över, snittet.
Dessa är kommunal förvaltning, landstinget, ej offentligt ägda aktiebolag och ej offentligt
ägda övriga företag.
– Bland offentliga arbetsgivare är det den statliga förvaltningen och statliga affärsverk som
urskiljer sig avseende hög andel anställda personer med svensk bakgrund.
– Bland arbetsgivare i näringslivet är det statligt ägda företag och organisationer samt
kommunalt ägda företag och organisationer som urskiljer sig avseende hög andel anställda
personer med svensk bakgrund.
Vertikal integration
– Sett till fördelning av personer på ledningsnivå visar kartläggningen att andelen anställda
med utländsk bakgrund och andelen chefer med utländsk bakgrund varierar i enlighet med
varandra. I antal är således cheferna fler bland arbetsgivartyper där antalet anställda är fler.
Studien visar dock att den proportionerliga representationen av chefer är relativt hög bland
arbetsgivartyper med låg andel anställda personer med utländsk bakgrund.

I detta kapitel behandlas variationen mellan anställda med svensk/utländsk bak
grund när det gäller arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. Vidare
behandlas andel chefer med svensk respektive utländsk bakgrund per arbetsgivartyp.
Detta ger en bild av hur arbetsstyrkan fördelar sig mellan arbetsgivare inom privat
och offentlig sektor samt på ledningsnivå inom dessa sektorer.

Uppdelning på olika typer av arbetsgivare
När det gäller olika typer av arbetsgivare kan en första uppdelning göras mellan
offentliga arbetsgivare och arbetsgivare i näringslivet. (Inledningsvis fanns även
ambitionen att inkludera ideella arbetsgivare. Det visade sig dock att relevant statistik
saknades för denna kategori.) För att öka precisionen har dessa två grupperingar
brutits ned i tio underkategorier vad gäller ägare och typ av organisation. Resultatet
presenteras uppdelat på andelen med svensk bakgrund, utländsk bakgrund samt
utrikes födda.

Fakta

Arbetsgivartyper – ett urval
I Stockholms län ser andelen arbetsställen
i utvalda kategorier ut enligt följande:

Kommunal förvaltning: 3 183 st.
Landsting: 308 st.
Aktiebolag (ej offentligägda): 56 905 st.
Övriga företag (ej offentligt ägda): 8 983 stst

Diagram åtta visar fördelningen inom ramen för olika typer av arbetsgivare.
I diagrammet markeras brytpunkten mellan andelen personer med svensk bakgrund
och andelen personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden i stort, det vill
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säga vid 77 procent respektive 23 procent. Vidare är brytpunkten (streckad linje)
mellan andelen personer med svensk bakgrund och andelen personer med utländsk
bakgrund (inklusive utrikes födda) i åldern 15–64 år markerad, det vill säga vid 70
respektive 30 procent (se diagram två).
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Diagram 8. Andel anställda hos olika arbetsgivartyper uppdelat efter svensk bakgrund,
utländsk bakgrund samt utrikes födda i Stockholms län
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I ovanstående diagram placerar sig endast fyra kategorier arbetsgivare som i enlig
het med, eller över, snittet på arbetsmarknaden i stort. Två av dessa är offentliga
arbetsgivartyper; kommunal förvaltning samt landsting, och ytterligare två tillhör
näringslivet; arbetsgivartyper inom kategorin aktiebolag och arbetsgivartyper inom
övriga företag. I övrigt placerar sig samtliga kategorier under snittet. Nedan fördjupas
resonemanget om fördelningen bland offentliga arbetsgivare samt arbetsgivare inom
näringslivet.

Offentliga arbetsgivare
Det finns stora skillnader mellan olika offentliga arbetsgivartyper (vilket illustreras
ovan i diagram åtta). För att ytterligare tydliggöra detta presenteras nedan en tabell
som visar antalet arbetsställen med sysselsatta inom ramen för varje offentlig arbets
givartyp.
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Tabell 6. Andel sysselsatta, Offentliga arbetsgivartyper i Stockholms län.

Sektor

Statlig förvaltning
Statliga affärsverk
Kommunal
förvaltning
Landsting
Övriga offentliga
institutioner

Antal arbets
ställen med
sysselsatta
535
11
3183
308
11

Antal
sysselsatta
med svensk
bakgrund

Antal syssel
satta med
utländsk
bakgrund

Antal
utrikesfödda
anställda

54 139

1 948

7 841

(85 procent)

(3 procent)

(12 procent)

1 837

65

135

(90 procent)

(3 procent)

(7 procent)

80 393

4 055

25 203

(73 procent)

(4 procent)

(23 procent)

23 875

1 186

6 886

(75 procent)

(4 procent)

(22 procent)

277

59

(82 procent)

(17 procent)

Totalt
antal
sysselsatta
63 928
2 037
10 9651
31 947
336

Inom den statliga förvaltningen och statliga affärsverk är andelen sysselsatta med
svensk bakgrund överrepresenterad. Framförallt sticker statliga affärsverk ut. Det
finns elva statliga affärsverk i Stockholms län med totalt 2 037 sysselsatta personer i
regionen. Av dessa har 90 procent svensk bakgrund, tre procent är personer utländsk
bakgrund och knappt sju procent är utrikes födda. Inom den statliga förvaltningen
finns 535 arbetsställen med totalt sett 63 928 sysselsatta personer. Av dessa är cirka
85 procent personer med svensk bakgrund, tre procent personer med utländsk
bakgrund och tolv procent utrikes födda personer. Ytterligare en arbetsgivartyp som
är intressant att notera är övriga offentliga institutioner14 som har få anställda med
utländsk bakgrund. Här är dock antalet så pass lågt att grupperna utländsk bakgrund
och utrikes födda slagits samman i redovisningen.

14 För Övriga offentliga institutioner har utländsk bakgrund
samt utrikes födda slagits samman på grund av låga antal.
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Näringslivet
Inom näringslivet urskiljer sig ett antal arbetsgivartyper. Tabell fem visar antalet
arbetsställen med sysselsatta inom ramen för varje arbetsgivartyp i näringslivet.
Tabell 7. Andel sysselsatta, Näringslivet i Stockholms län.

Sektor

Antal arbets
ställen med
sysselsatta

Aktiebolag, ej
 ffentligt ägda
o

56905

Övrigt företag, ej
offentligt ägda

60526

Statligt ägda
företag och
organisation

677

Kommunalt
ägda företag och
organisation

402

Övriga
organisationer

4 845

Antal
sysselsatta
med svensk
bakgrund

Antal syssel
satta med
utländsk
bakgrund

Antal
utrikesfödda
anställda

483 812

29 880

108 896

(78 procent)

(5 procent)

(17 procent)

63 185

4 316

26 337

(67 procent)

(5 procent)

(28 procent)

25 508

1 146

5 182

(80 procent)

(4 procent)

(16 procent)

18 594

866

3 509

(81 procent)

(4 procent)

(15 procent)

34 456

14 40

7 641

(79 procent)

(3 procent)

(18 procent)

Totalt
antal
anställda
622 588
93 838
31 836

22 969

43 537

De arbetsgivartyper med högst andel personer med svensk bakgrund är statligt ägda
företag och organisationer samt kommunalt ägda företag och organisationer. Det
finns 677 statligt ägda företag i Stockholms län. Bland dessa har 80 procent av de an
ställda svensk bakgrund och knappt fyra procent utländsk bakgrund. Andelen utrikes
födda är 16 procent. Sett till kommunalt ägda företag finns i Stockholms län 402 och
inom dessa har cirka 80 procent svensk bakgrund, fyraprocent utländsk bakgrund
och 15 procent är utrikes födda.

Ledningsnivå hos olika typer av arbetsgivare
Som nämndes i avsnitt 2.4 redovisas andelen anställda med svensk respektive
utländsk bakgrund i relation till andelen chefer med respektive typ av bakgrund
avseende de olika arbetsgivartyperna. I diagrammet nedan redovisas andel anställda
med svensk respektive utländsk bakgrund och andel chefer med svensk respektive
utländsk bakgrund per arbetsgivartyp. Diagrammet visar att andelen anställda med
utländsk bakgrund och andelen chefer med utländsk bakgrund varierar i enlighet
med varandra, även om snittet är lägre bland cheferna än bland andelen anställda.
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Diagram 9. Andel anställda med svensk respektive utländsk bakgrund (inklusive utrikes
födda) och andel chefer med utländsk bakgrund per arbetsgivartyp i Stockholms län.
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Den arbetsgivartyp som återigen sticker ut bland de andra är statliga affärsverk som
denna gång har en förhållandevis hög andel personer med utländsk bakgrund på
chefsposition i relation till andelen anställda med utländsk bakgrund. Andelen an
ställda med svensk bakgrund uppgår till cirka 90 procent och andelen med utländsk
bakgrund uppgår till knappt tio procent. Andelen chefer med utländsk bakgrund är
knappt sju procent vilket ger en proportionell representation på 71 procent.
Detta kan ställas mot den kommunala förvaltningen där andelen chefer med
utländsk bakgrund är förhållandevis låg i relation till andelen anställda med utländsk
bakgrund. Inom den kommunala förvaltningen är andelen anställda med svensk bak
grund 73,3 procent och andelen sysselsatta med utländsk bakgrund är 26,7 procent.
Andelen chefer med utländsk bakgrund är 12,1 procent vilket ger en proportionell
representation på 45 procent. Den kategori som uppvisar lägst proportionell repre
sentation (44 procent) är övriga offentliga institutioner såsom hushållningssällskap,
olika akademier och handelskammare.
I näringslivet sticker framförallt kategorin aktiebolag ut. Den arbetsgivartyp som
harlägst andel chefer med utländsk bakgrund är kommunalt ägda företag och organisa
tion. Där är den totala andelen anställda personer med svensk bakgrund 81 procent och
andelen anställda personer med utländsk bakgrund är 19 procent. Andelen chefer med
utländsk bakgrund är 8,4 procent vilket ger en proportionerlig fördelning på 44 procent.
Intressant att notera är den förhållandevis låga proportionerlig fördelning som
arbetsgivartyper med relativt hög andel personer med utländsk bakgrund uppvisar.
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Branscher

Bransch – sammanfattning
Horisontell integration
– Givet snittet på arbetsmarknaden visar kartläggningen på en stor variation bland
branscherna avseende fördelning av personer med svensk respektive utländsk bakgrund.
– De branscher som följer snittet är tillverknings- och utvinningsindustrin, företagstjänster och
utbildningsväsendet.
– Tre branscher som utmärker sig och som därför studeras närmare är hotell- och restaurang,
med 44 procent sysselsatta med utländsk bakgrund, kreditinstitut och försäkringsbolag som
består av 13 procent med utländsk bakgrund och utbildningsväsendet som, i enlighet med
snittet på arbetsmarknaden i stort, består av 23 procent sysselsatta med utländsk bakgrund.
– Sett till fördelningen av personer med svensk respektive utländsk bakgrund på olika
arbetsställen inom de tre utvalda branscherna, präglas branschen hotell- och restaurang av
högre grad av segregation än kreditinstitut och försäkringsbolag. För att skapa en fullständig
proportionerlig fördelning inom hotell- och restaurangbranschen skulle nämligen 24 procent
behöva byta arbetsställe. Bland kreditinstitut och försäkringsbolag skulle fem procent behöva
byta arbetsställe och inom utbildningsväsendet skulle elva procent behöva byta arbetsställe.
Vertikal integration
– Sett till andelen personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå går att se ett samband
mellan andelen personer med utländsk bakgrund inom branschen och andelen chefer;
ju fler sysselsatta desto fler personer på ledningsnivå. Dock är den procentuella andelen
personer på ledningsnivå (i relation till övriga branscher) låg även inom de branscher där
andelen sysselsatta personer med utländsk bakgrund är hög, såsom exempelvis hotell- och
restaurangbranschen.

I detta kapitel granskas fördelningen mellan anställda med svensk och utländsk bakgrund inom olika branscher. Detta för att ge en bild av vilka branscher som präglas
av en homogen eller heterogen arbetsstyrka med avseende på svensk eller utländsk
bakgrund inom Stockholmsregionen. I kapitlet behandlas främst hur olika branscher
förhåller sig till fördelningen mellan anställda med svensk och utländsk bakgrund i
stort. Vidare görs ett nedslag i tre branscher för en fördjupad granskning.

Uppdelning efter bransch
Granskningen av bransch ger en övergripande bild av arbetsmarknaden i Stockholms
län och kan som sådan ge information om, och indikera, huruvida olika branscher
präglas av homogenitet. Granskning ger dock ingen indikation om hur väl integrerade branscherna är ur ett vertikalt perspektiv utan visar endast på den horisontella
integrationen/segregationen.

Yrken
En aspekt av arbetsmarknaden är också villkoren för personer med svensk och utländsk bakgrund inom olika yrken. Detta behandlas mer utförligt i en studie av etnisk
och social segregering inom olika yrken Ramböll genomförde hösten 2010 på uppdrag av Regionplanekontoret. I den rapporten visades fördelningen mellan svensk
respektive utländsk bakgrund inom ett antal olika yrken.
Några exempel på yrkeskategorier som i den rapporten uppvisade genomgående
hög andel individer med svensk bakgrund var ”Militärer”, ”Poliser”, ”Högre ämbets-
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män och politiker” och ”Jurister”. Även olika chefskategorier (till exempel ”Verkstäl
lande direktörer, verkschefer m.fl.” samt ”Drift- och verksamhetschefer) placerade
sig högt i denna sortering. Exempel på yrkeskategorier med genomgående hög andel
individer med utländsk bakgrund var ”Städare”, ”Slaktare, bagare, konditorer m.fl.”
samt vissa kategorier av ”Maskinoperatörer” där särskilt ”Städare” utmärkte sig
genom en stor andel personer med utländsk bakgrund. Av de personer i Stockholms
regionen som var anställda som städare hade 79 procent utländsk bakgrund, jämfört
med 21 procent som har svensk bakgrund.15

Sysselsatta inom olika branscher
Diagrammet nedan illustrerar andelen sysselsatta med svensk och utländsk bakgrund
samt utrikesfödda inom olika branscher. I diagrammet markeras också andelen per
soner i arbetsför ålder med svensk bakgrund (streckad linje) samt andelen anställda
med svensk bakgrund (heldragen linje) i Stockholms län. Detta för att sätta situa
tionen inom de olika branscherna i relation till andelen personer med svensk och
utländsk bakgrund i länet som helhet och ge en indikation på huruvida fördelningen
mellan anställda inom de olika branscherna med svensk och utländsk bakgrund är
proportionerlig.
Diagram 10. Andel anställda inom olika branscher uppdelat efter svensk bakgrund, utländsk
bakgrund samt utrikes födda i Stockholms län
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15 Observera att det i den nämnda rapporten avsågs nattbefolkning, det vill säga boende i Stockholms län. I den
föreliggande rapporten används dagbefolkning, det vill säga
individer som arbetar i Stockholms län.
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De branscher som följer snittet är tillverknings- och utvinningsindustrin, företags
tjänster och utbildningsväsendet. I övrigt varierar det mellan branscherna. Hotelloch restaurangbranschen kännetecknas av en hög andel utrikesfödda. Likaså finns en
överrepresentation av utrikes födda i ”Enheter för vård och omsorg”. Branscher som
”Jordbruk. skogsbruk och fiske”, ”Företag inom energi och miljö”, ”Informations- och
kommunikationsföretag”, ”Kreditinstitut och försäkringsbolag”, ”Fastighetsbolag”
samt ”Civila myndigheter och försvaret” kännetecknas av en hög andel av anställda
med svensk bakgrund.

Tre branscher under lupp
För att ge en fördjupad bild av fördelningen har tre branscher valts ut. I valet av
branscher används två extremer, det vill säga en bransch som på en generell nivå
uppvisar en andel personer med utländsk bakgrund som överstiger brytpunkten samt
en bransch som understiger brytpunkten. Dessutom lyfts en bransch som befinner sig
precis vid brytpunkten.
De branscher som i denna rapport lyfts fram är Hotell- och restaurangbranschen
som kännetecknas av en hög andel anställda med utländsk bakgrund och utrikes
födda, Utbildningsväsendet som ligger på snittet, samt Kreditinstitut och försäkringsbolag som kännetecknas av en hög andel anställda med svensk bakgrund.

Fakta

Valda branscher
Hotell och restaurang
3 975 arbetsställen
35 427 anställa totalt, varav
19 804 (56 procent) med svensk bakgrund,
13 240 (37 procent) utrikesfödda,
2 393 (7 procent) med utländsk bakgrund
Kreditinstitut och försäkringsbolag
1 919 arbetsställen
48 507 anställda totalt, varav
41 952 (87 procent) med svensk bakgrund,
4 574 (9 procent) utrikesfödda,
1 981 (4 procent) med utländsk bakgrund
Utbildningsväsendet
3 803 arbetsställen
97 852 anställda totalt, varav
75 142 (77 procent) med svensk bakgrund,
19 182 (20 procent) utrikesfödda,
3 502 (3 procent) med utländsk bakgrund
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Hotell och Restaurang
Inom hotell- och restaurangbranschens 3 975 arbetsställen finns 35 427 anställda.
Diagrammet visar att fem procent av de anställda inom hotell och restaurang
branschen arbetar på arbetsställen, där samtliga anställda har svensk bakgrund.
Drygt tio procent av de anställda arbetar på arbetsplatser där samtliga anställda har
utländsk bakgrund.
Diagram 11. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund respek
tive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) inom branschen Hotell och restauranger i
Stockholms län
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För att en fullständigt proportionerlig fördelning av anställda av svensk respektive ut
ländsk bakgrund ska uppstå inom branschen måste cirka 24 procent av alla anställda
i branschen byta arbetsställe.
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Kreditinstitut och försäkringsbolag
Bland kreditinstitut och försäkringsbolag arbetar sex procent av de 48 507 anställda
på arbetsställen, där samtliga anställda har svensk bakgrund. Samtidigt arbetar en
procent av de anställda på arbetsplatser där samtliga anställda har utländsk bak
grund.
Diagram 12. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund
respektive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) inom branschen Kreditinstitut och
försäkringsbolag i Stockholms län
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För att en fullständig proportionerlig fördelning ska uppstå bör cirka fem procent
byta arbetsställe. Här är dock viktigt att poängtera att denna bransch valdes ut på
grund av låg andel personer med utländsk bakgrund vilket därför också påverkar
utfallet i hur många personer som behöver byta arbete för att skapa proportionalitet
inom branschen.
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Utbildningsväsendet
Inom utbildningsväsendet ingår grundskola, högskola och universitet, fritidshem,
förskolor, etcetera Här arbetar cirka fyra procent av de 97 852 anställda på arbets
ställen, där samtliga anställda har svensk bakgrund. Andelen av de anställda som
arbetar på arbetsplatser där samtliga anställda har utländsk bakgrund är näst intill
obefintlig.
Diagram 13. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund
respektive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) inom branschen Utbildnings
väsendet i Stockholms län
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Inom utbildningsväsendet bör cirka elva procent byta arbetsställe för att en fullstän
digt proportionerlig fördelning ska uppstå.

Ledningsnivå uppdelad på bransch
Diagrammet nedan synliggör andelen sysselsatta med svensk och utländsk bakgrund
och andelen chefer med svensk och utländsk bakgrund per bransch. Dessa två olika
parametrar följer varandra. Ju större andel personer med utländsk bakgrund, desto
större andel chefer med utländsk bakgrund. Eller tvärtom; ju större andel chefer
med utländsk bakgrund desto större andel sysselsatta med utländsk bakgrund. De
branscher som sticker ut är återigen hotell- och restaurang samt vård- och omsorg
och okänt.
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Diagram 14. Andel anställda med svensk respektive utländsk bakgrund (inkl. utrikesfödda)
och andel chefer med utländsk bakgrund per bransch i Stockholms län
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Den bransch som urskiljer sig i diagrammet är hotell och restaurang, som har en hög
andel chefer med utländsk bakgrund, liksom en hög andel anställda med utländsk
bakgrund. En närmare granskning visar dock att andelen chefer med utländsk bak
grund inom informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut och försäk
ringsbolag samt fastighetsbolag är högre sett till den totala andelen personer med
utländsk bakgrund i branschen.
Sett till de tre branscher som i det förra avsnittet placerades under lupp förstärks
bilden. Inom hotell och restaurang är andelen personer på ledningsnivå med ut
ländsk bakgrund 32 procent vilket ger en proportionell representation på 72 procent.
Inom kreditinstitut och försäkringsbolag är andelen personer på ledningsnivå med
utländsk bakgrund 9,1 procent vilket ger en proportionell representation på 68
procent. Inom utbildningsväsendet är andelen personer på ledningsnivå 12,5 procent
vilket ger en proportionell representation på 54 procent.
Även om den procentuella andelen personer med utländsk bakgrund på lednings
nivå är högre inom hotell- och restaurangbranschen än bland kreditinstitut och
försäkringsbolag så är andelen således förhållandevis låg givet den faktiska represen
tationen av personer med utländsk bakgrund inom respektive bransch.
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Lokal variation

Kommuner – sammanfattning
Horisontell integration
– Sett till Stockholms län går det att urskilja ett mönster där högre andel bosatta personer med
utländsk bakgrund i arbetsför ålder i en kommun också innebär en högre andel anställda
med utländsk bakgrund på den kommunala arbetsmarknaden. I kommuner med en högre
andel invånare med utländsk bakgrund såsom Botkyrka, Huddinge och Södertälje visar också
respektive kommuns arbetsmarknad en högre andel anställda med utländsk bakgrund.
– Mönstret stämmer dock inte in på arbetsställen i kommuner såsom Lidingö och Salem som
sysselsätter en högra andel personer med utländsk bakgrund i jämförelse med respektive
kommuns andel invånare med utländsk bakgrund.
– Tre kommuner valdes ut för djupare studie, nämligen Botkyrka, Stockholm och Norrtälje.
De tre kommunerna uppvisar olika grader av segregation. För att en proportionell
representation ska uppstå i Botkyrka bör 21 procent byta arbetsställe, i Stockholm bör 15
procent byta jobb och i Norrtälje bör nio procent byta arbetsställe.
Vertikal integration
– Andelen personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå ökar i takt med andelen
sysselsatta. Dock visar att kartläggningen att den proportionella fördelningen av personer
med utländsk bakgrund ökar ju lägre andel personer med utländsk bakgrund som är
sysselsatt inom respektive kommuns arbetsmarknad.

Ytterligare en aspekt av mångfalden i arbetslivet är att undersöka hur det ser ut på
arbetsställen i kommunerna i Stockholms län samt hur mönster i arbetslivet sam
spelar med befolkningsmönster. Redovisningen av fördelningen mellan anställda
med svensk och utländsk bakgrund ger information om den geografiska fördelningen
inom länet. Exempelvis kan redovisningen av situationen på kommunnivå visa på
inom vilka kommunala arbetsmarknad som personer med utländsk bakgrund är
under- respektive överrepresenterade bland de anställda i förhållande till deras andel
av befolkningen i samma kommun.

Befolkningssammansättning och arbetsliv i olika kommuner
Befolkning
Vad gäller kommunernas befolkningssammansättning, varierar sammansättningen
av befolkningen vad gäller personer med svensk och utländsk bakgrund betydligt
mellan olika kommuner. Den totala andelen för Stockholms län är 70 procent med
svensk bakgrund respektive 30 procent med utländsk bakgrund (inkl utrikes födda),
vilket tidigare beskrivits i diagram 2.
Högst andel av befolkning med utländsk bakgrund finns i Botkyrka, Huddinge och
Södertälje. En förklaring är att Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommun tillsam
mans har tagit emot drygt 75 procent av länets nyanlända sedan 199416.Lägst andel
invånare med utländsk bakgrund finns i Vaxholm, Ekerö och Norrtälje. I Norrtälje
kommer också en hög andel av de utrikes födda från de övriga nordiska länderna

16 DN: Fyra av Stockholms 26 kommuner tar emot 75 procent
av länets nyanlända. 2010-02-25. http://www.dn.se/
sthlm/segregation-integration-stockholm-nyanlanda-
flyktingar-1.1051692
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(50 procent). Diagram 15 visar andelen av befolkningen mellan 15 och 64 år med
svensk och utländsk bakgrund per kommun.
Diagram 15. Andel invånare 15–64 år per kommun (nattbefolkning) år 2008 uppdelade på
svensk bakgrund respektive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) i Stockholms län.
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(Källa: SCB, Statistikdatabas)

Skillnaderna mellan kommunerna kan även åskådliggöras på ett översiktligt sätt i
geografisk form, se karta ett nedan. Färgerna på kartan indikerar i vilken utsträckning
den arbetsföra befolkningen (nattbefolkningen) boende i Stockholms läns kommuner
består av personer med utländsk bakgrund. Färgskalan illustrerar variationer
avseende var i länet personer med utländsk bakgrund är bosatta och indikerar att
andelen personer med utländsk bakgrund tycks koncentrera sig till länets centrala
och sydliga delar.

Stockholms organisationers mångfaldsorientering 47

Karta 1. Andel invånare 15–64 år per kommun (nattbefolkning) år 2008 uppdelade på svensk
bakgrund respektive utländsk bakgrund (inkl. utrikes födda) i Stockholms län.

(Källa: SCB, Statistikdatabas)
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Anställda
Det finns viktiga skillnader mellan bostadsort och arbetsort, vilket innebär att för
delningen av befolkningen i arbetsför ålder med svensk och utländsk bakgrund inte
motsvarar fördelningen bland de anställda med svensk och utländsk bakgrund på
arbetsställen inom respektive kommun. Med detta i åtanke visar diagram 16 fördel
ningen av andelen anställda med respektive bakgrund på arbetsställen belägna inom
kommunerna i Stockholms län.
Diagram 16. Andel anställda på arbetsställen belägna inom olika kommuner uppdelat efter
svensk bakgrund, utländsk bakgrund samt utrikes födda i Stockholms län
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Diagrammet visar alltså inte i vilken kommun människor är bosatta, utan enbart var
de arbetar. Det är möjligt att urskilja ett mönster avseende kommuners befolknings
sammansättning och andelen personer med svensk respektive utländsk bakgrund
som arbetar på kommunernas arbetsställen. Generellt innebär en högre andel bosatta
personer med utländsk bakgrund i arbetsför ålder i en kommun också en högre andel
anställda med utländsk bakgrund på arbetsställen i denna kommun. Exempel på det
ta är exempelvis kommunerna Botkyrka och Norrtälje som uppvisar hög respektive
låg andel personer med utländsk bakgrund avseende såväl befolkning som anställda.
Även detta kan åskådliggöras geografiskt, se karta två nedan.
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Karta 2. Andel anställda på arbetsställen belägna inom olika kommuner uppdelat efter
svensk bakgrund, utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) i Stockholms län.

Som poängterats ovan innebär generellt en högre andel bosatta personer med ut
ländsk bakgrund i arbetsför ålder i en kommun också en högre andel anställda med
utländsk bakgrund på respektive kommuns arbetsmarknad. Det är dock viktigt att
betona att detta samband inte alltid stämmer. En jämförelse mellan diagram 15 och
diagram 16, det vill säga en jämförelse mellan andel invånare med utländsk bakgrund
med andel anställda med utländsk bakgrund i de olika kommunerna, visar markanta
skillnader inom ett antal kommuner. Tre kommuner som är värda att nämna i sam
manhanget är Lidingö, Salem och Stockholm. På arbetsställen i Lidingö och Salem
arbetar en högre andel personer med utländsk bakgrund i jämförelse med andel
invånare med utländsk bakgrund i kommunen. I Stockholm är fallet det omvända.
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Andel personer med utländsk bakgrund som bor i kommunen är högre i jämförelse
med andel med utländsk bakgrund som arbetar på arbetsställen belägna i kommu
nen. Skillnaderna i andel med utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) mellan
befolkningen 15 – 64 år och de anställda på arbetsställen inom respektive kommun
kan också illustreras geografiskt, se karta tre.
Karta 3. Differens mellan andel anställda med utländsk bakgrund på arbetsställen belägna
inom respektive kommun (inklusive utrikes födda) och befolkning med utländsk bakgrund i
samma kommun (inklusive utrikes födda) per kommun i Stockholms län.
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Som framgår av karta tre ovan finns det kommuner i vilka andelen med utländsk bak
grund bland anställda på arbetsställen belägna inom kommunen understiger mot
svarande andel inom befolkningen 15 – 64 år. Här kan till exempel nämnas Botkyrka
och Södertälje, båda kommuner med en hög andel invånare med utländsk bakgrund.
I andra kommuner, till exempel Lidingö och Ekerö, är förhållandet det motsatta.
Där är andelen invånare med utländsk bakgrund i respektive kommun är lägre än
länsgenomsnittet, men andelen anställda med utländsk bakgrund på arbetsställen
belägna i respektive kommun är högre.
Kartan uppvisar också exempel på intressanta kontraster mellan kommuner inom
samma område, såsom skillnaderna mellan Södertälje och Nykvarn samt Ekerö.
På Södertäljes arbetsmarknad är andel anställda med utländsk bakgrund lägre än
andelen med utländsk bakgrund i befolkningen, medan Nykvarn och Ekerö präglas
av det motsatta.
Dessa förhållanden kan vara av intresse att studera djupare. Möjliga förklaringar
kan till exempel vara olika struktur på arbetsmarknaderna i respektive kommun,
utbildningsnivå, pendlingsmönster etcetera, men för att kunna förklara detta krävs
en fördjupad analys.
Ett annat sätt att illustrera olikheter inom länet är att titta på skillnaden mellan
andelen anställda med utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) på arbetsställen
i respektive kommun och motsvarande andel för Stockholms län som helhet. Detta
görs i karta fyra nedan. Här jämförs således det övergripande snittet (idealsnitt) med
rådande situation på arbetsmarknaden inom respektive kommun.
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Karta 4. Differens mellan andel anställda med utländsk bakgrund på arbetsställen belägna
inom respektive kommun (inklusive utrikes födda) och den genomsnittliga andelen med
utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) i Stockholms län.

Karta fyra ovan blir framförallt intressant i relation till karta tre. Till exempel har
Södertälje kommun enligt karta tre en låg representation av andel anställda med
utländsk bakgrund i relation till den egna befolkningssammansättningen i kommu
nen. Karta fyra ovan visar dock på en hög grad av anställda i relation till den genom
snittliga andelen i regionen. Det motsatta gäller för Ekerö kommun.
För att ytterligare illustrera situationen inom olika kommuner inom Stockholms
län har tre kommuner valts ut.

Tre kommuner under lupp
I detta avsnitt granskas tre olika kommuner, som i diagrammen och kartorna ovan
visat sig placera sig olika i relation till varandra. Kommunerna Botkyrka och Norr
tälje har valts ut med anledningen att de har högst respektive lägst andel personer
med utländsk bakgrund på sina respektive arbetsmarknader. Stockholm valdes ut på
grund av att fördelningen av personer med svensk respektive utländsk bakgrund på
arbetsmarknaden motsvarar snittet på arbetsmarknaden för länet i stort.
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Det är dock viktigt att komma ihåg att i denna rapport behandlas kommunerna
främst på en övergripande nivå. Det finns inomkommunala skillnader vad gäller
sysselsättning . I exempelvis Botkyrka och Stockholm stad finns stadsdelar som
präglas av segregation med avseende på geografiskt ursprung och socioekonomiska
faktorer. Som exempel kan nämnas att Husby, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen,
Tensta i Stockholms stad och Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg i Botkyrka ingår i de
områden som omfattas av lokala utvecklingsavtal om ett urbant utvecklingsarbete.17
SCB har som uppdrag att följa dessa statsdelar. Statistik visar vissa positiva tendenser
i utvecklingen 1997-2007, då andelen som varken är registrerade som studerande
eller klassificerade som förvärvsarbetande minskar i stadsdelarna. Det konstateras
dock att förändringarna sker från nivåer som avsevärt skiljer sig från de som gäller
för riket, och som fortfarande skiljer sig stort från riksnivåerna. För riket har andelen
minskat från 22 procent 1997 till 18 procent år 2007. För Rinkeby i Stockholm (som
har de högsta siffrorna av de åtta stadsdelarna) har andelen minskat från 55 procent
till 46 procent under motsvarande period, och i Tensta i Stockholm (som har de lägsta
siffrorna) från 34 procent till 30 procent.18

Fakta

Utvalda kommuner
Botkyrka
52 procent bosatta med utländsk bakgrund
1 744 arbetsställen
18 797 anställda totalt, varav
11 836 (63 procent) med svensk bakgrund,
5 662 (30 procent) utrikesfödda,
1 299 (7 procent) med utländsk bakgrund
Stockholm
29 procent bosatta med utländsk bakgrund
38 873 arbetsställen
532 045 anställda totalt, varav
414 298 (78 procent) med svensk bakgrund,
95 099 (18 procent) utrikesfödda,
22 648 (4 procent) med utländsk bakgrund
Norrtälje
12 procent bosatta med utländsk bakgrund
1 929 arbetsställen
16 995 anställda totalt, varav
14 892 (87 procent) med svensk bakgrund,
1 646 (10 procent) utrikesfödda,
457 (3 procent) med utländsk bakgrund
17 Med utgångspunkt i förordningen om urbant utvecklingsarbete har regeringen tecknat lokala utvecklingsavtal för
38 stadsdelar i landet för att gemensamt med kommunerna
hitta effektiva metoder för ett långsiktigt utvecklingsarbete.
I avtalen regleras samverkan mellan staten och kommunerna.
18 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____282619.aspx
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Botkyrka
Kommunen är känd som präglad av mångfald. Sett till kommunens invånare har
50,8 procent utländsk bakgrund och 35,2 procent är utrikes födda. Detta är det
högsta antalet sett till övriga kommunerna i Stockholms län. I Botkyrka finns om
kring 22 000 arbetstillfällen och cirka 3 000 företag inom privat och offentlig sektor.
Av kommunens cirka 35 600 förvärvsarbetande har cirka 11 200 jobb på hemmaplan.
Cirka 80 procent av de 1 700 privata företagen som är registrerade inom kommunen
är småföretag.

Fakta
Botkyrka kommun
Total area: 197 km2
Befolkning: 81 000 personer
Arbetslöshet: 11 procent
Förvärvsarbetande: 47 procent
Medelinkomst: 232 000 kr/år
Andel av befolkning med eftergymnasial utbildning: 18 procent
(2007, ekonomifakta)
Andel av befolkning med sjuk- och aktivitetsersättning: 8 procent

Diagrammet nedan visar hur andelen anställda med svensk respektive utländsk bak
grund fördelar sig per arbetsställen inom Botkyrka kommun.
Diagram 17. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund respek
tive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) inom Botkyrka kommun
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Cirka 16 procent av alla anställda med svensk bakgrund i Botkyrka arbetar på
arbetsplatser där mellan 0–5 procent av de anställda har utländsk bakgrund (på 594
arbetsplatser). Det är värt att notera att en majoritet av dessa arbetar på arbetsplatser
som saknar anställda med utländsk bakgrund. Likaså arbetar 16 procent av alla
anställda med utländsk bakgrund på arbetsplatser där 0–5 av de anställda har svensk
bakgrund (på 483 arbetsplatser). Cirka nio procent av alla anställda med svensk och
utländsk bakgrund arbetar på arbetsplatser där 36–40 procent av de anställda har
svensk bakgrund och 60-64 procent av de anställda har utländsk bakgrund (på 44
arbetsplatser). För att en proportionell fördelning ska uppstå på arbetsmarknaden i
Botkyrka behöver cirka 21 procent byta arbetsställe.

Stockholm
Knappt 540 000 personer arbetar i Stockholms stad. I Stockholms stad finns mer
än hälften av samtliga arbetsplatser i länet och många pendlar in till Stockholm från
övriga regionen.

Fakta
Stockholms kommun
Total area: 188 km2
Befolkning: 829 000 personer
Arbetslöshet: 6 procent
Förvärvsarbetande: 52 procent
Medelinkomst: 234 800 kr
Andel av befolkning med eftergymnasial utbildning: 34 procent
(2007, ekonomifakta)
Andel av befolkning med sjuk- och aktivitetsersättning: 6 procent

Stockholm har idag en näringslivsstruktur som är kunskapsintensiv med en stor
tjänstesektor. Många företag har internationell inriktning med betydande utrikes
handel och verksamhet i utlandet, främst inom de starka branscherna ICT, miljö
teknik, bioteknik samt bank och finans. I diagrammet nedan illustreras hur anställda
i Stockholm fördelar sig på arbetsställen i kommunen.
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Diagram 18. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund
respektive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) inom Stockholms stad
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Cirka 16 procent av alla anställda med svensk bakgrund i Stockholm arbetar på
arbetsplatser där mellan 0–5 procent av de anställda har utländsk bakgrund (på
19 103 arbetsplatser). Det är värt att notera att en majoritet arbetar på arbetsplatser
där det inte finns anställda med utländsk bakgrund (51 036 anställda eller 10 procent
av anställda med svensk bakgrund arbetar på arbetsplatser där samtliga anställda har
svensk bakgrund). 72 procent av anställda med svensk bakgrund arbetar på arbets
platser, där 0–20 procent av de anställda har utländsk bakgrund. Nio procent av
anställda med utländsk bakgrund arbetar på arbetsplatser där mellan 0–5 procent av
de anställda har svensk bakgrund.
I Stockholm behöver cirka 15 procent byta arbetsställe för att en fullständigt pro
portionerlig fördelning ska uppstå.
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Norrtälje
Norrtälje kommun är den största i Stockholms län och omfattar nära en tredjedel av
länets yta. På kommunens hemsida konstateras att företagsstrukturen i Norrtälje
kommun påminner om den i de flesta svenska kommuner, med ett stort antal små
företag inom handel, service och tillverkning, och några få större företag.

Fakta
Norrtälje kommun
Total area: 2 011 km2
Befolkning: 55 927 personer
Arbetslöshet: 5 procent
Förvärvsarbetande: 47 procent
Medelinkomst: 252 000 kr
Andel av befolkning med eftergymnasial utbildning: 24 procent
Andel av befolkning med sjuk- och aktivitetsersättning: 11 procent

I diagrammet nedan visas hur anställda med svensk respektive utländsk bakgrund
fördelar sig på Norrtäljes arbetsställen.
Diagram 19. Andel anställda på arbetsställen med viss fördelning svensk bakgrund respek
tive utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) inom Norrtälje kommun
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Cirka 25 procent av alla anställda med svensk bakgrund i Norrtälje arbetar på
arbetsplatser där ingen av de anställda har utländsk bakgrund. 72 procent av
anställda med svensk bakgrund arbetar på arbetsplatser, där 0–20 procent av de
anställda har utländsk bakgrund. I Norrtälje bör cirka nio procent byta arbetsställe
för att en fullständigt proportionerlig fördelning ska uppstå.
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Ledningsnivå på arbetsställen i kommunerna
Sett till andelen personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå går att urskilja
samma mönster som i tidigare kapitel. Andelen anställda med utländsk bakgrund på
ledningsnivå ökar i takt med andelen anställda med utländsk bakgrund, samtidigt
som kommuner med hög andel personer med utländsk bakgrund har en lägre andel
personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå i relation till andra kommuner.
På arbetsställen belägna i Botkyrka är andelen anställda med utländsk bakgrund 37
procent. Andelen personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå är 20,3 pro
cent19. Detta ger en proportionerlig fördelning på 55 procent. I Stockholm är andelen
anställda med utländsk bakgrund 22 procent medan andelen personer med utländsk
bakgrund på ledningsnivå är 12,9 procent. Detta ger en proportionerlig fördelning på
58 procent. På arbetsställen belägna i Norrtälje är andelen anställda med utländsk
bakgrund tolv procent och andelen personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå
är nio procent. Detta ger en proportionerlig fördelning på 76 procent.
Diagram 20. Andel anställda med svensk respektive utländsk bakgrund (inkl. utrikesfödda)
och andel chefer med utländsk bakgrund per kommun i Stockholms län.
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19 Botkyrka har satt upp som mål att minst var femte chef i de
olika delarna av kommunen ska ha utländsk bakgrund 2011.
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Som framgår av diagrammet ovan är andelen chefer med utländsk bakgrund (inklu
sive utrikes födda) konsekvent lägre än andelen anställda med utländsk bakgrund.
Skillnaden varierar dock mellan kommunernas arbetsmarknad och kan på samma
sätt som i avsnittet ovan illustreras geografiskt, se karta fem nedan.
Karta 5. Differens mellan andel chefer med utländsk bakgrund (inklusive utrikes födda) och
andel anställda med motsvarande bakgrund.
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Stockholm i en
internationell kontext
Stockholm i en internationell kontext – sammanfattning
– Befolkningsmässigt finns stora likheter mellan Stockholmsregionen och andra
storstadsregioner och i egenskap av storstadsregion har Stockholm jämförts med städer
såsom Madrid, Wien, London, Helsingfors och Amsterdam.
– Sett till arbetsmarknaden har Stockholm, i relation till andra storstadsregioner, framställts
som ett exempel på en region med stora utmaningar, inte minst på området för integration.
– Denna rapport innehåller en mindre jämförelse mellan Stockholmsregionen och Madrid med
syfte att belysa svårigheter med att jämföra städer och regioner med varandra på området
för mångfald och integration då institutionella förutsättningar skiljer sig åt mellan länder,
regioner och städer. I fallet med Madrid är en bidragande faktor till att staden lyckats väl
med sin integration att det stora flertalet personer med utländsk bakgrund kommer från
spansktalande länder.

För att fördjupa bilden av befolkningsutvecklingen och situationen på arbetsmarkna
den i Stockholm ur ett mångfaldsperspektiv kan det även vara av intresse att jämföra
Stockholms situation med situationen i andra storstadsregioner. Detta för att lära av
goda exempel och strategier för att främja mångfald i arbetslivet. Emellertid skiljer sig
ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningarna mellan olika storstadsregioner
markant åt, vilket innebär att möjligheterna till jämförelse är begränsade. Detta avsnitt
syftar till att belysa svårigheten i att ranka och rakt av jämföra städer med varandra.

Befolkningsutveckling och arbetsmarknad
I detta kapitel diskuteras befolkningsutvecklingen och arbetsmarknaden i Stock
holms län ur ett internationellt perspektiv. För att illustrera svårigheten i att jämföra
städer används Madrid som ett exempel. Valet av Madrid är sprunget ur de fall där
Madrid lyfts fram som ett exempel på en stad med lyckad integration och där Stock
holm beskrivits som en stad med stora utmaningar på området.

Befolkningsutveckling
Mellan åren 2000-2004 var Stockholms län den nionde växande huvudstadsregionen
inom EU (av 27) avseende befolkningstillväxt. Andra storstadsregioner i toppositio
ner var bland andra Madrid, Wien, London, Helsingfors och Amsterdam. I Stockholm
ökade befolkningsmängden i slutet av 1990-talet, framförallt på grund av inflyttning
(Regionplanekontoret 2007:20). Numera svarar den naturliga befolkningsökningen
– det vill säga skillnaden mellan födda och döda – för närmare fyra femtedelar av
tillväxten. Stockholmsregionen skiljer sig här från de flesta snabbt expanderande
västeuropeiska storstadsregioner, där inflyttningen i genomsnitt svarar för två tredje
delar av befolkningstillväxten (Regionplanekontoret 2007:20). Andra europeiska
storstadsregioner som mellan åren 2001-2004 hade en liknande befolkningsdynamik
som Stockholmsregionen, där befolkningsökningen till störst andel förklaras av en
“naturlig ökning” var Amsterdam, Cork, Helsingfors, Marseille och Århus (Region
planekontoret 2007:20).
Sett till befolkningen avseende inflyttning så varierar inflyttarnas bakgrund
mellan olika städer. I jämförelse med Stockholmsregionen finns några innerstads
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kommuner i Europa med liknande inflyttarprofil sett till ursprung. Ett exempel är
den tyska staden Trier, som har nästan samma profil som Stockholm. En majoritet
av de som är inflyttade är inhemska och andelen nyinflyttade från övriga västliga EUländer är låg, medan andelen inflyttade från östeuropeiska EU-länder samt länder
utanför EU är förhållandevis hög (Regionplanekontoret 2007:22f.). Tidigare års
arbetsinvandring i kombination med de senaste årens flyktinginvandring har bidragit
till Stockholms diversifierade befolkningssammansättning avseende ursprung. På
samma sätt har befolkningssammansättningen i Paris, Toulouse, Montpellier och
Marseille i Frankrike en diversifierad befolkning avseende ursprung (Regionplane
kontoret 2007:23).

Arbetsmarknad
I publikationer gjorda av OECD beskrivs Stockholm tillsammans med många andra
regioner som en metropolitisk region, även kallad metroregion (det vill säga en
region där befolkningsantal överstiger 50 000 invånare). Stockholm står för cirka 30
procent av den nationella BNP, precis som andra metroregioner inom OECD, såsom
London och Paris (OECD 2006: 13). Många metroregioner präglas emellertid också
av stora utmaningar på arbetsmarknaden. Ungefär en tredjedel av 78 metroregioner
har arbetslöshetssiffror över det nationella genomsnittet (OECD 2006:15). Detta gäl
ler även för Sverige och Stockholm. År 2006 visade mätningar att Sverige var ett av de
länder med högst andel arbetslösa personer med utländsk bakgrund (OECD Territo
rial Review 2006:74f.). Dessutom konstaterades att den stockholmska arbetsmark
naden präglas av en tydlig segregering med stora behov av “att hitta sätt att integrera
den utlandsfödda delen av befolkningen på arbetsmarknaden”. Detta för att mini
mera risken att svensk ekonomi hämmas på grund av att den höga arbetslösheten
bland utlandsfödda, något som innebär en risk för att Stockholm inte kan möta den
arbetskraftsbrist som uppstår i takt med befolkningens åldrande (OECD Territorial
Review 2006:74f.).
Även i ett antal andra internationella studier konstateras att Sverige är ett land
med stora utmaningar på just detta specifika område. Det finns idag en vedertagen
uppfattning bland såväl forskare som olika typer av intressenter att minoriteter med
utländsk bakgrund i Europa generellt sett missgynnas på arbetsmarknaden (Ethnic
Minorities in the Labour Market 2007:37). Även om det är näst intill omöjligt att
jämföra olika länder med varandra på grund av att statistiska definitioner och katego
rier relaterade till minoriteter inom EU varierar, så har ett flertal länder statistik som
gör det möjligt att jämföra data mellan medborgare som fötts i landet och de som är
födda utomlands (Ethnic Minorities in the Labour Market 2007:37). Den forskning
som gjorts indikerar på att det finns lönegap och anställningsgap som går att härleda
till etnicitet, även om dessa skiljer sig från EU-land till EU-land samt mellan olika
grupper inom länderna (Ethnic Minorities in the Labour Market 2007:38).
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Möjligheter till benchmarking
I internationella studier jämförs inte sällan städer och regioner med varandra, men
jämförande analyser har en risk att fungera som trubbiga verktyg, framför allt när
det gäller frågor som rör integration. Utmaningar kopplade till integrationsområdet
varierar mellan såväl länder som regioner och städer och påverkas av en mängd olika
faktorer och processer som inte nödvändigtvis ryms i en relativt statisk jämförande
analys (Bepa 2009:39). Sverige har haft en liknande utveckling som Spanien avse
ende tillväxt, migration, BNP, befolkningssammansättning etcetera. En stor skillnad
mellan Sverige och Spanien är emellertid att den svenska arbetsmarknaden, i högre
utsträckning än den spanska, präglas av skillnader i arbetslöshet mellan inlands- och
utlandsfödda. Detta ger bilden att Spanien “lyckats” bättre än Sverige med integra
tion. I detta avsnitt tittar vi närmare på Madrid för att visa på likheter och skillnader
mellan staden och Stockholm.

Att jämföra städer – exemplet Madrid
Sett till storstäderna Stockholm och Madrid finns ett flertal likheter. Båda städerna
har de senaste åren präglats av ett stort inflöde av människor. Madrid har haft ett
inflöde på 495 000 migranter de senaste fem åren. Denna tillströmning av människor
beskrivs i en rapport som motorn i storstadsregionens ekonomiska framgång. I en
rapport från OECD beskrivs integrationen på arbetsmarknaden och i samhället bland
människor som invandrat till Spanien och Madridområdet som relativt framgångsrik
(Territorial Review 2006:4). I jämförelse beskrivs Stockholm ha stora utmaningar på
området. Det spanska systemet möter emellertid också utmaningar avseende arbets
löshet bland personer med utländsk bakgrund samt segregation på arbetsmarknaden.
Det finns glapp mellan utbildningsnivå och den kompetens som arbeten kräver. Detta
kan delvis kopplas till bristande möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning från
hemlandet på den spanska arbetsmarknaden. En utmaning för det spanska systemet
är således en ökad grad av matchning mellan jobb och kompetens för att koordinera
behov på arbetsmarknaden med utbudet bland arbetskraften (OECD 2008:5f.).
En stor del av de personer som invandrar till Madrid kommer från icke-europeiska
länder. En närmare titt på statistiken visar att ett stort antal kommer från latin
amerikanska länder vilket innebär att en eventuell språklig barriär som drabbar
många utomeuropeiska invandrare som bosätter sig i Stockholm inte är lika utbredd
i Madrid. I Madrid kommer 26 procent av de invånare med icke-europeiskt ursprung
från Ecuador, tolv procent från Peru, tolv procent från Bolivia och elva procent från
Colombia.
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Fakta

Lokala integrationsprojekt – exempel i Madrid
Söder om Madrid i distriktet Fuenlabrada är 30 procent av befolkningen under 25 år och 16 procent har en icke-spansk nationa
litet. Där arbetar den lokala polisen med att öka mångfalden i
de egna leden genom att erbjuda personer ur minoritetsgrupper
som intresserat sig för polisyrket gratis utbildning, samtidigt de
anställda får utbildning i kulturell medvetenhet. De har även
genomfört satsningar på att göra all information tillgänglig på
språk som överensstämmer med befolkningssammansättningen
i området. Dessutom erbjuder polisen informationsträffar för
nyanlända med information om det spanska legala systemet och
mänskliga rättigheter. Till detta har de också bildat ett forum
med representation från bland annat ideella organisationer och
religiösa grupper från området. År 2010 resulterade arbetet i
manifestet Manifesto for the Police Management of Diversity och
initiativet har nu spridit sig till andra delar av Spanien samt till
andra länder såsom Storbritannien och Ungern.
I området Orcasur i Madrid introducerades år 2003 ett projekt som
riktade sig mot ungdomar. I projektet involverades ungdomar
från området i arbetet med såväl budget och design av programmet samt implementering av det, kunskaper som kan överföras till
andra områden. Detta koncept har spridit sig till fler distrikt runt
om i Madrid.

Det som framför allt präglar det spanska systemet är den lokala prägeln på utform
ning av integrationspolitik samt ambitionen att föra samman olika typer av intres
senter i arbetet för ökat integration. På regeringsnivå har Spaniens utrikesminister
ansvar för migrations- och integrationsfrågor. Ministern har ett nära samarbete
med arbetsmarknads- och immigrationsministern som i sin tur koordinerar den
spanska regeringens politik inom områdena migration och integration. Dessutom
finns två konsultativa forum som är engagerade i frågor som rör integration. Det ena,
the Sectorial Conference on Immigration, är en plattform för samarbete och dialog
mellan den centrala regeringen och lokala myndigheter. Det andra, the Forum for
the Social Integration of Immigrants, är en rådgivande instans för regeringen som
sammanlänkar olika typer av intressenter såsom exempelvis intresseorganisationer
som engagerar migranter, ideella organisationer och fackförbund. I landet har skett
en gradvis överföring av ansvar för integrationsfrågor från central till regionalnivå.
Detta har lett till en stor variation av insatser för ökad integration i olika regioner.
I det specifika fallet med Madrid sammanfaller stadens ambitioner och målsättningar
med regeringens vilket skapat synergieffekter (Bepa 2009:8). Regeringen har mellan
åren 2007-2010 arbetat utifrån en plan för medborgarskap och integration med syfte
att utifrån ett holistiskt tänk skapa en social kontext för närmare integration och ökad
social inkludering. Mer precist syftar arbetet till att uppmuntra intressenter att sam
arbeta och skapa en integration infrastructure. Denna strategi har fungerat väl till
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sammans med staden Madrids arbete. Där drivs en plan för social och interkulturell
samexistens20 som också syftar till att föra samman olika intressenter i ett långsiktigt
planerings- och insatsarbete för integration, ett arbete där minoritetsgrupper bjudits
in för att delta (Bepa 2009:9f.). Detta har resulterat i olika lokala projekt som initieras
på lokalnivå och genomförts genom samverkan mellan olika aktörer (se faktarutan21).
Madrid är således en stad präglad av andra förutsättningar är Stockholm, vilket
försvårar jämförelser.
I en tidigare studie genomförd av OECD fastställs att Stockholmsregionen har
stora utvecklingsbehov vad gäller insatser för att främja integration. I jämförelse med
andra europeiska städer beskrivs Stockholm som en av de städer med störst utma
ningar avseende integration.
I kartläggningen presenteras exemplet Madrid för att illustrera svårigheten i att
jämföra städer med varandra då de präglas av olika institutionella förutsättningar.
Madrid, som är en stad som rankas betydligt högre än Stockholm avseende integra
tion, har ett inflöde av personer framförallt från Latinamerika med spanska som
modersmål och ofta med kopplingar till landet. Den spanska integrationspolitiken
präglas också i stor utsträckning av lokala initiativ där lokala intressenter arbetar
tillsammans för att skapa integration i den lokala kontexten, något som skiljer sig
från den svenska integrationspolitiken.

20 The Plan on Social and Intercultural Coexistence
21 Källa: Fuenlabrada: http://citiesofmigration.ca/on-the-frontlines-of-integration/lang/en/, Orcasur: http://citiesofmigration.ca/timing-tempo/lang/en/
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Slutsatser och vidare
frågeställningar
En deskriptiv ansats
Syftet med denna rapport är att kartlägga och beskriva mångfald på arbetsmarknaden
avseende variationen av personer med svensk eller utländsk bakgrund. Kartläggning
en har fokuserat på situationen på arbetsmarknaden i stort samt på branscher, kom
muner samt arbetsgivartyper. I rapporten presenteras en övergripande och beskri
vande bild av situationen i Stockholms län. Rapporten har inte en analyserande eller
förklarande ambition och innehåller därför inte heller bakomliggande orsaker till att
det ser ut som det gör. Däremot presenteras kontinuerligt i rapporten förslag på hur
intressanta iakttagelser skulle kunna studeras vidare. Dessa förslag och resonemang
utvecklas i detta avslutande slutsatskapitel. Dessutom är syftet med detta avslutande
kapitel att resonera kring vad rapportens resultat indikerar ur ett mångfaldsperspek
tiv. Detta avslutas med ett resonemang om indikatorer och möjligheten att mäta och
följa upp utvecklingen på området.
Rapportens deskriptiva ansats innebär att den inte innehåller normativa resone
mang om vad som är önskvärt att uppnå med avseende på mångfald på arbetsmark
naden i stort samt på arbetsställen vad gäller svensk respektive utländsk bakgrund.
Däremot relateras insamlad data till generella variationer som råder på arbetsmark
naden i stort för att möjliggöra benchmarking. Arbetsmarknaden i stort består till
77 procent av personer med svensk bakgrund och till 23 procent av personer med
utländsk bakgrund. Genom att ställa data avseende exempelvis variationen inom
specifika branscher mot denna brytpunkt har resonemang som rör integration och
segregation med hänsyn till utländsk bakgrund kunnat föras. Rapporten visar på
skillnader mellan branscher, kommuner och arbetsgivare franför allt på en hori
sontell nivå. I relation till varandra har branscher, kommunernas arbetsställen och
arbetsgivare med låg respektive hög variation av personer med svensk respektive
utländsk bakgrund synliggjorts och därmed belyst segregations- och integrations
mönster i stort. Eftersom rapporten även innehåller data avseende fördelningen av
personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå i såväl länet i stort som i branscher,
kommunernas arbetsställen och bland arbetsgivartyper, har även ett visst resone
mang om vertikal integration kunnat föras. Med det dataunderlag som kartläggning
en baseras på har det emellertid inte varit möjligt att i större utsträckning diskutera
den vertikala dimensionen av integration, det vill säga undersöka huruvida personer
med svensk respektive utländsk bakgrund inom exempelvis samma bransch faktiskt
arbetar tillsammans.
Ofta riktas fokus mot personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det
angreppssätt som används i denna rapport kan betraktas som ett delvis nytt grepp
i diskussioner om mångfald på arbetsmarknaden. Här är istället fördelningen av
anställda på arbetsmarknaden i fokus vilket delvis ger en en fördjupad bild av arbets
marknaden i Stockholms län.
Som uppmärksammats tidigare i rapporten finns en diskrepans i fördelningen av
personer med svensk respektive utländsk bakgrund när variationen på arbetsmark
naden ställs i relation till befolkningen i stort. Det är inte något som berörs närmare

68 Stockholms organisationers mångfaldsorientering

i denna rapport, då den inte har för uppgift att undersöka människors tillträde till
arbetsmarknaden utan endast den faktiska situationen på den. Det är dock viktigt
att understryka skillnaden mellan befolkningspopulationen och populationen på
arbetsmarknaden.
Nedan redogörs för de slutsatser som arbetet med rapporten lett fram till. Slut
satserna presenteras i enlighet med rapportens övergripande struktur. Mer precist
inleds avsnittet med ett resonemang som rör Stockholms läns arbetsmarknad i stort.
Detta följs av avsnitt som berör arbetsgivartyper, bransch och kommuner. I varje text
lyfts konkreta slutsatser fram och avsnittet avslutas med ett resonemang om vidare
frågeställningar. Efter det följer ett avslutande resonemang som presenterar förslag
på vidare arbete på området, bland annat med att följa upp utvecklingen i regionen.

Slutsatser
I detta avsnitt redogör vi kortfattat för de mest intressanta slutsatser som kan göras
utifrån det insamlade materialet.
Som det konstateras i kapitel sex är Stockholm en region med stora utmaningar på
området för integration och mångfald. Samtidigt är det viktigt att lyfta att denna rap
port också visar att det finns branscher och arbetsgivare där anställda med utländsk
bakgrund utgör en proportionerlig del av arbetsstyrkan. Det vill säga relativt många
branscher och arbetsgivare präglas av horisontell integration. Det är dock värt att
notera att det är sämre ställt med den vertikala integrationen– det vill säga, ju större
andel personer med utländsk bakgrund inom en bransch eller arbetsgivartyp, desto
lägre procentuell andel personer med utländsk bakgrund på ledningsnivå.

Stockholms län i stort
Givet populationen på arbetsmarknaden kan konstateras att Stockholms arbets
marknad växer i antal arbetställen och i takt med detta växer också antalet anställda,
såväl med svensk bakgrund som med utländsk. Det kartläggningen visar är att den
procentuella ökningen av personer med utländsk bakgrund på Stockholms arbets
marknad är stor. Mellan åren 2003–2008 ökade andelen anställda med utländsk
bakgrund med 32 procent. Andelen utrikes födda anställda ökade med 24 procent.
Motsvarande siffra för anställda med svensk bakgrund är sex procent. Det är tydligt
att kategorin utländsk bakgrund ökar sin representation på arbetsmarknaden i
stadig takt. Ställs personer med utländsk bakgrund mot utrikes födda personer är
den sistnämnda kategorin i större utsträckning representerad på arbetsmarknaden.
Sett till förvärvsintesiteten i de både grupperna så visar statistiken emellertid att
kategorin utrikes födda har en lägre förvärvsintensitet än kategorin utländsk bak
grund. Detta kan också bekräftas av tidigare studier som konstaterar att utrikes födda
personer generellt har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. I snitt tar det sju
år från ankomst till Sverige till inträde på arbetsmarknaden. Samtidigt är kategorin
personer med utländsk bakgrund (exklusive utrikes födda) en kategori som inom de
närmaste åren med största sannolihet kommer växa i takt med att personer blir äldre
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och antalet personer i arbetsför ålder ökar i denna grupp. Detta väcker frågor om
huruvida situationen på arbetsmarknaden över tid kommer att förändras avseende
skillnader mellan kategorierna utrikes född och utländsk bakgrund. Rapporten har
också belyst vertikal grad av integration med fokus på fördelningen av personer på
chefsposition i Stockholms län. Personer med utländsk bakgrund utgör endast 13
procent av cheferna och dessa har i allra störst utsträckning ursprung i nordiska och
europeiska länder.
Rapporten synliggör att det finns segregation på arbetsmarknaden, det vill säga
att det finns arbetsplatser som präglas av homogenitet vad gäller anställda med
svensk bakgrund och arbetsplatser där anställda med svensk bakgrund saknas. Sett
till Stockholms län i stort befinner sig tio procent av den totala andelen anställda med
svensk bakgrund på arbetställen helt utan personer med utländsk bakgrund. Sam
tidigt befinner sig två procent av den totala andelen anställda med utländsk bakgrund
på ett arbetställe utan anställda med svensk bakgrund. Utifrån ett horisontellt per
spektiv synliggör rapporten att den grupp som framförallt är segregerad på arbets
marknaden är personer med svensk bakgrund. Detta väcker frågeställningar om vilka
typer av organisationer som i större utsträckning än andra präglas av homogenitet
avseende svensk bakgrund, något som rapporten besvarat genom att undersöka
situationen bland olika arbetsgivartyper och branscher.

Arbetsgivartyp och bransch
Sett till de arbetsgivartyper som lyfts fram i rapporten är till exempel en intressant
iakttagelse att en jämförelse mellan offentliga arbetsgivartyper och arbetsgivartyper i
näringslivet visar på en generellt sett bättre representation av personer med ut
ländsk bakgrund inom det privata näringslivet. Vidare visar rapportens resultat att
de aktörer inom näringslivet som har lägst andel anställda med utländsk bakgrund
är statliga och kommunalt ägda företag. Det är också inom näringslivet som arbets
givartypen (katergorin övriga företag) med såväl störst antal anställda med utländsk
bakgrund som antal chefer återfinns.
Sett till branscher visar studien en hög representation av andelen anställda med
utländsk bakgrund inom exempelvis hotell- och restauranbranschen och vård och
omsorg, och en låg representation inom kreditinstititut och försäkringsbolag, och
civila myndigheter och försvaret. Det är dock intressant att notera att hotell och
restaurangbranschen utifrån ett horisontellt perspektiv är präglad av segregation i
större utsträckning än kreditinstitut och försäkringsbolag.
När det vertikala perspektivet undersöks inom ramen för bransch och arbetsgivar
typer synliggörs att ju större andel personer med utländsk bakgrund inom en bransch
eller arbetsgivartyp, desto lägre procentuell andel personer med utländsk bakgrund
på ledningsnivå. Kartläggningen ger inga förklaringar till detta, men iakttagelsen är
viktig att lyfta fram.
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Kommun
Rapporten visar tydligt att det finns ett samband mellan hög andel personer med
utländsk bakgrund i kommunernas egna befolkning och andelen anställda med
utländsk bakgrund på resepektive kommuns arbetsmarknaden. Det framgår emeller
tid också att det finns ett antal undantag. Det finns kommuner i Stockholms län
med högre andel anställda personer med utländsk bakgrund än andel personer med
utländsk bakgrund i befolkningen. Det visar också att i vissa kommuner arbetar högre
andel personer med utländsk bakgrund jämfört med andel med utländsk bakgrund i
befolkingen.
Kommunerna följer samma mönster avseende antal anställda och chefer med
utländsk bakgrund som branscher och arbetsgivartyper. Mer precist kan konstateras
att ju fler anställda med utländsk bakgrund, desto fler chefer med utländsk bakgrund.
Dock är viktigt att poängtera att den proportionerliga fördelningen är större i de
kommuner med färre anställda med utländsk bakgrund. Detta innebär att för att
uppnå en proportionell fördelning borde antalet chefer vara högre i de kommuner
där antalet anställda med utländsk bakgrund är högt än vad det är idag.

Vad slutsatserna indikerar
Sett ur ett horisontellt perspektiv indikerar de ovan presenterade slutsatserna
följande:
•

Stockholms län har en växande arbetsmarknad där gruppen utländsk bakgrund
ökar och där utrikes födda personer har lägst förvärvsintensitet.

•

Den kategori som i allra högst utsträckning är segregerad på arbetsmarknaden är
anställda med svensk bakgrund.

•

Offentliga arbetsgivartyper är överrepresenterade bland arbetsgivartyper med låg
andel anställda med utländsk bakgrund.

•

Bilden är komplex avseende branscher. Den bransch med högst antal anställda
med utländsk bakgrund (hotell- och restaurang) uppvisar högre grad av segrega
tion än den bransch med lägst antal anställda med utländsk bakgrund (kredit
institut och föräskringsbolag).

•

Kommuner med hög andel personer med utländsk bakgrund i befolkningen har
en hög andel anställda med utländsk bakgrund på sina arbetsmarknader.

•

Det finns också kommuner med högre andel anställda med utländsk bakgrund än
andel bosatta med utlänsk bakgrund.

Ur ett vertiklat perspektiv kan konstateras följande:
•

Personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade på chefspositioner i
såväl länet i stort som bland arbetsgivartyper, branscher och kommuner.
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Vidare frågeställningar
Det ovan presenterade avsnittet med slutsatser väcker en mängd frågeställningar och
funderingar som för tanken till vidare studier som skulle kunna genomföras för att
öka förståelse och kunskap för mångfalden på Stockholms läns arbetsmarknad.

Kön, ålder, utbildningsnivå och geografiskt ursprung
Rapporten berör till viss del aspekter som rör skillnader mellan kön, ålder och
ursprung, men skulle kunna göras mer fokuserat och mer djupgående. Enligt det
underlag som denna rapport är baserad på är exempelvis antalet svenska kvinnor på
arbetsmarknaden lägre än antalet svenska män. Samtidigt går det att se att skillnaden
mellan könen inom kategorin utländsk bakgrund och bland utrikes födda inte är
alls lika stor. Det vore intressant att studera vidare vad detta beror på. Finns någon
förklaring till detta sett till vilka yrken kvinnor med svensk respektive utländsk bak
grund har? Har det befolkningsstrukturer att göra?
När det gäller ålder finns en intressant dimension att undersöka avseende per
soner med utländsk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund i arbetsför ålder
kommer med största sannolikhet att bli större. Givet den snabba utveckling avseende
gruppens ökade representation på arbetsmarknaden som rapporten visar har skett
över tid är detta en grupp som bör följas för att redan nu få en ökad förståelse för den
grupp som i framtiden kommer stå till arbetsmarknadens förfogande.
I rapporten används trubbiga begrepp såsom svensk respektive utländsk bak
grund samt även utrikes född. Dessa kategorier döljer en flora av ursprung som kan
ha betydelse för personers position på arbetsmarknaden. Att närmare undersöka
människors ursprung kopplat till ursprung kan göra det möjligt att identifiera möns
ter mellan ursprung och till exempel bransch eller arbetsgivartyp. Mer precist kan
förståelsen öka kring vilka grupper tycks ha lättare att få tillträde till arbetsmarkna
den än andra, samt vilka branscher eller arbetsgivartyper som i större utsträckning
erbjuder människor ingångar på arbetsmarknaden.

Yrken, inkomst och företagsstorlek
I arbetet med studien har ett antal frågeställningar väckts avseende vad som egent
ligen är specifikt för de branscher och arbetsgivartyper som utmärker sig, både vad
gäller homogenitet och heterogenitet. För vissa branscher och arbetsgivartyper
finns förklaringar som är kopplade till höga och låga trösklar in på arbetsmarkna
den som kan ha att göra med exempelvis språkkunskaper och utbildningsnivå. Det
vore emellertid intressant att vidare undersöka och förstå varför människor med
utländsk bakgrund i större utsträckning än andra befinner sig hos vissa arbetsgivar
typer eller branscher och inte hos andra. I samband med detta är det relevant att lyfta
fram diskussionen om vilka yrken människor arbetar med. Rapporten belyser inte
den vertikala integrationen avseende huruvida människor inom exempelvis samma
bransch faktiskt arbetar tillsammans. Att relatera sammansättningen av de anställda
med avseende på bakgrund till inkomst skulle också vara av intresse för att ge en bild

72 Stockholms organisationers mångfaldsorientering

av den ekononomiska segregationen i Stockholms län. Det finns studier som pekar på
kopplingen mellan att arbeta i företag där arbetsstyrkan domineras av invandrare och
låga löner. Inkomst styr möjlighet till boende och så vidare . Skillnader på arbets
marknaden påverkar också exempelvis människors inkomst och och boende.
Vidare kan bilden fördjupas vad gäller mångfald på arbetsmarknaden med avse
ende på arbetsställets storlek, arbetsgivartyp och verksamhetsgren. Vad känneteck
nar de arbetssällen som kan sägas ha uppnått mångfald i arbetsstyrkan?

Pendlingsmönster
I rapporten illustreras på ett övergripande plan skillnader i antalet invånare samt
sysselsatta i kommuner runtom i Stockholm. I rapporten undersöks dock inte hur
människor förflyttar sig i regionen, som exempelvis vart den ökade andel personer
med utländsk bakgrund som är anställda i Lidingö bor. En studie och analys av
bostads- och pendlingsmönster inom Stockholms län skulle således vara givande att
genomföra.

Mångfald ur ett tillväxtperspektiv
Likaså kan det vara av intresse att studera sammanhanget mellan tillväxt och mång
fald. Genom att undersöka vilka arbetsplatser som präglas av hög grad av mångfald
avseende svensk respektive utländsk bakgrund och koppla detta till information om
vilka företag som är framgångsrika ur ett tillväxtperspektiv är det möjligt att under
söka samband mellan mångfaldsarbete och tillväxt.

Internationella utblickar – lärande exempel
En annan aspekt som denna rapport berört är internationella jämförelser där
Stockholmsregionen ställs i relation till andra storstadsregioner. Möjligheterna och
inställningen till att mäta geografiskt ursprung och vilken data som finns tillgänglig
varierar stort mellan olika länder. För Stockholms del kan det vara givande att jäm
föra genomföra internationella utblickar och lära av goda exempel på satsningar som
har fungerat.

Att studera, mäta och följa upp
Att mäta och följa utvecklingen vad gäller mångfald i arbetsstyrkan med avseende
på svensk och utländsk bakgrund är förenat med vissa utmaningar. Svårighet att få
tillgång till relevant data när det gäller att följa utvecklingen vad gäller mångfald är
en aspekt som uppmärksammats i sammanhanget. Till exempel finns statistik på en
regional nivå kring mångfald främst kring problem eller brister på arbetsmarknaden
(som exempelvis arbetslöshet). Vidare saknas viss data avseende information över
tid, och det finns också ett antal faktorer, bland annat på grund av personuppgifts
lagen (varje medarbetare ska uttryckligen samtycka till att han eller hon lämnar
uppgifter som ”avslöjar ras, etnisk bakgrund eller religiös övertygelse”), men också på
att det av arbetsgivare och myndigheter upplevs som känsligt att kartlägga de anställ
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das bakgrund.22 Vidare finns en osäkerhet bland arbetsgivare kring hur mångfald ska
definieras och hur detta kan mätas.23
Ovanstående kan försvåra för regionala aktörer och arbetsgivare att samla statistik
och följa utvecklingen bland de anställda med avseende på bakgrund. Det har från
Tillväxt och Regionplanering i Stockholms läns landstings håll uttryckts intresse för
att arbeta fram ett indikatorsystem för att möjliggöra uppföljning av mångfalden på
arbetsmarknaden.
För detta krävs ett system som rymmer såväl mål som aktiviteter till vilka mätbara
indikatorer kan kopplas. Det måste finnas en tydlig koppling mellan vad det är som
ska mätas i relation till vad det är som ska uppnås. Den data eller information som
krävs för att kunna mäta måste finnas tillgänglig och dessutom behövs en legitimitet
kring uppföljningen som uppmuntrar relevanta aktörer att delta.
Rapporten ger en indikation på situationen på Stockholms läns arbetsmarknad.
Baserat på denna rapports resultat kan ett resonemang föras om hur ett uppfölj
ningssystem skulle kunna se ut och vilka statistiska variabler som lämpar sig i arbetet
med att ta fram indikatorer. För att gå vidare i arbetet med mångfaldsorientering av
organisationer i Stockholms län är det viktigt att ta ställning till ett antal frågor som
rör mål samt medel/aktiviteter för att uppnå målen. Först bör beslutas om:
•

Hur bör situationen se ut?

•

Vad ska uppnås?

•

Var ska mångfalden synas?

Efter att denna målbild fastställts bör beslut tas om:
•

Hur ska mångfald uppnås?

•

Vad kan påverkas och vilka aktörer har ansvaret för att så sker?

•

Hur kan mångfald göras legitimt och användbart för alla inblandade aktörer?

•

Hur ser möjligheten att att följa utvecklingen inom de områden som ska
förändras?

Processen med att ta fram ett system med indikatorer bör således inledas med att
önskade resultat på området formuleras. Med avstamp i dessa bör indikatorer utveck
las, testas och eventuellt revideras. Genom att utgå från den struktur som använts
i denna rapport skulle ett antal intressanta varibler kopplade till arbetsgivartyp,
bransch och kommun identifieras och tillsammans bidra till att indikera tillståndet
på Stockholms läns arbetsmarknad avseende mångfald. Indikatorerna bör kopplas
till såväl horisontell som vertikal integration och bör mätas kontinuerligt över tid för
att synliggöra positiv eller negativ utveckling i relation till de mål som ställts upp. Den
ska dessutom vara användbar för att skapa legitimitet bland berörda aktörer.

22 Nutek: Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på
verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet. 2007
23 Regionplanekontoret: Vad händer? En kartläggning av
arbete med integration i Stockholmsregionen Stockholm,
september 2010
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Nedan presenteras ett förslag på indikatorer som baseras på de aspekter som behand
las i denna rapport och som på ett övergripande plan berör såväl ett horisontellt som
ett vertikalt perspektiv. Det horisontella perspektivet fångar var människor befinner
sig. Det vertikala perspektivet är av vikt då såväl mötet mellan människor med olika
bakgrunder och erfarenheter, liksom makt och inflytande på arbetsplatsen, är viktiga
komponenter i att verka för en arbetsplats som präglas av mångfald. Det är därför
viktigt att ett indikatorsystem fångar aspekter som rör möten, makt och inflytande.
Andel av anställda med utländsk bakgrund i chefsposition kan exempelvis vara ett
intressant mått. Det är också intressant att fånga upp olika yrken som de anställda
utför inom ramen för en specifik arbetsgivartyp eller bransch. Att väga in bakgrunds
variabler som kön, geografiskt ursprung och utbildningsnivå fördjupar bilden
ytterligare.
Figur 2. Översikt möjliga indikatorer baserad på rapporten

Stockholms läns arbetsmarknad

Arbetsgivartyp

Bransch

Kommun

Vertikala indikatorer
– fördelning chefer
– fördelning yrken
– fördelning inkomst

Horisontella indikatorer
Antal anställda (kön, ålder, utbildningsnivå, ursprung):
– på arbetsmarknaden
– bland arbetsgivartyper
– inom branscher
– inom kommuner

Figuren ovan illusterar endast på ett övergripande plan vilka indikatorer som skulle
kunna ingå i ett uppföljningssystem. I arbetet med att utveckla ett indikatorsystem
måste fler faktorer beaktas, bland annat urval och kvalitetssäkring av indikatorer,
möjligheten att samla in data, etcetera. Framför allt bör en slutlig modell tas fram
inom ramen för ett gemensamt utvecklingsarbete och kopplas till en tydlig målbild
för Stockholmsregionen.

Stockholms organisationers mångfaldsorientering 75

Bilaga 1 – Att tolka
fördelningsdiagrammen
För att bättre kunna bedöma innehållet i diagram av denna typ är det viktigt att ha en
bild av hur dessa ter sig i olika extremfall.
Det första extremfallet inträffar om samtliga anställda på arbetsmarknaden
endast arbetar tillsammans med anställda med samma bakgrunds som de själva. Det
ger upphov till följande diagram.
Diagram B1.1. Extremfall 1 då alla anställda på respektive arbetsställe har samma bakgrund

Diagrammet tolkas då så att 77 procent av individerna på arbetsmarknaden arbetar
på arbetsställen som endast har anställda med svensk bakgrund medan resterande
23 procent av de individerna på arbetsmarknaden arbetar på arbetsställen som
endast har anställda med utländsk bakgrund.
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Det andra extremfallet inträffar när fördelningen mellan anställda med svensk
respektive utländsk bakgrund är densamma på var och ett av arbetsställen som för
arbetsmarknaden i genomsnitt.
Diagram B1.2 Extremfall 2 då de anställda på respektive arbetsställe har samma bakgrunds
mässiga fördelning som genomsnittet

Här är fördelningen helt jämn, det vill säga att på varje arbetsställe finns 77 procent
anställda med svensk bakgrund och 23 procent med utländsk bakgrund.
Inget av dessa extremfall torde uppträda i stora material, utan det kommer att röra
sig om mellanting mellan dessa båda extremfall.
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